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  املتواضع العمل هذا أهدي

  اهلل، حفظهما الكرميني الوالدين إىل

  العزيزة زوجيت إىل
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  مثينة. و�صائح توجيهات من قدمه مبا مساعدتي يف جهدا يدخر ومل
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................. ........................................المقدمة 
 

  أ 

 .يـدتمه

ينشغل معظم مسؤويل املؤسسة دوما يف التحكم أكثر يف العمليات اليت هم بصدد إدارهتا وتسيريها، وعليه، 
كل األخطاء واإلحنرافات مقارنة  –يف الوقت املناسب  –وضعت أنظمة الرقابة الداخلية الستيبان واكتشاف 

 باألهداف املسطرة للمؤسسة والتخفيض بذلك من املخاطر.
ألنظمة تسمح بالتحكم يف التطورات املستمرة للمحيط اإلقتصادي، املنافسة، وأوليات الزبائن، كما هذه ا

لالزمة لتحسني وتطوير النشاط، وبذلك تساهم يف الرفع من الفعالية، محاية األصول، ضمان تسمح باختاذ القرارات ا
 املؤسسة. صحة ودقة احلالة املالية وكذا االلتزام بالقوانني املعمول هبا يف

وككل األنظمة فإن أنظمة الرقابة الداخلية حتتاج إىل تقييم وضمان السري احلسن لإلجراءات ومتابعة 
فيها، ويقتضي ذلك وجود وظيفة خاصة ومستقلة تدعى باملراجعة والتدقيق، تتكفل بالتقييم  والتدقيقالعمليات 

، هتدف هذه الوظيفة إىل حتقيق فاعلية الرقابة املالية ةسوإعادة النظر يف كل أنظمة التسيري واملعلومات داخل املؤس
ذ األنشطة املختلفة واإلدارية، حيث أن أغلب أنشطتها متثل نشاطا توجيهي يهدف إىل مساعدة اإلدارة يف كيفية تنفي

 داخل املؤسسة.
بوظيفته أو تلك  قلإن جناح املدقق الدخلي يف تقدمي املزيد من اخلدمات واجلهود سواء الفنية منها واليت تتع

اليت تنسب إىل املفاهيم السلوكية، سيؤدي إىل كسب ثقة مستخدمي املعلومات سواء كانوا من داخل املؤسسة أو من 
خارجها، مبا يضمن حتقيق األهداف املرجوة بكفاءة وفاعلية واليت تتحدد باجملاالت التالية: التخطيط، الرقابة، 

 حل املشكالت املالية واإلدارية. وكذار النظم واإلجراءات ير التنسيق، ترشيد القرارات، قياس وتط
أن  هالتشغيلية، وعليبشكل متوازن ومستقل مع كل النواحي املالية والنواحي وجيب أن يتعامل املدقق الداخل 

هذا الربط  نحيقق منافع ومزايا من وراء الربط وإجياد العالقات بني النواحي التشغيلية والنواحي املالية. ميكن القول أ
وغري  (املاليةتقوم هذه األخرية، بتجميع البيانات يرتكز أساسا يف نظم املعلومات احملاسبية داخل الؤسسة، حيث 

وحتويلها إىل معلومات وتقدمي هذه املعلومات إىل األطراف  الكرتونيا)أو  (يدوياوحتليلها وتبويبها وتشغيلها  املالية)
 دف مساعدة هذه األطراف يف اختاذ ما يتعلق هبم من قرارات. وذلك هبارجها املختلفة داخل املؤسسة وخ

ومما ال شك فيه أن هناك تأثري كبري على نظم املعلومات احملاسبية بشكل عام والعمليات املالية بشكل خاص 
 جوانب قط علىنتيجة الستخدام تكنولوجيا التشغيل والتبادل االلكرتوين للبيانات. حيث ال يشتمل هذا التأثري ف

اخلاصة هبذه األنظمة. فمن ناحية احملاسبة هناك تأثري مباشر على مقومات النظام  تدقيقبل ميتد إىل جوانب ال احملاسبة
وتقارير، وهناك أيضا تأثري على األنشطة املتعلقة بإدخال البيانات وحفظها وتبويبها من مستندات ودفاتر وسجالت 

فإن األثر الرئيسي لألنظمة اإللكرتونية ينشأ من عدم وجود مسار مادي  قتدقيالوأسلوب تشغيلها، أما من ناحية 
حيث ال يوجد يف بعض األحيان مستندات ورقية ميكن فحصها، وال دفاتر أو  )AUDIT TRAIL(للعمليات املالية 

حيث  .تدقيقاملعلومات املباشرة والرجوع إليها مما يؤثر بدون شك على أعمال السجالت ميكن منها استخالص 
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يتطلب األمر أن حيصل إملام كاف بأنظمة احلاسب اآليل حىت تستطيع دراسة وتقييم أوجه الرقابة األساسية هلذه 
األنظمة، ألنه غالبا ما تكون تكنولوجيا املعلومات عبأ على من جيهل استعماهلا، لذا البد أن تتوفر لدى املدقق 

 املالية، القانونية، السياسية...). ،االقتصادية(األخرى قافات من الثالداخلي ثقافة معلوماتية إضافة إىل رصيده 
هدف املدقق الداخلي من تقييم نظم الرقابة الداخلية يف ظل استعمال تكنولوجيا املعلومات  أنوميكن القول 

لكرتونية جهزة االاأل (مراقبةواإلتصاالت هو حتديد مواطن القوة والضعف يف نظام املعلوماتية املستخدم يف املؤسسة 
أن استخدام تكنولوجيا املعلومات ال يؤثر يف حد ذاته على أهداف املراقبة الداخلية إال  )، علمااملعلوماتيةوتطبيقات 

 اليت تطبقها املؤسسة. واإلجراءات الرقابيةؤثر على النظم يأنه 

 البحث اليةــإشك -1

ظيفها يف النظام احملاسيب ورها،فتم تو نذ بداية ظهلقد استخدمت تكنولوجيا املعلومات يف مهنة احملاسبة م
بشكل جعل تنفيذ الدورة احملاسبية آلية ذات طابع امتاز بالسرعة و الدقة ، ولكن رغم اجيابيات هذه التكنولوجيا إال 
 أن هناك سلبيات خطرية رافقتها كإمكانية االخرتاق أو التالعب مبدخالهتا وبالتايل احلصول على خمرجات مضللة،

من الضروري مواكبة أنظمة الرقابة الداخلية هلذه التكنولوجيا وما أحدثته على النظام احملاسيب نطلق أصبح ومن هذا امل
من تغريات حبيث أصبح نظاما حموسبا يفتقد لبعض عوامل الثقة واملصداقية.األمر الذي كان له أثرا بالغا يف على 

اخلية ومن ناحية أدلة االثبات الواجب احلصول الرقابة الدقييم أنظمة هلذه األنظمة من ناحية فحص وت تدقيقأعمال ال
 .تدقيقاليت متت هبا هذه األنظمة، وأيضا من ناحية أساليب وإجراءات العليها لتأييد العمليات 

 من هنا ومما سبق ميكننا طرح التساؤل احملوري اآليت:

 تكنولوجياؤسسة لاستعمال المخلية في ظل كيف يمكن للمدقق الداخلي تقييم وفحص أنظمة الرقابة الدا
 المالية؟في معالجة عملياتها  واالتصاالتالمعلومات 

 ويشتق من صميم هذا السؤال الرئيسي أسئلة فرعية تدور وتتمحور حول الدراسة ونذكرها فيما يلي:

 الداخلية؟ظمة الرقابة هل هناك تأثري مباشر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تقييم املدقق الداخلي ألن -
ما هي األساليب واإلجراءات اليت ميكن للمدقق الداخلي اتبعاها من أجل مواكبة التغريات اليت أحدثتها تكنولوجيا  -

 املعلومات يف نظم املعلومات احملاسبية؟
هيم ب مفاكيف ميكن للمدقق الداخلي من أداء مهامه يف إطار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ظل غيا -

 ؟يتدقيق الداخلحديثة لل
 البحثفرضيات  -2

 ترتكز فرضيات الدراسة اليت سنعمل على اختبار صحتها فيما يلي:
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 .رقابة الداخليةظمة القييم املدقق الداخلي ألنت فعاليةا هام على تأثري  واالتصاالتلتكنولوجيا املعلومات  -
ظمة احملاسبية لألنيوفر دقة وتنسيق  مماثباتات واإلاألدلة يف مجع  املدقق الداخليتكنولوجيا املعلومات تساعد  -

 لمؤسسة.ل
وعناصرها رفة تكنولوجيا املعلومات يف معية للمدقق الداخلي دورا هاما يف تقييم أوجه الرقابة الداخلية األساس -

 .تطورةاملعلومات امل ااحملاسيب املرتبط بتكنولوجيللنظام 

 الدراسة   أهدافو أهمية  -3

 ات التالية:ته من االعتبار تمد البحث أمهييس 
املسؤولني واملوظفني واملدققني واحملاسبني يف املؤسسات االقتصادية يف موضوع التدقيق الداخلي  عارفتوسيع م -

 .والرقابة الداخلية
 .عملية التدقيق الداخلييف  بكفاءة وفاعلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استغاللو  توجيه -
 .على املوارد املالية املتاحةي يف احملافظة التدقيق الداخلور الذي حيتله توضيح الد -
 –إبراز أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف توفري املعلومات املطلوبة للتدقيق واستخدامها  -

 للتدقيق الداخلي. كأداة – واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات 
 ألهداف التالية:يسعى هذا البحث إىل حتقيق او 

وكذا  للعمليات املالية ابة بشكل عام مع الرتكيز على مفهوم التدقيق الداخليعلى مفهوم الرقحماولة التعرف  -
 .والرقابة الداخلية اليت تضمنتها املعايري الدولية الصادرة عن اجملمعات املهنية تدقيقاملفاهيم احلديثة لل

 اهلا.ظمة ونتائج أعمعلى خصائص املنومات واالتصاالت التعرف على كيفية تأثري تكنولوجيا املعل -
 ضرورة االهتمام ليس فقط مباهية التكنولوجيا املستعملة وإمنا يف كيفية التعامل معها. -
وضع مقارنة حول كيفية حتول اجتاهات التدقيق التقليدية إىل اجتاهات التدقيق احلديثة يف ظل تكنولوجيا املعلومات  -

 واالتصاالت.
 .للعمليات املالية االت يف جمال التدقيق الداخليعلومات واالتصم تكنولوجيا املثر وكيفية استخداحتديد أ -
توضيح الطرق واألساليب اليت ميكن للمدقق الداخلي استخدامها ملقابلة الصعوبات اليت من املمكن أن تواجهه  -

 عند فحصه وتقييمه ألنظمة الرقابة املعدةآليا.

 منهج البحث -4

وذلك لتغطية اجلانب النظري من الدراسة  في التحليليج الوصاملنه على لبحثا ايف إجراء هذ ديتم االعتما
والعناصر أو املبادئ  للعمليات املالية الداخليالداخلية بشكل عام واليت تتضمن التدقيق م الرقابة اهيفيما يتعلق مبف

املفاهيم  ذاوكداخلي فعال ،ل إىل نظام مايل واخلصائص اليت من الضروري تواجدها للوصو هلذا التدقيق، األساسية 
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 الداخليتصادية وعالقتها بالتدقيق اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكيفية تطبيقها على املؤسسات االق
 إجراء املسح األكادميي املكتيب ألهم الدراسات السابقة والبحوث ذات العالقة هبذا املوضوع.وأيضا املالية، للعمليات

 يكلة البحثه -5

واختبار خمتلف الفرضيات، البد من اإلملام مبختلف جوانب إشكالية البحث ل اإلجابة على من أج
 لذا مت تقسيم هذا البحث إىل أربعة فصول كالتايل: املوضوع،

فاهيم ملعاجلة ومراقبة العمليات املالية"، حيث يتناول خمتلف املحتت عنوان " النظام احملاسيب كأساس  الفصل األول: -
عاجلة العمليات املالية م الفرعية للنظام احملاسيب، وكذا التنظيم احملاسيب ملاحملاسيب، النظ ملتعلقة بالنظامواجلوانب ا

   .والرقابة عليها

العالقة بني  حتديدمت يف هذا الفصل واملعنون بـ " تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للعمليات املالية" الفصل الثاني:  -
 تدقيقخالل توضيح املفاهيم اخلاصة بالرقابة الداخلية والات املالية، من الداخلية للعمليوالرقابة  لداخليالتدقيق ا

 الداخلي ألنظمة الرقابة الداخلية. املدققالداخلية، وكذا كيفية تقييم 

دام تكنولوجيا للعمليات املالية يف ظل استخ التدقيق الداخليحاولنا يف هذا الفصل حتت عنوان " الفصل الثالث:  -
ثريات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النظام احملاسيب بشكل عام الت" عرض أهم تأعلومات واالتصاامل

اسبية بشكل خاص، من خالل إعطاء مفاهيم متعلقة بتكنولوجيا املعلومات، النظام احمل التدقيق الداخليوعلى 
 للمعلومات احملاسبية. املؤمتت، والتدقيق اآليل

التدقيق الداخلي تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على هدف إىل اختبار رب فصال عمليا ييعتلفصل الرابع: ا -
الداخليني ملواكبة  املدققنيمن طرف وكذا األساليب املتبعة يف املؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس واملراقبة، 

 ت واالتصاالت.نولوجيا املعلوماالتغريات احلاصلة يف جمال عملهم واليت أحدثتها تك

 ادر البحثصم -6

مت االستعانة بالعديد من مصادر املعلومات من أجل إجناز هذا البحث، وتتمثل أساسا يف الكتب، رسائل 
املاجستري والدكتوراه، اجملالت العلمية، املقاالت وامللتقيات ذات الصلة باملوضوع. أما بالنسبة التطبيقي فقد مت 

القياس واملراقبة يف شكل وثائق وبيانات حمفوظة يف ة إلنتاج أجهزة باملؤسسة الوطنيعلومات املتعلقة احلصول على امل
 وسائط ممغنطة باالعتماد على املقابلة الشخصية للمسريين.
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 صعوبات البحث -7

 أثناء إجناز البحث واجهت الطالب عدة صعوبات وعوائق من أمهها:

الوطنية يف جمال احملاسبة  يئات واملنظماتنظرا إلمهال اهل خصصة يف املوضوع،قلة البحوث والدراسات اجلزائرية املت -
 .تدقيقأمهية تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مهنيت احملاسبة وال التدقيقو 
وترتمجها تصرفات بعض األفراد من خالل خلق بعض صعوبة احلصول على املعلومة من املؤسسة حمل الدراسة،  -

عدم متكننا من  بالتايل االستفسارات،ن بعض ات أو اإلجابة عدمي بعض املعلومأو التماطل يف تقالصعوبات 
 الوصول إىل العديد من املعلومات املهمة إلجناز الدراسة امليدانية.  

  السابقة الدارسات -8

  األجنبية باللغة الدارسات: أوال
Braun and Davis: Computer Assisted Tools and technique, analysis and 
perspective, managerial auditing journal, vol 18, 2003, p-p 725-731 . 

  على التقنيات هذه استخدام أثر وبيان احلاسب مبساعدة التدقيق بتقنيات التعريف إىل ارسةالد هذه هدفت
 أي أ�ا على احلاسب مبساعدة التدقيق وتقنيات أدوات عرفت فقد أنفسهم، املدققني وعلى التدقيق عملية كفاءة

 التدقيق وتقنيات أدوات استخدام الدارسة بأن هذه أشارت. التدقيق عملية أعمال يف يتم تكنولوجي ماستخدا
 من املبذول الوقت تقليل خالل من التدقيق عمليات كفاءة  حتسني إىل تؤدي التدقيق عمليات يف احلاسب مبساعدة

 الفوائد املدققني ارك إد وان دقيق نتائج إىل الوصول إمكانية من وزيادة التدقيق عمليات ألعمال التدقيق شركات قبل
 مناسبة نتائج إىل والوصول البيانات وحتليل جا خر است يف احلاسب مبساعدة التدقيق وتقنيات أدوات باستخدام املرتبطة
 . اجملال هذا يف الكفاءة حتسني يف ساهم التدقيق عمليات عن والتقرير

Sana Ktat: L'IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION SUR LAPERFORMANCE DES AUDITEURS : 
APPLICATION A UN GESTIONNAIRE ELECTRONIQUE DE FICHIERS  
DANS UNE FIRME INTERNATIONALE D'AUDIT."COMPTABILITE, 
CONTROLE, AUDIT  ET  INSTITUTION (S)", May 2006, France .pp125 -CD-
Rom.<halshs->07018500 . 

 املدققني، أداء على املعلومات تكنولوجيا ظل يف امللفات مسريي استعمال أثار تقييم إىل البحث هذا يهدف
 لتكنولوجيا القبول حمددات: بني املباشرة وغري املباشرة للعالقة الرمسي الطابع منوذج على املقرتح النهج ويستند

 التكنولوجيا باستعمال ترمجتها وقبول التصورات املعلومات اتكنولوجي جتاهل الفردية، اخلصائص ذلك يف مبا املعلومات
 .جعار امل أداء على يعمل بدوره األخري وهذا

Jarvin Diane, James Biersaker and Jordan Lowe: An examination of audit 
Accounting information technology use and perceived importance, 

horizons ، 
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vol 22, issue, 2008, p-p 1-12 . 
 ارسةالد عينة وتكونت ق،التدقي يف املعلومات تكنولوجيا استخدام وأمهية تأثري بيان إىل ارسةالد هذه هدفت

 تكنولوجيا الستخدام واألمهية األثر قياس ألجل استقساء قائمة استخدمت حيث التدقيق، شركات كبار  من أربعة من
 عملية ءار إلج التقنيات من واسعة تشكيلة يستخدمون املدققني أن ارسةالد ئجنتا بينت وقد التدقيق، يف املعلومات

 تأثري أن النتائج أظهرت حيث  متفاوتة بدرجات وذلك التدقيق تقرير وكتابة التحليلية، تار االختبا ءار واج  التدقيق
  كلما  أنه حيث التدقيق، يف تالتقنيا هذه استخدام مدى إىل استنادا باحلجم يتفاوت التدقيق يف املستخدمة التقنيات

 . وفعاليتها التدقيق عملية كفاءة  على قوي تأثري له كان  كلما  التكنولوجيا على ويعتمد ورقي غري التدقيق كان
Allam Mohammed Hamdan, Mohammed Hasan Abzakh: The (E-Auditing) and its 
Effect on Persuasiveness of Evidences: evidence from Bahrain, Européen, 
Méditerranéen & Middle Eastern Conférence on Information Systems 2010 
(EMCIS2010) April 12-13 2010, Abu Dhabi, UAE, p-p 1-7.  

 اليت األدلة يف إقناع تعزيز على املعلومات تكنولوجيا بيئة يف للتدقيق تأثري هناك أن إىل ارسةالد هذه خلصت
 . احلسابات تدقيق مهنة تطوير يف يساهم فانه وبالتايل احلسابات مدقق قبل من ايهعل احلصول مت

p .ravisankar, v . ravi, g . raghava rao , i. bose : Detection of financial statement 
fraud and feature selection using data Mining techniques, 2011, p p   491-500. 

 ،)MLFF( العصبية الشبكات األمام تغذية الطبقات مثل البيانات جا ر استخ تقنيات قةالور  هذه تستخدم
 اللوجستية ،)GMDH( مناولة البيانات من اجملموعة أسلوب ،)GP( اجلينية الربجمة) SVM( املتجهات أجهزة دعم

 املالية، للبيانات الغش ىلإ أتلج اليت الشركات حتديد إىل)  PNN(العصبية الشبكة واالحتمالية ،)اليسار من( االحندار
 اختيار بدون أو مع ومقارنة صينية شركة 343 تشمل اليت البيانات وعةجمم على التقنيات هذه من كل  اختبار يتم

 دقتها ومع ميزة اختيار يف آخرين تفوقت PNNو  GPو امليزة، اختيار دون التقنيات مجيع على PNN وتفوقت امليزة،
 . هامشي بشكل املتساوية

M. Krishna Moorthy, A. Seetharaman, Zulkifflee Mohamed, Meyyappan  
Gopalanand Lee Har San: The impact of information technology on internal 
Auditing, African Journal of Business Management, Vol. 5(9), pp. 3523-3539, 4 
May, 2011 . 

 املنظمة، وتؤكد يف الداخلي التدقيق عملية على تؤثر وكيف املعلومات اجيتكنولو  دور الورقة هذه تقيم
 للرقابة أكثر بيئة إنتاج يف(األجهزة /  املعلومات) الربجميات تكنولوجيا نظام العتماد العاملي االجتاه على أيضا ارسةالد
 وتقييم الرقابة الداخلية) بيئة قابةر ال املعلومات تكنولوجيا تأثري كيفية  عن أيضا يشكل وهو. التدقيق عملية تقدمي يف

 التقنيات تقييم يف املمارسات وأفضل اإلرشادات ويقدم ،(واملراقبة  واالتصاالت ومات واملعل طةاألنش قبةار وم املخاطر
 واملعاجلة )IS( املعلومات ونظام التكنولوجيا، أن كيف  أيضا ويتناول الداخلي، التدقيق ملهام فعال ألداء املتاحة

 تار ار الق واختاذ التشغيلية الكفاءة زيز وتع أعماهلا، يف تسيري املنظمات طريقة غريت قد )EDP(للبيانات  رتونيةكلاال
 . املساعدة
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  العربية باللغة الدارسات: ثانيا
 إنتاج يف االحنراف خماطر من للتقليل اجلزائريني واحملاسبني جعنيار امل أداء ترشيد: مناعي حكيمة لعماري، أمحد )1
  .20-1 ص -ص 2010 سنة األردن، ،45 العدد ،اإلنسانية العلوم مجلة احملاسبية، املعلومات صيلو وت

 ترشيد ضرورة من تأخذ االقتصادية، واليت املؤسسة يف احملاسبية املعلومات جلودة القصوى األمهية لتبيان املقال هذا جاء
  عليهم فار شواإل الصحيح التوجيه وتوجيههم واحملاسبني جعنيار امل أداء

 والتقليل ةاجلود عالية واملايل احملاسيب اجلانب أو التسيريي باجلانب تعلقت سواء املعلومات هذه جلعل السليمة بالكيفية
 . احملتملة املخاطر من
 تأثريها مدى وقياس البيانات نظم تدقيق يف املستخدمة التقنيات: أمحد مقبل أكرب مهند اهللا، عبد أمني خالد )2

 ،العاشر المجلد المحاسبية، البحوث مجلة ،األردنيني القانونيني احملاسبني نظر جهةو  من التدقيق ليةمع كفاءة  على
 . 75-44 ص -ص ،2011 سنة الثاين، العدد

 القانونيني احملاسبني قبل من البيانات معاجلة نظم تدقيق يف املستخدمة التقنيات سةار الد هذه تناولت
 . البيانات معاجلة ظل يف املستخدمة التدقيق )طرق( خلامد عرض خالل من وذلك األردنيني

 ميدانية دارسة األردن، يف التدقيق خدمات جودة حتسني يف املعلومات تكنولوجيا استخدام دور: اهلنيين إميان )3
 سنة ،8 العدد ،25 مجلد لألبحاث، النجاح جامعة مجلة األردن، يف العاملة التدقيق ومكاتب شركات على

 . 2230 ،2201 ص -ص ،نرداأل ،2011
 التدقيق، خدمات جودة حتسني يف املعلومات تكنولوجيا استخدام دور على التعرف إىل سةار الد هذه هدفت

 جودة حتسني يف املعلومات تكنولوجيا استخدام ألمهية األردن يف احلسابات مدققي لدى ارك إد وجود إىل التوصل ومت
 األعمال أداء جودة من حيسن ،كما التحليلية باإلجراءات املدقق يامق وحتسني التدقيق، لعملية التخطيط خدمات
 التدقيق عمليات يف املعلومات تكنولوجيا استخدام تواجه معيقات وجود إىل سةار الد توصلت كما  وتوثيقها، التدقيق

 الشركات ماخدواست التدقيق، عملية يف املعلومات تكنولوجيا استخدام  على املدقق لدى قدرة وجود عدم أمهها
 . يدوية حماسبية أنظمة التدقيق موضع

 وأثر فلسطني، يف االلكرتوين التدقيق عملية يف املعلومات تكنولوجيا استخدام مدى: محدان عالم محدونة، طالل )4
املالية،  القوائم عدالة مدى ولح للمدقق احملايد الفين األري تدعم عالية جودة ذات أدلة على احلصول على ذلك
 . 958-913 ص -ص ،2008 سنة ،األول عشر، العدد السادس المجلد اإلسالمية، امعةجال مجلة

 مدققو فيها يستخدم اليت اجملاالت حيث من فلسطني يف االلكرتوين التدقيق سةار د إىل سةار الد هذه هدفت
: حيث من لتدقيقا ةوأنشط جماالت خمتلف يف له االستخدام مدى وتقومي املعلومات، تكنولوجيا اخلارجيون احلسابات
 فلسطني يف املدققني أن على نتائجها وتوصلت األدلة، جودة على التدقيق وأثر والتوثيق الرقابة، التخطيط،

 أن سةار الد أظهرت نفسه الوقت يف املتوسط حدود إىل والتوثيق والرقابة التخطيط يف االلكرتوين التدقيق يستخدمون
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 . قأدلة التدقي جودة سنيحت يف يساعد االلكرتوين التدقيق استخدام
 احملاسبية، املعلومات موثوقية زيادة يف االلكرتونية احملاسبية املعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط أثر: محادة رشا )5

 ص -ص ،2010 سنة األول، العدد ،26 المجلد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ميدانية، جملة دارسة
305-334 . 

 موثوقية زيادة يف وأثرها االلكرتونية احملاسبية املعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط سةار الد ذهه تتناول
 وقد االستبانة، عليهم وزعت الذين دمشق يف ارجعة امل مكاتب باستجواب سةار الد ومتت احملاسبية، املعلومات

 وضوابط التنظيمية، الضوابط يف املتمثلة االلكرتونية ةبياحملاس املعلومات لنظم األربعة العامة الرقابية الضوابط تضمن
 موثوقية زيادة يف أثرها حيث من النظام وتوثيق تطوير وضوابط امللفات ومحاية أمن وضوابط الوصول على الرقابة

 ماتو علامل لنظم العامة الرقابية للضوابط كبري  تأثري هناك أن إىل سةار الد وخلصت الشركات يف احملاسبية املعلومات
 . الشركات يف احملاسبية املعلومات موثوقية زيادة يف االلكرتونية احملاسبية

 على تطبيقية االلكرتوين، دارسة احملاسيب املعلومات نظام ظل يف الداخلية الرقابة دور: الغبان حممود صربي ثائر )6
 . 2010، قار الع ،45 العدد ،اإلنسانية العلوم مجلة ق،ار الع يف املصارف من عينة

 السالمة حتقيق يف مسامهتها مدى لبيان وأساليبها الداخلية الرقابة على التعرف سةار الد هذه هدف وكان
 الداخلية الرقابة دور أمهية بيان سةار الد هذه نتائج أهم بني ومن االلكرتوين، احملاسيب معلومات نظام ظل يف املصرفية

 احلاجة تظهر لذا باخلطأ والوقوع التالعب خماطر زيادة من قايةو لل وذلك االلكرتوين، احملاسيب املعلومات نظام ظل يف
 . املعلومات تكنولوجيا بيئة يف واملستجدات التطورات ملواكبة فعال داخلي رقابة نظام ودوج إىل
 دارسة اإللكرتونية، احملاسبية املعلومات نظام ظل يف الداخلية الرقابة نظام فعالية مدى: البحيصي حممد عصام )7

 سنة السادس، العدد ،والدارسات لألبحاث فلسطين جامعة مجلةغزة،  قطاع يف العاملة البنوك على ةييقتطب
 . 95-78 ص -ص ،2014

 املالءمة خاصية توفري يف كبري  دور االلكرتونية احملاسبية املعلومات لنظم أن هو إليها املتوصل ئجالنتا أهم ومن
 تتسم معلومات تقدمي االلكرتوين النظام قدرة مثل النواحي بعض يف ضعف أثبتت اآلخر اجلانب ومن واملوثوقية،
 . املقارنة وقابلية واملوضوعية باالكتمال

 بعض يف ميدانية دارسة اخلارجي، املدقق عمل جودة يف التكنولوجيا استخدام خماطر أثر: وآخرون اجلوهر كرمية )8
 ،2010 سنة الثاين، العدد ،العاشر المجلد سانية،نإلا والدارسات للبحوث الزرقاء األردنية، جملة التدقيق مكاتب

 . 32-14 ص -ص
 كفاية  عدم نتيجة التعرض خماطر هي مواجهتها ميكن اليت املخاطر أكثر أن سةار الد هذه حبث نتائج رتوأظه

 هي جياو ولالتكن مبخاطر تتأثريا املهنة جودة مقاييس أكثر وان التكنولوجيا، الستخدام املصاحبة الرقابية اإلجراءات
 . واجلدارة الكفاءة خماطر

 ميدانية احملاسبية، دارسة املعلومات نظم يف الكرتونيا البيانات تبادل تطبيق مدى: وآخرون الرحمي حممد نظال )9
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 العزيز عبد الملك جامعة ةمجل األول، املايل عمان سوق يف املدرجة األردنية العامة املسامهة الصناعية الشركات على
 . 219-159ص -ص ،2010 سنة ،الثاني العدد ،24 المجلد ارة،دإلوا االقتصاد

 احملاسيب املعلومات نظام ضمن الكرتونيا البيانات تبادل تطبيق مدى على التعرف إىل سةار الد هذه وهدفت
 عمق ونطاق تنوع مدى قياس خالل من األول، املايل عمان سوق يف املدرجة العامة املسامهة الصناعية الشركات يف
 الصناعية الشركات ف للبيانات االلكرتوين التبادل استخدام أن إىل الباحثون توصل وقد للبيانات، االلكرتوين ادلبلتا

 . ضيقة حدود ضمن ازل ما األردنية العامة املسامهة
 المغربية ةالمجل)، االلكرتوين التشغيل آثر( اآللية النظم ظل يف الداخلي التدقيق: اجلدع حيي بن هيمار إب )10

 . 234-192 ص -، ص2013 سنة ،101-109 مزدوج عدد ،والتنمية المحلية ارةدإلل
 اآليل الربط خالل من الرقابة جمال يف اآللية بالنظم األخذ يتم أن على سةار الد هذه خالل من الباحث يرى

 عنصر هلا يكفل امم ناحرتافية واتقا بكل الرقايب بعملها القيام هلا يتسىن حىت لرقابتها اخلاضعة اجلهات وبني بينها
 . والفعالية السرعة

على  ، أثر التشغيل االلكرتوين للبيانات يف جودة املراجعة الداخلية، دراسة ميدانيةحسن كمال  حسن دراسة )11
 ، كليةرجة الماجستير في المحاسبة والتمويلمذكرة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على دبنك اخلرطوم، 

 2014ة الزعيم األزهري، السودان، ع، جامالدراسات العليا والبحث
 دف الدراسة إىل البحث عن مدى إمكانية تطبيق التشغيل االلكرتوين يف جمال املراجعة الداخلية، ومعرفةهت

وبيان  مدى مواكبة ذلك التطور اهلائل يف الوقت احلاضر،مدى التطور يف أساليب الرقابة واملراجعة الداخلية ومعرفة 
 الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها توخلص .االلكرتوينجه املراقب واملراجع يف ظل التشغيل اأهم املشاكل اليت تو 

 التشغيل االلكرتوين للبيانات يؤثر إجيابا على نظام املراجعة الداخلية باملصرف، زيادة املعرفة بنظام أن التشغيل
إىل  ما إن إتباع أسلوب التأهيل والتدريب املستمر يؤديكااللكرتوين للبيانات يزيد من ثقة املستخدمني للقوائم املالية،  

وجودة  زيادة ثقة املستخدمني للقوائم املالية، نظام التشغيل االلكرتوين للبيانات يؤدي إىل تقليل أخطاء املراجعني
 .االختالس والفساد املايل واإلدارياألداء، كما حيد من عمليات 

 فاعلية على وأثرها االلكرتونية احملاسبية املعلومات نظم استخدام اطرخم عمر، بنية أنيس، حممد كليبات  دراسة )12
 وعلوم االقتصاد كلية  ،40 العدد ،والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة اجلزائر، يف املراجعة
 .2016 عنابة، خمتار باجي جامعة التسيري،

 إبراز عن ناهيك االلكرتونية، البيئة يف اسبيةاحمل املعلومات نظم على الضوء تسليط إىل الدراسة هدفت لقد
 حتليليا منهجا الباحثان اعتمد ذلك ولتحقيق أثرها، وقياس اجلزائر يف املراجعة فاعلية على النظم هذه استخدام خماطر
 لنتائج وقسم بالدراسة، املتعلقة املصادر خمتلف على يطلع نظري قسم: قسمني إىل الدراسة مبوجبه قامسا وصفيا

 .اجلزائريني بواسطة التحليل على يعتمد تطبيقي) spss( واخلارجيني الداخليني املراجعني مكاتب على وزعت تبانةسا
 املعلومات نظم استخدام ملخاطر إحصائية داللة ذي أثر وجود على التأكد هي الدراسة إليها توصلت اليت والنتيجة



 ................................................................. ........................................المقدمة 
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 البيانات معاجلة وخماطر احمليطة، البيئة خماطر بني التأثري هذا ويتوزع ئر،ااجلز  يف املراجعة فاعلية على االلكرتونية احملاسبية
 .املختلفة مبستوياته) إخراج تشغيل، إدخال،(

 ، التشغيل االلكرتوين للبيانات احملاسبية وأثره يف حتسني كفاءة أداء الرقابةمشكور جايد سعود دراسة )13
 .2016العراق، سبتمرب  ،45العدد  ،23لد مج ة،قييوالتدقجلة المحاسب للعلوم المحاسبية م ،الداخلية

 واحلديثة لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية يف تطبيق التشغيل الكفأةهدفت الدراسة إىل إبراز الوسائل 
إدخال  االلكرتوين للبيانات املالية احملاسبية، وذلك الن التشغيل االلكرتوين يعد من أهم الوسائل احلديثة املستخدمة يف

القرارات  خراجها بوصفها ناتج عمل حماسيب يستخدم يف عملية اختاذيانات املالية واحملاسبية وتشغيلها ومن مث إبال
ا جتسد بشكل  االقتصادية املتنوعة، إذ تتمتع هذه الوسائل احلديثة خباصية الدقة يف املعاجلة والسرعة يف اإلجناز، فضال

 .ةمباشر اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبي
 األول يتضمن أسئلة حول عالقة التشغيل االلكرتوين بكفاءة ،ورينكما هدفت هذه الدراسة إىل إظهار حم  

 الداخلية وفاعلية الرقابة الداخلية، والثاين يشمل أسئلة حول أثر التشغيل االلكرتوين على حتسني كفاءة وفاعلية الرقابة
وتقليل  والدقة يف اإلجناز وين للبيانات احملاسبية يوفر السرعةرت ولقد خلصت الدراسة إىل إن استخدام التشغيل االلك

االستفادة  ت اخلطأ والغش وزيادة فاعلية الرقابة على أنشطة الوحدة االقتصادية، كما خلصت إىل ضرورةالاح
خالل توفري  نم عليها، وذلكالقصوى من مميزات التشغيل االلكرتوين يف معاجلة البيانات احملاسبية واملالية والرقابة 

 .ر البشرية املدربة تدريبا فعليا وشامالألدوات الالزمة والكواد
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 .تمهيـد
، نظرا واالقتصاديةعترب احملاسبة من أقدم التطبيقات اليت استخدمها اإلنسان يف معاجلة عملياته املالية ت

 نظريات نتج عنه من ومامن اجلانب النظري  سواءهبا  االهتمام وتزايد. مهمتهاأداء  يف هبا للفعالية اليت متيزت
 تتحكم يف وظيفة احملاسبة. ومناهججنم عنه من إجراءات  امو  يقمبادئ وقواعد أو من اجلانب التطبيو  تعاريفو 

مفهوم احملاسبة  وانتقلالنظم إىل استحداث املفاهيم املستخدمة  ونظريةكما أدى ظهور الشخصية املعنوية 
فية يظمع خمتلف األنظمة الو  ويتفاعلاملؤسسة  وهومنه  أكربمن تقنية إىل نظام معلومات وظيفي ينتمي إىل نظام 

 للموقع الذي يتميز به داخل املؤسسة ظرارى ناألخ
اختاذ فيدة يف جمال التخطيط والرقابة و يسهم نظام املعلومات احملاسبية بصورة إجيابية يف تقدمي املعلومات املو 

 نو القرارات عن طريق األفراد وجهات داخل املؤسسة وخارجها لكي حتقق املعلومات فوائدها املرجوة، ينبغي أن تك
 .دم يف التوقيت املناسبالئمة وتقدقيقة وم

يهدف إىل إبراز جوانب ومكونات النظام  احملاسيب، حيثلذا سيتناول هذا الفصل املفاهيم املتعلقة بالنظام 
 احملاسيب، وذلك من خالل تقسيمه إىل ثالثة مباحث كاآليت:

سيب ونظام املعلومات ات احملااملعلوم مااول فيه املفاهيم اخلاصة بنظام املعلومات، ونظسيتن: المبحث األول
 ية، وكذا خمتلف النظم الوظيفية املرتبطة بالنظام احملاسيب.احملاسبية املال

 .يف النظام احلاسيب تطرق إىل مفهوم العمليات املالية وتدفق البيانات، ودورات العملياتيس :المبحث الثاني

 .مليات املالية من خالل النظام احملاسيباجلة العكيفية معو  مفاهيم التنظيم احملاسيبسيتناول  :المبحث الثالث
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 .نظم المعلومات المحاسبية عموميات حولالمبحث األول: 
ية الناجتة عن مراقبة تدفق املعلومات الكمتقوم جبمع، حتليل، و ظام املعلومات احملاسيب هو شبكة منظمة ن

فعالة. نسة و احملاسبية اعتمادا على طرق متجا الوثائق يف إعداد اذلك بتطبيق مبادئ متفق عليهنشاطات املؤسسة، و 
املسامهون، العمال، إدارة الضرائب...) عن الوضعية املالية للمؤسسة. هذا ( وتوجه خمرجاته إلعالم األطراف اخلارجية

 التوجه لنظام املعلومات احملاسيب يظهر من خالل نظام املعلومات احملاسيب املايل.

 ام المعلومات.نظ ىلإ األول: مدخلالمطلب 

 نتطرق يف هذا املطلب إىل شرح املفاهيم التالية: النظام، املعلومة، نظام املعلومات.س

 .النظامالفرع األول: 

ن املعروف بأن النظام يتكون من عدة عناصر مرتبطة ببعضها بعضا وذلك لتأدية وظيفة معينة أو عدة م
بشكل  إتباعهافدوما حتكمه سياسات وإجراءات يتم  ال، محموسبا أ موبغض النظر إن كان ذلك النظا وظائف،
كما تتم مراقبة تلك اإلجراءات من قبل املسؤول عن النظام للتأكد من عدم وجود أي اخرتاقات للسياسات   روتيين،

 املوضوعة.

بسلسلة من  اجمموعة من العناصر اليت ترتبط فيما بينههو " ومنه ميكن إعطاء النظام التعريف التايل:
 1وظيفة حمددة أو جمموعة من الوظائف". أداءدف عالقات هبلا

النظام شيء له هوية، نشاط، وظيفة، وغاية، "يعرف كذلك من وجهة نظر التقارب النظامي كما يلي:  كما
 2".وهو جمهز هبيكل، يتطور مع الزمن داخل احمليط

فتوح، وهذا ونظام م قلاك نظام مغنهميكن وضع خصائص للنظام حسب التقارب النظامي كما يلي: 
 األخري الذي يهمنا حيث أنه: 

 يؤثر ويتأثر باحمليط؛ -1
 يوجد جمال اتزان وهو خيتلف عن التوازن الذي يكون يف نقطة؛ االتزان مبعىنالنظام يبحث دوماً عن  -2
نظام  م حمتوى يفاظالنظام الكلي ينقسم إىل أنظمة جزئية واليت تنقسم بدورها إىل أنظمة فرعية أصغر، أي كل ن -3

 ".DimensionRecursion"منه وهو ما يعرف باالحتوائية البعدية  أكرب

  المعلومة الثاني:الفرع 

"عبارة عن البيانات (املعطيات) اليت متت معاجلتها بشكل مالئم لتعطي معنًا كامًال، ميكن املعلومة هي
 

 . 18، ص 1998األردن،  يع، عمان،دار الثقافة للنشر والتوز  ،"نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية"عبد الرزاق حممد قاسم، 1
2HADIDNOUFEYL, "l'informatique de gestion de l'approche classique à l'approche objet", Article, revue des 
sciences Economiques de Gestion et de Commerce, Faculté des sciences économiques et des sciences de gestion, 
Université d’Alger, 2003, P 52.     
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 1 استخدامها يف العمليات اجلارية واملستقبلية الختاذ القرار".
املعلومة هي من يعطي لنا املعرفة، من حيّسن رؤيتنا للعامل، من ينقص من حالة عدم "R.EIXحسب 

 2"التأكد.
ل معني أو بيان أو جمموعة مـن البيانات الضرورية حلل مشك"هي فاملعلومة فـي معناها الرياضي أما تعريف 

 3اإلجابة عن سؤال معني."

يري البيان (املعطية) كما يلي:" هو حدث مفهوم أو ة للمعايسالة الفرنكو عرفت ال: اختالف المعلومة عن البيـان
تعليمة، مقدمة يف شكل اصطالحي مناسب لالتصال، التفسري واملعاجلة سواء عن طريق اإلنسان أو عن طريق وسائل 

و البيان ه بارة أخرىعباملعلومة يف مرحلتها األوىل تكون عبارة عن بيان، أو  إنوبالتايل ميكن أن نقول  "4أوتوماتيكية
 املعلومة اخلامة (قبل املعاجلة).

 5كما ميكن التمييز بني البيانات واملعلومات من خالل معيارين رئيسيني مهـا: 

 (المستفيد) إذا مل تؤدي البيانات إىل أي إضافة معرفية لدى الشخص املتلقي فتبقى معيار الشخص المتلقي :
نسبة لشخص معني ميكن أن يعترب معلومات بالنسبة لشخص نات بالاياعتباره ب نمصّنفة يف إطار البيانات، وما ميك

 آخر، والعكس صحيح.

 حىت تتحول البيانات إىل معلومات جيب أن تكون هذه البيانات مرتبطة مبشكلة معينة أو حدث معيار االرتباط :
ا أن تؤدي إىل اختاذ ذ فهي إمختالقرار امل معني يتم اختاذ القرار بشأنه، فالبيانات تعترب معلومات إذا كانت تؤثر يف

قرار سليم، وإما أن تؤكد أّن القرار املتخذ سليم، أو تؤدي إىل تغيري القرار أو تعديله، لذلك ما يعترب بيانات يف 
 أوقات معينة قد يتحول إىل معلومات يف أوقات أخرى.

ث التعقيد، فهي حصيلة ت من حياموم املعلو هفاملعرفة هي املستوى األعلى من م :اختالف المعلومة عن المعرفـة
 6االمتزاج بني املعلومات واخلربة واملدركات احلسية والقدرة على التحكم". 

 أهميـة المعلومـة
 أمهية اجتماعيـة: فهي وسيلة اتصال، قد ختلق الوفاق أو الصراع داخل املؤسسة؛ 
 هذه منظمات تبيع املعلومة، نتج عن  ،يم النقدييقأمهية اقتصاديـة: أصبح ينظر إىل املعلومة كسلعة ختضع للت

 
 . 15مد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص ق حمالرزا عبد1

2Hadid Noufeyl, "L'informatiques de gestion de l'approche classique à l'approche objet », Article, Op. Cit, P 
46. 
3Lallem Lakhdar, "Management & système d'Information", Séminaire ISGP, Alger Juin 2002, P 04. 
4Idem, P 04. 

 . 15الرزاق حممد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص  دعب5
 . 15عبد الرزاق حممد قاسم، نفس املرجع، ص 6
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 حيث تزيد قيمتها كلما زادت أمهيتها؛
  أمهية يف إدارة األعمال: تعترب دعمًا يف اختاذ القرار، فهي متثل القيمة األساسية يف اختاذ القرار، ولقد ُحدِّدت

البحوث امليدانية أثبتت أّن قرار، و لاوفعالية  رابدقة العالقة املباشرة بني نوعية املعلومة املستعملة من طرف متخذ القر 
Fاكتساب معلومة صادقة يزيد من دقة القرار. 

1 
  عندما تبحث املؤسسة على: إسرتاتيجيةمتثل أمهيةF

2 
 زيادة حصتها يف السوق؛ 
  .ضمان جودة وسالمة منتجاهتا 

 .نظام المعلوماتالفرع الثالث: 

 .  تعريف نظام المعلومـات -1
ظمة استغالل، أفراد، معطيات، إجراءات)، تسمح باحلصول على (عتاد، أن من املوارد هو جمموعة منظمة

 3معاجلة، ختزين، وإيصال املعلومات يف املؤسسات.
نظام املعلومات هو جمموعة من املكونات املرتابطة مع بعضها بشكل منتظم من أجل إنتاج املعلومة املفيدة، 

قت املناسب من أجل مساعدهتم يف أداء الوظائف املوكلة يف الو  مئشكل املاللاوإيصال هذه املعلومة إىل املستخدمني ب
 4إليهم. 
 مكونات نظام المعلومات. -2
كون نظام املعلومات من املدخالت، املعاجلة، املخرجات، التخزين، والتغذية العكسية كما هو موضح يف يت 

 الشكل التايل:
  .: مكونات نظـام المعلومات)1-1( رقمشكل 

 
Source: Laudon&Laudon Management information systems; the digital firm, ninth edition,2006, p53. 

 

هي العناصر اليت تدخل يف عملية املعاجلة نتحصل عليها عن طريق عملية التجميع، "وعملية : المدخـالت -أ

 
1Lallem Lakhdar, Op. Cit, P 09.      
2HadidNoufeyl, "L'informatiques de gestion de l'approche classique à l'approche objet », Article Op.cit., P 46 
3Idem, P 46. 

 . 19حممد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص اق عبد الرز 4

 المدخالت
Inputs 

 المعالجـة
Process 

اتجالمخر   
Outputs 

 التغذيـة العكسيـة
Feedback 
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ي موجودة على حاهلا لفرتات معينة. داخل مؤسسة اء كما هيأو األش رالتجميع هي تسجيل، تصنيف، وترميز الظواه
 نوعني من املصادر:بني إنتاجية، منيز 

 تشكل جمموعة نشاطات املؤسسة، سواء النشاطات اإلدارية أو التقنية. :مصادر داخلية 
 1القانون."و اجلباية  السوق، الزبائن، املوردون، املنافسون،كتتعلق باحمليط اخلارجي للمؤسسة   :مصادر خارجية 

 وهناك مصادر أخرى جلمع املعلومات كاجلرائد، احملاضرات، واجملالت، التلفزة ...إخل.

هي عملية حفظ البيانات أو املعلومات الستعماهلا يف وقت الحق، هناك وسائل ختزين كالسيكية  : التخزيـن -ب
 . صلب داخل احلاسوبص الر القأو  ةطكعلب األرشيف، ووسائل تكنولوجية كاألسطوانة املرنة أو املضغو 

هي اجلانب الفين من النظام وهي التحويالت اليت تطرأ على املدخالت للوصول إىل خمرجات، : المعالجـة -ج
 2عادة ما تعتمد عملية املعاجلة على: و 
 النماذج الرياضية، اإلحصائية، االحتمالية، حتليل املعطيات، واملنحنيات البيانية؛ -
 ؛ات (كتسيري املخزون)ث العمليو ة من حبقتالنماذج املش -
 النماذج احملاسبية، حماسبة التكاليف، احملاسبة العامة وغريها؛ -
 خراجات، مصفوفة ليونتيف...القتصادية، كجداول اإلدخاالت واإلالنماذج ا -

بكسب  حكما ميكن لعملية املعاجلة أن تتم باستعمال احلواسيب (برامج، برجميات)، وهذه الطريقة سريعة تسم
 مصداقية أكرب للمعلومة. قت وتعطيو ال

 هي نتائج عملية املعاجلة، وهي ما حيتاجه متخذ القرار.: المخرجـات -د

إىل ضبط عمليات النظام لتكون املخرجات موافقة لألهداف، وتعمل على تقييم  هتدف العكسيـة:التغذيـة -هـ
 النتائج. 

 3.خصائص نظام المعلومـات -3

احملاسبية فقط، بل حيتوي على جمموعة أوسع من املوارد، كل موارد  الوسائل ات علىمو نظام املعل ال يقتصر -
 ؛املؤسسة ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار

 ؛جيب توفر التنسيق عند استعمال هذه املوارد وإدماجها يف املؤسسة -
 يشمل حالة تقنية (وسائل املعاجلة) وتنظيمية (إجراءات وطرق التنفيذ)؛ -
 ة بديناميكية تنمية املؤسسة. املرتبط تالتطورا يعكس سريورة من -

 
1LallemLakhdar, Op. Cit, P 12 -13.    
2LallemLakhdar, Op. Cit, P 16.    
3Dupuy. Y, & Autres, "les systèmes de gestion", édition Vuibert, Paris, 1989, P 36.    
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 1.مكانة نظام المعلومات في المؤسسة -4

من وجهة نظر التقارب النظامي نظام املعلومات هو جزء من األنظمة اليت تشكل املؤسسة، نظام املعلومات هو 
 منوذج للحقيقة التنظيمية يتوسط:

 على شكل تدفقات من أجل إنتاج قل إليه تاليت تن من جهة، النظام العملي: والذي يتحرك حسب القرارات
 منتجات صادرة.

  من جهة أخرى النظام القيادي الذي يتخذ القرارات الدقيقة يف املؤسسة تبعا للمعلومات الداخلية واخلارجية اليت
 تصله ليبعثها إىل النظام العملي.

 .نظم المعلومات المحاسبيةالمطلب الثاني: 

 .حاسبيمات المو المعل ماالفرع األول: تعريف نظ

نظام خيتص جبمع وتبويب ومعاجلة وختزين وتوصيل املعلومات القيمة حول األحداث "هو  :1تعريف
 2االقتصادية يف املاضي واحلاضر واملستقبل إىل األطراف املختلفة املستفيدة من أجل مساعدهتم يف اختاذ القرار".

ىل مجع، تبويب، معاجلة، حتليل وتوصيل إذ يتو  ،علوماتمل"هو أحد أهم الفروع املكونة لنظام ا: 2تعريف 
 3املعلومات يف شكل قوائم مالية إىل األطراف الطالبة هلا بغية اختاذ القرار". 

يشري التعريفان إىل أّن نظام املعلومات احملاسيب يهتم فقط مبعاجلة البيانات املالية القابلة للقياس، وهي إّما 
والتقدير)، واملعلومات اليت ينتجها تكون يف شكل قوائم مالية وتقارير حماسبية التنبؤ  اعتماد يتارخيية أو مستقبلية (أ

(كجدول حسابات النتائج وامليزانية) واليت حتتاجها األطراف اخلارجية املتعاملة مع املؤسسة كما حتتاجها األطراف 
اد عليها يف اختاذ القرار البد أن لالعتم ةوصادق ةالداخلية بغية اختاذ القرار وحىت تكون املعلومات احملاسبية صاحل

 تتصف ببعض اخلصائص.

 .خصائص المعلومة المحاسبيـةالفرع الثاني: 

قام الباحثون مبحاوالت عديدة لتحديد خصائص املعلومات احملاسبية كالدراسة اليت قامت هبا هيئة معايري 
 الءمة والثقة باملعلومات احملاسبية. اصية املخم حول اعواليت اهتمت بشكل  1980سنة  FASBاحملاسبة األمريكية 

 
1Hadid Noufeyl,"L'informatiques de gestion de l'approche classique à l'approche objet", Article, Op.cit., P52-
53                                                                    

 . 147عبد الرزاق حممد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص 2
 . 45، ص 2000العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، هد ، رسالة ماجستري، معاالقتصادية" ريةمعلومات المحاسبي للمؤسسة الجزائ"مراجعة نظام الصديقي مسعود، 3
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 1ومن أهم خصائص اجلودة اليت جيب أن تتوفر يف املعلومة احملاسبية نذكر: 

تعين هذه اخلاصية أال تكون البيانات احملاسبية متحيزة ملستخدم معني من مستخدمي القوائم املالية على : الحيـاد -أ
  .حساب مستخدم أو مستخدمني آخرين

إذا متت االستعانة على أكثر من شخص أو جهة يف قياس معلومات حماسبية حمددة فإن : ق منهـاالتحق ةقابلي -ب
هؤالء األشخاص أو تلك اجلهات سوف يتوصلون إىل نفس النتيجة إذا ما استخدمت نفس أساليب القياس 

 احملاسيب.
بني عام وآخر كما ميكن هلا أن  دائهاأ ةمقارن ءااملعلومات احملاسبية متكن املؤسسة من إجر : القابلية للمقارنة -ت

 املؤسسات األخرى اليت تعمل بنفس اجملال االقتصادي.  بأداء أدائهاتقارن 
يقصد هبا أن تقدم املعلومات احملاسبية يف الوقت املناسب حبيث متكن املستخدمني من اختاذ القرارات : الوقتيـة -ث

 املناسبة.
املالية كافة املعلومات اليت تفصح بشكل سليم وصادق عن لقوائم اتتضمن  نيقصد هبذه اخلاصية أ: الشمـول -ج

موارد املؤسسة والتزاماهتا، كما نشري إىل أنه جيب اإلفصاح عن كل املعلومات اليت ختص بدرجة كافية متطلبات 
 األهداف.

 2: نذكرها فيما يليخصائص أخرى ما سبق هناك إىل  إضافة
ن نظام املعلومات احملاسيب من األخطاء وترتبط هذه األخطاء نامجة علانات ايبتتعلق بدرجة خلو ال: الدقـة -ح

 بالتسجيل واحلساب. 
تشري إىل مدى ارتباط املعلومة بالوضعية اليت يراد دراستها واختاذ القرار بشأ�ا، أي مدى مالءمة : المالءمـة -خ

 هذه املعلومة بعملية االختيار بني البدائل املختلفة.
 ن الغموض والتعقيد، وكيفية صياغة القوائم والتقارير. يانات مبخلو ال ىمد :الوضـوح -د
تشري هذه اخلاصية إىل إمكانية إعطاء تعيري كمي للمعلومات، ويف العادة فإن املعلومات : القابلية للقياس -ذ

رية يف و مهمة ضر  احملاسبية كمية مثل تلك املوجودة يف القوائم املالية، لكن ميكن إرفاق التقارير مبعلومات كيفية
 رشيد القرار واختيار البديل.ت

إّن توفر شروط الدقة، القابلية للتحقيق واحلياد يف آن واحد يعطي املصداقية للمعلومة. إذا أفادت  :مالحظـة
 ."Feedback Value"املعلومة املستخدمني يف تأكيد توقعاهتم السابقة أو تعديلها فإن هلا قيمة ارجتاعية 

 
 . 111-110حكمت امحد الراوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
-1994 ئر،العلوم االقتصادية، جامعة اجلزا عهد، رسالة ماجستري، ممفهوم الحديث""أهمية ودور نظام المعلومات المحاسبي وتطوره من المفهوم التقليدي إلى الحواس صاحل، 2

 . 52-51، ص 1995
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 .المحاسبية الماليةمعلومات لنظام ا :المطلب الثالث

ضع هذا النظام إىل قوانني صارمة تضعها احلكومة (وزارة املالية، جملس احملاسبة...) من أجل ضبط خي
كما يلتزم باحرتام جمموعة ية إىل املخطط الوطين احملاسيب،  خمرجاته، ويستند احملاسب يف عملية تسجيل القيود احملاسب

وتزيد يف مصداقية املعلومة احملاسبية، كما سنراه يف املبحث. إضافة إىل هذا ميكن   حملاسيباالعمل  ممن املبادئ اليت تنظ
 كذلك تقسيم هذا النظام إىل أنظمة معلومات جزئية لكل منها مهمة خاصة به.

 .المبادئ المحاسبيـة الفرع األول:

تكلفة الشراء يف حال الشراء،  للنقد، ةاالمسي التسجيل احملاسيب يكون بالقيمة :النقـد مبدأ ثبات قيمة وحدة  1-
وتكلفة اإلنتاج يف حالة إنتاج املؤسسة لصاحلها، وليس بالقيمة احلقيقية، أي ال تؤخذ بعني االعتبار القدرة الشرائية 

 عرب الزمن (عامل التضخم مهمل). 

ورة ألخرى، وكل تغيري من د ةثابت ةيعترب هذا املبدأ أّن طرق التسجيل احملاسبي :المحاسبية مبدأ ثبات الطرق  2-
 1جيب اإلعالن عنه وتربيره للموافقة عليه، ويف مجيع احلاالت ال يؤثر أبداً على مدى صدق وسالمة احلسابات. 

وفق هذا املبدأ نفرض أّن املؤسسة ستستمر يف نشاطها يف املستقبل، دون نية  :االستغالل مبدأ استمرار دورة  3-
  طها.انش ىو تصفيتها أو ختفيض مست

ديسمرب، هبذا ميكن معرفة  31جانفي إىل  01شهر من  12مدة الدورة احملاسبية هو  :الدورات مبدأ استقالل  4-
 ذمة املؤسسة عند �اية كل سنة، وكل سنة هلا إيرادها اخلاص هبا كما ُحتمل بالتكاليف املقابلة هلذا اإليراد.

 جلة جيب أن يكون هلا باملقابل وثائق حماسبية تربرها. سملا تكل الصفقات والعمليا  :الوثائق مبدأ تبرير  5-

ينص هذا املبدأ على أّن اخلسائر احملتملة جيب أن تؤخذ بعني االعتبار وتسجل حماسبياً  : والحذرمبدأ الحيطة  6-
 قبل حدوثها، وحنتاط هلا بتكوين مؤونة.

ن لكل عملية جهتان، جهة مدينة وجهة دائنة و كحىت تكون احلسابات متوازنة جيب أن ي :المزدوج مبدأ القيد  7-
 :استخالص بنفس املبلغ، وفق هذا املبدأ ميكن 

 الدائـن المجمـوع = المديـن المجمـوع   

  تكلفـة – إيـراد = نتيجـة = خصـوم – أصـول  
 .: األنظمة الجزئية لنظام معلومات المحاسبة الماليةالثانيالفرع 

 
 . 36نفس املرجع السابق، ص 1
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على الوثائق القانونية التارخيية يف إنتاج التقارير املالية الدقيقة اليت تساعد يف  تقوم هذه األنظمة باالعتماد 
 1تسيري املؤسسة. وهناك ستة أنظمة جزئية هي: 

نظام مهم يف معاجلة الصفقات، يسجل، يعاجل، طلبيات الزبائن، وينتج الفواتري  هو :الطلبيات نظام معالجة  1-
ت ومراقبة املخزونات. يف عدة مؤسسات تضمن هذه الوظيفة متابعة طلبية الزبون اعيبواملعطيات الضرورية يف حتليل امل

حىت يتم إرساهلا، نظام معاجلة الطلبيات احلاسويب يقدم طريقة سريعة دقيقة وفعالة يف تسجيل واختيار طلبيات الزبائن 
ذه الكيفية ميكن أن تعاجل هبو  وصفقات البيع. يعطي معلومات عن الطلبيات املقبولة لنظام مراقبة املخزونات،

 الطلبيات بأسرع ما ميكن.

مراقبة املخزونات يعاجل املعطيات اليت تعكس فواتري املواد املخزنة. عندما  نظام :المخزونات نظام مراقبة  2-
يف  يستقبل نظام معاجلة الطلبيات املعطيات عن طلبيات الزبائن، نظام مراقبة املخزونات احلاسويب يسجل التغريات

توى املخزونات وحيضر وثائق اإلرسال احملددة. ميكن له فيما بعد أن يشري إىل املسري عن املواد اليت حتتاج إىل إعادة سم
متوين، ويزودهم مبجموعة من التقارير عن حالة املخزونات. نظام مراقبة املخزونات احلاسويب يساعد إذًا املؤسسة يف 

 االستثمار يف املخزونات وتكاليف االحتفاظ. قلليأن تقدم خدمة رفيعة إىل الزبائن، و 

هذا النظام يوميًا بتحديد املبالغ الواجبة األداء من الزبائن مستعمًال املعلومات  يقوم :الزبائن نظام حسابات  3-
ات باملنتجة عن طريق عملييت الدفع والشراء. ينتج شهريًا حالة حسابات الزبائن وتقارير تسيري االئتمان. نظام حسا

ائن احلاسويب يسرّع عملية دفع الزبائن بتحضريه فواتري دقيقة يف الوقت املناسب وكذلك التقارير الشهرية على بز ال
اإلئتمانات املقدمة للزبائن، يزودنا بتقارير تساعد املسريين يف مراقبة املبالغ املؤمتنة الواجبة األداء، هذا النشاط يسمح 

 اخلسائر اليت يتسبب فيها الزبائن املشكوك فيهم.  -قدر املستطاع-ليل قتاب، بسبزيادة أرباح املبيعات على احل

يوميًا معلومات املشرتيات والتسديدات إىل املوردين، حيضر شيكات دفع  يقدم :المورديـن نظام حسابات  4-
دين بغرض ر و قيق للمدالفواتري وينتج تقارير تسيري اخلزينة، نظام حسابات املوردين احلاسوبية. يسمح بدفع سريع و 

إرساء عالقات عمل جيدة وضمان سعر ائتمان جيد، زيادة على هذا يسمح باالستفادة من اخلصومات املقدمة نظري 
الدفع السريع، يضمن مراقبة مالية على املبالغ املالية اليت تدفعها املؤسسة، ويبعث إىل املسريين باملعلومات الضرورية يف 

 يات، حسابات مصاريف املستخدمني واحلاجة إىل السيولة. رت ف، املشيحتليل املدفوعات، املصار 

ويقدم يوميًا املعطيات القادمة من بطاقات حضور العمال وكذلك باقي  يستقبل :) نظام الرواتب (األجور 5-
ة دمعطيات العمالة. ينتج شيكات الدفع، كشوف العمال، تقارير األجور وتقارير حتليل العمل، وتقارير أخرى مع

سريين والتنظيمات احلكومية، نظام األجور احلاسويب يساعد املؤسسات يف دفع األجور إىل عماهلم بسرعة، مللصاحل ا

 
1Obrien James, "Les Systèmes d'Information de gestion", Deboeck-université, 1995, P 467-469.  
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ويقدم تقارير إىل املسريين، العمال والتنظيمات احلكومية خاصة فيما يتعلق بالعوائد، الضرائب، وباقي االقتطاعات، 
 اليد العاملة واإلنتاجية. فليل تكالييستطيع أيضاً أن يقدم إىل املسريين تقارير حت

جيمع البيانات القادمة من حسابات الزبائن، حسابات املوردين، األجور و من األنظمة  :األستاذ نظام دفتر  6-
املعلوماتية احملاسبية األخرى. يف �اية كل دورة حماسبية يقفل الدفاتر احملاسبية وينتج ميزان املراجعة، قائمة النتائج 

كذلك خمتلف التقارير عن اإليرادات واملصاريف توّجه هذه املعلومات إىل املسريين. نظام معلومات   ،ةنية املؤسساوميز 
دفرت األستاذ احلاسويب يساعد املؤسسات يف تكملة مهامهم احملاسبية بطريقة منظمة ودقيقة، يسمح بأحسن مراقبة 

 ف أقل بالنسبة للمحاسبة اليدوية.يللعمال وتكاامالية ويقدم أحسن تقارير التسيري، يتطلب أقل عدد من 
 .المالية المحاسبة معلومات لنظام الجزئية األنظمة ):1-2(شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : OBRIEN James, Les systèmes d’information de gestion, DEBOECK- université Bruxelles, 
Belgique, 1995, p 368. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دفرت األستاذ  القوائم املالية

نظام إنتاج تقارير معاجلة   معطيات 
 دفرت األستاذ

 دفرت ألجور 

تسجيل مراقبة 
   احلضور

نظام معاجلة 
الصفقات 

 للرواتب

 مقبوضات 

 تسديدات 

 حسابات الزبائن 

 حسابات املوردين 

 نظام معاجلة الصفقات للمقبوضات والتسديدات 

 
 معاجلة الطلبيات 

 حتليل املبيعات 

 فوترة 

مراقبة 
 املخزونات 

مشرتيات  

نظام معاجلة الصفقات للبيع 

نظام معاجلة 
الصفقات 

 للمشرتيات 
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 العمليات (نظرة من جانب تدفق البيانات) ودوراتالمعلومات المحاسبي  الثاني: نظامحث بمال
 

حيتل نظام املعلومات احملاسيب موقعا متميزا يف املؤسسة نظرا لعالقته املتشابكة مع خمتلف األنظمة     
ساس من املهم دراسة ألاهذا  وعلىة، يالوظيفية األخرى باعتبار خمرجات هذه األخرية تشكل مدخالته األساس

اليت تتحكم يف  واإلجراءاتاليت تستخدم يف املؤسسة  والوثائقخمتلف دورات العمليات ملعرفة خمتلف املستندات 
 انتقاهلا هبدف ضمان تدفق بيانات مالئمة إىل هذا األخري.

قات، دورة اإليرادات، فندورة ال ،املالية والعملياتنتطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم تدفق البيانات  وسوف
 دورة اإلنتاج/املخزون.

 البيانات في المؤسسة وتدفقالمطلب األول: مفهوم العمليات المالية 

إستمراريتها فإ�ا تقوم مبمارسة العديد من األنشطة تسمى يف بقاءها و  وتضمناملؤسسة أهدافها ىت حتقق ح
عن عملية  وتـَُعربأحداث اقتصادية ميكن قياسها بشكل نقدي،  ةجمموع عبارة عن وهيلغة احملاسبة بالعمليات املالية 

جل احلصول على عناصر اإلنتاج أمبادلة بني طرفني تنشأ هذه األخرية عندما تقوم املنشاة باتفاق أو عقد قانوين من 
 نظام احملاسيب. لات مدخال ومتثل. كذلك تؤثر العمليات املالية على عناصر معادلة احملاسبة واخلدماتأو لبيع السلع 

 تعريف تدفق البيانات: الفرع األول:

اليت ستوجه  واجلهاتاملعاجلة اليت ختضع هلا،  وعملياتملصادر البيانات  وتصوير"التدفق املنطقي للبيانات هو عرض   
التنظيم و      دمةختإليها نتائج املعاجلة من دون التعرض إىل البناء املادي للنظام مثل وسائل التخزين، الربجميات املس

األنشطة املختلفة اليت تتكون منها بتمييز ت العمليات و تسمح دراسة دوراو  1املادي للبيانات على وسائط التخزين"
 2:ومنيزكلها بنظام املعلومات احملاسيب،   واملرتبطةالعديد من تدفقات املعلومات املهمة 

تقدمي معلومات تسمح  وهدفها ةدورة االقتصادية للمؤسسال يطغتدفقات رئيسية ت أربعمنيز  التدفقات القاعدية: -أ
 . املوارد البشرية وتدفقات تدفقات املبيعات، تدفقات املشرتيات، تدفقات اإلنتاج، وهيباحلكم على حالة للمؤسسة 

 يفجمموع الظواهر االقتصادية اليت حتدث  وتصنيفتسجيل، مالحظة،  هدفها :والقياستدفقات التسجيل  -ب
 .واملاليةيف التدفقات احملاسبية  وتتمثلتقوم األنظمة الفرعية مبسكها،  واليتة ساملؤس

مبقارنة معلومات  وذلكفعالية املؤسسة  وقياستسمح هذه التدفقات باستباق : والمراقبةتدفقات التقدير  -ج
صل عليها املعلومات احمل عدفقات األخرى متلمت احلصول عليها بتصنع مسبق لطريقة عمل ا واليت واملوازناتالتقديرات 

 .واملوازناتيف تدفقات التقديرات  وتتمثلمن الواقع العملي، 
 

 .69صذكره، عبد الرزاق حممد قاسم، مرجع سبق  1
2 HUGUES Angot, système d’information de l’entreprise, 4eme Edition, Edition DeBoek Université, Bruxelles, 
2002., P20 
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 ): هرم تدفق المعلومات1-3شكل (

Source : Hugue Augot, Op Cit, P22 

 تعريف دورات العمليات: الفرع الثاني:

قتصادية الناجتة اث االداألح ومعاجلة لييتكون نظام املعلومات احملاسيب مع عدة أنظمة فرعية ختتص بتسج
 1دورات رئيسية: أربعميكن تصنيفها إىل  واليتعن األنظمة الوظيفية األخرى 

األصول زمة حليازة ونقل ملكية املواد واخلدمات   و ختتص بتسجيل كافة األحداث االقتصادية الال: دورة النفقات - 
 .إىل الوحدة احملاسبية

 .ها عائد للمؤسسة كالعمليات مع العمالءليات اليت ينتج عنمتص بتسجيل كل العخت: تدورة اإليرادا -

ختتص بتسجيل كافة األحداث االقتصادية الالزمة لتحويل املشرتيات من املواد اخلام إىل منتجات : دورة التحويل -
 تامة الصنع قابلة للبيع.

 .واملقرضنيبتسجيل معظم العمليات مع املالك  ختتص :الماليةالدورة  -

 قة بني هذه الدورات حسب الشكل التايل:عاللا وتظهر

 
 .204، صم.2002، نظم املعلومات احملاسبية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،وآخرونسيد عبد المقصود دبيان  1

تواملوازناالتقديرات تدفق   

واملايلاسيب احمل التدفق  

 
تدفق اإلنتاج       تدفق املوارد البشرية     تدفق املشرتيات             تدفق املبيعات            

 

  انتقال البيانات      
 الدورة االقتصادية       
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 دورات العمليات احملاسبية): 1-4شكل (

 
  .204، ص.1998 االسكندرية، احلديث، اجلامعي املكتب ،المراجعة أصول: لبيب وعوض حممد الفيوميالمصدر:  

 مليات:علأهمية دراسة دورات ا الفرع الثالث:

 وتسمحليات احملاسبية يف التعرف على طبيعة النظم التطبيقية الفرعية املكونة هلا دورات العم ةتساعد دراس 
 1بتحديد:

 احملاسبية. والدورةالطبيعة املستمرة لألعمال يف املؤسسة  -
الرقابة  وقياساتاءات ر جفهي تساعد على حتقيق إ وتسجيلهاتأثريها  وكيفيةكيفية حتقق األحداث االقتصادية   -
 يساعد على تقييم األداء يف خمتلف األنشطة.داخلية مبا لا
 طبيعة النظم الفرعية املكونة هلذه النظم. -
يف اليومية مث ترحيلها إىل دفرت األستاذ  وتسجيلهامبا أن هدف الدورة احملاسبية هو عكس األحداث االقتصادية  -

اعد على فهمها    ة انطالقا من تلك الدورات تسيفان حتليل العمليات احملاسب املايل واملركزاألرصدة  وحسابات
 منها. والتحقق ومراجعتها

 فبالتعر  ويقوم واملستندات والعملياتإن نظام املعلومات احملاسيب يتعامل مع العديد من األحداث  وأخريا
النظم و  اسبيةتقدم دراسة دورات العمليات احمل ومنها هنع والتقرير ومعاجلتهايف سياقها املالئم  وتسجيلهاعليها 

التقرير عنها مما يسهل من فهم  وسبلتلك األحداث  وتشغيلالتطبيقية املكونة هلا إطارا مالئما لدراسة وسائل معاجلة 
 نظم املعلومات احملاسبية.

 المطلب الثاني: دورة النفقات

جتهيزات عمالة و و لزمات املنظمة من مواد تعلقة بتأمني مستملالعمليات اشمل دورة النفقات كل األنشطة و ت
 2نظام األصول.نظام املدفوعات النقدية، و تتضمن نظام املشرتيات، نظام املوارد البشرية، و  تتسديد االلتزاماو 
 

 .229، مرجع سبق ذكره، صوآخرونسيد عبد المقصود دبيان  1
 .481ق حممد قاسم، مرجع سبق ذكره، صرزاعبد ال 2

 دورة اإلنفاق

رة اإليراداتو د  الدورة املالية 

ة التحويلدور   

 األصول املخزون

قديةالن  

نخزو امل  

 النقدية

 

 

 المــورد

 العمالء

 العمال

 المالك
لمقرضينوا  
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 تؤثر هذه النظم حماسبيا على أربعة حسابات عامة هي حسابات النقدية، حسابات املخزون، حساباتو 
 1.اتفو واملصر األصول  وحسابات، املستحقات للغري واملوردين أ

 .دورة المشتريات الفرع األول:

اخلام  املتبعة من اجل معاجلة بيانات عمليات شراء املواد واملهامتشمل هذه الدورة على مجيع اإلجراءات  :تعريف -1
 احلاجة، مث أمر الشراء املوجه للمورد نيبأو السلع التامة الصنع أو اخلدمات وتبدأ هذه الدورة من طلب الشراء الذي ي

سجالت  وحتديثقسم االستالم بعد التوثيق الالزم للسلع املستلمة، م املشرتيات، إىل استالم الطلبية من سق نم
ترحيلها إىل  وأخريا حسابات املورد يف قسم الذمم الدائنة وحتديث وتسديدهااملخازن واستالم فاتورة الشراء من املورد 

   2 األستاذ العام.رتفد

 3:ةممستخدأهم المستندات ال -2

           فيه نوع املادة وحيددهو وثيقة تعد من طرف اإلدارة أو القسم الذي حيتاج إىل املواد : طلب الشراء -أ
 تاريخ احلاجة إليها.ومواصفاهتا وكمياهتا و 

شراء البيانات الرئيسية الواردة يف طلب ال ويتضمنيعده قسم الشراء استنادا إىل طلب الشراء  :ءر الشراــأم -ب
 املكلف بعملية الشراء. والشخص، إىل حتديد املورد، األسعارضافة إلبا
 يتم فيه إثبات تطابق األصناف املطلوبة مع ما مت استالمه.جلنة االستالم أو أمني املخزن و  تعده: تقرير االستالم -ج
رف جلنة مة من طلتلسلع املسمبثاب إثبات على أن ا وتعتربأمني املخزن  يعدها: مذكرة اإلدخال إلى المخازن -د

 إدخاهلا إىل املخازن. االستالم قد مت

 4:ومهامهاإجراءات دورة المشتريات  -3

إىل املورد، قسم االستالم،  وإرسالهعلى أساسه بإعداد أمر الشراء  ويقوميستلم قسم املشرتيات طلب الشراء  -
 رقابة املخزون. وقسم ،حساب املوردين

ذلك  إثرعلى  وحيررستالم بفحص تطابقها مع ما هو مدون على أمر الشراء اال ملبضاعة يقوم قساستالم ا ومبجرد -
 قسم املشرتيات. وإىلنسخة منه إىل قسم املخازن  ويرسلتقرير االستالم 

خازن ا حيرر أمني املخزن مذكرة اإلدخال إىل املهقالتأكد من تطاب وبعد والبضائعتتلقى املخازن تقرير االستالم  -

 
 .206، مرجع سبق ذكره، صوآخرونسيد عبد المقصود دبيان  1
 .119م، ص2000، نظم املعلومات احملاسبية، دار الوائل للنشر، عمان، األردن، محمد يوسف الحفناوي 2
 .185ص السابق،نفس املرجع  قاسم،عبد الرزاق حممد  3
 .121رجع السابق، صامل احلفناوي، نفس حممد يوسف 4
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 لصنف.اقات اطببتحديث  ويقوم
إىل قسم الذمم الدائنة  ويرسلهامن سلع  واستالمهيستلم قسم املشرتيات فاتورة املورد مقابل ما مت شحنه  -

 لتسديدها.
  تقرير االستالم  الشراء،رنة بني أمر اقتسجل العملية يف حساب املورد يف دفرت األستاذ املساعد للدائنني بعد امل -

إعداد جمموع رقايب يف �اية اليوم  ويتمال إىل املخازن للتأكد من عدم حدوث أي خطا خداإل ومذكرةاملورد  وفاتورة
 باملبالغ املرحلة إىل حسابات املوردين يرحل إىل حسابات األستاذ العام.

بكافة املستندات اخلاصة ن شراء يرسل إىل حماسبة املدفوعات مرفقا ذإكما يقوم قسم احلسابات الدائنة بإعداد   -
 ديد املورد.لية ليتم تسمعبال

قبل التسجيل يف األستاذ العام تتم املقارنة بني سند القيد الوارد يف قسم املشرتيات مع اجملموع الرقايب باملبالغ املرحلة  -
ما تتم املقارنة بني اء قد مت ترحيلها إىل حسابات املوردين. كر شإىل احلسابات الدائنة للتأكد من أن كل عمليات ال

لرقايب بالقيم املرحلة إىل حسابات املادة يف مراقبة املخزون للتأكد من أن كل املشرتيات سجلت ا واجملموع دسند قي
 يف حسابات املخزون مث ترحل إىل احلسابات ذات العالقة مع دفرت األستاذ.

لع، تقارير مقابل الس جر ات مثل تقرير تدفق النقد اخلاالتقارير الرقابية عن نشاطات دورة املشرتي يتم إعداد وأخريا -
 املستحقة لصاحل املوردين. واألرصدةالسلع يف املخازن  وأرصدةعن إدارة املورد يف توفري السلع باملواصفات املناسبة 

 الفرع الثاني: دورة األجور.

نفقات و  داعلومات املتعلقة بشؤون األفر امل املتعلقة مبعاجلة كل واملهاماإلجراءات  لكتشمل هذه الدورة   :تعريف -1
فيها  وتتشابكللبيانات هذه الدورة معاجلة معقدة  وتتضمناملستحقة مقابل العمل املقدم للمؤسسة،  ورواتبهمأجورهم 

 ن التقارير الضرورية حول الدفعات النقدية دعنها العدي وينتجاألقسام نظرا لكون األجور عامل مشرتك فيما بينها، 
 والعمالاإلضافة إىل تزويد اإلدارة باملعلومات املطلوبة حول مهارات املوظفني ب املستحقة ورواتبهم والعمالللموظفني 

 1يف املؤسسة.
 أهم المستندات المستخدمة: -2
م الذي انتهى فيه من العمل يف كل يو  والوقت يوضح الوقت الذي بدا العامل فيه العمل مستند الزمن:بطاقة  -أ 

 الساعات اليت عملها. وعدد
، املصنع خالل فرتة حمددة من الزمنمستند يتم فيه توضيح األعمال اليت قام هبا العامل ب :شغللا بطاقة وقت -ب 

 لفة.تبأعمال خمتلفة أو بالعمل يف إدارات خم ميتم استخدام هذا الشكل عندما يقوم العامل بالقياو 
 الزمنية.حسب الفرتة  رجفيه تلخيص األ ويتماسب اآليل تخراجه من احلمستند يتم اس: ملخص تقرير األجر -ج 
عادة توضيح كل من إمجايل األجر، املبالغ  ويتمدفرت اليومية يتم فيه تسجيل شيكات األجور : يومية األجور -د 

 
 .125احلفناوي، مرجع سبق ذكره، ص وسفحممد ي 1
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 األجرة. وصايفاحملتجزة 
 تلخص األجر الشهري للعامل. هي وثيقة: كشف األجور  -ه

 1:ومهامهم األجور إجراءات قس -3 

الرواتب من ساعات اس التعليمات املتعلقة باألجور و على أس والراتباألجرة  يفيقوم قسم األجور حبساب صا -
ية إضافة ر شاليت يتلقاها من قسم املوارد البلتخفيضات من الدفعات اإلمجالية و امل، األجور القاعدية، العالوات و الع
املنتجة كمعيار حلساب  تاالذي حيدد عدد ساعات العمل أو الوحدواملوظفني و  ىل تقارير الدوام لفعلي للعمالإ

 األجور.
مضافا إليها ذمم الدائنة حول إمجايل األجور والرواتب مطروحا منه التخفيضات و يرسل قسم األجور تقرير لقسم ال -

 املستحقة.تب ليستخدم كأساس إلعداد سند قيد األجور او الر وات لتحديد صايف األجور و العال
لتوقيعها الصايف وترسل إىل قسم الصندوق  واألجرحيدد فيه الراتب  رييقوم قسم األجور املستحقة بإعداد تقر  -

 العمال.قبل توزيعها على املوظفني و  ومراجعتها
 ةحقالرواتب املستندوق للتأكد من أن األجور و صلم ايقوم قسم الذمم املالية بإرسال نسخة من سند القيد إىل قس -

قسم الصندوق بإعداد  ويقومقع التقرير املستلم من قسم األجور. او  يف هذا السند مطابقة لألجور املطلوبة دفعها مع
 أو حتويل املبالغ املستحقة إىل احلسابات اجلارية يف البنك. والعمالتقدميها للموظفني الشيكات و 

 الذي جيب أن يتطابقلريحل القيد يف األستاذ العام و  ةسند القيد لألستاذ العام يف قسم احملاسب نمترسل نسخة  -
الرواتب املستلم من و  ايل لألجور املستلم من قسم الذمم الدائنة مع سند القيد التفصيلي لألجورسند القيد اإلمج عم

 .ققسم الصندو 
حقة من قسم الذمم بتسجيل سند القيد اإلمجايل لألجور املست وذلكيتم ترحيل قيد األجور إىل األستاذ العام  -

 الرواتبو  يرد سند القيد التفصيلي لألجو وعندمامستحقة الدفع  جور كديونألاف املتعلقة بالدائنة بإثبات املصاري
 من تطابق املبلغ اإلمجايل مع املبالغ التفصيلية يسجل تسديد األجور املستحقة. والتأكد

 .دورة المدفوعات النقدية فرع الثالث:لا

 2ة للغري من طرف املؤسسة.دفوعملا النقدية وتسجيل وسحبالدورة املعنية بكل ما يتعلق بدفع  هي :تعريف -1
 تكمن أمهية هذه الدورة يف تقدمي معلومات تساهم يف العديد من القرارات اإلدارية، مثل:و 

 . ةية على املؤسسستفادة من اخلصم أو عدم ترتب غرامات مالالاالتسديد يف الوقت املناسب من اجل  -
 مويلية.تلمعرفة وضع السيولة يف املؤسسة الختاذ القرارات ا -

 
 .127مرجع سبق ذكره، ص فناوي،احل حممد يوسف 1
 .139سبق ذكره، ص احلفناوي مرجع حممد يوسف 2
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 املسامهة يف وضع املوازنات النقدية. -
 املدفوعات النقدية.ابة على عملية سداد االلتزامات و الرق -

 1:أهم المستندات المستخدمة -2

 عملية الدفع. نق متسجل فيها أوامر الصرف بعد التحق :النقدية يومية المدفوعات -أ
التاريخ، رقم الشيك، اجلهة  وتشمللشيكات الصادرة اب تسجل فيه املعلومات اخلاصة :سجل تسليم الشيكات -ب

 اجلهة املستلمة. وتوقيعاملستلمة، 
علقة بنفقة معنية مثل عملية الشراء (طلب تكل املستندات امل  تدقيقوثيقة تعد لتسديد الدائنني بعد  :أمر الصرف -ج

 على عملية الدفع. واملصادقةد أمر الصرف ادبناءا على ذلك إع ويتمستالم) الشراء، أمر الشراء، الفاتورة، تقرير اال
 هو سجل خاص بتسجيل أوامر الصرف حسب تاريخ صدورها. :سجل أوامر الصرف -د

                                                                                2:ومهامهاإجراءات دورة المدفوعات  -3
بعد  وذلكريف من احلسابات الدائنة صرف بعد تسلم وثائق إثبات املصالايقوم قسم املدفوعات بإعداد أمر  -

 صحتها. وتدقيقمراجعتها 
 حساب ويتمإىل سجل أوامر الصرف  لحر تصنيف أوامر الصرف يف ملف خاص حسب تاريخ االستحقاق مث ت -

 قة.حتالدفع بالقيمة اإلمجالية ألوامر الصرف املس وأمرع أوامر الصرف املرحلة جممو  وتسجيل
أمر الصرف  وإغالقتصنيف  ويتممث يوقع  واملستنداتأوامر الصرف  تدقيقيتم بعد ذلك إعداد الشيك بعد  -

سخة منها إىل دفرت األستاذ رف يف يومية املدفوعات النقدية مث ترسل نصلتسجيل أمر ا ويتمحسب رقمه يف امللف، 
 العام.

نسخة من أمر الصرف  وترسلسجل تسجيل الشيكات ية يف لمهذه الع وتسجليسلم الشيك إىل اجلهة املستفيدة  -
 املدفوع إىل احلسابات الدائنة لرتحل إىل حسابات املورد.

جمموع رقايب باملبالغ املرحلة إىل  وإعدادنسخة من أمر الصرف إىل حساب املورد  تقوم احلسابات الدائنة برتحيل -
 عام.لا نسخة منه إىل دفرت األستاذ وترسلت املوردين حسابا

الرقايب إىل صندوق املدفوعات أما سند قيد اليومية فيتم إرساله إىل األستاذ العام   واجملموعيتم إرسال أمر الصرف  -
 ف توزيع يرسل إىل أستاذ مساعد املصاريف.شككما يتم إعداد  

إعداد  ويتمية لميتم ترحيل إذن توزيع النقدية إىل حسابات املصاريف أو إىل حسابات املخزون حبسب نوع الع -
إرسال نسخة من ملخص التوزيعات لرتسل  ويتمهبما  واالحتفاظمطابقته مع إذن التوزيع  وتتمملخص بالتوزيعات 

 
 .194مرجع سبق ذكره، ص قاسم، عبد الرزاق حممد 1
 .195رجع السابق، صنفس امل قاسم،عبد الرزاق حممد  2
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 عام.لاإىل األستاذ 
ند قيد املصاريف من أمني الصندوق اذ مساعد املصاريف كما يتم استالم سيتم استالم ملخص التوزيعات من أست -

هبما  وحيتفظالعام اجملاميع إىل األستاذ  وترحلفيما بينها  واملطابقةات النقدية اسبة املدفوعالرقايب من احمل واجملموع
 حسب التاريخ.

 .االستثمارات دورة الفرع الرابع:

املتبعة من اجل معاجلة بيانات عمليات حيازة أو  واملهامات على مجيع اإلجراءتشمل هذه الدورة  1تعريف: -1
 دمه ملدة طويلة تتعدى السنة.ختصناعة االستثمارات لتس

ت، إىل ايوتبدأ هذه الدورة من طلب الشراء الذي يبني احلاجة، مث أمر الشراء املوجه للمورد من قسم املشرت  
سجالت املخازن واستالم فاتورة الشراء  وحتديثعد التوثيق الالزم للسلع املستلمة، استالم الطلبية من قسم االستالم ب

 ترحيلها إىل دفرت األستاذ العام.   وأخريا حسابات املورد يف قسم الذمم الدائنة وحتديث اوتسديدهمن املورد 
يتضمن كل  وملفاستثمار بطاقة جرد ، كما لكل وقيمةيف �اية كل دورة، كمية  يختضع االستثمارات إىل اجلرد املاد

 وقت. لك  ويفبصفة منتظمة أي يبقى ساري املفعول دائما  وينقحمات الالزمة املعلو 
بالقيمة الصافية للحصول عليها يف حالة شرائها أو بتكلفة صنعها يف حالة إنتاجها من  وتسجلتقيم االستثمارات 

 املؤسسة لنفسها. فطر 

 دمة:أهم المستندات المستخ -2

 يها.لإاحلاجة  وتاريخ وكميته ومواصفاتهفيه نوع االستثمار  وحيددهو وثيقة تعد من طرف اإلدارة  :طلب الشراء -أ
 البيانات الرئيسية الواردة يف طلب الشراء ويتضمنيعده قسم الشراء استنادا إىل طلب الشراء  :أمر الشراء -ب

 .املكلف بعملية الشراء والشخصباإلضافة إىل حتديد املورد، األسعار، 
 استالمه. طلوبة مع ما متملفيه إثبات تطابق األصناف ا ويتمتعده جلنة االستالم أو أمني املخزن : تقرير االستالم -ج
 املستلمة من طرف جلنة عمبثاب إثبات على أن السل وتعتربيعدها أمني املخزن : مذكرة اإلدخال إلى المخازن -د

 اهلا إىل املخازن.االستالم قد مت إدخ
 مني،اتلاهي بطاقة تعريف االستثمار تتضمن تاريخ شرائه، تكلفة شرائه، اسم املورد، مدة : بطاقة االستثمار-و

 اإلهتالك السنوية. وأقساط
 تتعلق بنوع واحد من االستثمارات. هو عبارة عن ملف يتكون من بطاقات االستثمار اليت: ملف االستثمار-ه

 
 .155، ص2003ديوان املطبوعات اجلامعية،، نظرية اىل التطبيقن الات ماحلساب ومراقبةاملراجعة تني، حممد بو   1
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 1:ومهامهاة االستثمارات ءات دور إجرا -3

 ر. امعلى أساسه بالقيام باملناقصات القتناء االستث ويقوميقوم قسم املشرتيات باستالم طلب الشراء  -
أمر الشراء  دعلى أساسه بإعدا ويقومباختيار العرض املناسب  ويقوميستلم قسم املشرتيات عروض املوردين  -

 ون.رقابة املخز  وقسمستالم، حساب املوردين، إىل املورد، قسم اال وإرساله
 إثرعلى  وحيرر ءااستالم االستثمار يقوم قسم االستالم بفحصه تطابقه مع ما هو مدون على أمر الشر  ومبجرد -

 .قسم املشرتيات وإىلنسخة منه إىل قسم املخازن  ويرسلذلك تقرير االستالم 
ملخزن مذكرة اإلدخال إىل املخازن التأكد من تطابقها حيرر أمني ا وبعد واالستثمارتتلقى املخازن تقرير االستالم  -

 بإنشاء بطاقات االستثمار. ويقوم
 إىل قسم الذمم الدائنة لتسديدها. ويرسلهامن  واستالمهورد مقابل ما مت شحنه مليستلم قسم املشرتيات فاتورة ا -
  تقرير االستالم  الشراء،املساعد للدائنني بعد املقارنة بني أمر العملية يف حساب املورد يف دفرت األستاذ  لتسج -

داد جمموع رقايب يف �اية اليوم عإ ويتماإلدخال إىل املخازن للتأكد من عدم حدوث أي خطا  ومذكرةاملورد  وفاتورة
  حسابات األستاذ العام.ىلإباملبالغ املرحلة إىل حسابات املوردين يرحل 

ة بإعداد إذن شراء يرسل إىل حماسبة املدفوعات مرفقا بكافة املستندات اخلاصة احلسابات الدائنكما يقوم قسم   -
 بالعملية ليتم تسديد املورد.

باملبالغ املرحلة   سند القيد الوارد يف قسم املشرتيات مع اجملموع الرقايبالعام تتم املقارنة بني ذقبل التسجيل يف األستا -
لها إىل حسابات املوردين. كما تتم املقارنة بني لتأكد من أن كل عمليات الشراء قد مت ترحيإىل احلسابات الدائنة ل

كل املشرتيات ثمار يف مراقبة املخزون للتأكد من أن  تسالرقايب بالقيم املرحلة إىل حسابات اال واجملموعسند قيد 
 ألستاذ.ترحل إىل احلسابات ذات العالقة مع دفرت ا سجلت يف حسابات املخزون مث

 .تالمطلب الثالث: دورة اإليرادا

النقدية  وحتصيلإىل العمالء  واخلدماتاملرتبطة ببيع السلع  شطةواألنشمل هذه الدورة على الفعاليات ت
 ودورةمن دورة املبيعات،  وتتكون وإثباهتاالجناز هذه العمليات  ةمعاجلة البيانات الالزمإىل إجراءات  ةفباإلضا

 لنقدية.املقبوضات ا

 2.دورة المبيعات الفرع األول:

املصدر  وهياألكثر تكرارا من بني العمليات اليت حتدث يف املؤسسة  تإن عمليات البيع هي العمليا :تعريف -1
معاجلة البيانات  وعمليات واألنشطةنظام املبيعات على جمموعة من الفعاليات  ويشملبالنسبة هلا،  تيراداإلل يالرئيس

 
 .121احلفناوي، نفس املرجع السابق، ص حممد يوسف 1
 .213عبد الرزاق حممد قاسم، نفس املرجع السابق، ص 2
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 .واخلدماتة بتزويد العمالء بالبضائع املرتبط

 أهم المستندات المستخدمة: -2

بيانات  منضتيو العمالء هو مستند يتم إعداده من طرف قسم املبيعات حسب الطلبيات الوارد من : أمر البيع -أ
 الشحن. وتاريخاملتفق عليها  واألسعارة بو السلع املطل وكمياتعن مواصفات  وبياناتعن العميل 

 ويتضمنهي مستند يعده أمني املخزن عند تسليمه البضاعة إىل قسم الشحن  :مذكرة اإلخراج من المخازن -ب
م الشحن على هذا املستند كإثبات منه باستالم سق ويوقعأمر البيع الذي مت التسليم مبوجبه  ورقمالكميات املستلمة 

 السلع.
يف عملية  واهلامةات األساسية على جمموعة من البيان وحتتوييع هي مستند أساسي إلثبات عملية الب: فاتورةلا -ج

 .وأسعارهاإىل جانب معلومات عن مواصفات السلع، كمياهتا،  واملؤسسةالتسجيل احملاسيب خاصة بالعميل 
ملسئول ا واسم وكمياهتااألصناف املرسلة  وبني لالعمي وعنوان واسمهي مستند حيتوي على رقم، : شحنلا وثيقة -د

 ملكية البضائع من املؤسسة إىل العميل.يثبت انتقال  وهوعن عملية الشحن 

 دور المبيعات: ومهامإجراءات  -3

نسخا منه إىل قسم االئتمان للتأكد من  رسليو بعد استالم طلبيات العمالء يقوم قسم املبيعات بإعداد أمر البيع  -
 للتأكد من توفر البضاعة املطلوبة. قسم املخازن وإىلالة االئتمانية للعميل حلا
مبقارنة مبلغ أمر البيع مع احلد األعلى لالئتمان املمنوح  وذلكيقوم قسم االئتمان بفحص الوضع املايل للعميل  -

 اخلاصة املمنوحة للمدير. وأز الصالحيات العامة ألمر البيع مل يتجاو  من أن املبلغ اإلمجايل ويتأكدللعميل 
حالة املوافقة على منح  ويفعلى شروط السداد،  واالتفاقاالئتماين  وضعهمجيب دراسة للعمالء اجلدد أما بالنسبة  -

أمر البيع مفتوح  عتربيو إىل قسم الفوترة  ونسخةاالئتمان ترسل نسخة من أمر البيع مصادق عليها إىل قسم املبيعات 
 الشحن من قسم الشحن. ةقحىت وصول وثي

الكميات املدونة  ويرسل والتغليفالبيع بإرسال البضاعة إىل قسم الشحن تلقيه نسخة من أمر يقوم املخزن بعد  -
إرسال نسخة من مذكرة  ويتمعلى مذكرة اإلخراج اليت يوقع قسم الشحن عليها كإثبات على استالمه البضاعة 

حتديث سجالت املخزون مبوجب  ومنهاحلسابات املدينة،  سموقبة املخزون قامر  وقسمرة خراج إىل قسم الفوتإلا
 مت إرساهلا.السلع اليت 

الكميات املدونة على مذكرة اإلخراج  ويرسل والتغليفيرسل قسم املبيعات نسخة من أمر البيع إىل قسم الشحن  -
 ل نسخة من مذكرة اإلخراج إىل قسم الفوترةاسإر  ويتماستالمه البضائع  ىلاليت يوقع قسم الشحن عليها كإثبات ع

 حتديث سجالت املخزون مبوجب السلع اليت مت إرساهلا. ومنهدينة احلسابات امل وقسممراقبة املخزون  وقسم
رة اإلخراج كذ هذا األخري مبطابقتها مع م ويقوم والتغليفيرسل قسم املبيعات نسخة من أمر البيع إىل قسم الشحن  -
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الشحن إىل قسم  م مبوجبها إثبات انتقال املسؤولية من قسموثيقة يت وهيبإعداد وثيقة الشحن  ويقوم نمن املخز 
 احلسابات املدينة. وقسمنسخة منها إىل قسم الفوترة  وترسلالنقل 

تتضمن كمية  املخزن اليتمن  جا اإلخر  ومذكرةيقوم قسم الفوترة بإعداد الفاتورة بعد مقارنة أمر البيع ووثيقة الشحن  -
إرسال نسخة من الفاتورة إىل العميل  ويتمفة إىل مصاريف أخرى كمصاريف النقل. قيمة البضاعة املشحونة باإلضا

إعداد سند قيد إمجايل يرسل إىل األستاذ  ويتمنسخة إىل احلسابات املدينة  وترسليف يومية املبيعات اآلجلة  وتسجل
  اإلمجايل.نينحساب املدي العام ليتم ترحيله إىل

�اية الفرتة يقوم بإعداد كشف حبركة  ويفقات الصنف رتحيل مذكرة اإلنتاج إىل بطايقوم قسم مراقبة املخزون ب -
 إىل قسم األستاذ العام. ويرسلهاملخزون من واقع بطاقة احلساب 

ومات املالية اليت تنشأ من لعامل يثدحتو يتم ترحيل حسابات العمالء املدينة إىل أستاذ مساعد املدينني لتسجيل  -
جمموع رقايب بالفواتري املرحلة  وإعدادري للعميل مع املؤسسة كما يقوم بإرسال كشف حساب دو  عالقات العميل

 اجملموع الرقايب إىل قسم األستاذ العام. ويرسلإىل حسابات املدينني من واقع بطاقات احلسابات 
جملموع الرقايب باملبالغ املرحلة إىل ا ويثبتسند القيد الوارد من قسم الفوترة  ة بنينر يقوم قسم األستاذ العام باملقا -

املطابقة بني هذه املستندات يقوم برتحيلها إىل  وبعدحركة املخزون  وكشفاملدينني مث يقارن بني سند القيد  حساب
 احلسابات ذات العالقة يف دفرت األستاذ. 

 ة.يدنقلانظام المقبوضات الفرع الثاني: 

النقدية املقبوضة من الغري لصاحل املؤسسة  وتسجيل وإيداعتعلق من قبض هي الدورة املعنية بكل ما ي تعريف: -1
مث إيداعها يف البنك بعد االحتفاظ حبد أدىن منها يف  ومنالنقدية  وتسجيلإجراءات هذه الدورة من استالم  وتبدأ

 ويتمتحصالت منهم. قسم الذمم املدينة لتخفيض أرصدهتم بامل يف الرتحيل إىل حسابات العمالء ويتمالصندوق 
 1ستاذ العام جملموع احملصالت النقدية من واقع سند القيد املعد من قسم الصندوق يف املؤسسة.أخريا الرتحيل إىل األ

 باملستندات اليت تثبت عملية استالم النقدية. وتتعلق 2أهم المستندات المستخدمة: -2

يف قسم  ويودعهل لصاحل املؤسسة العمي وحيررهل التسديد يعترب الشيك من أهم وسائ: ة للمنظمةلسر الم شيكات -أ
 املقبوضات النقدية.

تثبت قيام العميل بدفع املبالغ املدينة مباشرة يف الصندوق أو يف حساب البنك اخلاص : إيصاالت الدفع -ب
 املؤسسة.

دوق املقبوضات أو يف احلساب املبالغ املدينة مباشرة يف الصن فعدبميل علسواء قام ا :قسيمة استالم النقدية -ج 

 
 .915صعبد الرزاق حممد قاسم، مرجع سبق ذكره،  1
 .139ذكره، صسبق مرجع  حممد يوسف احلفناوي،  2
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سة فانه يتحصل على قسيمة تثبت استالم النقدية إىل جانب كشف دوري تظهر فيه املدفوعات البنكي للمؤس
 النقدية.

لية معتستخدم لتسجيل كافة مدفوعات املنظمة بغض النظر عن مصدر نشو  :يومية المدفوعات النقدية -د 
 ع.دفلا
 املستلمة من طرف املؤسسة إىل البنك واملبالغتثبت إيداع الشيكات  ثيقةهي و : قسيمة إيداع النقدية -و

 عليها موظف البنك إلثبات صحة العملية. ويصادق

 1:ومهامهاإجراءات نظام المقبوضات النقدية  -3

صيالت النقدية يف قسم ل التحجسعميل يف لاالنقدية املستلمة سواء نقدا مباشرة من  وتسجيليتم حتصيل  -
العام أو بتحصيل شيكات مرفقة جبداول اإلرسال الواردة من العمالء إرسال نسخة إىل قسم األستاذ  ويتمصندوق ال

هذه األخرية إىل قسم  وترسليوميا  والشيكاتإعداد قائمة مستقلة جبداول اإلرسال  ويتمعن طريق الربيد 
 .ةاملقبوضات النقدي

 ملقبوضات النقدية كشف ا  وإعدادستالم الشيكات من الديوان بوضات النقدية بادوق املقنص يقوم أمني -
 يف البنك ويودعهااملستلمة من العمالء  والشيكات�اية اليوم يقوم بإعداد قسيمة إيداع للنقدية  ويف

ستاذ العام قسم األ نسخة إىل وترسل والشيكاتموظف البنك على قسيمة اإليداع إلثبات استالم النقدية  دقويصا
 الداخلي. املدققنسخة إىل إرسال  ويتمأمني الصندوق بنسخة  وحيتفظ

يتم حتديث احلسابات املدينة بالرتحيل من واقع ملخص الشيكات الواردة إىل احلسابات الشخصية للعمالء من  -
لة يف حساب  للمبالغ املرحيباترحيل اجملموع الرق ويتمأجل ختفيض أرصدة املدينني بقيمة املبالغ املسددة منهم 

 املدينني إىل األستاذ العام.
يقوم األستاذ العام مبقارنة سند القيد الوارد من صندوق املقبوضات النقدية مع اجملموع الرقايب املعد من قبل قسم  -

بيع لا ديداهتم فيما خيص عملياتستيبني جمموع ما رحل إىل حسابات العمالء مقابل  والذياحلسابات املدينة 
 ألجل.

يف حالة املبيعات النقدية فتتم املقارنة بني سند القيد املستلم من قسم املبيعات مع كشف اجملموع الرقايب ما أ -
 املستلم من قسم الصندوق.

ات الصادرة من عااإليد وقسيمةمث يتم املطابقة بني سند قيد املقبوضات النقدية الصادرة عن صندوق املقبوضات  -
 دعت يف احلساب البنكي للمؤسسة.بالغ النقدية املسجلة يف سند القيد قد أو من أن كل امل دكالبنك للتأ

القيد يف ملف خاص  وسندترحل املبالغ املستلمة إىل حساب األستاذ العام مث يتم تصنيف اجملموع الرقايب  وأخريا -

 
 .140،141نفس املرجع السابق، ص فناوي،احل يوسفحممد  1
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 حسب التاريخ.

 1.والمخزونات جاإلنتا المطلب الرابع: نظام 

يف متناول دورة املبيعات سلع و/أو خدمات  وضعاليت هتدف إىل اج كل النشاطات ورة اإلنتد يتغط :تعريف -1
يف  وذلكلعملية اإلنتاج توفرها دورة الشراء    والزمةقاعدية  وخدماتمنتجة من طرف املؤسسة انطالقا من سلع 

 ع، الشراء، اإلنتاج. يبحيقق التوازن بني عمليات ال قإطار متناس
لتحويل املادة اخلام بإجراء  ةجية بتسجيل كافة األحداث االقتصادية الالزميف املؤسسة اإلنتا نتاجإلا ختتص دورت 

إىل منتجات تامة الصنع يتم نقل حيازهتا بعد ذلك من خالل دورت  وحتويلها وتشغيلهاعملية صناعية عليها 
 هذه الدورة بتسجيل كافة ما يتم إجراؤه من تصخت وبالتايلإىل العمالء عن طريق البيع  اإليرادات من الوحدة احملاسبية

عمليات تشغل على املواد اخلام باستخدام العمالة الفنية املالئمة يف ظل بيئة التصنيع املناسبة حىت يتم تصنيع 
ال معلاألجور على املستوى ا ودورةاإلنتاج  ةر إىل املخازن. كما إن هناك عالقة وطيدة بني دو  وحتويلهااملنتجات املقررة 

 .تاملتدخلني يف الورشا واألفراد

 أهم المستندات المستخدمة: -2

 هو مستند مينح السلطة إىل قسم اإلنتاج لصناعة املنتجات الواردة يف أمر اإلنتاج.: أمر اإلنتاج -أ
 تج.نإلنتاج وحدة واحدة من امل ةولية الالزمألاهي عبارة عن جدول حيدد كمية املواد : قائمة المواد األولية -ب
لتنفيذ كل مرحلة  مالالز  والوقتهي عبارة عن قائمة حتدد كافة املراحل اليت مير منها املنتج  :قائمة العمليات -ج

 األزمة لتصنيع املنتج. واآلالتلتحديد متطلبات العمالة  ويستخدم
طة          خلا ات اليت جيب إنتاجها من كل منتج ضمن فرتةدحهو جدول حيدد الو  :جدول اإلنتاج الرئيسي -د

 اجها.الزمنية إلنت واملواعيد
 هو مستند يسمح حبركة املواد األولية من املخزن إىل موقع الورشات.: طلب المواد -ه

 :ومهامهاإجراءات دورة اإلنتاج  -3

ين بية العميل أو من قسم املخازن يف حالة تدلطيتلقى قسم اإلنتاج أمر اإلنتاج من قسم املبيعات هبدف تلبية -
بتحديد املواصفات الكمية     وذلكئولون يف قسم اإلنتاج بتصميم املنتج املس ويقوموى السلع التامة لصنع، تسم

 مع التحكم يف تكاليف اإلنتاج يف نفس الوقت. ونوعيةللمنتج مع مراعاة رغبات املستهلك من جودة  والفنية
العمليات اليت  وقائمةام دة الواحدة من املنتج التا الوحهيحتتاج إليستلزم إعداد قائمة باملواد األولية اليت  ما وهو -

لتحديد متطلبات العمالة       ويستخدملتنفيذ كل مرحلة  مالالز  والوقتتضمن كافة املراحل اليت مير هبا املنتج 
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 لتصنيع املنتج. ةالالزم واآلالت
لبات احلالية    ملالئمة الط وكافيةالة عف داد خطة إنتاجالزمنية هبدف إع واجلدولةختطيط اإلنتاج  كيتم بعد ذل -

حتديد االختالف بني  وجيباملتوقع على املدى القصري دون نشوء أي خمزون زائد من البضاعة تامة الصنع  والطلب
 للتخزين. واإلنتاجاإلنتاج بناءا على طلبات العمالء 

لتحديد  ويستخدميومي حديد اإلنتاج التببرنامج مفصل يقوم إعداد جدول اإلنتاج الرئيسي من اجل وضع  متمث ي -
لتحقيق أهداف  ةفيما إذا كانت هنالك أية حاجة لشراء مواد أولية من جل حتديد املتطلبات الفورية من املواد الالزم

 الربنامج.
 واد اخلام إىل منتجبتحويل امل وذلكحتت إشراف مهندسي اإلنتاج  تتم بعد ذلك عملية التصنيع الفعلي للمنتجات -

اإلنتاج، إىل جانب ذلك يتم إعداد بطاقة عمل يومية  وجدوليدوية أو آلية مع مراعاة خطة  اجائي إما بطرق إنت�
ات العمل) عااإلنتاج (عد س وكمية ومدةتتضمن رقم أمر اإلنتاج، ورقم واسم العامل الذي يقوم بعملية اإلنتاج 

 تحقات العمال.سمإىل قسم األجور حلساب  ويرسلهتقريرا عن العمالة  ويعد
أمني املخزن  ويصادقللبيع إىل املخازن  واجلاهزةبعد االنتهاء من عملية التصنيع يتم نقل املنتجات التامة الصنع  -

كمية كمية املواد املستلمة إىل    وإضافةالهتا يجحتديث تس ويتمعلى بطاقة اإلنتاج النهائي مبا يثبت استالم املنتجات 
 خازن.ودة يف املجو املواد التامة الصنع امل

 والغرييقوم قسم حماسبة التكاليف بتجميع خمتلف البيانات عن أنواع التكاليف املباشرة (مواد أولية، يد عاملة)  -
 هبدف: وذلك   واملنتجاتيمية ظنتوزيعها على الوحدات الت ويتم، اهتالكات...) ةاملباشرة (يد عامل

 عمليات اإلنتاج. ءاأد وتقييم وتوجيهت لتخطيط املعلوماتقدمي  -
 مزيج املنتجات. وقراراتتقدمي بيانات عن التكاليف الدقيقة حول املنتجات الستخدامها يف التسعري  -
تظهر يف القوائم املالية  واليتقيمة تكلفة البضائع املباعة  وحسابتقدمي معلومات الستخدامها يف تقدير املخزون  -

 1للشركة.
جل حتديث نظام أيعكس تكلفة اإلنتاج من اد مستند قيد اليومية الذي ويقوم قسم حماسبة التكاليف بإعد

 املعلومات احملاسيب بقيود يومية اإلنتاج.
سجلت يف اليومية العامة من واقع سند القيد املعد قبل حماسبة  واليتل قيود يومية اإلنتاج إىل األستاذ العام ترح -

 رة، قيود التكاليف الصناعية غري املباشرة، جور املباشتكلفة األ وقيودملواد املباشرة ا وجندالتكاليف 
 إغالق تكلفة اإلنتاج حتت التشغيل. وقيود
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 البيانات. ومعالجةالمبحث الثالث: التنظيم المحاسبي 
 بتسجيل ويقومة ستقبل نظام املعلومات احملاسيب كم هائل من البيانات الناجتة عن العمليات املالية للمؤسسي

اليت تعرب عن  لنتائجخالل فرتة زمنية معينة (السنة املالية) هبدف استخالص ا ومعاجلتهامنتظمة  ورةالعمليات بص هذه
، ويسمح التنظيم احملاسيب اجليد احملاسيب التنظيم تسمى إجراءات وفقذلك  ويتم للمؤسسة املايل واملركزاألعمال  نتيجة

هبدف اختاذ  عن الوضعية املالية للمؤسسةاملالئمة  املعلومات وتوفريت حماسيب فعال على نظام معلوما لباحلصو 
 القرارات. 

 .التنظيم المحاسبي (الدورة المحاسبية) األول:المطلب 

 التنظيم المحاسبي. تعريف الفرع األول:

 وحىت وتسجيلهاا التنظيم احملاسيب هو اخلطوات أو املراحل اليت متر هبا العمليات املالية منذ حدوثه"
 1".يالديةنة املمدة الدورة احملاسبية سنة كاملة تتزامن مع الس وتساويج النهائية، استخالص النتائ

املخطط الوطين احملاسيب على أن احملاسبة جيب أن تكون منظمة بطريقة تسمح بالكتابة الكاملة،  وينص
يف الوقت  ةاسبية الالزمير احملالتقار  وإعدادعلومات األولية، توفري امل ألساسية،االتسجيل التارخيي، االحتفاظ بالبيانات 

املعاجلة. كذلك يتحقق التنظيم احملاسيب يف املؤسسة بتبين خمطط حسابات  وإجراءات تدقة البيانا ومراقبةاملناسب 
الوسائل اليت ة أي الطرق و املعاجلة املناسب وإجراءاتالوثائق احملاسبية املختلفة كاليوميات، الدفاتر احملاسبية،  وباختيار
القوائم املالية يف أحسن  وإعدادت حلساباملسك ا ةمكن من القيام بالعمليات الالزممها املؤسسة حىت تتتستخد

شروط االحتفاظ  وتوفري والتنظيميةالقانونية  تتكلفة ممكنة دون أن تنحاز عن االلتزاما وبأقل والفعاليةالظروف 
 2على املعلومات. واالطالعساسية املطلوبة بتسجيل البيانات األ

 .بةالعناصر األساسية في التنظيم المحاس الفرع الثاني:

بتوضيح نظام املعاجلة  ويسمحاحملاسيب  وتنظيمهاهو وثيقة تعدها املؤسسة لوصف إجراءاهتا : دليل اإلجراءات -1
 إىلا على أساسه، وثائق احملاسبية اليت مت إعدادهبه طوال املدة اليت يتطلبها عرض ال وحيتفظالقيام بعملية املراقبة  وكيفية

أن  وجيبالبيانات،  ومعاجلةلوثائق احملاسبية من خالل تفصيل عملية تسجيل عداد اجانب فهم الكيفية املتبعة يف إ
  :ةيتضمن العناصر التالي

 تقسيم العمل).(احملاسبة توضيح تنظيم وظيفة  -

 
 .36، ص2003،والتوزيعللنشر روق ار الشاجلزء األول، د، أصول احملاسبة احلديثةياسين احمد العيسي،   1

2 Société nationale de comptabilité, organisation de la comptabilité, revue algérienne de comptabilité, n°11, 
1996, P36   
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 فظ احلسابات).احد منهم (اخلبري احملاسيب، حماكل و   ودورحتديد املتدخلني اخلارجيني  -
 ق املستخدمة.الوثائ ويوميةحتديد خمطط احلسابات  -
 ميكانيكية، حاسوبية). يدوية،احملاسبية ( والوسائلكالسيكي، مركزي) (املستخدم حتديد نوع النظام  -

طبيعة  وترتبطتاريخ حدوثها، ...) و بيع، شراء(تصفها ملية اليت كما يتم تصنيف الوثائق احملاسبية حسب طبيعة الع
 1احملاسيب. وتنظيمها، تطور الوثائق حبجم املؤسسة، قطاع نشاطهاو 

على أساس  وذلك ونشاطهاتقوم املؤسسة بإعداد خمطط حسابات يناسب حجمها  :مخطط حسابات مناسب -2
 .أمهية قائمة احلسابات بالنظام احملاسيب املتبع وترتبطاملخطط احملاسيب الوطين 

  2:بةالتنظيم الزمني للمحاس -3

لفواتري الصادرة عن املؤسسة    ا وبتسجيل، واملوردينة مع الزبائن اليوميتتعلق بالعالقات  األعمال اليومية: -أ
 النقدية من جهة أخرى. واملدفوعاتاملستلمة من املوردين  والفواتريالتحصيالت النقدية من جهة، و 

ن فع األجور و الرسم على القيمة املضافة ماألعمال حبساب و تسجيل و د تتعلق هذه: األعمال الشهرية -ب
إىل جانب املراقبة املنتظمة (شهريا) للتأكد من دقة و صحة احلسابات مثل مراقبة حسابات البنك باستخدام جهة 

حبيث جيب أن عملية املقاربة بني كشوف البنك و حساب البنك يف دفاتر املؤسسة، أو احلسابات الفردية للزبائن 
ديد، التاريخ)، كذلك جيب تفسري الرصيد املتبقي ة التسحتديد مصدر الوثيقة (رقم الفاتورة، طبيعيتضمن التسجيل 

بالفواتري غري املسددة و تتم عملية املراقبة عن طريق املقاصة لتحديد العالقة بني املبالغ املدينة و املبالغ الدائنة 
 باستخدام احلروف.

االشرتاكات االجتماعية، تسديد ة ذات أمهية بالغة إال يف بعض احلاالت كال تعترب هذه الفرت : لفصليةاألعمال ا -ج
أو الرسم على القيمة املضافة بالنسبة للمؤسسات اليت تتبع النظام اجلزايف. وقد تقوم بعض املؤسسات بإعداد ميزانية 

 .ية يف عملية التسيرياملعلومات احملاسب واستخدامفصلية هبدف تتبع تطور املؤسسة 
 فيها: تموية السنة هبدف إعداد امليزانية، ل �ايتتضمن هذه املرحلة أعما: عمال السنويةاأل -د
 املراقبة على: وترتكز، مراقبة الحسابات - 

 جيب أن يتطابق رصيدها مع الرصيد يف ملف األصول. واليت: حسابات األصول الثابتة 
 لزبائن صال بامباشرة باالت والدائنيةاملديونية من  والتأكدة هذه احلسابات : جيب تربير أرصدحسابات العمالء

 .واملوردين

 
1 Robert REIX, Système d’information et managent des organisation, 2eme Edition, librairie Vuibert, 1998, 
P182. 
2 Jean-Yves EGLEM et Autres, les Mécanismes Comptable de l’Entreprise, 4eme Edition, Gualino Editeur, paris, 
2001, P135. 
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 املباشر من البنك. واالستعالم: يتم التأكد من الرصيد النهائي يف البنوك عن طريق املقارنة الحسابات الجارية 
وثائق قبل إعداد ال ودقيقةة عامة جيب القيام مبراقب ولكنإن املراقبة املنتظمة هلذه احلسابات تتم طول السنة 

 احملاسبية.
سمح قيود التسوية بتعديل التسجيالت احملاسبية السنوية هبدف تقدمي صورة واقعية عن الوضعية : تويةقيود التس -

، املؤونات، قيمة املخزون يف تاريخ إقفال واإليراداتبقيود التسوية للنفقات  وتتعلقاملؤسسة،  ونتيجةاملالية 
 .العمال ومسامهاتاألرباح  الضريبة على وتسجيل ت، حساباحلسابا

حسابات النتائج          وجدول: تتعلق أخر مرحلة بإعداد الوثائق احملاسبية أي امليزانية داد الوثائق المحاسبيةإع -
املتعاملني  احملاسبية املتعارف عليها حبيث جيب أن تكون مفهومة من طرف واملبادئيف ظل احرتام القواعد  واملالحق

 اخلارجيني.

 )المحاسبية واألنظمةالدفاتر ( لمحاسبةمادي لالتنظيم ال رع الثالث:الف

 يهدف التنظيم املادي للمحاسبة إىل:
 إجياد كل عملية اقتصادية بسرعة يف احملاسبة (مسجلة). -  
  سهولة حتديد مربرات (الوثائق) التسجيل احملاسيب للعمليات االقتصادية. والعكس -  
 لفة ممكنة.أقل تك، وبودقةبية بسرعة إعداد الدفاتر احملاس -  

 أهم األنظمة املستخدمة: ومن 
F

1 

تسجل البيانات اليت حتملها الوثائق احملاسبية املربرة يف دفرت اليومية وهي وثيقة حماسبية  النظام الكالسيكـي: -1
جاري يتم هذا من القانون الت 09ب املادة ، وحس1975سبتمرب  29املؤرخ يف  75 – 79إجبارية حسب القانون 

ترحل بعدها هذه العمليات إىل دفرت  ،طبيعتهاميًا على أساس تارخيي يف حساب خاص هبا حسب جيل يو التس
يتحقق ما إذا كان جمموع اليومية يساوي  وأنمما يسمح للمحاسب مبعرفة يف أّي حلظة شاء حالة حساب ما  األستاذ

 ة ويصحح األخطاء إن وجدت. ملراجععن طريق ميزان اا ميكن أن يراجع املعلومات جمموع دفرت األستاذ، كم

خيصص هذا النظام يومية مساعدة للعمليات احملاسبية ذات الطبيعة الواحدة، مثل يومية النظام المركـزي:  -2
ا حسب حدوثها يوماً البنك، يومية الصندوق، ويومية العمليات املختلفة، تسجل يف كل يومية العمليات العائدة هل

ر). حيث يتم مجع مبالغ احلسابات الظاهر هبا لتسجل يف قيد واحد يف اليومية العامة، ة (شهحىت �اية الفرت  بعد يوم
 أي ما يسمى التوحيد يف دفرت اليومية العام. 

 يقوم احملاسب بعملني:

 
سيري، الت وعلوممعهد العلوم االقتصادية  (غري منشورة) مذكرة ماجستري دراسة التكاليف المعيارية ضمن نظام المعلومات المحاسبية، ،ساحل فاتح 1

 .30، ص2005-2004جامعة اجلزائر، 
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دفاتر  تها، مث الرتحيل لبعضها إىل: التسجيل اليومي للعمليات اليوميات املساعدة حسب طبيعالعمل اليومي -
 دة، أي اليت تتطلب تتبع الوضعية يومياً.املساعاألستاذ 

: يقوم احملاسب يف �اية كل شهر برتحيل ما يسجل يف كل يومية مساعدة إىل اليومية العامة بقيد العمل الدوري - 
 واحد فقط.

 1 تنظيم الموارد البشرية في المحاسبة: الفرع الرابع:

 مالت اليت تقوم هبا:الع وأمهيةم املؤسسة تنظيم املوارد البشرية حبج يرتبط

 ويقوماألساسية جند مساعد حماسب يعتمد على برنامج حماسيب لتسجيل العمليات  :الصغيرة تالمؤسسا -1
ة احلسابات كما يتم مراقبعبة،  حلل املسائل الصمدى احرتام القواعد احملاسبية و  باستشارة مكتب حماسبة شهريا ملراقبة

 املالية. عند إقفال السنة
يتم تقسيم الوظيفة احملاسبية بني عدة أطراف، إذ يتم تسجيل العمليات احملاسبية من  :الكبيرة المؤسسات -2

خلية  وجندالتخصص يف معاجلة العمليات حسب طبيعتها  واعتمادطرف أفراد ال يتحكمون بالضرورة يف احملاسبة 
 األصول الثابتة، خلية العمليات املختلفة. ، خليةالبنوك اسبة املوردون، خلية حماسبةحماسبة الزبائن، خلية حم

 .والتسيرياحلسابات  ومراقبةرئيس املصلحة أو مدير احلسابات حلل املسائل الصعبة أو لتحلي  ويتدخل

 2.مراحل الدورة المحاسبية الفرع الخامس:

 :خطواتميكن تلخيص إجراءات الدورة احملاسبية يف مثاين 

يتوفر لدينا سجل  وعندئذت كل العمليات يف اليومية العامة أو اليوميات املساعدة تثب ة:يوميمسك القيود في ال -1
هذه العملية عملية التسجيل  وتسمىحدوثها  ختاري وحسبزمين عن األحداث، من واقع املستندات األصلية 

 3بالقيد.
يومية العامة إىل دفرت األستاذ        من ال والدائنةيل القيود املدينة ترحالترحيل إلى الحسابات بدفتر األستاذ:  -2

استخراج أرصدة  ويتميتوفر لدينا سجل مبوب حسب أنواع احلسابات املستخدمة خالل الدورة احملاسبية  وعندئذ
 احلسابات.

اجلانب املدين     وهو جدول يلخص أرصدة احلسابات هبدف التحقق من التساوي بنيإعداد ميزان المراجعة  -3
 رت األستاذ. بدف والدائن

األستاذ. العامة مث ترحيلها إىل احلسابات بدفرت  يف اليوميةإثبات قيود التسوية إجراء تسويات نهاية الفترة: -4
 

1 Jean Yeav Iglem, OP.CIT, P 137. 
 .189، ص1988الرياض السعودية، للنشر،، دار املريخ المحاسبة الماليةوصفي عبد الفتاح أبو املكارم،  ترمجة، قالرت ميجس، روبريت ميجس 2
 .65امحد ياسني العيسي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 التسويات اجلردية)(
 فرت األستاذ.يف د والدائنحىت نتحقق جمددا من تساوي اجلانبني املدين إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات: -5
إجراء تعد على أساس أرصدة احلسابات الوارد ة يف ميزان املراجعة املعدل بعد  م المالية:ائالقو إعداد  -6

امليزانية لتوضيح املركز املايل يف �اية الفرتة،  وتعدقائمة الدخل لإلفصاح عن نتيجة عمليات الفرتة  وتعدالتسويات، 
 املدققم توصيل هذه القوائم بعد تدقيقها من قبل يت وبعدهايف عملية القياس  أدت وظيفتها احملاسبة قدتكون  وهبذا

 إىل األطراف املستخدمة من اجل ترشيد قراراهتم.
التوزيعات و  واإليراداتيرتتب على قيود اإلقفال جعل حسابات املصروفات : وترحيلهاإجراء قيود اإلقفال  -7

 هائي لألرباح احملتجزة.يد النر الرصبإظها وتسمحية جاهزة لتسجيل أحداث الفرتة احملاسبية التال
تؤكد لنا هذه اخلطوة أن احلسابات بدفرت األستاذ مازالت متوازنة بعد إعداد ميزان المراجعة بعد اإلقفال: -8

 .اإلقفال

 .المطلب الثاني: تدفق البيانات خالل نظام المعلومات المحاسبي

 .مصادر البيانات الفرع األول:

من خالل ممارسة املؤسسة لنشاطها املصدر األساسي للبيانات اليت تنشأ  ة اليتليات االقتصاديتشكل العم
إما من عمليات اقتصادية داخلية تنشأ عن العالقة بني األنظمة الفرعية  وتتكونيعاجلها نظام املعلومات احملاسيب 

 للمؤسسة أو من خالل عالقة املؤسسة التبادلية مع حميطها.
)، خالل الدورات التشغيلية اجلزئية يف املؤسسة (املبحث السابق البيانات منذه ه ومعاجلةل استقبا ويتم

تصل إىل هذا األخري يف شكل  واليتخمرجات هذه الدورات املدخالت األساسية لنظام املعلومات احملاسيب  وتعترب
  1مستندات ووثائق.

 .والمستنداتالوثائق  الفرع الثاني:

اسيب كو�ا دليل ملموس عن حدوث العمليات االقتصادية، اصر يف النظام احملم العنأه تعترب املستندات من
إثبات قانوين يف حالة حدوث نزاع  وكدليلإىل جانب كو�ا مصدرا للقيود احملاسبية اليت يتم تدوينها يف الدفاتر 

 :ـب وتتصف
 .وتوثيقهحيمل املستند رقم متسلسل حىت يسهل حفظه  -
 ة مثل التاريخ، القيمة، وصف العملية.عن العملية االقتصاديرورية يشمل بيانات ض -
 ميكن فهمه. وسهليكون بسيط  -

 
 .146ص، سابقمرجع وي، حممد يوسف احلفنا 1
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 وجود املستند ما يلي: وخيدم

 مكتوب ميكن الرجوع إليه وقت احلاجة. ودليليعترب وسيلة إثبات  -
 يعترب مصدر جلمع البيانات الالزمة إلدخاهلا يف النظام احملاسيب. -
 1خلية.يف إجراءات الرقابة الداام ر هيعترب عنص -

 وصدقصحة يف قسم احملاسبة لكو�ا تشكل الدليل املوضوعي عن  والوثائقأرشفة املستندات  وجيب   
دورا هاما يف النظام احملاسيب فيما خيص حتديد فعالية دورات العمليات يف  عبوتلاملعلومات الواردة يف القوائم املالية 

 2ة:ليب التااملؤسسة لألسبا

ديد أماكن نشوء هذه املستندات نوات تدفق البيانات داخل املؤسسة من خالل حتتشكل األساس لتحديد ق -
 حفظها. وطرقوانتقاهلا 

وثيقة الشحن تدل على نقل ملكية البضاعة من املؤسسة إىل (املؤسسة تدل على حركة التدفقات املادية ألصول  -
 الزبون).

عليه (عدم وصول تقرير االستالم يدل على أن أمر  لرقابةواظام العمليات يف املؤسسة ن عة سريتستخدم كأداة ملتاب -
 الشراء مل ينفذ بعد).

 تستخدم بعض املستندات كأساس إلعداد مستندات أخرى (إعداد الفاتورة يتم بناء على أمر البيع). -
بشكل سهل  وذلك يسية لنظم الرقابة الداخليةالرئدوات املالئم هلذه املستندات من بني األ والتصميمكما يعد التوثيق 

 األخطاء. ويقلليساعد التسجيل احملاسيب  وبسيطالفهم 

 .أهمية الوثائق المحاسبية الفرع الثالث:

تستعمل احملاسبة كل الوثائق املستخدمة يف املعامالت، مثل الفواتري، اإليصاالت، الرسائل، الكمبياالت، 
حفظها ملدة ترتيبها، وترقيمها، وأرشفتها و جيب اسيب و  تعترب أساس التسجيل احملاليتنوك...و وف البذمة، كشبراءات ال

 3عشرة سنوات.

الوثيقة اليت تدعمه وقد يكون مصدرها  ومرجعكل البيانات   وقيد وحمتوىكل تسجيل حماسيب حيدد أصل 
أقساط  وجدوللمخزونات د املادي ل، اجلر داخليا أي أنتجتها املؤسسة لنفسها كفواتري البيع، كشوف األجور

أن  وجيب ، كشوف العمالت البنكيةدها متعامل خارجي كفواتري الشراءالك... أو من مصادر خارجية عندما يُعاإلهت
الطرف املتعامل معه. ويسمح  وهويةحتمل هذه الوثائق معلومات ضرورية كتاريخ العملية، طبيعتها، مبلغ العملية، 

 
 .35صالعيسي، مرجع سبق ذكره، امحد  ياسني 1
 .174حممد قاسم، مرجع سبق ذكره، صبد الرزاق ع 2

3 Bernard COLLASSE, comptabilité générale, 7eme Edition, Economica, paris, 2001, P123. 
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 حاسبة من:يد للمالتنظيم اجل

 انطالقا من الوثائق املدعمة للبيانات املدخلة. واملعلوماتجلداول دة تكوين عناصر احلسابات، اإعا -
 .واملعلوماتاجلداول  احلسابات،انطالقا من  والوثائقإجياد البيانات  -

م طريق عليها اس ويطلقائق،  الوثاحلسابات إىل ومنتكون العالقة يف االجتاهني، من الوثائق إىل احلسابات  ومنه      
 1.تدقيقال

 أهم الوثائق المحاسبية. ابع:الفرع الر 

 عن مستند أساسي إلثبات ةعبار  وهيتعترب من أهم الوثائق اليت تستخدمها املؤسسة يف نشاطها، : الفاتورة -1
إىل جانب كو�ا عنصر  اسيب،يف التسجيل احمل واهلامةتتضمن عدد من البيانات األساسية  والبيععمليات الشراء 

 بني: ومنيز  2.واجلبائي بات مهم يف القانون التجاريإث

تثبت التزام الدائن (املشرتي) حسب العبارة اليت تظهر على الفاتورة "يدين" متبوعة باسم هذا : فاتورة الشراء -أ
 السلع ) مقابلTVAالقيمة املضافة م على الرساألخري بدفع املبلغ الكامل الذي يظهر على الفاتورة (املبلغ الصايف + 

 (البائع).ةالفاتور  أصدرلمها، لفائدة الطرف املدين الذي أو اخلدمات اليت است
+ الرسم على القيمة تثبت حق الدين للبائع باملبلغ الكامل الذي يظهر على الفاتورة (املبلغ الصايف: فاتورة البيع -ب

 للزبون. اويقدمهاملورد  ويصدرهامات  اخلد) مقابل شحن السلع أو تقدميTVAاملضافة 
 ال:وتظهر يف عدة أشك

 املشرتي. والتزامتثبت حق الدين للبائع  وهي: يظهر على الفاتورة عبارة يدين الفاتورة العادية -
 : تثبت ختفيض حق الدين من طرف اجلهة اليت أصدرت الفاتورة لفائدة املشرتي. فاتورة المردودات -
بالوفاء هبا  إليها الفاتورة تشري املورد على أساس الشروط اليت: هي وثيقة تفاوض حيث يلتزم يةالشكل الفاتورة -

 قبول الزبون للعرض.

، رقم واملشرتيأهم العناصر اليت جيب أن تظهر على الفاتورة: االسم أو العنوان التجاري للبائع  ومن
السلع           واصفاتومجانب رأمساهلا االجتماعي، اسم  سة إىلالتسجيل يف السجل التجاري، الشكل القانوين للمؤس

خلدمات املباعة، السعر الوحدوي، الكمية املفوترة، املبلغ اإلمجايل خارج الرسم، التخفيضات أو الزيادات املمكنة أو ا
بلغ اإلمجايل، طريقة ة، املاإلمجايل للضريبة على القيمة املضاف واملبلغ)، املعدل والتغليف(ختفيضات، تكاليف النقل 

 
1  George Langlois et autres, comptabilité approfondie, Foucher Edition, 2001/2002, P35.  

 .177ص، كرهبق ذ مرجع سالرزاق حممد قاسم، عبد  2
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 1التسديد. وفرتة

القتصادية حماسبيا ال يتم على أساس الفاتورة فقط بل جيب أن ترفق مبستندات العملية ا وتسجيلإن إثبات 
املستندات حسب طبيعة العملية،  ههذ وختتلفأخرى تعرب عن العملية االقتصادية بداية من نشأهتا حىت �ايتها، 

 ة الشراء عن طريق املستندات التالية:ت عمليفمثال يتم إثبا

 نشأة احلاجة إىل املواد، السلع، أو اخلدمات.: وثيقة تعرب عن طلب الشراء -
 : وثيقة تؤكد على تنفيذ طلب الشراء.أمر الشراء -
 على ما مت طلبه. واحلصول: وثيقة تعرب عن تلبية أمر الشراء تقرير االستالم -
 ستلمة إىل املخازن.وثيقة تدل على دخول املواد أو البضائع امل: خازنمذكرة اإلدخال من الم -
 : وثيقة تثبت التزام املؤسسة بدفع قيمة ما مت استالمه لصاحل املورد.رة الشراءفاتو  -
 : وثيقة تثبت سداد املورد مببلغ الفاتورة.إذن الدفع -

 إثبات عملية البيع عن طريق املستندات التالية: ويتم

 العمالء    مستند يؤكد على تلبية الطلبيات الوارد من : لبيعأمر ا -
 وثيقة تثبت تسليم البضاعة إىل قسم الشحن.  : ج من المخازنمذكرة اإلخرا  -
 وثيقة تثبت انتقال ملكية البضائع من املؤسسة إىل العميل.: وثيقة الشحن -
 اه العميل.سة اجتاملؤس ومديونية: مستند أساسي إلثبات عملية البيع الفاتورة -

العملية وواقعيتها ومنه صحة التسجيل ه املستندات للحكم على صحة ميكن أن نالحظ ضرورة توفر كل هذ
 احملاسيب.

 المطلب الثالث: معالجة البيانات المحاسبية

تسجيل البيانات اليت تتضمنها  ويتمالبيانات خالل النظام احملاسيب  قعترب املستندات نقطة بداية تدفت
ة مث تنقل إىل ميزان املراجعة هبدف ن يتم حساب األرصدة النهائيات يف اليومية أوال مث ترحل دفرت األستاذ أيملستندا

 ومنه إعداد القوائم املالية. ودقتهاالتحقق من صحتها 

 2.تحليل العمليات المالية :الفرع األول

الدائن وقد  والطرفالية أي بيان الطرف املدين ية املاليت تأثرت بالعمل واحلساباتيقصد بالتحليل بيان األطراف    

 
1 Gérard Melyon, Remedios NOGUERA, comptabilité générale, Edition ESKA, paris, 2001, P122. 

 .56ص، 47ياسني امحد العيسي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 الطرفني،القيمة بالنسبة لكال  وبنفس، كما تؤثر كل عملية مالية يف نفس الوقت يتكون كل طرف من عدة حسابات
 وذلك حسب قواعد نظرية القيد املزدوج:

 احلقيقية. ساباتهذه القاعدة على احل وتطبقدائن، ما نقص فهو  وكلكل ما زاد فهو مدين   -
 ى احلسابات الشخصية.هذه القاعدة عل وتطبقدائن، من أعطى فهو  وكلكل من اخذ فهو مدين   -
 هذه القاعدة على احلسابات الومهية. وتطبقدائنة،  واألرباح واإليراداتمدينة  واخلسائراملصروفات  -

 الية:ولتحليل العملية حسب قواعد القيد املزدوج نتبع اخلطوات الت

 ملصروفات، أوال، اخلصوم، حقوق امللكية، حندد العنصر الذي ينتمي إليه احلساب أي هل هو من األصو  -
 اإليرادات.

 حندد التغري الذي حدث يف العنصر هل هو بالزيادة أو بالنقصان. -
املناسبة حسب اجلدول قاعدة ال ونطبقالتغيري الذي حدث عليه  ونوعمث حندد العنصر الذي ينتمي إليه احلساب  -

 التايل:
 : حركة احلسابات)1-1جدول رقم (

المصروفا اإليرادات ةحقوق الملكي الخصوم األصول العنصر
 ت

 الخسائر األرباح

 - + - + - + - + - + التغيير
 م د م د د م د  د م التحليل

Source: Kieso Donald E, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield, Intermediate Accounting,10th 
Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2001, P 74 

 .لعمليات المالية بدفتر اليوميةتسجيل ا الفرع الثاني:

م 1975سبتمرب  29املؤرخ يف  79-79القانون تر القانونية يف اجلزائر حيث نص يعترب دفرت اليومية من الدفا  
إىل دفرت  حمتواها وترحيلفيها على أساس زمين  والتسجيلإجبارية دفرت اليومية  ري علىواملادة تسعة من القانون التجا

 1األستاذ.
ة أو دفرت القيد األويل تسجل فيه العمليات حسب تسلسلها الزمين موضحا فيها التغريات اليت تطرأ اليومي

اليومية وفقا  ترتيب دفرت ويكونملية ن كل عاليومية تفسريا موجزا ع وتتضمنللحسابات  والدائنعلى اجلانبني املدين 

 
 .29بق ذكره، صسساحل فاتح، مرجع  1
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 1مية بتحقيق عدة مزايا:دفرت اليو  استخدام ويسمحلكل عملية 

شرحا هلا حبيث تسجل العملية بكاملها  ويوفروضح دفرت اليومية كل املعلومات عن العملية املعنية يف مكان واحد ي -
 ائق الكاملة عن العملية يف قيد واحد.ن احلقومنه اليومية هي سجل يفصح ع والدائنبطرفيها املدين 

ا أردنا التعرف عن حقائق عملية معينة يف شهر حداث الوحدة االقتصادية فإذيوفر دفرت اليومية سجال زمنيا لكل أ -
 يسهل الرجوع إليها. عندئذو معني أو سنة معينة فكل ما يلزمنا هو جمرد التعرف على تاريخ حدوثها 

ان متعادلني منع األخطاء نظرا لتسجيل العملية وفقا ملبدأ القيد املزدوج حبيث يكون الطرف ية علىيساعد دفرت اليوم -
 2دائن. واآلخرمدين  أحدمهادان جربيا أي يف القيمة متضا

ليت متسكها احلسابات اجلزئية ا وأرقامخيضع التسجيل يف اليومية إىل دليل حسابات يتضمن بيانا تفصيليا بأمساء  -
 3.سجالهتاسة يف املؤس

اليومية، ومنيز ل العملية املالية يف دفرت القيد هو عبارة عن إثبات أو تسجيل أو تدوي 4:وأنواعهتعريف القيد  -1
 نوعني:

 دائن يسمى القيد بسيط. واآلخرمدين  أحدمهاإذا أثرت العملية املالية على حسابني فقط : القيد البسيط -أ
من حساب يف الطرف الدائن،  وأكثرعلى أكثر من حساب يف الطرف املدين  لعمليةإذا أثرت ا: القيد المركب -ب

 .طرفني يسمي قيد مركبيف كال ال وأ

يف شكل  وتظهريتم يف هذا النظام تسجيل كل العمليات يف يومية واحدة،  :يومية في النظام الكالسيكيال -2
 5سجل يتضمن منوذج حيتوي على املعلومات التالية:

أرقام أرقام احلسابات اخلاصة بالعملية اليت أثرت على الوضعي املالية للمؤسسة حبيث تسبق  لتسجيلعمود  -
 سابات الدائنة.احلسابات املدينة احل

بيان يتضمن، تاريخ العملية، اسم احلساب املدين، اسم احلساب الدائن، البيان التفسريي الذي حيدد          -
بيان احلساب املدين يف أقصى اليمني أما بيان  ويسجلربر هذه العملية، اليت تالوثيقة احملاسبية  ورقممرجع 

 .نة فيسجل يف وسط هذا الفراغاحلسابات الدائ
 .واملدينةعمود لتسجيل املبالغ الدائنة  -

 
 .102، مرجع سبق ذكره، صجسنقالرت مي 1
 .515ه، صق حممد قاسم، مرجع سبق ذكر لرزاعبد ا 2
 .16، مرجع سبق ذكره، صوآخرونسيد عبد املقصود دبيان  3
 .71صذكره، ياسني امحد العيسي، مرجع سبق  4

5 Gérard Melyon, Op. Cit, P88. 
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 بواسطة خط. وأخرىالفصل بني كل عملية  ويتم

يكي لتبسيط أعمال ترحيل القيود املسجلة الكالسلقد ظهرت احلاجة إىل النظام  اليومية في النظام المركزي: -3
يف معاجلة املعلومات احملاسبية  أكربعة مل بني احملاسبني لتحقيق سر السماح بتقسيم العو من اليومية إىل دفرت األستاذ 

 كي إىلهذا النظام على تقسيم اليومية الوحيدة املستخدمة يف النظام الكالسي ويقوم، الختاذ قرارات التسيري ةالالزم
 عدة يوميات فرعية حسب معيارين أساسني:

 طبيعة العملية.  -
 1تاريخ حدوث العملية. -

 2من اليوميات املساعدة حسب ما يتطلبه نشاطها، ومن أمهها:املؤسسة العدد الذي تريده  وتتبىن

 : تسجل فيها الفواتري اليت استلمتها املؤسسة من املوردين.يومية المشتريات -
 : تسجل فيها الفواتري اليت أصدرهتا املؤسسة للزبائن.مبيعاتيومية ال -
من اليوميات حسب عدد احلسابات البنكية اعتماد عدد  وجيبت البنكية : تسجل فيها كل العمليايومية البنك -

 إىل:اليومية تقسيم  وميكناليت متلكها املؤسسة، 
 تدخل إىل  واليتغض النضر عن مصدرها قدية ب: تسجل فيها كل املقبوضات النيومية المقبوضات النقدية

 احلساب البنكي للمؤسسة.
 الدفع النظر عن مكان نشوء عملية  ا كل املدفوعات النقدية بغض: تسجل فيهيومية المدفوعات النقدية

 متت عن طريق احلساب البنكي للمؤسسة. واليتشيكات، أمر دفع...) (
 .واملقبوضاتتقسيمها إىل يوميتني املدفوعات  وميكنندوق : تسجل فيها كل عمليات الصيومية الصندوق -
ميكن تصنيفها ضمن  والاملؤسسة ليات األخرى اليت قامت هبا : تسجل فيها كل العميومية العمليات المختلفة -

 اليوميات السابقة
عض استخدام اليوميات املساعدة استخدام بعض حسابات الربط لتفادي التسجيل املزدوج لب ويتطلب

 والذي) التحويالت املالية الداخلية( 581خمتلفتني، مثل احلساب  مليات اليت تتطلب التسجيل يف يوميتنيالع
 .والبنك يستخدم بني يومييت الصندوق

إىل  وباالستناديتم تسجيل كل حدث اقتصادي يف اليومية حسب مبدأ القيد املزدوج : العمل الرقابي لليومية -4
عدم  وجيبإىل حمتواها عند احلاجة،  والرجوعشكل يضمن فعاليتها، إمكانية حفظها  ويفة العمليوثيقة مؤرخة تربر 

عملية  وتتم، والغشلتفادي احلشو  الغري مستخدمةالفراغات  وشطبلقيود أو بني الصفحات، ا الفراغات بنيترك 
 

1 Gérard MELYON, Op. Cit.P88. 
2 François VERDIER et autres, comptabilité générale et organisation comptable, les Edition Bertrand Lacoste, paris, 1999, 
P186. 



 العملیات المالیة ومراقبةكأداة لمعالجة  يالنظام المحاسب ........................................ولالفصل األ
 

 
36 

 التصحيح باستخدام القيد العكسي للقيد اخلاطئ.

عند �اية  واملدينةبالرقابة حبيث يتم جتميع العمودين اخلاصني باملبالغ الدائن لقيام اليومية با وتسمح  
اكتشاف األخطاء  ومنه والدائنةموع املبالغ املدينة ن اليومية من خالل تساوي جمهو ما يسمح مبراقبة تواز الصفحة و 

 احملتملة عند عملية التسجيل.

تعترب مراقبة مطلقة لصحة  والا تقدم اليومية مراقبة حسابية  كو�الرقابة عن طريق اليومية يف دحدو  وتظهر
 ومنهاريق اليومية، اسيب ال مكن اكتشافها عن طالتسجيالت احملاسبية إذ ميكن حدوث أخطاء عند التسجيل احمل

عن  الصعب اكتشاف هذه األخطاء ومنتسجيل العملية مرتني، أو كتابة قيد معكوس، أو خطا يف رقم احلساب، 
يق فحص اليومية إال بعد الرجوع إىل الوثائق احملاسبية كما ال تسمح اليومية يف النظام الكالسيكي بتقسيم العمل طر 

 مية واحدة أساسية.خص واحد بكل العمل لوجود يو إذ يقوم ش

  .الترحيل إلى دفتر األستاذ الفرع الثالث:

نية يف عملية املعاجلة األستاذ العام اخلطوة الثادفرت  تعترب عملية تبويب األحداث املالية يف صورة حسابات يف
ات اليت تأثرت املدين و الدائن إىل احلساب، و يف ظل هذه املرحلة يتم ترحيل طريف قيد التسجيل احملاسيب احملاسبية

كل   بتلك األحداث، و منه يكون دفرت األستاذ العام مبثابة ملخصات وافية عن األحداث املالية اليت أثرت على
اب على حدى و نوع التأثري الناتج و الرصيد النهائي لكل حساب، ويهدف التبويب إىل فرز البيانات ذات حس

تسهيل عملية الرقابة واملتابعة ملختلف حركات احلسابات    و  ليت تعرب عن نشاط معني هبدفالطبيعة الواحدة أو ا
 1اذ القرارات االقتصادية.يل الختتوفري معلومات ميكن استخدامها ألغراض املقارنة و التحل

كل مبلغ   ويرحلألستاذ من دفرت اليومية إىل دفرت ا والدائنةهي عملية نقل املبالغ املدينة : تعريف عملية الترحيل -1
يدرج كل مبلغ مدرج  وكذلكيف اجلانب املدين يف دفرت اليومية إىل اجلانب املدين من احلساب يف دفرت اليومية، مدرج 
 2ائن يف دفرت اليومية إىل اجلانب الدائن من احلساب يف دفرت األستاذ.نة الديف خا
 3عملية ترحيل حساب وفق اخلطوات التالية: وتتم

 ألول الذي يتضمنه قيد اليومية العامة.دفرت األستاذ اسم احلساب ا يف حيدد -
 يثبت تاريخ العملية يف احلساب بدفرت األستاذ. -
 رحيل املبلغ منها يف خانة املرجع باحلسابات بدفرت األستاذ العام. مت تيثبت رقم صفحة اليومية اليت -

 
 .19، مرجع سبق ذكره، صوآخرونسيد عبد املقصود دبيان  1
 .37صذكره، ياسني امحد العيسي، مرجع سبق  2 2
 .106فال منجس، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 ملثبت يف اليومية العامة.املبلغ املدين أو الدائن ا يسجل يف اجلانب املدين أو الدائن من احلساب بدفرت األستاذ -

ذا احلساب اسم ه معينة يدل عليها هلا خاصيةإحصائية تتضمن بيانات  عن فئةهو عبارة تعريف الحساب:  -2
أن إعداد القوائم  ومبايدل ضمن هذا احلساب سوى املفردات اليت تصف بتلك اخلصائص املميزة لتلك الفئة  وال

ن خالل اليومية فان قدرة النظام احملاسيب على تقدمي املعلومات تتوقف على م وليستم من خالل احلسابات ت والتقارير
 1ت.مدى فعالية عملية ترحيل احلسابا

دفرت  عرض احلسابات يف مناذج خمتلفة مثل وميكنال خيضع دفرت األستاذ إىل شكل معني  :نموذج دفتر األستاذ -3
احلساب  ويشبهبات املفتوحة لدى املؤسسة فيه صفحة لكل حساب من احلسا وخيصص 2أو سجل أو بطاقات.

 كل جانب من:  ويتكونائن د وجانب من جانبني، جانب مدين ويتكونبالغة الالتينية  Tحرف 

 على احلساب. إثرفيها إثبات املبلغ الذي  : ويتمالمبلغخانة  -
 يه احلساب.: يتم فيها إثبات طرف القيد الذي ينتمي إلنخانة البيا -
 رقم املدون مقابل القيد يف دفرت اليومية. وهو: دخانة رقم القي -
 على احلساب. إثرهبا القيد الذي  املدونصفحة اليومية  رقم : تظهرخانة رقم صفحة اليومية -
 3من دفرت اليومية. ويؤخذتاريخ حدوث العملية  وهو: خانة التاريخ -

 ية:أن حيقق املساواة التال جيبو يعترب دفرت األستاذ وسيلة للرقابة 

 
نظرا حلاجتها إىل معلومات تفصيلية ساعدة قد تعتمد املؤسسة على عدة دفاتر م دفاتر األستاذ المساعدة:-4

تاذ ألغراض التخطيط و الرقابة على العمليات التشغيلية و يقوم احملاسبون بتنظيم عدد من احلسابات يف دفرت األس
فرت األستاذ العام و جتميع البيانات املتشاهبة املرحلة من اليوميات بطرقة منتظمة، ويعترب املساعدة لكل حساب يف د

ذ العام كتلخيص لدفاتر األستاذ املساعدة  و ميكن اعتبار حساب املدينني يف األستاذ العام كحساب رقابة األستادفرت 
الفردية يف األستاذ املساعد دورا هاما يف تأكيد اذ العام و أرصدة احلسابات و تساعد العالقة بني حساب رقابة األست

شكل حمدد فان مبلغ كل قيد يف األستاذ املساعد جيب أن يب و بصحة البيانات املخزنة يف نظام املعلومات احملاس
 4يكون مساويا للمبلغ احملصل عليه يف حساب الرقابة يف األستاذ العام.

 
 .160ذكره، صعبد الرزاق حممد قاسم، مرجع سبق  1

2 Gérard MELYON, Op. Cit, P92. 
 .142جع سبق ذكره، صر ، مامحد ياسني العيسي 3
 .162صذكره، رزاق حممد قاسم، مرجع سبق عبد ال  4

 مجموع المبالغ في اليومية = مجموع المبالغ في دفتر األستاذ
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أخر فان الرصيد هو املكمل  ومبعىنالدائن للحساب  واجلانبدين صيد هو الفرق بني اجلانب املالرت  الترصيد: -5
 طوات التالية حلساب الرصيد:اع اخلإتب ويتماحلسايب للطرف األقل، 

 حالة ما إذا كان أي جانب فارغ يتم وضع قيمة صفر. ويف، والدائنيتم حساب جمموع املبالغ يف اجلانبني املدين  -
     :1اجلانب الدائن ونصادف ثالث حاالت وجمموعن مقابلة جمموع اجلانب املدي يتم -

  الدائنالمجموع  >الرصيد مدين: المجموع الدائن 
  الدائن المجموع <الرصيد دائن: المجموع المدين 
 الحساب مرصد: المجموع المدين = المجموع الدائن 

 ميزان المراجعة. الفرع الرابع:

داد القوائم املالية فيجب أن نتحقق أوال من أن جمموع األرصدة تخدام أرصدة احلسابات يف إعقبل اس تعريف: -1 
بيان تلخيصي جلميع احلسابات اليت  وهوذلك باستخدام ميزان املراجعة  ويتمئنة ة الدااملدينة مساو جملموع األرصد

ى املراقبة يساعد علت إىل رصيد معدوم و جمموع العمليالو أدى سة خالل الفرتة احملاسبية، حىت و استخدمتها املؤس
 املزدوجة على أساس مبدأ القيد املزدوج من خالل املساواة التالية:

 
 وتوافقيقدم ميزان املراجعة برهانا على توازن احلسابات بدفرت األستاذ  الهدف من إعداد ميزان المراجعة: -2

 2يلي: على ما كدويؤ إمجايل األرصدة الدائنة املدينة مع  ةإمجايل األرصد

 .واملدينةأن كل العمليات تتساوى فيها األطراف املدينة  -
 لكل حساب مت حتديده بطريقة صحيحة. والدائن املدينأن الرصيد  -
 أن إثبات أرصدة احلسابات يف ميزان املراجعة مت بطريقة سليمة. -

 3ويهدف من خالل ذلك إىل حتقيق األهداف التالية:

 ازن ميزان املراجعة يعترب مؤشرا مبكرا لوجود خطأ يتعني اكتشافه قبل إعداد القوائماكتشاف األخطاء فعدم تو - 
 ية.املال

األعمال احلسابية و احملاسبية حيث متر العمليات املالية مبراحل خمتلفة قبل الوصول  اإلجراءات والتأكد من صحة - 
 

 .148صالسابق، امحد ياسني العيسي، نفس املرجع  1
 111قال مينجس، مرجع سبق ذكره، ص 2
 170امحد ياسني العيسي، مرجع سبق ذكره، ص 3

المدينة= مجموع األرصدة الدائنة ةمجموع األرصد  

ةمجموع المبالغ المدينة = مجموع المبالغ الدائن  
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 الرتحيلمبدئيا على صحة إجراءات التسجيل       و يه فان توازنه يعترب دليال إىل مرحلة إعداد ميزان املراجعة و عل
 لنقل.الرتصيد و اجلمع و الطرح و ا و
يعترب إعداد ميزان املراجعة خطوة ضرورية و أساسية من اجل إعداد احلسابات اخلتامية اليت تبني نتيجة األعمال و - 

 املركز املايل.

العمليات املالية يف  وتسجيلدل على صحة حتليل إعداد ميزان املراجعة ال ي إن :المراجعةحدود ميزان  -3
يستطيع ميزان املراجعة اكتشاف  والذفت عملية بكاملها من دفرت األستاذ إذا ح احلال وكذلكاحلسابات املناسبة 

 . 1دفرت األستاذالدائنة برهان عن تساوي األرصدة املدينة و هذه األخطاء ومنه يعترب ميزان املراجعة جمرد ب

 2ف األخطاء اليت ال يكتشفها ميزان املراجعة فيما يلي:تصني وميكن

أو  األخطاء اليت تقع نتيجة عدم ثبات عملية بأكملها أو أحد أطرافها يف دفرت اليومية هبا ويقصد: أخطاء الحذف -
 إىل احلسابات املقابلة بدفرت األستاذ. أحدمهانتيجة عدم ترحيل طريف القيد أو 

 د.الرتصيطرح أو نتيجة خطا يف الرتحيل أو ء من العمليات احلسابية من مجع و ه األخطاهذ أ: تنشأخطاء ارتكابية -
احملاسبية أثناء عملية  واألعراف واإلجراءاتاألخطاء اليت تنشأ نتيجة اجلهل بتطبيق املبادئ  وهي: أخطاء فنية -

 .والرتحيلالتسجيل 
بعضا كاستخدام احلساب اخلطأ يف إثبات عملية ي األخطاء اليت يعوض بعضها : هأخطاء معدومة أو متكافئة -

 ما.
 3زان املراجعة فهي تؤدي إىل عدم توازنه، ومنها:فها ميأما األخطاء اليت يكش

 احلذف اجلزئي كعدم ترحيل احد جانيب القيد إىل احلساب اخلاص به.- 
لطرح إلجياد الرصيد أو يف نقل ب املدين أو الدائن أو يف اأخطاء عملية اجلمع و الرتصيد كأخطاء يف مجع اجلان- 

 اجعة.الرصيد من دفرت األستاذ إىل ميزان املر 
 أخطاء يف تسجيل األرقام أو قلبها. -

دقة احلسابات  وليسيستطيع ميزان املراجعة إثبات صحة ترحيل العمليات من اليومية إىل دفرت األستاذ  ومنه 
يع كإمكانية تسجيل أخطاء معوضة فيما بينها، أو أخطاء جود أخطاء ال تتعلق باجملاماملستخدمة إذ من املمكن و 

 ء التسجيل يف اليومية.و أثنااحلذف أو السه

 
 .111مينجس، مرجع سبق ذكره، ص قال 1
 .117ص ياسني العيسي، مرجع سبق ذكره، دامح 2
 .174امحد ياسني العيسي، نفس املرجع السابق، ص 3
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 عند إقفال حسابات السنة املالية جيب على املؤسسة إعداد باإلضافة إىل 1الجرد: وبعدميزان المراجعة قبل  -4
 عة آخرين:ميزان املراجعة قبل اجلرد، ميزاين مراج

ذلك بعد تسجيل   ويتمائج تسجيل قيود التسوية هبدف إعداد جدول حسابات النت وقبلبعد اجلرد  ميزان املراجعة -
 كل قيود التسوية املرتبطة بعمليات اجلرد.

ذلك بعد ترصيد كل  ويتمتسجيل قيود التسوية هبدف إعداد امليزانية اخلتامية  وبعدميزان املراجعة بعد اجلرد  -
 ة السنوية.ابات التسيري لتحديد النتيجحس

 أوجه االختالف بينهما حسب اجلدول التايل: وتظهر

 بني ميزان املراجعة قبل اجلرد وميزان املراجعة بعد اجلرد : مقارنة)1-2م (دول رقج

 تسجيل قيود التسوية. وبعدميزان المراجعة بعد الجرد  ميزان المراجعة قبل الجرد الحسابات

 اوي خمزون آخر مدة حسب عملية اجلرد.تس - يساوي خمزون أول مدة. - المخزون.

 .واإليراداتالنفقات 
حسب حركتها مدينة  مسجلة -

 أو دائنة
 أرصدة مدينة أو دائنة. وتقدم

مسجلة يف احلركة  وهيمرصدة عن طريق قيود التسوية  -
 بنفس املبلغ. والدائنةاملدينة 

الرصيد  ويفالدائن أو املدين  تظهر يف اجلانب - ه الوثيقةال تظهر يف هذ - النتيجة السنوية.
 (ربح).املدين(خسارة) أو الدائن 

مبلغ السنة  ويظهرال تتغري  - المؤونات.االهتالكات و 
 السابقة

اإلهتالك، عن طريق أقساط يتم حتديد االهتالكات  -
 عن طريق واملؤونات

 النفقات المسجلة مسبقا
 ا.المسجلة مسبقواإليرادات 

 ة.ال تظهر يف هذه الوثيق -
 تظهر يف هذه الوثيقة. - 

 النفقات الواجب دفعها -
 تظهر يف هذه الوثيقة. - ال تظهر يف هذه الوثيقة. - التي سيتم تحصيلها. راداتواإلي

Source : Gérard MELYON, Op. Cit, P94.   

 2:تسجيل قيود التسوية -5

 وتسجيلفيها  واملشكوكاملعدومة  والديوناألصول  امتالكبات حسا وتسويةيتم إثبات قيود االستحقاق 
اخلاصة  وااللتزاماتخصصات أو تعديل قيمها على ضوء اجلرد الفعلي لعناصر األصول شاء املالقيود املتعلقة بإن

 باملنظمة.

 
1 Gérard MELYON, Op. Cit, P94. 

 .20صذكره، حممد يوسف احلفناوي، مرجع سبق  2
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ة مبا هتدف هذه اخلطوة إىل حتقيق مبدأ االستحقاق حيث تتم اإلجراءات الالزمة لتحميل الفرتة احملاسبي
ابلة اإليرادات اليت ختص الفرتة يتم مقسالمة تطبيق مبدأ املقابلة حيث  ولتحقيقإيرادات، خيصها من مصروفات أو 

ناحية أخرى فان هذه اخلطوة تساهم يف إمكانية  ومناحملاسبية مبصروفات تلك الفرتة وصوال إىل نتيجة أعمال املنظمة 
 كز املايل.صحيحة عند إعداد تقرير املر اإلفصاح عن املركز املايل للمنظمة بصورة 

 اسبيت المح: مخرجات نظام المعلوماالرابعالمطلب 

فهي تعكس نتيجة العمليات املالية اليت قامت هبا املؤسسة  شكل القوائم املالية املنتج النهائي للنظام احملاسيبت
ر الرئيسي املايل. كما تشكل املصد ركزواملعن نتيجة األعمال  وعادلةتقدم صورة صادقة  وهيخالل السنة املالية 

 املؤسسة كاملستثمرين، املمولني، الدائنني، اهليئات احلكومية... صلة معللمعلومات للعديد من الفئات ذات ال

 1.المالية ئموالقواالتقرير السنوي الفرع األول: 

أو بطلب من البنوك أو كل مؤسسة ملزمة قانونيا بإعداد قوائم مالية على األقل مرة واحدة يف السنة. 
القوائم املالية عادة من الوثائق األساسية التالية: امليزانية  وتتكونقها بالتصرحيات الضريبية أو ألسباب أخرى، إلرفا

)، واالستخداماتاخلتامية، جدول حسابات النتائج، قائمة األرباح الغري موزعة، قائمة تقديرات الوضعية املالية (املوارد 
 اليت تعرضها الوثائق املالية.لومات يعرب عن مدى دقة املع والذياملراقب  ريروتقساسية للقوائم املالية، املالحق األ

 تقوم املؤسسة بتقدمي القوائم املالية يف تقرير سنوي مفصل، وميكن أن يتكون:

ة بني اخلمسة سنوات ملخص عن البيانات املرتبطة بالفعالية يف املؤسسة خالل السنة املالية، إىل جانب املقارن -
 .األخرية

 موقعة من مدير جملس اإلدارة. وعادة املسامهني جهة إىلرسالة من اإلدارة العليا للمؤسسة مو  -
 .واملاليةوصف للعوامل االقتصادية  ويتضمنيكون معمق  وغالباتقوم به اإلدارة،  وحتليلتعليق  -

 لرئيسية للمؤسسة.تجات الرئيسية أو اخلدمات ااملن وجنداملرتبطة بنشاطات املؤسسة.  ىاألخر  والعوامل
 الداخلية للمؤسسة من مسؤولية اإلدارة. والرقابةاملالية ئم القوا جزء يشرح أن -
 املراقب. وتقريرالقوائم املالية  -
 املعلومات اليت تعتربها املؤسسة ذات أمهية. وكل واملسريينتفاصيل أخرى تتعلق باملؤسسة، كأمساء املديرين  -

 الية.ات املقة األساسية لعرض املعلومالتقرير املايل الوثي يعتربو 

 
1 Michael GIBBIN, introduction a la comptabilité générale, Edition ERPI, Québec, 1992, P93. 
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 .الميزانية الختامية الفرع الثاني:

الوضع املايل للمؤسسة يف حلظة  وتعكسمتويلها  ومصادرامليزانية هي كشف عن املوارد املتاحة للمؤسسة "
 1زمنية معينة."

 لة لكلوثيقة جمم وهيمعينة، يف حلظة  وأرباحهازاماهتا، "امليزانية هي قائمة مالية تعرض موارد املؤسسة، الت 
 2ما قامت احملاسبة العامة بتسجيله عن عمليات املؤسسة منذ نشأهتا."

 3امليزانية من: وتتكون

حتتاج املؤسسة المتالكها لوسائل : التي استغلت من اجلها واالستخداماتالموارد التي تملكها المؤسسة  -
تبقى عموما بصفة دائمة يف حوزة املؤسسة  واليتء ا املالك أو الشركالذلك، بعضها يوفره ةالالزم اإلنتاج توفري املوارد

جمموع  وتسميتشكل ديون قصرية    أو متوسطة أو طويلة األجل  وهياآلخر تبقى لفرتة متوسطة (قروض)  وبعضها
  االستغالل.ديون املالية، و  اخلاص، الديونال إىل رأس امل وتقسمهذه املوارد اخلصوم 

سمى جمموعها األصول تتكون من عدة عناصر دائمة على املؤسسة ي واليتذه املوارد إن استخدامات ه
تتكون من و  رتبطة بدورة االستغاللاملؤقتة امل والعناصر، واملنقولةمن األصول الثابتة  وتتكونهبا ملدة طويلة  ظاالحتفا

 اجلاهزة. والقيم واحلقوقعناصر املخزون 
تقدير حماسيب لقيمة حقوق  وتعترب واخلصومالفرق بني األصول  كثر منهي تعين أ 4:ة نشاط المؤسسةنتيج -

 امللكية اليت تقع على عاتق املؤسسة:
  من جهة، ملختلف مسامهات املالك مبعىن مسامهاهتم األولية مضافا إليها إسهاماهتم املقدمة خالل حياة

 رأس املال.بيا عن املؤسسة، ويعرب هذا اجملموع حماس
  ،تعترب حق املالكني، يرتكو�ا يف خدمة املؤسسة  واليترباح احملققة من طرف املؤسسة، ة األحصمن جهة أخرى

  الفرتة احملاسبية األخرية. وأرباحاألمر باالحتياطات  ويتعلقملدة زمنية معينة 

 .جدول حسابات النتائج الفرع الثالث:

فات خالل فرتة معينة هي السنة        و املصر يه مقابلة اإليرادات بملخص يتم ف" جدول حسابات النتائج هو 
جدول حسابات  ويتكون،5هذه الوثيقة نتيجة أعمال املنشأة من ربح أو خسارة خالل هذه الفرتة" وتبنياملالية، 

 6النتائج من:

 
 871صحممد قاسم، مرجع سبق ذكره،  رزاقعبد ال 1

2 Michael GIBBIN, Op. Cit, P22. 
3 Armand Dayan et autres, manuel de gestion, volume 1, ellipses Edition, paris, 1999, P553. 
4 Bernard COLLASSE, Op. Cit, 2001, P98. 

 .187صذكره، رجع سبق امحد ياسني العيسي، م 5
6 Bernard COLLASSE, Op. Cit, P187.  
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 دات:وتتضمن اإليرا خرية،نشاط هذه األاملؤسسة الناجتة عن  يراد يعرب عن زيادة يف قيمة تركةاإل: اإليرادات -1

 بالغ أو القيم احملصلة أو اليت سيحصل عليها:ملا -
 لسلع أو خدمات، كذلك املزايا اليت منحت هلا. ةمقابل تقدمي املؤسس 
 .مزايا التزام قانوين موجود على عاتق العميل 
 .استثنائيا بدون مقابل 

 ة.اإلنتاج املخزن أو املستهلك خالل السنة احملاسبي -
 لثابت.ا اإلنتاج -
 .واملؤونات تالكاتاسرتجاع االه -
 حتويل التكاليف. -
 األصول املتنازل عنها. -

 وتتضمن، نتيجة احتياجات نشاط هذه األخريةيعرب عن نقص يف قيمة تركة املؤسسة  : املصروفالمصروفات-2
 املصروفات:

 املبالغ أو القيم املدفوعة أو اليت ستدفع: -
 ،املزايا اليت منحتها املؤسسة. كذلك  املؤسسة،تهلكة من طرف خلدمات املساو  مقابل السلع، التموين 
 .تنفيذا اللتزام قانوين 
 بدون مقابل. ااستثنائي 
 .أقساط اإلهتالك 

 قيم املمتلكات خمفضة بقيمة اإلهتالك لألصول املتنازل عنها، املدمرة، املسروقة، يف إطار إجراءات خاصة. -

 المالحق الفرع الرابع:

املعلومات لومات مهمة ملستخدميها ولكن هناك بعض م معتقدئج جدول حسابات النتاو أن امليزانية رغم 
جدول ملعلومات املقدمة يف امليزانية و عن ا وتعلقإضافة املالحق اليت تكمل  ما يتطلب وهوتتطلب تفصيال أكثر 

 حسابات النتائج.
تعترب  يتالو  لنتائجا جدول حساباتة و إعداد امليزاني ية املطبقة يفالطرق احملاسبوتتضمن املالحق القواعد و 

لك على تأثري ذذكر الدوافع اليت أدت إىل ذلك و و  والطرقجيب حتديد خمالفات القواعد معروفة من طرف القارئ و 
جدول حسابات النتائج من جهة حملتوى حسابات امليزانية و  وتفصيلنتيجة املؤسسة من جهة املالية و  والوضعيةتركة 
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 1أخرى.
تلكات، االستثمارات، االهتالكات، املؤونات، احلقوق، رأس حركة املم 2اول:حق من عدة جدتتكون املالو 

املقدمة،  تاخلدما، املبيعات و اللوازم، تكاليف التسيرين، املخزونات، إستهالكات السلع واملواد و املال اخلاص، الديو 
 ة.ومات خمتلفة، معلاملقدم عهداتوالتاحملصل عليها  إيرادات أخرى، نتائج التنازل عن األصول، التعهدات

 حسب األشكال اليت نص عليها املخطط الوطين احملاسيب. واملالحقإعداد القوائم املالية  وجيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bernard COLLASSSE, Op. Cit, P294. 
2 Ministère des finances, plan comptable national, société nationale de la comptabilité, 2000, P58. 
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 الصة الفصل األولـــــخ
صورة  مجع، ومعاجلة وعرض البيانات املالية للمؤسسة هبدف تقدمي علىاحملاسيب املعلومات نظام  يعمل 

ؤسسة. ويرتكز عمل النظام احملاسيب على البيانات اليت يستقبلها من األنظمة الوظيفية ميل للوق فيها عن املركز املاموث
جراءات اليت األخرى، فمن املهم املعرفة التامة بتدفقات البيانات والوثائق اليت تربرها ومصادرها وقنوات انتقاهلا واإل

علومات احملاسيب ومعاجلتها وذلك بإتباع ملظام اقتها قبل إدخاهلا إىل ناقيتها ودتتحكم هبا للتحقق من مدى مصد
 تنظيم حماسيب وإجراءات متعارف عليها هبدف إعداد املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية.

يلها وخيضع مجع ومعاجلة البيانات احملاسبية إىل مراحل متعددة متر هبا العمليات املالية منذ حدوثها وتسج
لذلك جيب إتباع إجراءات ومبادئ أساسية لضمان مصداقية مسار معاجلة و ئية، استخالص النتائج النها وحىت

  البيانات ودقة املعلومات اليت تعرض يف التقارير املالية.

وتسمح دراسة جوانب النظام احملاسيب اليت بالتقرب من فهم مسار تدفق البيانات واإلجراءات املتحكمة فيها 
تماد على وسائل تقييمية مستقلة ترتكز على مبادئ حمددة هلذا الغرض عب االة، وهو األمر الذي يتطلخل املؤسسدا

 والرقابة الداخلية وهذا ما سنتطرق له يف الفصل الثاين. تدقيقواملتعلقة بال
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 تمهيــد
الكبري يف األنشطة االقتصادية وازدياد حجم املنشآت وانتشارها جغرافيا إىل حاجة اإلدارة العليا  دى التوسعأ

إىل تفويض صالحياهتا ومسؤولياهتا إىل املستويات املختلفة داخل املؤسسة، مما زاد يف ضرورة توفري الرقابة الكافية 
 نظامتلفة بواجباهتا وفقا للتعليمات املوضوعة. وهبذا ظهرت احلاجة إىل وجود للتأكد من قيام املستويات اإلدارية املخ

 .فاعليةو للرقابة الداخلية هبدف مساعدة اإلدارة للقيام بوظائفها بكفاءة 

أما بالنسبة إىل نظام املعلومات احملاسيب فال ميكن أن يقوم بدوره إال إذا متتع بالثقة الكاملة من مستخدميه، 
م التنسيق بني األشخاص املسؤولني عن إعداد هذه املعلومات واألشخاص الذين يستخدمو�ا، إىل دعوذلك بسبب 

. ويتطلب حتقيق هذه الثقة اس تقييم كفاءة وفعالية املسريينجانب التعارض يف املصاحل باعتبار هذه املعلومات هي أس
يت تقوم هبا املؤسسة، واليت تشكل العمليات ال فللتسجيل ومعاجلة خمت احملاسبية مراقبة وتدقيق مستمر يف املعلومات

أساس إعداد املعلومات احملاسبية، وللتأكد من دقة وصحة هذه األخرية جيب تقييم نظم الرقابة الداخلية لضمان السري 
العادي هلذه العمليات يف ظل احرتام اإلجراءات اليت تعدها اإلدارة، ويعتمد هذا التقييم أساسا على خمطط يسمح 

  لرجوع إىل أصول املعلومات انطالقا من النتائج.اب
 الداخلي والتدقيق الداخلية املراقبة من كل  مفهوم حول تفـاصيل أكثر إعطاء من فـالبد املنطلق، هذا ومن

 إىل ثالث مباحث كما يلي:هذا الفصل  ، حيث سنقسمبينهما والعالقة

 وكذااالجتاهات احلديثة لنظام الرقابة الداخلية،  ،ليةنظام الرقابة الداخسيتناول مفاهيم : المبحث األول
 .مقومات جودة نظام الرقابة الداخلية

وأهدافه، جماالت تطبيقه، املعايري الدولية  ، أمهيتهالتدقيق الداخليسيتطرق إىل مراحل تطور : المبحث الثاني
 .اخلاصة به

لوظيفية والدورات املكونة للنظام ظمة ااألن يتضمن أهداف ومراحل التقييم، وكيفية تقييم: المبحث الثالث
 .احملاسيب
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 المبحث األول: نظام الرقابة الداخلية
قد أدى التعقد املستمر لنشاط املؤسسة إىل تقسيم نشاطاهتا إىل عدة وظائف متخصصة ختضع  ل

 كل منها إىل إجراءات وسياسات تضمن السري الفعال للعمل يف خمتلف الوحدات.
الداخلية يف متابعة حسن تنفيذ هذه اإلجراءات والسياسات اليت تضعها  رقابةام الويساعد نظ

 اإلدارة، واكتشاف العيوب والنقائص وتصحيحها مبا حيقق أهداف املؤسسة.

 .نظام الرقابة الداخلية حول اهيممف: األولالمطلب 

 .يةلداخلنتطرق فيما يلي إىل بعض التعاريف واملفاهيم األساسية لنظام الرقابة اس

 الفرع األول: تعريف نظام الرقابة الداخلية 

 الكالسيكية،النظرية  مننبدأ بتناول مصطلح "الرقابة"  الداخلية،نظام الرقابة  تعريفبل التطرق إىل ق
أين كانت الرقابة تنتمي إىل األنشطة اليت نقول عنها إدارية  ،(Fayol) "فايول"مع  1918اليت تناولته يف سنة و 

حسب  للتحقق ما إذا كانت األعمال تتم ففايول يعرف الرقابة على أ�ا "عملية ،والتنسيقنظيم مثل الت
هو  والذيتطرق إىل مصطلح "الرقابة" لكن مبفهومه األوسع (Taylor)  "تايلور"بينما   .1الربنامج املقرر"

طريقة اللعمل ينفذ بكان اإذا   ام وتتحقق ،والعمال"اإلدارة" فاإلدارة تعلم بكل ما جيب أن يقوم به املوظفون 
 19572.كان ذلك سنة و  اقتصادية،واألكثر  سنةاحل

للدور الذي تلعبه أنظمة الرقابة الداخلية يف جناح الشركات، فقد حظيت باهتمام اهليئات احملاسبية  ونتيجة
يكيني ققني األمر مجعية املداليت سعت إىل تطوير مفهوم الرقابة بصورة مستمرة، وكان أول تعريف هلا هو ما وضعته 

والتأكد من دقة  اموجوداهتبقصد محاية  املؤسسةونص على أن الرقابة الداخلية " جمموعة الطرق واملقاييس اليت تتبعها 
 3 " احملاسبية.املعلومات 

ت،  األخطاء واالحنرافا وسريعة: " إىل إدراك وكشف بطريقة عملية بصفة عامة هتدف الرقابة الداخلية أي أن
 4 اجلرد والتسجيل مطابقان للحقيقة وللقواعد اخلاصة باملؤسسة. "تتأكد من أن كما أ�ا 

) نظام الرقابة SAI( تدقيقاليت وضعت املعايري الدولية لل )*IFAC( تدقيقوعرفت اهليئة الدولية لتطبيق ال
ة دعم اإلدارة، بغيطبقة من طرف الداخلية على أنه " حيتوي على اخلطة التنظيمية، وجمموع الطرق واإلجراءات امل

 
1  Heem. G, Une approche conventionnaliste de l’évolution du contrôle interne, revue française de gestion, Juin/ Juillet Août 2001, N°143, P 38. 
2  Heem. G, IBID, P 39. 

 .45ص  ،2009 ،األوىل الطبعة -األردن –راية للنشر والتوزيع دار ال واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا بيئة يف والتدقيق ةليالرقابة الداخ ،اهللا أمحد سويلم احلسبان عطا  3
4 Hamini allel, le contrôle interne et l'élaboration du bilan comptable, OPU,1993, page 22. 
 *International fédération of accoutants. 
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تشتمل على احرتام السياسة األهداف املرسومة لضمان إمكانية السري املنظم والفعال لألعمال، هذه األهداف 
الوقاية واكتشاف الغش واألخطاء، حتديد مدى كمال الدفاتر احملاسبية، وكذلك الوقت املستغرق يف إعداد اإلدارية، 

  1." املعلومات ذات املصداقية

مشكل من  نظام الرقابة الداخلية":)*C N C C(بفرنسا املنظمة الوطنية حملافظي احلسابات  وعرفته
حراستها حتت مسؤوليتها ها وتطبيقها و تقوم اإلدارة بتعريف واليتما يليه، جممل اإلجراءات والرقابات احملاسبية و 

  من:من أجل التحقق 

 األصول؛محاية  -
 عنها؛السنوية الناجتة  واحلساباتة يالت احملاسبيالتسج وصحةمصداقية  -
 املؤسسة؛لعمليات  وبنجاعةالتسيري املنتظم  -
 2"اإلدارة.تطابق القرارات مع سياسة  -

سريورة موضوعة من طرف جملس "نظام الرقابة الداخلية عبارة عن  :)Cooper et Lybrand(وعرفها 
 التالية:ألهداف ة إىل ضمان حتقيق اموجه التنظيم، وموظفياملسريين  اإلدارة،

 بنجاعة؛تنفيذ العمليات   -
 املالية؛صحة املعلومات  -
 ."السارية املفعول واللوائحنني تطبيق القوا -

يتم وضع الرقابة للحفاظ على سري املؤسسة يف "  ):John Wiley & Sons Ltd( ـل آخرتعريف وهناك 
 الطريق، وإعادةاجآت على طول وأيضا التقليل من املف املهمات املوكلة إليها وإجنازالطريق الصحيح لتحقيق األهداف 

كما أ�ا تسمح لإلدارة بالتعامل مع التغري السريع يف البيئات االقتصادية والتنافسية، وتعزز   اهليكلة للنمو يف املستقبل،
القوانني مع يانات املالية ومتاشيها الكفاءة، وتقلل من خطر فقدان األصول، وتساعد أيضا على ضمان موثوقية الب

 3"  واللوائح

اليت تساعد  اإلجراءات األمنيةللرقابة الداخلية كما يلي:" جمموعة وقد قدمت نقابة اخلرباء احملاسبيني تعريفا 
اليت هتدف، من جهة، إىل ضمان احلماية، واحلفاظ على األصول وجودة املعلومات، و على السيطرة على املؤسسة. 

 4"إلدارة وحتسني األداء.تعليمات ا ضمان تطبيقإىل هة أخرى، ومن ج
 

1 LIONEL.C GERARD.V: Audit et control interne aspects financier opération et stratégique ; dalloze 4eme edition ; paris 1992 ; page 38.  
 *Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
2  Collins.L et Valin.G : Audit et contrôle interne, Aspects financiers, opérationnels et stratégiques ; Dalloz.Paris, 4emme édition, 1992 P 35. 
3 John Wiley & Sons Ltd :  The Essential Handbook Of Internal Auditing ; K H Spencer Pickett ; 2005 ; P 85 
4 Stolowy H, Pujol E. et Molinari M., Audit financier et contrôle interne. L’apport de la loi Sarbanes-Oxley, Revue française de gestion 2003/6, 

n° 147, P133-143. 
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احلاجة إىل هذا النظام  لقد تعددت التعاريف اليت تناولت اليت نظام الرقابة الداخلية، إال أ�ا أمجعت على
 ضرورة حتقيق األهداف األساسية املتوخاة منه واليت نوجزها يف النقاط التالية: وإىل

 التحكم يف املؤسسة. -
املوظفني هبا فراد األ وكذلك أمالكها، املؤسسة،من محاية أموال  يق التحققذلك عن طر و  ،اية األصولمح -

 ؛معها واملتعاملني
 وضمان صحتها ومراقبة املسجلة املعلومات جممل صحةمن  حد أقصى ضمان طريق ناملعلومات: عنوعية  حتقيق -

 مصداقيتها؛
 .األعمال وتوجيه داءألا حتسني حتفيز طريق عن :اساتوااللتزام بالسي تشجيع العمل بالكفاءة -

 : خصائص نظام الرقابة الداخليةالفرع الثاني

 ن خالل ما تعرضنا إليه سابقا نستطيع أن نستنتج اخلصائص التالية للرقابة الداخلية:م

إدارية مبنية كجزء من حيث تكون الرقابة الداخلية عبارة عن رقابة  :الرقابة الداخلية جزء ال يتجزأ من العمليات -
 ة اإلداريني يف تشغيل املؤسسة يف حتقيق أهدافها بشكل مستمر.ؤسسة وكجزء من بيئتها ملساعدنظام امل

فاإلنسان هو الذي يساعد على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية،  :الرقابة الداخلية نظام يضعه وينفذه اإلنسان -
ون دورا هاما يف د يف تلك املؤسسة يلعبلذلك جتد كافة األفرا ،دارينيألن مسؤولية نظام الرقابة اجليد يف أيدي اإل

 حتقيق ذلك.

إذ على اإلدارة أن تصمم وتطبق أنظمة الرقابة باالعتماد : مطلقا الرقابة الداخلية تعطي تأكيدا معقوال وليس -
بة الداخلية ال تستطيع التصميم والتشغيل فإن أنظمة الرقا مدى سالمةعلى تكلفتها ومنفعتها. وبغض النظر عن 

الشركة ألن مثة عوامل خارجة عن نطاق السيطرة وتأثري اإلدارة تؤثر أكيدات مطلقة حول حتقيق أهداف تقدمي ت
على مقدرة الشركة يف حتقيق أهدافها، فمثال تعمل كل من أخطاء اإلنسان واألخطاء يف األحكام والتآمر لتجاوز 

 1أنظمة الرقابة.

 الرقابة الداخليةيب أسال: الفرع الثالث

 رقابة الداخلية إىل ثالث فروع رئيسية وهي كالتايل:م نظام الميكن تقسي

وهتدف إىل رفع الكفاية اإلنتاجية وإتباع السياسات املرسومة. ويستند إىل حتضري التقارير املالية : الرقابة اإلدارية -1
 .لكذ وغريالتدريب  وبرامجاإلنتاج  وتقاريرالتقديرية والدراسات اإلحصائية  واملوازنات واإلدارية

 
 46، مرجع سابق، ص الحسبان سویلم أحمد هللا عطا 1
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االعتماد عليها. وتعتمد هذه  ومدىوهتدف إىل اختبار دقة احملاسبية للمعلومات  :الرقابة المحاسبية -2
الرقابة على االستخدام األمثل للحاسب اآليل وإتباع طريقة القيد املزدوج وحفظ حسابات مراقبة إمجالية 

 وعمل التدقيق الدوري وغريها.وجتهيز املوازين مراجعة دورية 
ويهدف إىل محاية املوجودات من السرقة والضياع أو التلف، ويعتمد الضبط الداخلي : لداخليالضبط ا -3

على تقسيم العمل، وحتديد الصالحيات واالختصاصات، وفصل الواجبات املتعارضة حيث يسري العمل 
إىل �ايتها إناطة تنفيذ عملية كاملة من بدايتها وتنفذ املعامالت بصورة تلقائية مستمرة، مع مراعاة عدم 

عمله من قبل موظف آخر ضمانا لسالمة سري العمل ولتدارك األخطاء. وتتأثر  ملوظف واحد دون أن يراجع
 بيئة الضبط الداخلي باهليكل التنظيمي للمنشأة واإلشراف اإلداري املوظفني يف املنشأة.

 أساليب الرقابة الداخلية :)2-1(شكل 

 
 13ص  ،2007، 40 داحملاسبون، العدجملة ، نماذج الرقابة الحديثة في المؤسسات، السيد يعبد احلهشام . د: المصدر

 الحديثة للرقابة الداخلية االتجاهات: ثانيالمطلب ال

 بينهما. واملقارنة والكندينتطرق يف هذا املطلب إىل شرح منوذجي الرقابة األمريكي س

 أساليب الرقابة الداخلية

 حماية األصول والموجودات

 بة محاسبيةرقا

 
 رقابة إدارية

 

 الضبط الداخلي
 

 صى كفاية إنتاجية تحقيق أق ق من دقة البيانات المحاسبيةالتحق

 بین الموظفین تقسیم العمل  -
 التأمین على الممتلكات -
 التأمین ضد خیانة األمانة -
 الجرد الفعلي المفاجئ -
 الرقابة المزدوجة -

   الربامج التدريبة -

 دراسة الوقت  -

 ملوازنات التخطيطية ا -

 التحليل املايل           –

 اهليكل التنظيمي         -

 املعياريةلتكاليف ا – 

 ف الوصف الدقيق للوظائ -

 تقارير املتابعة –

 

 التنظيم احملاسيب السليم  --

 كشوف احلسابات الدورية  –

 اع طريقة القيد املزدوج اتب –

   

  

 –تندية احملكمة الدورات املس –

 حسابات املراقبة 

 ةموازين املراجع -
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 للرقابة الداخلية: )*COSO( األمريكي النموذج: الفرع األول

" وقد COSO"ـ ب إليه اختصارا " ويشاراملتكامل اإلطار الداخليةالرقابة  "، صدر تقرير1992يف عام : تعريف -1
اليت تتأثر  �ا العمليةتضمن التقرير تعريفا أكثر تطورا للرقابة الداخلية كما يلي: " تعرف الرقابة الداخلية بوجه عام بأ

 خرين، واملصممة بغرض توفري تأكيد مقبول يتعلق بتحقيق األهداف التالية:، واالدارة والعاملني اآلمبجلس االدارة
 فعالية وكفاءة العمليات. •
 االعتماد على التقارير املالية. •
 1االلتزام بالقوانني واللوائح. •

 " COSOإطار عام الرقابة الداخلية وفق "  -2

جيابية أساسا لكل املعايري. حيث أ�ا تعطي نظاما وبيئة تؤثر على جودة بية االالرقا البيئة تعتبرالرقابية: البيئة  -
 أنظمة الرقابة وهناك عوامل كثرية تؤثر عليها من أمهها:

 .نزاهة اإلدارة واملوظفني والقيم األخالقية اليت حيافظون عليها 
 إىل  سمح هلم القيام بواجباهتم إضافةافظون على مستوى معني من الكفاءة مما يالتزام اإلدارة بالكفاءة حبيث حي

 فهم أمهية تطوير وتطبيق أنظمة رقابة داخلية فاعلة.
 .فلسفة اإلدارة، وتعين نظرة اإلدارة إىل نظم املعلومات احملاسبية وإدارة األفراد وغريها 
 داف الشركة.طيط وتوجيه ورقابة العمليات كي حتقق أهاهليكل التنظيمي للشركة الذي حيدد إطارا لإلدارة لتخ 
 .أسلوب إدارة الشركة يف تفويض الصالحيات واملسؤوليات 
 .السياسات الفاعلة للقوى البشرية من حيث سياسات التوظيف والتدريب وغريها 
 .عالقة املالكني بالشركة وعالقة أصحاب املصاحل بالشركة 

ية أو  تواجهها الشركة سواء املؤثرات الداخلبة الداخلية اجملال لتقييم املخاطر اليتتفسح عملية الرقا: تقييم المخاطر -
املؤثرات اخلارجية. كما يعترب وضع أهداف ثابتة وواضحة للشركة شرطا أساسيا لتقييم املخاطر، لذلك فإن تقييم 

هداف احملددة يف خطط األداء طويل املخاطر عبارة عن حتديد وحتليل املخاطر ذات العالقة واملرتبطة فعال بتحقيق األ
 ل.األج

وحلظة حتديد املخاطر فإنه من الضروري حتليلها للتعرف على أثرها املمكن وذلك من حيث أمهيتها وتقدير 
 احتمال حدوثها وكيفية إدارهتا واخلطوات الواجب القيام هبا.

 
 *The Committee of Sponsoring Organizations 
1 John Wiley & Sons Ltd ; IBID, P 86 



 الیةلعملیات الملة الرقابة الداخلیة تقییم أنظم ..................................................الثاني الفصل
 

 
 53 

جيهات اإلدارة. وجيب أن تكون هذه تساعد النشاطات الرقابية على ضمان القيام بتو : النشاطات الرقابية -
هداف الرقابية للشركة. إن النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات طات الرقابية فعالة وكفؤة يف حتقيق األالنشا

وإجراءات وآليات تدعم توجهات اإلدارة وهي تضمن القيام بإجراءات ملعاجلة املخاطر. ومن أمثلة هذه النشاطات 
 على السجالت بشكل عام.جراءات األمن، واحلفاظ األداء، واحلفاظ على إ تدقيقلتأكيدات و الرقابية: املصادقات وا

جيب تسجيل املعلومات وايصاهلا لإلدارة وإىل آخرين حيتاجو�ا داخل الشركة وذلك : واالتصاالتالمعلومات  -
 تستطيع الشركة أن تعمل بشكل وإطار زمين يساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية واملسؤوليات األخرى، وحىت

ن الثقة هبا ويف الوقت املناسب وذلك فيما يتعلق باألحداث ا، عليها أن تقوم باتصاالت مالئمة ميكوتراقب عملياهت
 الداخلية واألحداث اخلارجية. 

العكس أما فيما يتعلق باالتصال فإنه يكون فعاال عندما يشمل تدفق املعلومات من األعلى إىل األسفل أو 
خارجية قد يكون هلا أثر  تأكد من وجود اتصال مناسب مع جهات أخرىبشكل أفقي إضافة إىل قيام اإلدارة بال أو

الفعالة لتقنية املعلومات اهلامة لتحقيق حتسن واتصال مهم  اإلدارةيف حتقيق الشركة ألهدافها عالوة على حاجة 
 املعلومات.وموثوق به ومستمر هلذه 

.  وتضمن أن نتائج م نوعية األداء يف فرتة زمنية ماأنظمة لرقابة الداخلية على تقيي ل مراقبةتعم: مراقبة النظام -
التدقيق واملراجعة مت معاجلتها مباشرة. وجيب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات الرقابة الداخلية 

 على اإلداريني أن:على سياسات إجراءات لضمان أن نتائج التدقيق تتم بشكل سريع، و 

 األخرى مبا يف ذلك ما بني التصور والتوصيات اليت قدمها املدققون ئج التدقيق واملراجعة يقيموا وبشكل سريع نتا
 وغريهم من القائمني عل تقييم أعمال الشركة.

 األخرى. تدقيقجيددوا اإلجراءات املناسبة للرد على نتائج وتوصيات التدقيق وأعمال ال 
 دارة.أو تعاجل األمور املشار إليها من قبل اإلن إطار زمين حمدد، كل اخلطوات اليت تصحح يستكملوا وضم 

 COSOمكونات الرقابة الداخلیة وفقا لنموذج  :)2-2(شكل 

 
 تصور الطالبالمصدر: 

 مكونات الرقابة الداخلية

 اممراقبة النظ املعلومات واالتصاالت النشاطات الرقابية تقييم املخاطر يئة الرقابيةالب
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 للرقابة الداخلية) *COCO( الفرع الثاني: النموذج الكندي

-       منوذج الرقابة الداخلية 1995نوفمرب  يف )COCO(ملعايري الرقابة الكندية الكندي  عهدأصدر امل: تعريف -
) COSO( النموذج األمريكي ويعتمد النموذج الكندي على ،)COCOوالذي يعرف اآلن بنموذج ( -لاإلطار املتكام

لية، وقد عرف النموذج الكندي الرقابة عند تصميم إطار الرقابة الداخلية، باعتباره مرجعية عاملية للرقابة الداخ
معا، تشمل املوارد، النظم، العمليات، الثقافة، اهليكل واملهام) واليت تؤخذ  (اليتلية بأ�ا: " عناصر املنظمة الداخ

 قد حددت ثالث جمموعات من األهداف:وحتث األفراد على اجناز أهداف املنظمة. و 

 .فعالية وكفاءة العمليات 
 على التقارير الداخلية واخلارجية. درجة االعتماد 
 ني واللوائح املطبقة والسياسات الداخلية.بالقوان االلتزام 

أصدر املعهد الكندي للمحاسبني القانونيني  1995يف نوفمرب : )COCO(لرقابة الداخلية وفقا لنموذج اعام  إطار -
)CICA*1ظمات وذلك كما يليرقابة يف املن) دليل الرقابة، حيث تضمن هذا الدليل عشرين خاصية لتقييم ال: 

 الغرض 
 وتوصيل األهداف.اد إعد -أ

 تواجهها املنظمة عند حتقيقها ألهدافها. املخاطر الداخلية واخلارجية اليت حتديد وتقييم -ب
إعداد وتوصيل وتنفيذ السياسات املصممة إلجناز أهداف املنظمة وإدارة املخاطر، لكي يتفهم العاملون ما هو  -ج

 ونطاق احلرية املسموحة هلم.املطلوب منهم 
 جلهود حنو حتقيق أهداف املنظمة.طط اليت توجه اإعداد وتوصيل اخل -د
 ضرورة أن تشمل األهداف واخلطط ذات العالقة على مقاييس أداء مستهدفة ومؤشرات. -ه

  االلتزام 

 إعداد وتوصيل القيم األخالقية. -أ
 ية للمنظمة ومع حتقيق أهدافها.توافق سياسات وممارسات املوارد البشرية مع القيم األخالق -ب
املسؤوليات واملساءلة، وتوافقها مع أهداف املنظمة، من أجل اختاذ القرارات ضح للسلطات و التحديد الوا -ج

 واألفعال عن طريق األفراد املناسبني.
 التنظيمية. تبين مناخ الثقة املتبادلة لتدعيم عملية تدفق املعلومات بني األفراد وأدائهم الفعال لتحقيق األهداف -د

 
 *The criteria of control 
 *The Canadian Institute of Chartered Accountants 
1 John Wiley & Sons Ltd ; IBID, P 93 
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 المقدرة 

 هارات واألدوات اليت تدعم عملية إجناز األهداف التنظيمية.املعرفة األساسية، واملأن يتوافر لدى األفراد  -أ
 أن كافة االتصاالت تدعم القيم التنظيمية وإجناز األهداف. -ب
على أداء واجباهتم اد جيب حتديد وتوصيل املعلومات الكافية واملالئمة يف الوقت املناسب من أجل مساعدة األفر  -ج

 املخصصة هلم.
 ارات واألفعال اليت تتخذ يف األجزاء املختلفة للمنظمة بالتناسق.تسم القر جيب أن ت -د
جيب أن تصمم األنشطة الرقابية كجزء متكامل يف املنظمة، مع األخذ بعني االعتبار أهدافها واملخاطر اليت  -ه

 صر الرقابية.تؤثر على إجنازها والعالقات املتداخلة بني العنا

 المراقبة والتعلم 

الداخلية من أجل احلصول على املعلومات اليت تكون مبثابة إشارة قد تستدعي معها احلاجة ة اخلارجية و مراقبة البيئ -أ
 إىل إعادة تقييم األهداف التنظيمية والرقابة.

 اخلطط.مراقبة األداء يف مقابل املؤشرات واملستهدفات اليت تتضمنها األهداف التنظيمية و  -ب
 مبا يسمح استمرارية التحدي. يها األهداف التنظيميةللفروض اليت تستند عل التدقيق الدوري -ج
إعادة تقييم كل من االحتياجات من املعلومات ونظم املعلومات ذات العالقة، كلما حيدث تغيري يف األهداف، أو   -د

 كلما أمكن حتديد إخفاقات يف التقارير.
 ذت األفعال املناسبة بصددها.لتأكيد أن التغيريات كانت مالئمة، وأنه اخت إعداد وتنفيذ إجراءات متابعة -ه
 قيام اإلدارة بالتقييم الدوري لفعالية الرقابة داخل املنظمة، وتوصيل النتائج إىل املسؤولني املعنيني. -و

 COCOعام للرقابة الداخلیة وفقا لنموذج  إطار :)2-3(شكل 

 
 19السيد، مرجع سابق ص  يعبد احلد. هشام صدر: الم

 الفرع الثالث: وجه االختالف بين النموذجين

 طار عام للرقابة الداخلیة اإل

المراقبة  الغرض
 والتعلم

 المقدرة

 

 االلتزام

 األھداف
 المخاطر والفرص

 سات السیا
 التخطیط

األداء المستھدف 
 توالموجھا

 تاألدوا المھارة،المعرفة، 
 یة االتصالعمل

 المعلومات 
 التنسیق 

 األنشطة الرقابیة

 القیم
 سیاسة الموارد البشریة

 توالمسؤولیالطات الس
 والمساءلة

 الثقة المشتركة

 داخلیة والخارجیةمراقبة البیئة ال
 مراقبة األداء

 التحدي الفكري
ة تقییم االحتیاجات من إعاد

 المعلومات مات ونظمالمعلو
 اإلجراءاتمتابعة 

 م فعالیة الرقابةتقیی
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: وفقا للنموذج الكندي فإن نطاق الرقابة يكون أمشل من النموذج األمريكي حيث اشتمل النموذج نطاق الرقابة -1
طيط االسرتاتيجي، إدارة الكندي على عناصر مل يتضمنها النموذج األمريكي، مثال ذلك: وضع األهداف، التخ

 التصحيحية.املخاطر، اإلجراءات 

: يتضمن النموذج الكندي على مفهومني مل يتضمنهما النموذج األمريكي مها الثقة املتبادلة المفاهيم األساسية -2
 بني أفراد املنظمة، التحدي الفكري.

 : مقومات نظام الرقابة الداخليةالثالثالمطلب 

، حيث أن توفر الركائزات أو ومعلى جمموعة من املق يبىن داخلية فعاال جيبلكي يكون نظام الرقابة ال
حكم على مدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية للهذه املقومات كلها أو بعضها بشكل معني هو أساس 

ة جيد وفيما يلي نتعرض ألهم هذه املقومات الالزمة خللق نظام رقاب .وأساليبها وأدواهتا املطبقة يف املؤسسة
 قومات حماسبية ومقومات إدارية.وفعال يف املؤسسة واليت سنقسمها إىل م

 الفرع األول: المقومات المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية

 طبيعة مع يـتالءم مبا احلسابات بتبويب اخلاصـة العمليات على احملاسيب الدليل ينطوي :المحاسبي الدليل -1
 إعداد فعند أخرى، ناحية من هاقيقلتح يسعى اليت واألهداف ناحية، من املستخدم احملاسيب النظام ونوع املؤسـسة

 :1يلي ما مراعاة جيب احملاسيب الدليل

 .املايل ومركزها املؤسسة وأعمال لنتائج مرآة يكون أن احملاسيب الدليل على جيب -
 تقوم احلسابات فهذه األستاذ، ربدفات الفرعية احلسابات ضبط هدفها إمجالية، مراقبة حسابات توافر ضرورة -

 هذه لتغطية توازن حيدث مرتكبها ما غالبا املتعمدة األخطاء ألن املتعمدة غري األخطاء حدوث حاالت بكشف
 .األخرية

 إىل للوصول األساسيات من يعترب الكفاءة من عالية درجة على مستندية دورة وجود نإ :المستندية الدورة -2
 :2بـ يتميز أن املستندي النظام فعلى بات،اإلث وأدلة للقيد األساسي املصدر باعتبارها ية،الداخل للرقابة جيد نظام

 اإلجراءات تنفيذ ومتابعة املسؤوليات حصـر يسـهل حىت واإلداري واحملاسـيب املستندي التنظيم بني والرتابط التنسيق -
 املناسب؛ الوقت يف واملوضوعية الشكلية الناحيتني من

 ؛لرقابةوا املتابعة نال مكا ةمستندي عملية لكل إعدادها واملطلوب املناسبة الصور ددع حتديد -

 
 26ص.2002 اإلسكندرية، ديدة،اجل اجلامعة دار الداخلية، واملراجعة الرقابة يف ثةاحلدي االجتاهات ،مصطفى مراد وحممود كامل  مسري وحممد رزق فتح السوافريي 1
 82. ص 2000، عمان، الطبعة األوىل، ءالصفا احلسابات، داراملدخل احلديث لتدقيق  ،مجعة أمحد حلمي 2
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 نتائجها؛ ومتابعة السليمة القرارات اختاذ يتسىن حىت البيانات مجيع أو املستندات ازدواج منع -
 واملكتيب اإلداري العمل تبسيط يتم حىت ممكن حد أدىن إىل عملية لكل املطلوبة املستندات عدد تقليل على العمل -

 . املؤسسة يف اإلجراءات وتسيري

 اليومية دفرت خاصة أنشطتها، وخصائص املؤسسة طبيعة حسب الدفرتية اجملموعة تعد: الدفترية عةجمو الم -3
 : يلي ما الدفرتية اجملموعة إعداد عند مراعاة جيب كما  مساعدة، يوميات من به يرتبط وما العامة

 الرقابة؛ لغرض الدفرتية اجملموعة ستعمالا قبل الصفحات ترقيم -
 ذلك؛ أمكن كلما  حدوثها وقت العمليات إثبات -
 البيانات توفري على وقدرهتا والفهم االطالعو  االستخدام سهولة بقصد تصميمها عند الدفرتية اجملموعة تبسيط -

 .املطلوبة

 داخل احملاسيب النظام عناصر ضمن ستخدمةامل اآللية الوسائل تعترب: المستخدمة واآللية اإللكترونية الوسائل -4
 النقدية األوراق وتسجيل عد آالت ذلك على مثال وأحسن األعمال وإجناز ضبط يف اهلامة العناصر من املؤسسة
 خمتلف وكذلك احملاسبية، العمليات يف االستخدام شائع أصبح الذي اإللكرتوين احلاسوب نسيان بدون احملصلة،
 املراقبة يف أجنعها من الوسائل هذه تعترب اكم  ،ومعاجلتها احملاسبية البيانات خمتلف تسجيل يتم أين تيةاملعلوما الربامج
 .األخطاء حدوث من واحلد

 بعملية القيام ميكن وبالتايل املادي، بالوجود تتميز املؤسسة متلكها اليت األصول معظم: لألصول الفعلي الجرد - 5
 ومباين وأراضي وسيارات آالت من االستثمارات ومعظم املؤسسة، حبوزة اليت النقدية مثل األصول هلذه الفعلي اجلرد

 هو ما مع احملاسبية السجالت يف مسجل هو ما مقارنة طريق عن الرقابة بعملية تسمح هذه اجلرد فعملية ،وأثاث
 .فعال موجود

 الفعلية والنتائج املخططة األهداف بني املقارنة إجراء يف للموازنات الرقايب الدور يتمثل: التخطيطية الموازنات -6  
 وأهدافه للتنظـيم دقيقا حتديدا املوازنات، باستخدام الرقابة عملية وتتطلب تفاديها، حملاولة افاتاالحنر  أسباب وبيان

 ما لكن يقة،دق عملية معايري ووضع سليم، حماسيب نظام ووجود واملسؤولية السلطة خطوط حتديد كذلك  ،ووظائفه
 .1فقط منه جزءا ولكن ابةرقلل كامال  نظاما تعترب ال التخطيطية املوازنات أن هو له اإلشارة جيب

 خليةاالفرع الثاني: المقومات اإلدارية للرقابة الد

 :يلي كما  هي واليت كفاءته  من تزيد واليت والوسائل الطرق من جمموعة يف اإلدارية املقومات تتمثل

 
 .30ص  ذكره،مرجع سبق  ،م م. .ومصطفى سك.  حممد. ز، ف. وافريي.الس  1
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 هيكل هلا يكون أن جيب مؤسسة فكل أخرى، إىل مؤسسة من التنظيمية اخلطة ختتلف :كفء  يتنظيم هيكل -1
 يسهل حىت والوضوح بالبساطة تتميز أن األخرية هذه على جيب كما  قبلها، من املسطرة األهداف مع يتالءم ظيمينت

 :1يف تتمثل التنظيمية اخلطة تتضمنها أن جيب اليت فالعناصر فهمها،

 للمؤسسة؛ الدائمة هدافاأل حتديد -
 خمتلف بني واملهنية التسلسلية العالقة وإبراز ،هل املكونة األجزاء خمتلف مع للمؤسسة التنظيمي اهليكل حتديد -

 األنشطة؛
 نشاط؛ لكل بالنسبة املسؤوليات حتديد -
 .شخص لكل بالنسبة املسؤولية درجات حدود تعيني -

 ه اهليكل التنظيمي إلحدى الشركات الصناعية على سبيل املثال:وفيما يلي منوذج ملا جيب أن يكون علي

 ي الكفءيملتنظكل امنوذج للهي :)2-4(شكل 

 101، ص2007، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، أصول المراجعة والتدقيق الشامل. حممد السيد سرايا، المصدر: د

 وتنظيم سليم حماسيب تنظيم على فقط يقتصر ال أهدافه لتحقيق الداخلية الرقابة نظام فعالية إن: األفراد كفاءة -2
 ذات باملؤسسة العاملني اإلدارات ورؤساء املوظفني من جمموعة على املؤسسة تتوفر أن جيب ولكن مالئم، إداري
لى إدارة املؤسسة مراعاة العوامل ولتحقيق كفاءة األفراد من العاملني واملوظفني ينبغي ع .الكفاءة من عالية درجة
 :2التالية

 
1 Collins.L et Valin. G : Op.cit., P 45 

 108، مرجع سابق، ص الشامل والتدقيق ملراجعةا أصول سرايا، السيد حممد. د 2

 الشحن

 مجلس اإلدارة

 مدیر المصنع

نائب المدیر للشؤون 
 واالداریة  المالیة

 المدفوعات

نائب المدیر لشؤون 
 االنتاج

 زینةرئیس الخ

 المشتریات

 التدقیق الداخلي

ون نائب المدیر لشؤ
 التسویق

 مسؤول االئتمان

 قسام االنتاجیةرؤساء األ

 المستودعات

 محاسبة التكالیف الفواتیر األجور والرواتب الموازنات اسب اآلليالح

 المدیر العام

 االستالم

 المحاسبة المالیة

 المقبوضات
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 امهم وأعماهلم. كفاءة وفاعلية أدائهم ملها حيقق  ظفني مبجيب وضع سياسة سليمة لتعيني وترقية املو  -
األعمال املوكلة إليهم وخاصة بالنسبة ملن جيب التحقق من مدى مالئمة مؤهالت املوظفني العلمية لطبيعة  -

 م احلسابات باملؤسسة.يشغلون وظائف مالية يف أقسا
 .ه األعمالجناز هذكايف إلجيب عند اختيار األفراد لشغل الوظائف واألعمال تعيني العدد ال -

 ليس أكثر من الالزم حىت ال يرتتب على ذلك:
 .زيادة تكاليف وأعباء األفراد أكثر مما جيب 
 .ارباك األعمال وازدواجها وتداخل االختصاصات 
 ملني يف املؤسسة مبا يؤثر سلبا على كفاءة األداء.ظهور بطالة مقنعة بني العا 

 :على ذلكوليس أقل من الالزم حىت ال يرتتب 
 .تعطيل بعض األعمال لفرتات غري مناسبة لظروف املؤسسة 
 .ارهاق املوظفني يف العمل مما يعرضهم الرتكاب بعض األخطاء غري املتعمدة 
 مسعة املؤسسة. عدم اجناز األعمال يف الوقت املناسب مما يؤثر على 

ادة يبصفة مستمرة لز  عمالهام واأليف أداء امل بجيب وضع برنامج دوري تدرييب املوظفني على أحدث األسالي -
 كل يف جمال عمله.خربهتم وكفاءهتم ومسايرهتم للتطورات احلديثة  

 فعالية على ريةكب  بدرجة يتأثر قسم كل  يف الوظائف و الواجبات سالمة إن: سليمة أداء معايير و مستويات -3
 مبقتضاها يتم اليت باخلطوات املوضوعة ءاتاإلجرا فتمدنا األداء هذا عن الناجتة العمليات كفاءة  وعلى الداخلية الرقابة
 دقة تضمن اليت بالوسـائل األداء مستويات متدنا أن جيب كما  األصول، على احملافظة و تسجيلها و العمليات اعتماد
 هؤالء أداء لقياس معايري توافر عن التخلي يعين ال باملؤسسة العاملني كفاءة  أن كما،  التسجيل و القرارات اختاذ
 اختاذها الواجب اإلجراءات و االحنرافات حتديد و الفـعلي األداء مع املخطـط األداء بني املقارنة حملاولة ذلك ني،العامل

 1.االحنرافات هذه لتصحيح

 بقصد األصول حلماية واإلجراءات السياسات من جمموعة وجود تربيع: األصول لحماية وإجراءات سياسات -4
 الدعامات من واحملاسبية املالية للتقارير البيانات صحة ولضمان اختالسها أو تسرهبا عومن هلا ةالكـامل احلماية توفري

 .اإلداري جانبها حيث من الداخلية الرقابة لنظام الرئيسية
 إجناز من للتأكد رقابية وسائل وضع املسؤولني على حيتم وحداهتا وانتشار املؤسسات حجم كرب  كذلك

 تنظيم وصف كلما  واإلجراءات اتالسياس هـذه أمهية فتزداد ات،املستوي كافة  ىوعل املختلفة واللوائح القرارات
 . والكوارث احلرائق السرقة، ضد التأمني نذكر األصول حبماية اخلاصة الوسائل ومن. بالالمركزية املؤسسة

 
 96، ص 2002 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية علومال كلية  منشورة، غري ماجستري رسالة اجلزائر، يف وتطبيقها اجعةاملر  معايري ،حممد بومساحة1
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 املؤسسة لداخ إداري كتنظيم  قسم وجود اجليد الداخلية الرقابة نظام متطلبات من: التدقيق الداخلي قسم -5
 والسـياسات اإلجراءات كافة  تطبيق من التأكد مهمته والذي "التدقيق الداخلي" مصلحة أو قسم اسم عليه يطلق

 يوفرها اليت احملاسبية البيانات دقة من التأكد على القسم هذا ليعم كما  املؤسسة، إدارة طرف من املوضوعة واللوائح
 لقسم الرئيسية املهمة فان خمتصرة بصورة أو خمالفات، أو تالعب أي ودوج عدم من التأكد وكذلك احملاسيب، النظام

 . 1الداخلية الرقابة مهمات وإجناز تطبيق من التأكد هي التدقيق الداخلي

 :الداخلية الرقابة لنظام واإلدارية احملاسبية املقومات من لك  يلخص )1-5( الشكلو  

 ة الداخليةام الرقابمقومات نظ :)2-5(شكل 

 
 36 ص ذكره،مرجع سبق  :م م. .ومصطفى سك.  حممد. ز، ف. السوافريي. :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .35 ص ذكره،مرجع سبق  :م م. .ومصطفى سك.  مد.حم ز، ف. السوافريي. 1

 الداخلیةمقومات نظام الرقابة 

 الجانب االداري الجانب المحاسبي

 يل احملاسيب.الدل -

 ديةالدورة املستن -

 موعة الدفرتيةاجمل -
 ونية املستعملةالوسائل اإللكرت  -

 اجلرد الفعلي لألصول -

 املوازنات التخطيطية -
 

 .كفئ  تنظيمي هيكل -

 .األكفاء العاملني من جمموعة -

 .سليمة أداء معايري -
 .األصول حلماية واإلجراءات السياسات من ةجمموع -

 .الداخلية املراجعة مصلحة أو قسم -
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 أنظمة الرقابة الداخلية م كأداة لتقيي  التدقيق الداخلي :الثانيالمبحث 
نفس   أخرى داخلرى بل من شركة إىلمن صناعة إىل أخ هتطور  واختلفقد تطور التدقيق الداخلي ل

الوقوف على مدى كفاءة هذا األداء، و تقييم أداء العمليات  وهوالتطور إىل إضافة بعد جديد هذا  وأدىة الصناع
مبفهومه التقليدي الذي يقتصر على الداخلي التدقيق على ركز ذلك فإن هناك بعض املشروعات ال زالت ت ومع

 األصول. ومحايةاحملاسبية  التحقيق التفصيلي للسجالت

 التدقيق الداخلي: مراحل تطور مفهوم األول لبالمط

التدقيق مع تطور وتوسع األنشطة االقتصادية وقد ظهرت بعد ظهور  التدقيق الداخليظهرت احلاجة إىل 
فيها ومدى  ت طويل، كما أن اهتمام إدارة االقتصادية بضرورة التعرف على مدى كفاءة أداء العاملنيبوق اخلارجي

خلي يقوم بتقييم األنشطة الداخلية اجة لوجود حماسب داجيهاهتا أدى كل ذلك إىل ظهور احلتنفيذهم لسياستها وتو 
  .الداخلي ملدققايف الوحدة وفحص األداء احملاسيب فيها ويطلق على هذا احملاسب اسم 

 كية،األمري املتحـدة بالواليات وذلك ،من القرن املاضي الثالثينات إىل كفكرة  التدقيق الداخلي ظهور ويرجع
 خاصة التدقيق الداخلي ثقل فيضخت يف األمريكية املؤسسات رغبة هي ظهورها إىل أدت اليت األساسية األسباب ومن
 إخضاع إىل املالية األسواق يف تتعامل اليت املؤسسات كل  على تفرض نتكا  األمريكية التشريعات أن علمنا إذا

 باالهتمام حتض مل أ�ا حبيث مهمشا التدقيق الداخلي دور يوبق. عليها املصادقة يتم حىت خارجي لتدقيق حساباهتا
 ما وكّونوا 1941 سنة نيويورك يف موحد تنظيم شكل يف الداخليون املدققون انتظم أن إىل األمر، بادئ يف الالزم
 1.هاوتنظيم املهنة هذه تطوير على إنشائه منذ عمل الذي "* I.I.A "األمريكيني املدققني الداخليني مبعهد يسمى

 .1957حتى  1947قبل  التدقيق الداخليالفرع األول: تطور 

جمموعة  اليت يقوم بهبالتدقيق  بالتدقيق الداخلي يف هذه الفرتةكان يقصد   :)1947ما قبل سنة ( المرحلة األولى -
ومل  فا وقائياد األخطاء، وكان هد عن تصيهنا يعرب املدققمن موظفي املؤسسة وذلك لتعقب األخطاء، وكان هدف 

 .التدقيقيف هذه الفرتة يتمثل يف اجلهة اليت تقوم بعملية  التدقيق الداخلي واخلارجيكان الفرق بني هدفا بناءا. و يكن 

. ومنذ 1941الداخليني األمريكيني يف عام  املدققنيمعهد  إنشاءمت ): 1957حتى  1947ما بين ( المرحلة الثانية -
التدقيق أول توصيات عن  إصدار، حيث مت التدقيق الداخليتطوير مل هذا املعهد على تدعيم و التاريخ ع ذلك

 .1947الداخلي سنة  املدققومسؤوليات  الداخلي
العمليات احملاسبية  تدقيقاحملايد الذي يتم داخل املؤسسة بقصد على أ�ا " النشاط  التدقيق الداخليوعرفت 

  خدمات وقائية لإلدارة".واملالية كأساس لتقدمي

 
 *Institute of Internal Auditors 

 .12 ص ،1990 عمان، البشري، دار السلوكي، واحملتوى النظري طاراإل: الداخلية ص: املراجعة أ، العمرات، 1
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نوع من أنواع الرقابة متارس وظيفتها عن طريق قياس وتقييم غريها من  التدقيق الداخليد أن وعلى ذلك جن
اسبية، ويكون العميل الوحيد املستفيد منها هو إدارة املؤسسة أنواع الرقابة الداخلية وهتتم أساسا باجلوانب املالية واحمل

 فقط.وهدفها هو هدف وقائي 

 1981حتى  1957 ما بيناخلي التدقيق الد: تطور الثانيالفرع 

بدال  للتدقيق الداخليالداخليني تعريفا آخر املدققني أصدر معهد ): 1971حتى  1957ما بين ( األولىالمرحلة  -
 يثح التدقيق الداخلي، وكذلك التوسع يف أهداف للمدقق الداخليبق حيث مت توسيع جمال عمل من التعريف السا

املدقق ناءة. وبذلك طلبت اإلدارة من الوقائية ولكنه تناول األهداف الب مل يقتصر هذا التعريف على األهداف
راء ومتابعة وتنفيذ التوجيهات، وقد جاء التقييم واقرتاح احللول للمشاكل وتوجيه املوظفني إن أمكن وإبداء اآل الداخلي

العمليات املالية  لتدقيق ط التقييمي احملايد داخل املؤسسةالنشاذلك  وه التدقيق الداخليالتعريف كما يلي:" 
واحملاسبية وذلك بقصد خدمة اإلدارة وتقدمي خدمات رقابية بناءة فهي جزء من نظام الرقابة اإلدارية بعمل عن طريق 

 يم فعالية نظم الرقابة األخرى".قياس وتقي
 الداخليني املدققنيمن طرف جممع  داخليالتدقيق المت إصدار دستور مهنة  1968ديسمرب  12ويف 

 الداخلي وقواعد وآداب السلوك الذي حيكم تصرفاته. املدقق يوضح الصفات الواجب توافرها يف األمريكيني

تعريف حيث مت  1971سنة  للتدقيق الداخليع تعريف آخر مت وض )1981حتى  1971ما بين ( الثانيةالمرحلة  -
 ياهتا بقصد خدمة اإلدارة ".ملع لتدقيقي حمايد داخل املؤسسة ط تقييم: " نشاالتدقيق الداخلي على أنه

ويالحظ هنا استعمال لفظ " عملياهتا " بدال من العمليات احملاسبية املالية وهبذا يكون التعريف قد توسع يف 
 مجيع العمليات سواء احملاسبية أو غري احملاسبية. محيث مشل تقيي يق الداخليالتدقجمال 

عن طريق اصدار" معايري األداء  التدقيق الداخليدعيم مهنة توج املعهد جهوده املتواصلة يف ت 1978ويف عام 
خمتلف املشروعات، وقد مت  " واليت هتدف إىل االرتقاء مبستوى املهنة وأداء املشتغلني هبا يف للتدقيق الداخلياملهين 

 حصرها يف مخسة معايري رئيسية تتعلق باجملاالت اآلتية:

 الداخلي. املدققل قالاست -أ
 الداخلي " الكفاءة املهنية ". مدققلالتفوق املهين ل -ب
 .التدقيق الداخلينطاق أو جمال عمل  -ج
 .التدقيق الداخليأداء عمل  -د
 .التدقيق الداخليإدارة قسم  -ه

 اآلن.حتى  1981 ما بينالتدقيق الداخلي  : تطورالثالثالفرع 

جاء فيه  1981نة ر سظه للتدقيق الداخليتعريف جديد  إصدار مت): 1999حتى  1981ما بين ( األولىالمرحلة  -
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: " ذلك النشاط التقييمي احملايد داخل املؤسسة خلدمة املؤسسة، فهي نظام رقايب يعمل على وه التدقيق الداخليأن 
 ة وكفاية نظم الرقابة األخرى"فحص وتقييم فعالي

دمة التنظيم  ة خلدمة اإلدارة فقط إىل أداة خلمن أداحتولت  التدقيق الداخليونالحظ من التعريف السابق أن  
يف اهليكل التنظيمي داخل  التدقيق الداخليذلك سوف يؤثر على كل من مكان قسم  ككل. كما نالحظ أن
 الداخلي. املدققاملؤسسة وعلى استقالل 

التدقيق الداخلي : " جاء فيه للتدقيق الداخليالداخليني تعريفا جديدا  جممع املدققنيأصدر  1991ويف عام  
التعريف  وهذا ".يت يتم تشكيلها داخل املؤسسة لفحص وتقييم أنشطة هذه األخرية مية احملايدة الالوظيفة التقيي هو

 عمال بعض األلفاظ.مع االختالف فقط يف است ولكنيتفق مع التعريف السابق 
 ويالحظ من العرض السابق ما يلي:

 موظفي املؤسسة.ا بعض يقوم هب التدقيق الداخليأن وظيفة  -أ
 .ة السابقة هلا نظرا التساع جمالهعن املرحل التدقيق الداخليع فيها نطاق أن كل مرحلة يتس -ب
خالل املراحل السابقة وهذا ما  لداخليالتدقيق االداخلي مع تطور مفهوم  املدققتزداد األعباء امللقاة على عاتق  -ج

 املنبثقة من جملس اإلدارة. التدقيق جلنة كل التنظيمي وتبعيته إىلالداخلي ووضعه يف اهلي املدققأثر على استقالل 

الداخليني أحدث تعريف  املدققنيأصدر معهد  1999جوان  26 يف ):حتى اآلن 1999من ( الثانيةالمرحلة  -
نشاط استشاري مستقل وتأكيد موضوعي بغرض زيادة العائد وحتسني عمليات  التدقيق" وهو: للتدقيق الداخلي

تقييم وحتسني فعالية عمليات افها من خالل طريقة منهجية منظمة لسة. أي أ�ا تساعد املؤسسة يف حتقيق أهداملؤس
 إدارة املخاطر والرقابة والسيطرة".

ألسباب اليت أدت إىل التطورات واالجتاهات احلديثة يف جند أن هذا التعريف قد أخذ يف االعتبار كافة ا
 .وهو اإلدارة تدقيقرئيسي للجات العميل الومراعاة احتيا التدقيق الداخلي

التدقيق حيث أبقى على اصطالح  التدقيقونالحظ يف هذا التعريف أنه مل حيدد اجلهة اليت تقوم بعملية 
ء كانت من داخل املؤسسة أو من خارجها حيث فتح الباب أمام دون أن حيدد اجلهة اليت تقوم هبا سوا الداخلي

ابة الداخلية اليت ظلت فيض ملسؤولية تقييم الرق. ومل يتضمن التعريف أي ختدقيق الداخليلتباالتعاقد اخلارجي للقيام 
ق من العامل ، غري أن التعريف اجلديد أدرك األمهية املتزايدة يف عدة مناطمنذ نشأته التدقيق الداخليضمن نطاق 

وجدت للمساعدة يف إدارة املخاطر، كما ملفهوم التوجيه والسيطرة على املؤسسة وأن أنظمة الرقابة الداخلية إمنا 
تلبية حلاجات العميل " اإلدارة " حيث  للتدقيق الداخليالستشارية ات امن التعريف االعرتاف باالجتاه حنو اخلدمتض

 1تتحرك حنو دور استشاري أكثر لإلدارة. الداخلي لتدقيقأن اأوضحت الدارسات 

 
  .24 ص، 2006،اجلامعية، االسكندرية ادر شعبان إبراهيم السواح، املراجعة الداخلية يف ظل التشغيل االلكرتوين، الدارن 1
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 ميكن ال كنشاط  هبا االعرتاف حديثة حىت أو االستعمال حديثة الوظيفة هذه إن القول فيمكن اجلزائر يف أّما
 التوجيهي القانون من 40 املادة خالل من الثمانينات �اية يف إال اجلزائري املشرع عليها ينص فلم. عنه االستغناء

 يةالعموم املؤسسات على يتعني: "أنّه على تنص اليت 1988 انفيج 12 بتاريخ الصادر 88/01 رقم للمؤسسات
 كما  ،1" وتسـيريها سريها أمنـاط مستمرة بصفة وحتسني املؤسسة يف ملراقبةاب خاصة داخلية هياكل تنظيم االقتصادية

 :أنـه على 58 املادة نص يف أكمل
 قانونا املشكلة األجهزة خارج االقتصادية العمومية املؤسسة وتسيري إدارة يف يتدخل أن ألحد جيوز ال"

 قواعد تطبيق عنها ويرتتب ضمنيا تسيريا كمحلا هلذا خمالفة كل  تشكل هبا، اخلاصة الصالحيات إطار يف والعاملة
 2" الشأن هذا يف عليها املنصوص واجلزائية املدنية املسؤولية

 .دقيق الداخليالتأهمية وأهداف : الثاني المطلب

 قيقه.سعى إىل حتيواألهداف اليت  التدقيق الداخليسيتناول هذا املطلب أمهية 

 .التدقيق الداخليالفرع األول: أهمية 

بصورة  وتتضحبالدور الذي تؤديه يف تدعيم الوظيفة الرقابية إلدارة املؤسسة،  التدقيق الداخليمهية د أحتد
 وميكنينادي بضرورة حتسني األداء الرقايب للمؤسسة،  والذيوات العشر األخرية خاصة من االجتاه املتزايد خالل السن

يف أمناط امللكية  والتغيري وإفالسهاؤسسات ت فشل املزيادة حاال وهيجع ظهور هذا االجتاه إىل ثالث عوامل أن نر 
 يف البيئة النظامية اليت تعمل فيها املؤسسات. والتغريات

خصوصا تلك احلاالت اليت  -األخرية ظهور العديد من حاالت فشل املؤسسات يف السنوات  ويالحظ
الباحثني، وغريهم  ستثمرين، املشرعني،لفت ذلك أنظار امل قدو  ..)،2002(شركة أنرون ركات عمالقةا�ارت فيها ش

أسباب ا�يار هذه  اليت تتناول والبحوثالعديد من الدراسات  وأجريت، واالقتصادمن املهتمني مبجاالت األعمال 
ها نتيجة وجود قصور يف استقاللية جملس إىل أن السبب الرئيسي هو ضعف األداء الرقايب في وخلصتاملؤسسات، 

 .3التدقيق الداخليأو غياب وظيفة  التدقيقدة أداء جلان اإلدارة أو اخنفاض جو 
 -ا عند ظهور شركات املسامهةخصوص -من ناحية أخرى، شهدت السنوات األخرية تغيريا يف أمناط امللكية 

. وغريهات االستثمارية، مثل صناديق االستثمار، البنوك، نتيجة حتول ملكية األسهم من املستثمر الفرد إىل املؤسسا
 وبدأة يف يد عدد قليل من املستثمرين الذين أصبح هلم تأثري فعال على جملس اإلدارة، ذلك إىل تركيز امللكي وأدى

 تستخدمها الرقابية اليت واألساليب واإلجراءاتن ينادون بضرورة التغري يف املواصفات اإلدارية هؤالء املستثمرو 

 
 .1988جانفي 21من اجلريدة الرمسية اجلزائرية الصادر بتاريخ  02، العدد 88/01القانون من  40املادة  1
 .1988 جانفي12 بتاريخ الصادر اجلزائرية الرمسية اجلريدة من 02 العدد ،88/01 القانون من 58 املادة 2
3 .org.sawww.socpaet All,2000et All, 2000, Beasly  bottA  . السلوك املهين،  وقواعدشروع معايري املراجعة الداخلية نقال عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني، م

 .46 ، ص2004فهد الوطنية، النشرة اإللكرتونية، الرياض، يوليو  مكتبة امللك

http://www.socpa.org.sa/
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 املؤسسات مبا حيقق احلماية ملصاحلهم.
لضمان محاية  والتشريعيةمال إىل ظهور احلاجة لتدخل اجلهات الرقابية ات يف بيئة األعوأدت هذه التطور 

من أبرز مظاهر التغيري يف البيئة النظامية اليت تعمل فيها املؤسسات  ولعللفة حقوق املستثمرين يف املؤسسات املخت
 اليت أثرت فيها ما يلي: والدراسات

وضع العديد من التوصيات للحد من الغش يف القوائم املالية،  والذي 1987صدور تقرير جلنة تريدواي يف عام  -
 تدقيقجلان  ووجودالتقرير بضرورة حتسني األداء اإلداري،  ويناديالرقايب يف املؤسسات،  واألداءالرقابة  ولتحسني
 الداخليني؛ قنيواملدقاخلارجي  املدققللتأكد من استقاللية كل من  التدقيقدقيق للجان  وإشراف، وفاعلةمستقلة 

يتعلق  والذي 2000صدور تقرير اللجنة املنبثقة عن اجلمعية الوطنية ملديري الشركات الواليات املتحدة يف عام  -
داء الرقايب يف شركات تحسني يف األمبا حيقق ال التدقيقإرشادات عملية لعمل جلان  وتضمن، التدقيقبلجان 

على أسواق املال بالواليات املتحدة التوصيات اليت قدمتها هذه اللجنة  واإلشرافتبنت هيئة الرقابة  دولقاملسامهة، 
 ؛2000العمل هبا منذ عام  ومت

راق املالية بنيويورك قدمت إىل سوق األو  واليت 2002الداخليني يف أبريل  املدققنيعدد من التوصيات ملعهد  صدور -
عن تقييم جملس اإلدارة لفاعلية نظام الرقابة الداخلية  واإلفصاحتضمنت ضرورة االلتزام مببادئ األداء الرقايب،  واليت

 واألفرادعلى أن توفر هلا املوارد الكافية  الداخلي تدقيقيفة مستقلة للعلى وظ واإلبقاءإنشاء،  وضرورةيف الشركة، 
 املؤهلني؛

ار يف نتيجة حاالت اال�ي 2002أوكسلي عن الكوجنرس األمريكي يف منتصف عام  -ساربانيسور قانون دص -
ث ضرورة إنشاء قة و الذي وضع عددا من القواعد اليت جيب أن تلتزم هبا شركات املسامهة من حيالشركات العمال

تقرير ضمن التقرير املايل السنوي يؤكد  يف مجيع شركات املسامهة، مع إلزام إدارة كل شركة بإصدار التدقيقجلان 
أكيد على استقاللية جلان خلية، و تنفيذه بفاعلية، مع التدارة عن وجود نظام للرقابة الدامسؤولية جملس اإل

و القوانني أمهية حتسني األداء الرقايب يف املؤسسات بصفة عامة و شركات  و تبني هذه التوصيات و التقارير.التدقيق
 فة خاصة، إذ تزداد أمهية األداء الرقايب كلما انفصلت امللكية عن إدارة املؤسسة.املسامهة بص

 .التدقيق الداخليأهداف لثاني: الفرع ا

أفراد إدارة  وأهدافمن جهة  الداخلي التدقيقمن خالل هذه األمهية ميكن حتديد أهم األهداف املرجوة من  
 بني هذين النوعني من األهداف. من جهة أخرى، إذ البد أن منيز التدقيق الداخلي

فيمكن القول بأنه بالرغم من أن اهلدف الرئيسي  يالتدقيق الداخلفإذا أردنا التطرق إىل األهداف املرجوة من 
ظيم هو اإلسهام يف حتقيق األهداف الكلية هلذا التنظيم، فإن يف أي تن التدقيق الداخليلقسم (دائرة أو خلية) 

 ىل حتقيق األهداف التالية:ن بصفة أساسية إالداخليون يسعو  املدققون
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 نظم الرقابة الداخلية؛ وتقييم تدقيق -
 اليت يتم هبا تنفيذ الوظائف؛ الكفاءة  قياس درجة -
 ؛              وإجراءاهتاحتديد مدى التزام العاملني بسياسات املؤسسة  -
 محاية أصول املؤسسة؛ -
 إذا ما وقعت؛ واكتشافها واألخطاءمنع الغش  -
عن  وبدقةيها تعرب من أن املعلومات الواردة ف والتأكداملالية،  والتقاريرحتديد مدى االعتماد على نظام احملاسبة  -

 الواقع؛
 إىل اإلدارة العليا؛ والتوصياتير النتائج تقار  ورفعلألنشطة املختلفة  ودوريةالقيام مبراجعات منتظمة  -
 كومية االجتماعية؛حتديد مدى التزام املؤسسة باملتطلبات احل -
 تقييم أداء األفراد بشكل عام؛ -
 اخلارجي؛ قالتدقياخلارجي لتحديد جماالت  الداخليالتعاون مع  -
 ة هلا.املشاركة يف ختفيض التكاليف ومنع اإلسراف والتبذير ووضع اإلجراءات الالزم -

 :1هذه األهداف إىل وميكن تقسيم

املوضوعة مسبقا لكل  واملعايريالفعلي بني األداء  واملطابقةحص حيث يتم القيام بأعمال الف أهداف الحماية: -1
 من:

 سياسات املؤسسة؛ -
 سبية؛اإلجراءات احملا -
 نظم الضبط الداخلي؛ -
 سجالت املؤسسة، -
 أصول املؤسسة؛ -
 أنشطة التشغيل. -

إرشادية إذ يتم اليت تعد وظيفة رقابية عالجية و  التدقيقيتمثل هذا اهلدف يف وظيفة  لبناء (التطوير):أهداف ا -2
اختاذ قرارات سلمية اقرتاح اخلطوات الالزمة لتصحيح نتائج الفحص و املطابقة و تقدمي النصح لإلدارة من أجل 

و حتديد و حتليل النتائج اإلجيابية و السلبية،  و تتبع تدقيقالداخلي على فحص و  املدققوفعالة، و على ذلك يعمل 
و الضعف و رفع كل هذا  لتشخيص املمكنة، أين يتم حتديد نقاط القوىو وضع احللول هلا و القيام بعملية ا

 بـ:الداخلي  املدققواملالية يقوم  العمليات احملاسبية تدقيقإىل  ضافةباإلبتوصيات ومقرتحات إىل اإلدارة، و 

 
   فتحي رزق السو افريي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص1.46
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 املوضوعة؛ واخلطط واإلجراءاتلتزام بالسياسات حتقيق مدى اال 
 التحقق من محاية األصول؛ 
 األداء؛ وحتسنيتطوير من شأنه  اقرتاح ما  

 مجاالت التدقيق الداخلي: الثالثالمطلب 

ت اليت هلا تأثري على العملية التسيريية يف املؤسسة، وميكن من اجملاال يف العديد يطبق التدقيق الداخلي
هذه اجملاالت تدر لى أهم االحنرافات الصادرة منها والعمل على السيطرة عليها أو التقليل منها، كما أن الوقوف ع

قدر الكايف الذي املعلومات مؤهلة بال معلومات يعتمد عليها يف عمليات صنع القرارات، لذا وجب أن تكون هذه
 :1فيما يأيت من احتمال اخلطأ يف القرارات املتخذة، تتجلى هذه اجملاالت يقلل

 العمليات؛ تدقيق -
 األداء؛ تدقيق -
 االلتزام بالسياسات؛ تدقيق -
 ة املالية؛الرقابأوجه  تدقيق -
 القوائم املالية. تدقيق -

 التشغيلي) (التدقيقالعمليات  تدقيق الفرع األول:

، تدقيقهاصادية يف األنشطة املراد إىل التحقق من الكفاءة والفاعلية واالقت التشغيلي يهدف التدقيق"
  .2اقعية"اإلدارة على حل املشاكل بتقدمي توصيات جمدية من أجل سلوك أساليب عمل و  ةومساعد

ن كفاءة وفاعلية ومالئمة هذه الوظائف م من دللوظائف املختلفة داخل املؤسسة للتأك هو تدقيق شاملف
 على مدى حتقيق أهداف املؤسسةمدى كفاءة األساليب األخرى املتبعة للحكم  خالل حتليل اهليكل التنظيمي وتقييم

 3من خالل هذه الوظائف.
إجياد طرق جديدة وفعالة لالتصال بني املستويات املختلفة  "قيق التشغيلي:تدال إن أهم ما تستفيد اإلدارة من

لداخلي وهذا ما يعرف مبفهوم الشمولية للتدقيق ا زيادة الرحبية، الية،ملتاحة بكفاءة وفعاستخدام املوارد ا يف اإلدارة،
 4."احلديث

أداء تنفيذ املسؤوليات املرتبطة بوظائف  وجودةأنظمة الرقابة الداخلية  وتقييمالعمليات فحص  تدقيق ويشمل
املرتبطة هبذه الوظائف كالتسويق  األنشطةخمتلف  ويقومون بتقييم املدققونيف هذا الصدد يفحص و م، تشغيل التنظي

 .واحملاسبيةاملالية  واإلدارةاألفراد  وإدارةالبيانات بواسطة احلاسب اآليل  وتشغيل واألمناملخزون  وإدارة واإلنتاج والنقل
 

   فتحي رزق السوافريي، مرجع سبق ذكره، ص1.122
 .65ص ،سبق ذكره صاحل، مرجعامحد  العمرات  2

3 Powers Resoyces Corporation- Powers CIA Review, 2004. 
4 Donald Taylor, and G.W Glezen, Auditing: an ASSERTION Approach, John Wily&Sons, Now York, 1997, pp40/41.  
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ني الداخلي املدققنيالعمليات هو فهم أوجه الرقابة الداخلية يف التنظيم، فمعظم  تدقيقاألساس يف فهم  ويعترب
 طي كافة عمليات التنظيم.الرقابة الداخلية تغ وطرق وأنواعون على اعتبار أن أهداف يوافق

كن أن يستخدم بطريقة مرادفة الصطالح العمليات" عاما لعديد من الناس حيث مي تدقيقيعترب اصطالح "
 املدقق الداخلييات فيعمل ملع تدقيقالداخلي يعترب  املدقق" حيث تعترب هذه الفئة أن كل ما يقوم به تدقيق داخلي"

الداخلي  املدققكما يستخدم   واإلسرتاتيجية والتكتيكيةشغيلية الروتينية منها على قياس كفاءة األعمال بالوحدات الت
قرارات عدة، إن تقييم الكفاءة يتطلب جتميع املعلومات الكافية على التدفقات  ومتابعة يف تقييم التحليل املايل أدوات

 .التدقيقاملرتبطة اليت حتت  اخليةلدوااخلارجية 
العمليات بتكوين رأي حول احلكم على درجة الفاعلية داخل  تدقيقمن خالل  الداخلي املدققكما يقوم 

أن يستعني بنتائج املراجعات  للمدقق وميكنفيها،  واملرغوبمدى حتقق األهداف املسطرة  تدقيقخالل املؤسسة، من 
 األداء. راريوتقالتدريب  وبرنامجالسابقة 

 األداء تدقيقالفرع الثاني: 

داف القيام هبا ضرورة وضع معايري تشغيلية تعمل كأه ويتطلب، والفاعليةداء على الكفاءة األ تدقيقتركز 
ألداء إال أ�ا ال تعترب مبثابة إحالل أو مقاييس ل والفاعليةكانت الكفاءة   وإذامقبولة تقارن هبا نتائج األداء الفعلي، 

يعترب مصدرا للمعلومات ملساعدة اإلدارة ذاهتا  دقيق الداخليالت لتقييم أداء اإلدارة ذاهتا. إن ما توفره تقييماتبديل ا
 يعترب العديد منها أي أن هذه املعلومات هي أحد العوامل اليت تؤثر على أحكام اإلدارة و اليتيف عملية تقييم األداء، 

لى مقاييس تعتمد يف جزء كبري منها ع فالتدقيق الداخلينب اآلخر خاضعا للحكم الشخصي لإلدارة، و على اجلا
عايري التشغيلية و بني األداء الفعلي املقابل األداء، و تقاس الكفاءة نتيجة إجراء مقارنة بني امل تدقيقموضوعية لتنفيذ 

األداء و  تدقيقلى وف عللوقو .1األداء مبفهوم الفاعلية بدرجة أكرب الرتباطها باألهداف تدقيقذلك ترتبط هلا، ك
 مفهوم كال من الفاعلية و الكفاءة.              مفهومها جيب أن نعرج أوال على

بط باملوارد املستخدمة لتحقيق هذه يق األهداف أما مفهوم الكفاءة فريتيشري مفهوم الفاعلية إىل مستوى حتق
 أكرب.فإن استخدام موارد بدرجة أقل يعين حتقيق كفاءة  ولذلكاألهداف، 

بصفة عامة رمبا إىل صعوبة اعتمادها على معايري واضحة  خليالتدقيق الدايرجع النقد الذي وجه أحيانا إىل 
الداخليني بدرجة أكرب من أدلة اإلثبات  املدققنيو يهيمن يف الكثري من املواقف على و أن العنصر الشخصي يسيطر 

قبل ار اخلاص باحلكم على مدى فاعلية أداء التنظيمات من املتاحة، و بالطبع يؤثر هذا احلكم الشخصي على القر 
احلوافز و دراسات احلصة داء و لتقييم فإن برامج تقييم األالداخلي، و على الرغم من هذا الضعف يف عملية ا املدقق

أمهية  على ضوء ما سبق تتضحو  السوقية قد مت تقييم فاعليتها يف ظل إمكانية ضبط و قياس الفاعلية بصورة تقريبية،
يف تدعيم  التدقيق الداخلياألداء، ومن مث يظهر جليا مدى مسامهة يف تقييم  التدقيق الداخليلعبه يالدور الذي 

 
   فتحي رزق السوافري ي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص1.130
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 عملية اختاذ القرار.

 االلتزام بالسياسات. تدقيقالفرع الثالث: 

 واإلجراءاتسات االلتزام بالسياسات إىل حتديد ما إذا كان التنظيم يراعي عملية االلتزام بالسيا تدقيقهتدف 
ياسات االلتزام بالس تدقيقطبيعة  وتعرباحلكومية باإلضافة إىل حتديد درجة هذا االلتزام،  والتعليمات والقوانني واملعايري

السبب يف ذلك  ويرجعاإلداري،  للتدقيقخاصة  وبصفةاألخرى  التدقيق الداخليوعية باملقارنة بتطبيقات أكثر موض
 .1خرىاأل بالتدقيقاتمقارنة  التدقيقمن  لنوعهذه اإىل ضعف احلكم الشخصي يف 

ءات ي السياسات و اإلجراالداخلي و بدقة ما ه املدققااللتزام بالسياسات ينبغي أن يعرف  تدقيقو إلجناز 
و املعايري املطلوبة، حيث غالبا ما تكون معاين هذه العناصر يف صورة مستندات، و بالتايل تكون هذه املستندات هي 

ئف الرئيسية يف املؤسسة يف كتيبات رمسية، و لتحديد ما إذا كان ط املطلوب رقابته، فمثال حتدد مواصفات الوظاالنشا
الداخلي عليه فحص املواصفات الفعلية من ناحية و النمطية من  املدققهذه املتطلبات فإن  موظفو التنظيم حيققون

إىل  حيتاج ذلك التدقيقلكل موظف ملف خاص به، كما ناحية ثانية، و تصبح عملية الفحص سهلة نسبيا إذا أعد 
التدقيق ات تفصيلية، و حيدد تقرير إجراء مسح شامل ألوجه الرقابة الداخلية يف الرتكيز و التنظيم على إجراء اختبار 

ليت متثل عادة درجة االلتزام الفعلية و يشري إىل عدد العناصر احملققة هلذه املتطلبات و كذلك عدد العناصر ا الداخلي
 املدققنيإىل أسباب عدم االلتزام بالسياسات، كما ميتد فحص  قيق الداخليالتداستثناءات، كما قد يشري تقرير 

لتعليمات القانونية و إبالغ اإلدارة عن أية مشاكل ناجتة عن عدم التطابق و أن اكتشاف  االلتزام باالداخليني إىل
من عقوبات و غرامات و  جتنب االنتهاكات القانونية و ما يرتتب عليهاالتجاوزات و التصحيح املبكر هلا يساعد يف 

 ة الداخلية.اخلارجي لتضييق نطاق فحص الرقاب املدققإن إجناز ذلك من مهمة 
متخصصني يف هذا  مدققنيااللتزام بالسياسات يف الوقت احلاضر لدرجة أنه أصبح هناك  تدقيقتطور  ولقد

العالية من الناحية الفنية  والدرجةع هنتهم هذه التدريب الواسكومي، حيث تتطلب مخاصة يف جمال احل وبصفةاجملال 
 التفصيلية. والنواحي

احلكومية التعرف على  والقواعد والقوانني واإلجراءاتااللتزام بالسياسات  قيقيتطلب ملن يشغل مهنة تد
على  زهموحتفيجيع العاملني ارة للعمل على تشالتعامل مع اإلد وكيفيةالالزمة لتجميع املعلومات  واألدواتاملعايري 

 حدوث املطابقة السليمة.

 .التدقيق الماليالفرع الرابع: 

نظم للقوائم املالية والسجالت والعمليات املتعلقة هبا لتحديد مدى تطبيق يل بأنه الفحص امليعرف التدقيق املا
 تطلبات أخرى.املبادئ احملاسبية املتعارف عليها والسياسات اإلدارية وأية م

 
   فتحي رزق السوافريي وآخرون، ص1.132
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 لألحداث احملاسبيةيل اجملال التقليدي للتدقيق الداخلي والذي يتضمن تتبع القيود ويعترب التدقيق املا
مث التحقق من سالمتها وموافقتها لألنظمة  مستندياو ليت حتصل داخل املؤسسة وتدقيقها حسابيا قتصادية ااال

يانات بصورة واقعية. ويتناول التدقيق ملتعارف عليها، وذلك إلظهار البوالتعليمات املتبعة والقوانني واملبادئ احملاسبية ا
ماية املناسبة هلا من الضياع أو سوء االستعمال أو االختالس. وكذلك املايل أيضا التحقق من وجود األصول وتوافر احل

ات احملاسبية املولدة داخل متانة الرقابة احملاسبية الداخلية وكفايتها ومدى االعتماد على البيانفحص وتقومي درجة 
 1سسة واليت يعتمد عليها يف اختاذ القرارات.املؤ 

 جمالني:ة املالية إىل رقابة الداخليبصدد أوجه ال التدقيق الداخليميتد فحص و 

 رقابة األموال؛ -
 رقابة على احملاسبة عن األموال. -

تدقيق عمليات أو  تدقيقثابة مب -التمويل –إدارة احلصول واستخدام أموال املؤسسة  تدقيقعترب يعادة 
 عن هذه األموال. واحملاسبةبنطاق تدفق األموال  التدقيق املايل ويهتم، داريإ

 واليتالداخلي يف هذه احلالة باجلوانب الرقابية املوضوعة ألجل حتقيق أهداف الرقابة الداخلية،  املدققفيهتم 
 تتمثل يف:

 محاية األصول املالية للمؤسسة؛ -
 الية؛يف املعلومات امل والتكاملتوفري الثقة  -
 ة املقبولة قبوال عاما.يااللتزام باملبادئ احملاسب -

الوظائف الفرعية املتكاملة اليت تشمل وظيفة  تدقيقبة املالية من خالل ظمة الرقابتقييم أن املدققكما يقوم 
 اإلدارة املالية للمؤسسة.

قابل يدور هناك استفسار ة الذكر، إال أنه و يف امللتحقيق األهداف الرقابية السالفجاء هذا التدقيق وقد 
يف متثيل املركز املايل للمؤسسة و نتائجه  وائم املاليةن بعدالة القو الداخلي املدققونحول السبب الذي من أجله يهتم 

عادة عن إبداء  لنيؤو اخلارجيني هم الذين يعتربون مس املدققنيعن الفرتة املعدة فيها تلك القوائم املالية، السيما و أن 
ل هذا االستفسار يف أن مدى متثيل القوائم املالية للمركز املايل و نتائج املؤسسة، و يرجع السبب يف الرد حو الرأي حنو 

 التدقيق، و أن اكتشافها يتوقف على تطبيق معايري 2اخلارجي معرض للفشل يف اكتشاف األخطاء اهلامة نسبيا املدقق
الداخلي من خلو القوائم املالية من األخطاء سواء كانت هامة  قاملدقجيب أن يتأكد أيضا   املقبولة قبوال عاما، لذلك
 املدققناحية، كذلك فإن تقليل األخطاء فيها يعطي صورة أفضل لعملية الفحص اليت جيريها أو غري هامة نسبيا من 

 
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة غري منشورة،   ماجستري، رسالة األردنية التجارية البنوك يف "الداخلية اجعةللمر  الدولية املعايري" ظل يف الداخلية املراجعة، محد حممد خملوفأ 1

 .63 ص، 2006/2007ئر، اجلزا
   فتحي رزق السوافريي، مرجع سبق ذكره، ص2.138
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جي من ناحية اخلار  املدققن قيمة أتعاب اخلارجي، و بالتايل تضييق نطاق الفحص لنظام الرقابة الداخلية مما خيفض م
د موارده، و لذلك فإن تبديد جزء من هذا ثانية، و على اعتبار أن نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة يعترب مبثابة أح

 الداخلي أحد موظفي املؤسسة يعمل على احملافظة على موارد املؤسسة. املدققاملورد و على اعتبار 
 التدقيق املايلر مالية سواء كانت الظاهرة أم ال، و أن ثاقتصادية يف املؤسسة له آمبا أن مجيع األحداث اال

، و ملا كان التدقيق الداخلين يكون اجملال املايل يف املؤسسة هو أحد مواد الضروري أفكان من  التدقيقأقدم أنواع 
 رية للحد من خطأ و عدم دقةأن تقدمه يف أحسن حال و بفاعلية كب التدقيق الداخليذلك فإن هناك دورا على 

ية اليت تعتمد إليها املؤسسة املعلومة املالية الظاهرة على وثائق املؤسسة و اليت سوف تكون من بني النقاط املرجع
، لذا فمن غري الالئق أن تكون هذه القرارات املتخذة مبنية على مبستوياهتا املختلفة يف عملية اختاذ القرارات املختلفة

  الوصول إىل حاالت غري مرغوب فيها.ذلك سوف يؤدي باملؤسسة إىل أسس هشة ألن

 .ليللتدقيق الداخ: المعايير الدولية الرابعالمطلب 

يرجع أساسا إىل  وذلكبدرجة كبرية يف السنوات األخرية،  التدقيق الداخليلقد تطورت نظرة اجملتمع ملهنة 
للحفاظ على معايري  وهذاتمة هبذه املهنة ات غري احلكومية املهيئاهل وبعضاجلهود اليت يبذهلا القائمني على هذه املهنة 

كوظيفة إدارية رئيسية تساهم بدرجة كبرية يف توجيه   تدقيق الداخليلاعلى وضع  والتأكيدعالية املستوى للمهنة 
 أهدافها. وحتقيقعمليات التنظيمات 

اليات املتحدة الداخليني بالو  ققنياملدمن قبل معهد  1978 سنة للتدقيق الداخليأصدرت معايري  ولقد
  :1تمثل يفياهلدف من وضع هذه املعايري وكان األمريكية، 

 ؛وممارستهابتحديد جمال تدخلها  ذلك ،الداخليالتدقيق  ومسؤوليةوض حول دور إزالة الغم -
 ؛باملؤسسة التدقيق الداخلي وسلطةحتديد مسؤولية  -
 ؛الداخليتدقيق لاملصلحة  وتشغيليةوضع قوانني تنظيمية  -
الداخليني مرتبطني  قنياملدقخاصة إذا علمنا أن  هبا،ذلك بتطوير خربة معرتف و  ،الداخليالتدقيق ترويج  -

التدقيق لذلك وضعت معايري لتحديد شروط ممارسة مهنة  مثلهم،حيظوا باعرتاف  ومل اخلارجيني، باملدققني
 .الداخلي

املشكلة) اليت تواجه املهنيني، لكن هذه التغيريات احلاجة ( معايري أخرى حسب وإضافةمت التعديل  ولقد
 هلذه املعايري.التقسيمات اخلمسة إىل التطرق  وسيتمكل الكبري ) ليست بالشوالتعديالت(اإلضافات 

 
1 Charles. F : L’application des normes et des standards d’audit interne, Revue française d’audit Interne, n° 111 sep. Oct. 1992, P 
15. 
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 1الداخلي. المدقق لاستقال األول:الفرع 

 املدققل مع ستقاللفرغم املناداة با املؤسسة،كوظيفة هو خدمة   التدقيق الداخليإن هدف وجود    
فالتعارض بني  هلا.ميتثل  وأوامرت عليمالقى تتكما انه ي  اإلدارة،عمله حمدد من طرف  ونطاقالداخلي إال أن جمال 

إذ يصعب ضمان هذه االستقاللية نظرا ألن من واجبه تقدمي تقاريره إىل فرد أو  واضح،لإلدارة  وتبعيته املدققاستقالل 
 2.ن أعمالهـأمامهم ع لؤو مس وهو ،املؤسسةيف  مسؤول

 ويتضمن هذا املعيار جانبني رئيسني مها: 
 ؤسسة، من خالل حتديد ما يلي:ي يف املالداخل املدققمكان   -

  املدققاملستوى االداري الذي يتبع له. 
  التدقيق الداخلياجلهة اليت يقدم إليها تقرير. 
  للمدققسلطة التعيني والعزل بالنسبة. 

 :ي، ويتم ذلك من خالل ما يلالتدقيقل يف الواقعية يف احلكم على عملية مثاملوضوعية، واليت تت  -
 القسم اخلاص باملرجعة الداخلية. ت العاملني يفحتديد اختصاصا 
 .حتديد حاالت التعارض يف االختصاصات داخل القسم 
 .تغيري وتبديل املهام بني أعضاء القسم من وقت إىل آخر 
  ادارات وأقسام أخرى.ص مبهام وأعمال خت املدققعدم قيام 
  أعمال سبق هلم القيام هبا. بتدقيق خليالتدقيق الداعدم قيام أفراد مت حتويلهم من أقسام أخرى إىل قسم 
  قبل كتابة التقرير. التدقيق الداخليمراجعة نتائج 

 المهنية). (الكفاءةالثاني: العناية المهنية  الفرع

 وهذا -عناية الشخص احلريص -املهنية الالزمة  والعنايةق فمبا يت التدقيق الداخليجيب أن تؤدى أعمال 
 :3يتطلب ما يلي

 :التدقيق الداخليقسم بالنسبة ل -
  والعمليالداخليني لديهم التأهيل العلمي  املدققنيمن أن  التدقيق الداخليجيب أن يتأكد املسؤول عن قسم 

 يف صورهتا الصحيحة؛ التدقيقملية املناسبني للقيام بع
  ؛التدقيق تيااألصول الالزمة ألدائه ملسؤولاملعرفة، واملهارات، و  التدقيق الداخليسم ون لدى قيكن أجيب 

 
 . 113جع سبق ذكره، ص، مر الشامل والتدقيق املراجعة أصول سرايا، السيد مدحم. د 1
 . 207ص، 1994ة، مكتب الشباب، القاهرة، الطبعة األوىل، عطاء اهللا حممود شوقي: دراسات متقدمة يف املراجع 2

   فتحي رزق السوافريي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص3.103
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  التدقيق من توافر اإلشراف الكايف على مجيع أعمال  التدقيق الداخليجيب أن يتأكد املسؤول عن قسم
 . الداخلي

 1:الداخلي مدققبالنسبة لل -
  لسلوك املهنة؛ا ريالداخلي االلتزام مبعاي املدققجيب على 
  ؛التدقيقورية ألداء أعمال لضر ا واألصول واملهاراتالداخلي املعرفة  املدققجيب أن تتوافر لدى 
  على االتصال بفعالية؛ والقدرةاد الداخلي املهارات اخلاصة بالتعامل مع األفر  املدققجيب أن تتوافر لدى 
  عن طريق التعلم املستمر؛ والعلمي ه الفينمن تأهيل والزيادةالداخلي احلفاظ  املدققجيب على 
  التدقيقال نية الالزمة يف أدائه ألعمالداخلي بذل العناية امله املدققجيب على. 

مدلوله، بل و تصبح أداة مهدمة ال  التدقيق الداخليإن أي نقص يف االلتزام هبذا التقسيم من شأنه أن يفقد 
 املدققنييات، ألن عدم بذل العناية الكافية من قبل املستو   خمتلفحمسنة و مرشدة ملتخذي القرارات املختلفة يف

املعلومة داخل املؤسسة، و يؤدي ذلك للوقوع يف أخطاء  -مدلول-صداقية إىل إضعاف قوة و م الداخليني قد يؤدي
ديد و لنصل بذلك أمام نظام رقايب هش غري قادر على حت -مفاجئة-عديدة و مواجهة مشاكل مل يتم اإلعداد هلا 

املمكن أن يتم استغالهلا، أو يكون خاطر اليت سوف تواجه املؤسسة و غري قادر على التنبؤ بالفرص اليت من دارة املإ
 .غري قادر بذلك على حتسني أداء األفراد يف املؤسسة

 2.التدقيق الداخليالثالث: نطاق عمل  الفرع

نظام الرقابة الداخلية يف  اعليةفو كفاية   مدى وتقييمفحص  التدقيق الداخليجيب أن يتضمن نطاق عمل 
 القيام مبا يلي: املدققذلك يتعني على  ولتحقيق باملسؤوليات املختلفة. األداء فيما يتعلق وجودةالتنظيم املعني 

املستخدمة للتعرف على هذه املعلومات  والوسائل والتشغيليةمرجعة إمكانية االعتماد على املعلومات املالية  -
 دها يف اختاذ القرارات املختلفة؛امث اعتم وتصنيفها

اليت ميكن  واللوائح، والقوانني، واإلجراءات، واخلططااللتزام بتلك السياسات، النظم املوضوعة للتحقق من  تدقيق -
 م ال؛ أن حيدد ما إذا كان هناك التزام يف التنظيم أ وجيب، والتقاريرأن يكون هلا تأثري جوهري على العمليات 

 ا كان ذلك ممكنا؛من وجود مثل هذه األصول كلم والتحققافظة على األصول، ئل واحملالوسا تدقيق -
 األصول؛تقييم مدى الكفاءة االقتصادية يف استخدام  -
 إذ كانت العمليات وماإذا كانت النتائج متماشية مع األهداف املوضوعة،  مماالعمليات أو الربامج للتحقق  تدقيق -

 مما هو خمطط.قد مت تنفيذها ك والربامج

 
1 Charles, IBID, P17. 

 .179، ص2001، الدار الجامعیة راجعةوالمة في المحاسبة دراسات متقدم ،محمد السید وسرایاكمال الدین مصطفى الدھراوي   2
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هي أهم  وما اختاذها، القرارات اليت مت وترشيدة كبرية يف متابعة يتبني من خالل هذا املعيار بأنه يساهم بدرج
 تتحدد املسؤوليات املختلفة. وبذلك والالزمةالنتائج املتوصل إليها للقيام باإلجراءات التابعة 

 .التدقيق الداخليل ماء عأد الرابع: لفرعا

املعلومات، و التقارير عن  و تقييمو فحص  التدقيقكل من ختطيط عملية   التدقيقضمن أعمال جيب أن تت 
و نطاق للعمل و احلصول على  للتدقيقضرورة وضع أهداف  التدقيقالنتائج و متابعة التوصيات، إذ يتضمن ختطيط 

و  التدقيقعملية  د الالزمة ألداءو حتديد املوار  تدقيقهاسوف تتم معلومات كافية لتكوين خلفية عن األنشطة اليت 
املعينة، مث القيام مبسح للتعرف على األنشطة، املخاطر، اإلجراءات  التدقيقن له عالقة بعملية االتصال بكل من تكو 

، و حتديد  التدقيقنامج ، كتابة بر التدقيقالرقابية و ذلك لتحديد تلك اجلوانب اليت حتتاج اهتماما أكرب أثناء عملية 
 التدقيق الداخليرف على قسم ى املوافقة من املشو أخريا احلصول عل التدقيقعملية   و ملن ترسل نتائجكيف و مىت

 1.التدقيقعلى خطة أعمال 

يعد املرجع  وقد، والتقييمبإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص  - التدقيقبعد انتهائه من عملية  - املدققيقوم 
، كما املدققيه من قبل مجيع األحوال جيب أن يكون التقرير موقعا عل ويف، التدقيقتقارير مؤقتة خالل عملية  أيضا

اليت توصل إليها مع املستوى اإلداري املناسب قبل إصدار تقريره النهائي  والتوصياتيقوم هذا األخري مبناقشة النتائج 
 مع اإلدارة العليا للمؤسسة.
 اخلي يف مساعدة املستويات اإلدارية املختلفة ولدا املدققستوى مدى الدور الذي يلعبه نالحظ من هذا امل

ل من احتمال خطئها كما يساعد على متابعة القرارات و هذا من أجل اختاذ تدابري و قرارات صائبة و التقلي
السياسات املنتهجة لبلوغ  اإلجراءات املتخذة من قبل و مدى حتقق األهداف املرجوة منها، و بالتايل مدى مالئمة

والوضوح، وتكون حمددة و بناءة و تعد يف الوقت  ير املوضوعيةاف، كما جيب أن تتوفر يف هذه التقار هذه األهد
وجيب أن يتضمن  املدقق، كما جيب أن يتضمن رأي التدقيقاق ونتائج عملية املناسب إذ يشمل التقرير عادة على نط

ة رضية يف األداء و أي إجراءات تصحيحيتحسينات املمكنة مع ذكر اجلوانب املبشأن ال املدققالتقرير توصيات 
التقرير عن طريق  تدقيقيف النتائج و التوصيات و جيب  التدقيققد يتضمن التقرير وجهة نظر اجلهة حمل  الزمة، كما

 قبل إصداره بصورته النهائية.    التدقيق الداخلياملشرف على قسم 
للتأكد من أنه قدمت اختاذ  وذلكة ما مت فيه الداخلي متابع املدققجيب على  لتدقيقاإصدار تقرير  وبعد

 .التدقيق الداخليجراءات املناسبة للتعامل مع نتائج اإل

 
 .143 ص، 1996ة مدخل نظري تطبيقي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الداخلي واملراجعةالرقابة  ،فتح رزق والسوافرييإمساعيل إبراهيم  ومجعةري الصبان حممد مس 1
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تويات املختلفة يف فهم مالئما ساعد ذلك املسالداخلي منظما وحمددا وواضحا و  املدققإنه كلما كان عمل 
لها بشكل يقود متخذي القرارات يف مجيع ليحتوتفسريها و  التدقيقا من خالل عملية إليه التوصيات املتوصلالنتائج و 

 مردوديته.ة هذا القرار مبا يضمن فعاليته و متابعل األفضل حلل املشاكل احملددة، و ويات إىل اختيار البدياملست

 .التدقيق الداخليإدارة قسم  الخامس: الفرع

ذلك القسم بطريقة  التدقيق الداخلييدير املشرف على قسم  بضرورة أن التدقيق الداخليتقضي معايري 
 :1مسئوال على إدارة القسم حبيث التدقيق الداخليسم املشرف على ق ويكونمناسبة 

 جملس اإلدارة. وقبلهااليت اعتمدهتا اإلدارة العليا  واملسئولياتاألغراض العامة  التدقيقحتقق أعمال  -
 . وفاعليةبكفاءة  لتدقيق الداخلياتستخدم املوارد املتاحة لقسم  -
 التدقيق الداخليكن املشرف على قسم مي وحىتهنية الداخلية مع معايري املمارسة امل التدقيقمال مجيع أعتتماشى  -

 إدارة القسم مبا حيقق تلك األهداف العامة جيب أن: 
  ؛∗القسم ومسئوليات وسلطاتالئحة بأهداف  التدقيق الداخليتكون لدى املشرف على قسم 
  بوضع خطط لتنفيذ مسؤوليات القسم؛ ليالتدقيق الداخيقوم املشرف على قسم 
  مكتوبة تكون مرشدا للعاملني معه يف القسم؛ ءاتوإجرااملشرف على قسم سياسات  فريو 
  ؛التدقيق الداخلياملوارد البشرية يف قسم  وتطويريضع املشرف على قسم برنامج الختيار 
 اخلارجي. واملدقق يالداخل التدقيقبالتنسيق بني جهود كل من قسم  التدقيقم يقوم املشرف على قس 

وكيف ال واملؤسسة كلها تضع  التدقيقالراجعة بتنظيم حمكم يضمن حتقيق أهداف ظى قسم جيب أن حي
قابة حيتاج إىل إجراءات تنظيمية تضمن ر  التدقيقنظاما رقابيا من أجل الوصول إىل األهداف املسطرة فكذلك قسم 

ل، و عندها ميكن التكلم عن ف املرجوة منها يف أحسن حاوغ األهدامن أجل بل التدقيق الداخليسليمة على أعمال 
أن قسم  ايف عملية اختاذ القرارات املختلفة، ألن متخذي القرارات إذا رأو  التدقيق الداخلين تلعبه الدور الذي ميكن أ

إليها و بذلك يعدلوا  دقيقة فإنه يشكك يف النتائج والتوصيات اليت يصل يقوم بعمله بصفة غري منتظمة و غري التدقيق
 املدققونتزم هبا ت عن العمل هبذه النتائج و التوصيات، متثل هذه املعايري إطارا عاما للقواعد اليت يلمتخذو القرارا

 الداخليون يف ممارسة املهنة.
 
 
 

 
  فتحي رزق السوافريي، مرجع سبق ذكره، ص1.107

 .100أنظر نفس املراجع، ص  سلطاتواللى هذه املسؤوليات لالطالع ع ∗
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 التدقيق الداخلي): معايير 2-1جدول (
 اءألدمعـــاییر ا رقم المعیار ــــــاییر العامــةالمع رقم المعیار

 أنشطة التدقيق الداخلي 2000 الغرض والسلطة واملسئولية 1000
 التخطيط 2010 واملوضوعيةاالستقالل  1100
 االتصال واملوافقة 2020 االستقالل التنظيمي 1110
 املوارد إدارة 2030 املوضوعية الفردية 1120
  واإلجراءاتالسياسات  2040 قاللهتديد االست 1130
 التنسيق 2050 هنيةلعناية املوا الكفاءة 1200
 طبيعة العمل 2100 العناية املهنية 1120
 إدارة املخاطر 2110 التطوير املهين املستمر 1230
 الرقابة  2120 جودة الضمان وبرامج التحسني 1300
 التحكم 2130 تقييم برامج اجلودة 1310
 ختطيط املهمة 2200 رير عن برامج اجلودةالتق 1320
 يطاعتبارات التخط 2201 باملعايري حص الف 1330
 أهداف املهمة  2210 االفصاح عن عدم االذعان 1340

 نطاق املهمة 2220 
 ختصيص موارد املهمة 2230
 برنامج عمل املهمة 2240
 أداء املهمة 2300
 حتديد املعلومات  2310
 يل والتقييم التحل 2320
 تسجيل املعلومات 2330
 على املهمة رافشإلا 2340
 ئجتوصيل النتا 2400
 معايري التوصيل 2410
 جودة االتصال 2420
 للمعايري  اإلذعانعن عدم  اإلفصاح 2430
 نشر النتائج 2440
 برامج املراقبة 2500
 قبول اإلدارة للمخاطر 2600

والتوزيع، احلديث، دار الصفاء للنشر  قيقلتدمجعة امحد حلمي، املدخل إىل اب باالعتماد على من تصور الطال: المصدر
 .96 ص، 2005ناالرد
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 الرقابة الداخلية نظامالمبحث الثالث: تقييم 
األنظمة املختلفة للرقابة الداخلية  وفحصالداخلي مبراقبة  املدققتطلب تقييم نظام املعلومات احملاسيب قيام ي

 رعية.ظيفية الفصله من خمتلف األنظمة الو لية اليت تالبيانات املا وصحةسسة هبدف ضمان دقة يف املؤ 

 .تقييم نظام الرقابة الداخلية أهداف ومراحلالمطلب األول: 

ق الصحيح لإلجراءات وحتديثها حسب الداخلي بتقييم نظام الرقابة الداخلية لضمان التطبي املدققيقوم  
 االهلمن خيهدف عدة خطوات و  ابة الداخليةلنظام الرقالداخلي يف تقييمه  املدققيتبع . و اهتااحتياجتطور املؤسسة و 

 إىل:

 اختبار ما إذا كانت املؤسسة تستخدم إجراءات فعالة تضمن الثقة يف املعلومات اليت يتم إنتاجها. -
 تسمح بتحقيق أهداف املؤسسة. واإلجراءاتاختبار ما إذا كانت القنوات  -

 لية:أهداف تقييم نظام الرقابة الداخ الفرع األول:

األصول  وعناصرالعمليات املنهجية املتبعة يف تقييم نظم الرقابة الداخلية املتعلقة بدورات  منه هتدفو 
 1إىل: واخلصوم

 واآلليةيدوية الداخلية ال والرقابةيتم ذلك من خالل فهم إجراءات معاجلة البيانات  تقيم وجود الرقابة الداخلية: -1
 :عن طريق وذلكاليت متلكها املؤسسة 

 الرقابة اليت وضعتها املؤسسة؛ ونظمتعرف على نظام معاجلة البيانات ال -
 املربجمة مطبقة فعال يف املؤسسة؛ الرقابة وعمليةالتحقق عن طريق االختبارات من أن اإلجراءات اليت مت وضعها  -
جيب أن  داف اليتباأله ةخطاء اليت ميكن أن تقع خالل معاجلة البيانات مقارنتقييم درجة اخلطر الناجتة عن األ-

 حتققها الرقابة الداخلية؛
 اية األصول عند وجود خطر فقدا�ا؛تقييم نظم الرقابة الداخلية اليت تضمن مح -
تسمح بتخفيف أعمال اليت الداخلي و  املدققن يعتمد عليها فعالية الرقابة الداخلية (نقاط القوة) اليت ميكن أ -

 .التدقيق

هبدف  املدققأي فحص سري عمليات الرقابة الداخلية اليت سيعتمد عليها  داخلية:بة الاقتقييم استمرارية الر  -2
 عن طريق: وذلك، التدقيقضمان حتقيقيها للنتائج املرجوة طوال فرتة 

 إلجراءات (اختبارات االستمرارية)؛فحص التطبيق الدائم ل -

 
1Jean-Yves EGLEM et Autres, Op.cit. ,P296.  
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 النهائي انطالقا من تقييم نتائج املراحل السابقة.احلكم  -

 .احل تقييم نظام الرقابة الداخليةمر  اني:الث رعلفا

التعبري عنها حسب  وميكنخطوات أساسية،  مخسةالداخلي يف تقييمه لنظام الرقابة الداخلية  املدققيتبع   
 الشكل التايل:

 : مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية)2-6(شكل 

 
Source : Robert OBERT, Comptabilité Approfondie Et Révision, 2éme Edition, Paris, 2001, P 82. 

، واإلجراءاتى تقييم األنظمة، الداخلي عل املدققهتدف هذه املرحلة إىل مجع كل ما يساعد  جمع اإلجراءات: -1
  ،وحفظهارها، شها، نحمتواراءات بتعليمات تنفيذ األعمال، الوثائق املستخدمة، تتعلق اإلجواملناهج يف املؤسسة. و 

اإلجراءات  وختتلف، ومراقبتهااملعلومات الالزمة لسري املؤسسة  ومعاجلةتسجيل  ،واملصادقةكذلك الرتخيص 
ئولني عن الوظيفة وصف اإلجراءات عدة جلسات مع املس ويتطلبيف املؤسسة  ووظيفةاملستخدمة بني كل قسم 

 1املدروسة.
وثيقة حتليلية تسمح باالنتقال إىل  واعددالضعف  ونقاطوة اط القتسمح بتحديد نقإن نتيجة هذه املرحلة 

 2هذه املرحلة على مخسة تقنيات:  وتعتمدفحص عمل النظام، 

 
1 Céline Règne, Audit  www.Zetud.net.  
2 Robert OBERT, Op.cit., P83.  

 النظم. وحقيقة العمليات للتحقق من الفهم اجليد،تبع بعض ت

 .مجع اإلجراءات - 1 اإلجراءات. ودليلاستخدام خمططات التدفق، 

 اختبارات التطابق. - 2

 خلية.الدا التقييم األويل لنظام الرقابة - 3

 اختبارات االستمرارية. - 4

هائي لنظام الرقابة التقييم الن - 5

 

 اتعلى برنامج الرقابة على احلسابتأثريات ال

نقاط القوة  اختبارات التحقق بأن

 

 نقاط قوة النظام نقاط ضعف النظام

 تصميم النظامضعف يف 
 نقاط قوة النظام

http://www.zetud.net/


 الیةلعملیات الملة الرقابة الداخلیة تقییم أنظم ..................................................الثاني الفصل
 

 
 79 

على تقيم  املدققتساعد  وهي واخلارجيةتسمح بإحصاء كل الوثائق الداخلية  التعرف على الوثائق الموجودة: -
 ؛ؤسسةملناهج املستخدمة يف املاو  واإلجراءاتاألنظمة 

عن طريقها باستجواب أو عدة استجوابات هتدف إىل  املدققهي تقنية غري رمسية، يقوم استجواب التقارب:  -
تبط حبجم املؤسسة اليت تر بات عند حتليل هذه االستجوابات و بعض الصعو  املدققوصف األنظمة املوجودة ويواجه 

 ؛امعلوماهت وكثافةنشاطاهتا  وتعقيد
ستخدمة، اليت تبني الوثائق املهو عرض بياين لعمليات متتابعة و  املخطط لمخططات:خدام اتحليل الدورات باست -

 املسئوليات يعرب عنها برموز مرتابطة مع بعضها البعض حسب التنظيم اإلداري للمؤسسة.مراكز العمل، القرارات و 
اهر الرقابة الداخلية ظبني أهم م والربطيف املؤسسة  تسمح هذه املخططات بتقدمي تسجيل عن إجراءات األنظمةو

ميكن استخدام املخطط  كما إىل التأكد من التطبيق اجليد لإلجراءات. وهتدفأساس اختبارات التطابق  وهي
ثائق يكون حسب التسلسل الزمين، أو املخطط انتقال الو  وعرضالعمودي مبعىن ترتيب األقسام واحد حتت األخر 

 ؛أمام اآلخر عىن ترتيب األقسام واحداألفقي مب
 للمدققتسمح  واليتتتضمن قوائم االستقصاء عدد من األسئلة احملددة  اإلجراءات: ودليلقوائم االستقصاء  -

 شكلني:هذه القوائم عادة يف  وتظهرللرقابة الداخلية.  والضعفباكتشاف نقاط القوة 
  أو ال. عليها بنعم وتتناول أسئلة تكون اإلجابة يف شكل مبسط : تظهرالمغلقةقوائم االستقصاء 
 تكون اإلجابة على األسئلة بإجابات مفصلة.قوائم االستقصاء المفتوحة : 
 تسمح بتحديد م جبرد خمتلف العمليات املنفذة و : هي عبارة عن جداول تقو جدول تحليل الرقابة الداخلية

 لوظائف.وظائف اليت تتم يف مراكز العمل هبدف اكتشاف تراكم اال

باختبار اإلجراءات من بدايتها إىل �ايتها هبدف التأكد من تطابق وصف  املدققيقوم اختبارات الفهم:  -2
عمليا و  1اإلجراءات مع ما هو موجود يف الواقع، و يتم ذلك عن طريق التأكد الشفهي، و اختبار بعض العمليات.

لكن التأكد األخطاء و  النظام و ليس اهلدف البحث عنم هذه العملية يف السنة األوىل بشكل يتزامن مع وصف تت
باختيار عدد حمدود من العمليات و يتتبع دورهتا بالصعود  املدققمن تطابق النظام املوصوف مع واقع املؤسسة، ويقوم 
خمطط  بفحص تطابق معاجلة الوثائق مع ما هو مشار إليه على إىل أصلها مث النزول إىل النتيجة اليت تقدمها، و يقوم

 تدفق الوثائق.
الوصف، حالة اكتشاف أخطاء جيب تصحيح  ويفق ضمانا على صحة وصف النظام، تبار التطابيقدم اخ

 2هذا االختبار كل سنة للتأكد من عدم تغيري النظام بالنسبة للسنة املاضية. ويعاد
يل عن بالقيام بتقييم أو  املدققلسابقتني يقوم من اخلطوتني ا اانطالق ولي لنظام الرقابة الداخلية:التقييم األ -3

تتعلق بتصميم التنظيم املوجود يف  وهيالضعف.  ونقاطبة الداخلية، عن طريق استخراجه مبدئيا لنقاط القوة الرقا
 

1 Céline Règne, Audit, www.Zetude.net   
2 Société national de comptabilité, Guide d’audit , Volume 02, p2146 
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استخدام عدة طرق للتقييم األويل لإلجراءات   وميكنال تدرس تطبيقه اجليد من طرف العمال،  ولكنهااملؤسسة 
يتم حتليلها  واليتلبية عموما عن ضعف الرقابة الداخلية إلجابات السا وتعترباستقصاء الرقابة الداخلية املغلقة، كقوائم 

 وعندقق منها. االجيابية تعرب عن نقاط قوة الرقابة الداخلية دون توفر الوسائل الالزمة للتح واإلجاباتفيما بعد بدقة، 
 1بإعداد ورقة تقييم أهداف اإلجراءات. املدققيقوم االنتهاء من مرحلة التقييم األويل، 

من خالل هذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة املتوصل إليها يف  املدققيتأكد  ات االستمرارية:اختبار  -4
 .ودائمةمستمرة  وبصفةالتقييم األويل للنظام نقاط قوة فعال أي مطبقة يف الواقع 

 2مل خلال.ال حتمرار و راقبها إجراءات مطبقة باستأكد بان اإلجراءات اليت تسمح هذه االختبارات من الت

من الوقوف  املدققباالعتماد على اختبارات االستمرارية السابقة يتمكن  التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية: -5
نقاط الضعف اليت توصل اكتشاف سوء أو عدم تطبيق نقاط القوة باإلضافة إىل  سريه عند وسوءعلى ضعف النظام 

ذلك على  إثرحوصلة يف وثيقة شاملة (وثيقة حتليلية) مبينا  وتقدمينظام. ويل لذلك العند التقييم األ املدققإليها 
  3املعلومات املالية مع تقدمي توصيات قصد حتسني اإلجراءات.

 النفقات الداخلية لنظامنظم الرقابة ي: تقييم المطلب الثان

تقييم نظام املدفوعات رة األجور، تقييم نظام املشرتيات، تقييم دو ما يلي:  ظام النفقاتويتضمن تقييم ن
 النقدية، تقييم نظام االستثمارات.

 المشتريات نظامالداخلية ل تقييم الرقابة الفرع األول:

 4.للمشتريات التدقيق المستندي -1

أن تكون حمررة على  وجيبلعملية التقييد  لتحقق من فاتورة الشراء من مجيع أوجهها كمستند رمسيجيب ا - 
 تكون معنونة باسم الشركة. وأنمجيع تفاصيل البضاعة، التاريخ،  وتبنيورد، مطبوعات امل

الشراء  وعقودأوامر الختبار فواتري املشرتيات مع  ويقوممن اعتماد الشراء من جهة مرخص هلا  املدققيتحقق  - 
 يتحقق من دفرت يومية املشرتيات. وأن املناقصاتو على امللفات  واالطالع

والعمليات  ،لكمياتو  حيث األسعار من من احرتام إجراءات الرقابة الداخلية دققامل قيتحق ريعند فحص الفوات - 
كد من أن البضاعة تدخل يف إطار احتياجات يتأابقة الفواتري مع أوامر الشراء وحماضر االستالم و مطاحلسابية، و 
 ذلك التطبيق الصحيح للخصم الذي مينحه املورد.املؤسسة، ك

 
 .73ن، مرجع سبق ذكره، صمحمد بوتی 1 
 .74نفس المرجع السابق، ص بوتین،محمد 2 
 .75صالسابق، ین، نفس المرجع محمد بوت  3
  .180، ص2004جعة، الدار الجامعیة اإلسكندریة، ، أسس المراوآخرونعبد الفتاح محمد صحن 4
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 1.الحسابية والعملياتل الترحي تدقيق -2

مدى  ويتوقفالرتحيل من دفرت يومية املشرتيات إىل احلسابات الشخصية بدفاتر أستاذ املوردين  املدققخيترب  -
 الشراء؛ حص فواترييف سالمة الرقابة الداخلية، بعد ف املدقق وثقةيات االختبار على حجم العمل

 ؛والرتحيالتفواتري الشراء  تدقيقات بعد مية املشرتيبدفرت يو  واألفقيةاختبار اجملاميع الرئيسية  -
 خاناهتا؛ وحتتمن صفحة إىل صفحة  اختبار نقل اجملاميع -
 الشراء (الضرب، اجلمع، اخلصم).اختبار العمليات احلسابية لبعض فواتري  -

 .ورة المشترياتتقييم د إجراءات -3
   2الرقابة واختبارات امن البيانات: -أ

 املثلى مصاحل العميليتفق مع  مبا مت استالمهااليت  واخلدمات البضائع حيازة سجيل عملياتيتم ت: 1الهدف
 (الوجود)

 أنواع الرقابة الرئيسية رقابة المتعارف عليهااختبار ال االختبار األساسي للعمليات المالية
 وامللفص يومية احليازة األستاذ العام، فح -

 ادية الع وغرية القيم الكبري  بشأنالرئيسي للدائنني 
فحص املستندات األساسية لتحديد مدى  -

(فاتورة املورد، تقارير االستالم،  والصحةاملنطقية 
 الشراء) وطلباتأوامر الشراء، 

تتبع عمليات احليازة اخلاصة باملخزون إىل امللف  -
 رئيسي للمخزونال
 فحص األصول الثابتة اليت مت اقتنائها-

فحص املستندات يف خدمة  -
لتعرف على مدى اإليصاالت ل

 وجودها
 فحص ما يشري إىل وجود املوافقة -
 فحص ما يشري إىل وجود اإللغاء -
 
فحص ما يشري إىل وجود التحقق  -

 ي الداخل

وجود طلب الشراء، أمر  -
 وفاتورة الشراء، تقرير االستالم،

 املورد ضمن حزمة اإليصاالت
فحص عمليات احليازة عند  -

 املستوى املالئم
ستندات ملنع إعادة إلغاء امل -

 استخدامها
حتقق داخلي لكل من إجراء  -

، تقارير االستالم، فاتورة املورد
 الشراء. وطلباتأوامر الشراء، 

 (االكتمال) العمليات املالية للحيازة الفعلية مت تسجيلها: 2هدفال

 
  .181، نفس المرجع السابق، صونوآخرالفتاح محمد صحن  عبد1
 .768، ص2002كامل، دار املريخ للنشر،ترمجة حممد عبد القادر الدسيطي وأمحد حامد حجام، املراجعة مدخل متلوبك،  وجيمسالفني ارينز   2

 ة الرئيسيةنواع الرقابأ اختبار الرقابة المتعارف عليها االختبار األساسي للعمليات المالية
 التتبع من ملف تقارير االستالم إىل يومية احليازة -
 التتبع من ملف فواتري املوردين إىل يومية احليازة -

 سبة عن تسلسل أوامر الشراء احملا -
 ارير االستالماحملاسبة عن تسلسل تق -
 احملاسبة عن تسلسل حزم اإليصاالت-

احملاسبة عن الرتقيم املسبق و  -
 ءأوامر الشرا

احملاسبة عن الرتقيم املسبق و  -
 تقارير االستالم

احملاسبة عن الرتقيم املسبق و  -
 حزمة اإليصاالت
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 ة للحيازة مت تسجيلها بشكل دقيق (الدقة)العمليات املالي :3الهدف 

 مت تبويب العمليات املالية للحيازة بشكل مناسب(التبويب) :4الهدف 

 يخ الصحيحة (التوقيت)مت تسجيل العمليات املالية للحيازة يف التوار  :5ف الهد

تلخيصها  ومت واملخزونللدائنني  ةى حنو مالئم ف امللفات الرئيسإدراج العمليات املالية يف للحيازة عل مت :6الهدف 
 )والتلخيصبكل مالئم (الرتحيل 

 أنواع الرقابة الرئيسية هالمتعارف علياختبار الرقابة ا االختبار األساسي للعمليات المالية
اختبار الدقة الكتابية عن طرق مجع اليوميات  -

الرئيسية  وامللفات الرتحيل إىل األستاذ العام وتتبع
 واملخزونللدائنني 

شري إىل وجود التحقق فحص ما ي -
 الداخلي

فحص التوقعات على احلاالت  -
  األستاذ العام مبا يشري إىل إجراء املقارنة

الداخلي يف حمتويات التحقق  -
 امللف الرئيسي للدائنني

مقارنة امللف الرئيسي للدائنني  -
مع  أو إمجاليات ميزان املراجعة

 الرصيد باألستاذ العام

 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها ألساسي للعمليات الماليةاالختبار ا
مليات املالية اجمللة يف يومية احليازة مع مقرنة الع -

الداعمة  واملستنداتفاتورة املورد، تقرر االستالم 
 األخرى

تابية يف فاتورة املورد مبا يف إعادة حسا الدقة الك -
 والشحنذلك اخلصم 

فحص ما يشري إىل وجود التحقق  -
 الداخلي

فحص ملف إمجايل جمموعة  -
توقيعات  العمليات للتعرف على

 ومقارنة البيانات،جل مراقبة مس
 اإلمجاليات مع تقارير امللخصات

 فحص ما يشري إىل املوافقة -

التحقق الداخلي من العمليات  -
  والقيماحلسابية 

مقارنة اإلمجايل جملموعة من  -
عمليات املالية مع التقارير ال

 االلكرتوين.باحلاسب  للملخصات
يتعلق  املوافقة على احليازة فيما -

 واخلصمسعار باأل

 سيةأنواع الرقابة الرئي اختبار الرقابة المتعارف عليها االختبار األساسي للعمليات المالية
مقارنة التبويب مع دليل احلسابات من خالل  -

 الرجوع إىل فواتري املوردين
 ليلودإلجراءات فحص كتيب ا -

 احلسابات
فحص ما يشري إىل وجود التحقق  -

 الداخلي

 وجود دليل حسابات مالئم -
 التحقق الداخلي من التبويب -

 الرئيسيةاع الرقابة أنو  اختبار الرقابة المتعارف عليها االختبار األساسي للعمليات المالية
املوردين مع  وفواتريمقارنة تواريخ تقارير االستالم  -

 التواريخ يف يومية احليازة
 ومالحظةت فحص كتيب اإلجراءا -

 ما إذا كان هناك فواتري للموردين مل يتم
 جتلها

إىل وجود التحقق شري فحص ما ي -
 الداخلي

وجود إجراءات تتطلب  -
سرعة تسجيل العمليات املالية ب

مكان بعدما يتم استالم قدر اإل
 واخلدماتالبضائع 

 التحقق الداخلي -
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 فقدان املواد على فعالية الرقابة الداخلية عند معاجلة البيانات، من خالل: يؤثر خطر1حماية األصول: -ب

 غري مالئمة؛ وبشروطؤسسة نشاط املرج خا وخدماتطلب بضائع  -
 احرتام املوردين ملواعيد التسليم؛نقص املخزون بسبب عدم  -
 ل عليها؛مردودات غري حمص -
 املدينني؛ أرصدة املوردينتصفية  وعدمالتحليل غري املنتظم  -
 ملتأخر للرسم على القيمة املضافة؛االسرتجاع ا -
 للمشرتيات؛ رخص للملفات الدائمةالدخول غري امل -
 يف امللفات الدائمة؛ وخاطئةملة، وجود بيانات قدمية، غري كا -
 يات دون ترخيص. تسجيل قيود التسوية يف حساب املشرت  -

 واليتمن عدم وجود فصل سيئ بني الوظائف املتعلقة بقسم املشرتيات التأكد  بجي :الوظائفالفصل بين  -ج
 والذيل بني الوظائف للكشف عن الفصل السيئ للوظائف م جدول الفصاستخدا ويتمتؤثر على فعالية هذا األخري، 

التنفيذ،  تنفيذها يف قسم املشرتيات وحتديد طبيعتها (الرتخيص،يتم من خالله عرض الوظائف الرئيسية اليت يتم 
 .والرتخيصبعض احلاالت عن التنفيذ  ويفأن تكون الرقابة مستقلة عن التسجيل  وجيبالتسجيل، الرقابة) 

 م الرقابة الداخلية لدورة األجور.تقييم نظ ي:الفرع الثان

ات بطاق مع ومقارنتهادفاتر األجور  األجور أوكشوف   بفحص املدققيقوم 2لألجور: التدقيق المستندي -1 
فيما يتعلق مببلغ األجر أو املرتب األصلي، العالوات، املكافآت  والعمالاخلاصة باملوظفني  وامللفاتالوقت 
، كما يقوم بالتحقق من أمر الصرف املرسل إىل البنك مع جمموع صايف األجور من مقتضى  املختلفة اتواخلصوم
االستقطاعات بدفرت اليومية العامة من ناحية املبالغ  النقدية وقيدقيود األجور بدفرت  تدقيقاألجور إىل جانب  كشوف

 ناحية التسجيل احملاسيب. ومن

 استالم املبالغ الصافية املستحقة؛وظفني عند امل وتوقيعاتيتحقق من إيصاالت  -
 املباشر؛ إعداده من املسئول وكيفيةيتحقق من كشف األجور  -
 ت إىل أصحاهبا احلقيقيني.من إن كل املرتبات قد سلم املدققيتحقق  -

الدخل  ةوضريب واالستقطاعاتبالتحقق من مجلة األجور  املدققيقوم  الحسابية: والعملياتالترحيالت  تدقيق -2
حبيث أن خانات  وأفقيااملبلغ مث جبمع كشف األجور راسيا  وصايفستحقة على املوظف أو مجلة االستقطاعات امل

 
1Société national de comptabilité, Op.Cit,P4118.   

 . 246سبق ذكره، ص عصحن، مرجعبد الفتاح محمد 2 
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االستقطاعات تساوي اجملموع الكلي لالستقطاعات  وخاناتالية للمرتب الكلي املكافئات تساوي اخلانة اإلمج
 تقطاعات الكلية يساوي صايف األجر. االس وجمموعمن أن الفرق بني جمموع املرتبات الكلية  املدقق ويتحقق

 إجراءات تقييم دورة األجور:-3

 1بة واختبارات امن البيانات:الرقا -أ

 فوعات األجور عن العمل املؤدى فعال بواسطة العاملني املوجودين (الوجود)يتم تسجيل مد: 1الهدف 
 اع الرقابة الرئيسيةأنو  ف عليهااختبار الرقابة المتعار  االختبار األساسي للعمليات المالية

فحص دفرت يومية األجور، األستاذ العام،  -
ور املستحقة فيما يتعلق بالقيم سجالت األج

 دية.الكبرية أو غري العا
مقارنة الشيكات امللغاة مع يومية األجور فيما  -

 .والتاريخ والقيمةيتعلق باالسم 
فحص الشيكات امللغاة للتعرف مع سجالت  -

 اد.األفر 

طاقات الزمن للتعرف على فحص ب -
 تأشرية املوافقة

 فحص البطاقات الزمنية -
 ياسات األفرادفحص س -
فحص خريطة املنظمة، إجراء مناقشة  -

الواجبات  ومالحظة العاملني،ع م
 .اليت يتم تنفيذها

فحص خمرجات مطبوعة للعمليات  -
املالية اليت رفضها احلاسب االلكرتوين 

 م للعاملنيلعدم وجود أرقا
فحص سجالت األجور للتعرف  -

 على تأشرية املوافقة

على موافقة رئيس العمال  -
 بطاقات الزمن

استخدام ساعة الوقت  -
 نلتسجيل الزم

 وجود ملف مالئم لألفراد -
 الرتخيص بالعمل -
الفصل املالئم للواجبات بني  -

األفراد، ضبط الوقت، 
 النفقات اخلاصة باألجور

ل العاملني يتم فقط قبو  -
احلاليني عندما يتم إدخال 

ملفات البيانات إىل احلاسب 
 االلكرتوين 

 رتخيص بإصدار الشيكاتال -

  لفعلية لألجور متت تسجيلها (االكتمال)العمليات املالية ا: 2الهدف 
 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها المالية األساسي للعملياتاالختبار 

ت األجور يف يومية األجور مع سوية مدفوعات -
 املدفوعات اخلاصة باألجور يف كشف البنك

 إثبات تسوية البنك -

احملاسبة عن تسلسل شيكات  -
 جوراأل

 ومالحظةإجراء مناقشة مع العاملني  -
 التسوية

الرتقيم املسبق لشيكات  -
 احملاسبة عنهااألجور و 

إعداد حمايد للتسوية مع  -
 البنك

مع الدفع وفقا ملعدل  ل العمليات املالية لألجور بالقيمة عن الوقت الذي مت العمل فيه فعالمت تسجي: 3 الهدف
 طاعات بشكل مناسب (الدقة)االستق وحساباألجر املناسب، 

 
  .835لوبك، مرجع سبق ذكره، ص وجيمسفني ارينز ال  1
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 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها المالية األساسي للعملياتاالختبار 
قع بطاقات العمل من واإعادة حساب ساعات  -

 الزمن
من  املوافقة النقابة،مقارنة معدالت األجر مع عقد  -

 جملس اإلدارة أو أي مصدر أخر
 يل األجرإعادة حساب إمجا -
االستقطاعات عن طريق الرجوع إىل  فحص -

 الرتخيص يف ملف األفراد وأشكالاجلداول الضريبية 
 إعادة حساب صايف األجر -
يومية األجور فيما امللغاة مع مقارنة الشيكات  -

 يتعلق بالقيمة

 فحص تأشرية التحقق الداخلي  -
فحص امللف اخلاص بإمجاليات  -

ى وجود اجملموعة للتعرف من مد
توقيع مسجل البيانات، مقارنة 

 اإلمجاليات مع تقارير امللخصات
فحص سجالت األجور للتعرف  -

 على تأشرية التحقق الداخلي
 يتعلق مبلف فحص الرتخيص فيما -

 األفراد

التحقق الداخلي من  -
 والقيمالعمليات احلسابية 

نة اإلمجاليات جملموعة مقار  -
مع تقارير ملخصة باحلاسب 

 لكرتويناال
الرتخيص مبعدالت األجر أو  -

 املرتب أو العمولة 
مبا الرتخيص باالستقطاعات  -

ذلك القيم اخلاصة  يف
 إدخال األجوربالتامني و 

 مليات املالية لألجور على حنو مالئم (التبويب)م تبويب العيت: 4الهدف 

 يتم تسجيل العمليات املالية لألجور يف التواريخ الصحيحة (التوقيت): 5الهدف 
 أنواع الرقابة الرئيسية تبار الرقابة المتعارف عليهااخ المالية االختبار األساسي للعمليات

رنة تاريخ تسجيل الشيك يف يومية األجور مع مقا -
 الزمن وبطاقاتيف الشيكات امللغاة التاريخ 

مقارنة التاريخ بالشيك مع تاريخ صرف البنك  -
 للشيك

مالحظة فحص كتيب اإلجراءات   و  -
 مىت مت التسجيل

 داخلية التحقق الفحص تأشري  -

تتطلب اإلجراءات أن يتم  -
التسجيل بسرعة قدر 

 بعدما يتم الدفع اإلمكان
 إجراء حتقق داخلي -
 

بشكل مالئم  وتلخيصهاراج العمليات املالية لألجور على حنو مالئم يف امللف الرئيسي لألجور إد: 6الهدف 
 )والتلخيص(الرتحيل 

 أنواع الرقابة الرئيسية بة المتعارف عليهاختبار الرقاا االختبار األساسي للعمليات المالية
قة الكتابية عن طريق مجع يومية األجور اختبار الد -

الرئيسي  وامللفيل إىل األستاذ العام الرتح وتتبع
 لألجور

 فحص تأشرية التحقق الداخلي -
فحص التأشريات يف تقارير امللخص  -

 اإلمجايل مبا يوضح إجراء املقارنات

من حمتويات  حقق الداخليالت -
 امللف الرئيسي لألجور

يسي لألجور مقارنة امللف الرئ -
 مع إمجاليات األستاذ العام

 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها سي للعمليات الماليةاالختبار األسا
مقارنة التبويب مع دليل احلسابات أو كتيب  -

اإلجراءات، فحص بطاقة الزمن يف اإلدارة اليت 
على  لعمل للتعرفتذكرة ا وفحصيتبعها العامل، 

 خالل توزيع العمل والتتبعختصيص العمل، 

 ساباتفحص دليل احل -
 فحص تأشري التحقق الداخلي -

م وجود دليل مالئ -
 للحسابات 

التحقق الداخلي من  -
 التبويب



 الیةلعملیات الملة الرقابة الداخلیة تقییم أنظم ..................................................الثاني الفصل
 

 
 86 

ما قد يؤثر على فعالية الرقابة الداخلية عند  وهوميكن التعرض إىل خطر فقدان مواد  1صول:حماية األ-ب
 ذلك بسبب: ويكون البيانات،معاجلة 

 توظيف أفراد بدون ترخيص؛ -
 املرخص للملفات الفردية؛ دخول غريال -
 فات الدائمة لألفراد؛ري مرخص للملالدخول الغ -
 اطئة يف امللفات الدائمة لألفراد؛لة، أو خوجود بيانات قدمية، غري كام -
 فراد و/أو مسددة بشكل غري منتظم؛السلفيات العري مرخصة لأل -
 األجور الغري مقبوضة من أصحاهبا؛ اختالس -
 ؛)...الدفع، أمر فية لوسائل دفع األجور الغري مستخدمة (دفرت الشيكاتية الغري كااحلما -
 وية األجور.التسجيل الغري املرخص لقيود تس -

تؤثر  واليتجيب التأكد من عدم وجود فصل سيئ بني الوظائف املتعلقة بقسم األجور  الفصل بين الوظائف:-ج
 الذي يتمللكشف عن الفصل السيئ للوظائف و  الوظائفالفصل بني  استخدام جدول ويتمعلى فعالية هذا األخري، 

التنفيذ،   قسم املشرتيات وحتديد طبيعتها (الرتخيص،من خالله عرض الوظائف الرئيسية اليت يتم تنفيذها يف
 الرتخيص.بعض احلاالت عن التنفيذ و  ويفل جيب أن تكون الرقابة مستقلة عن التسجيالتسجيل، الرقابة) و 

 ية.المدفوعات النقد نظاميم نظم الرقابة الداخلية لتقي الثالث:الفرع 

املدفوعات على الوثائق املقدمة من خارج املؤسسة  تدقيقعتمد ي 2المدفوعات:  نظاملالتدقيق المستندي  -1
هذه  وتعتربيف صورة إيصاالت حمررة على مطبوعات مستلم املبلغ وموقع عليها من شخص مستلم النقدية  وتكون

 وترقمحسب تاريخ صدورها  ومرتبةيف ملف خاص مجعها  ويتمستند الرئيسي لعمليات املدفوعات يصاالت املاإل
يتم   الرقم يف اليومية أمام القيد حىت يسهل الرجوع إىل املستند أو إىل القيد بدفرت النقدية. ويظهرسلسلي، بشكل ت

 .ي تقدميه مرة أخرىلتفاد دقيقهبتاخلاص أو بتوقيعه الذي قام  املدققإلغاء املستند خبتم 
رقام الفواتري اليت مت تسديدها يات اآلجلة من الضروري أن تظهر على هذه اإليصاالت أيتعلق باملشرت  وفيما

 بالتحقق منها. للمدققلتسمح 
املصادقات املرسلة عن أرصدة  وأيضابالتحقق من تطابق كشوف احلسابات املرسلة من املوردين  املدققيقوم 

 الدفع.راسالت للتأكد من صحة امل وملفهتم حسابا
ت بإيصال أو فاتورة خمالصة أو أي مستند يدل ما خيص املشرتيات نقدا جيب تربير كل مبالغ املدفوعاأما في

يتتبع و الصحيح يف دفرت النقدية  والتبويباخلاص بالشراء  واملبلغصحة املستند  ومنالنقدية  ودفععلى استالم البضاعة 
 

1 Société national de comptabilité, Op.Cit,P4137.  
  241صذكره، ، مرجع سبق رونوآخعبد الفتاح محمد صحن  2
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 يف الدفاتر. وتسجيلهاازن عة إىل املخدخول البضا
 املدفوعاتيف دفرت  واألفقيةن صحة اجملاميع الراسية م املدققيتأكد  الحسابية: والعملياتالترحيالت  قيقتد -2

إىل دفاتر أستاذ العمالء، دفاتر  املدفوعاتخاناته إىل جانب التحقق من الرتحيالت اليت متت من دفاتر  وخمتلف
 اليومية العامة.و  العام دنادفرت االست أستاذ املوردين،

 إجراءات تقييم الرقابة الداخلية لدورة المدفوعات:-3

 1الرقابة واختبارات امن البيانات: -أ  

 يتم تسجيل املدفوعات النقدية للعمليات اليت مت استالمها فعال (الوجود): 1الهدف 

 مت تسجيلها (االكتمال)ات النقدية العمليات املالية الفعلية للمدفوع :2الهدف 

 
 

 
  .772كره، صلوبك، مرجع سبق ذ  وجيمسالفني ارينز   1

 أنواع الرقابة الرئيسية عارف عليهااختبار الرقابة المت االختبار األساسي للعمليات المالية
، األستاذ العام، حص يومية املدفوعات النقديةف -

الرئيسي للدائنني فيما يتعلق بالقيم الكبرية  وامللف
 أو غري العادية

تتبع الشيك امللغى إىل القيود املرتبطة يف يومية  -
القيمة اسم من سيتم الدفع إليه و  وفحص احليازة

 اليت سيتم دفعها
 امللغى للتعرف على التوقيعفحص الشيك  -

من قبل  واإللغاءاملرخص له، التظهري املالئم، 
 نكالب

فحص املستندات الداعمة كجزء من اختبارات  -
 عمليات احليازة

 ومالحظةاملناقشة مع األفراد  -
 األنشطة

 ومالحظةاملناقشة مع األفراد  -
 األنشطة

 فحص ما يشري إىل وجود املوافقة -

يف الواجبات صل املالئم الف -
ل يف أرصدة الدائنني بني التعام
 توقيع الشيك ومسئولية

ملستندات الداعمة فحص ا -
قبل التوقيع على الشيكات من 
 قبل شخص مرخص له بذلك

املوافقة على الدفع وفقا  -
للمستندات الداعمة يف الوقت 

 الذي يتم فيه  

 أنواع الرقابة الرئيسية المتعارف عليها اختبار الرقابة االختبار األساسي للعمليات المالية
تسوية املدفوعات النقدية مع املدفوعات يف   -

كشف البنك (توفري إثبات عن املدفوعات 
 النقدية)

 احملاسبة عن تسلسل الشيكات -
 مالحظةو فحص تسويات البنك  -

 دها إعدا

عن  واحملاسبةق الرتقيم املسب -
 الشيكات

 إعداد تسوية شهرية للبنك -
بواسطة شخص مستقل عن 

تسجيل املدفوعات النقدية أو 
 محاية األصول
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 تسجيل العمليات املالية للمدفوعات النقدية بشكل دقيق (الدقة) مت: 3الهدف 

 
 مت تبويب العمليات املالية للمدفوعات النقدية على حنو مالئم (التبويب) :4الهدف 

 
 اريخ الصحيحة (التوقيت)لنقدية يف التو ة للمدفوعات امت تسجيل العمليات املالي :5الهدف 

لرئيسي للدائنني كما مت تلخيصها ئم يف امللف انقدية بشكل مالإدراج العمليات املالية للمدفوعات ال مت: 6الهدف 
 )والتلخيصل بشكل مالئم (الرتحي

 ابة الرئيسيةأنواع الرق رف عليهالرقابة المتعااختبار ا االختبار األساسي للعمليات المالية
حليازة املرتبطة مقارنة الشيكات امللغاة مع يومية ا -

 يف يومية املدفوعات النقدية والقيودهبا 
 إعادة حساب اخلصم -
 إعداد إثبات املدفوعات النقدية -

فحص ما يشري إىل وجود التحقق  -
 الداخلي 

فحص التسويات مع البنك  -
 ة إعدادها مالحظو 

العمليات التحقق الداخلي من  -
 والقيماحلسابية 

البنك  اإلعداد الشهري لتسوية -
 من طرف شخص مستقل

 ابة الرئيسيةأنواع الرق اختبار الرقابة المتعارف عليها االختبار األساسي للعمليات المالية
يب مع دليل احلسابات عن طريق مقارنة التبو  - 

 احليازة ويوميةوردين الرجوع إىل فواتري امل
 ودليل اإلجراءاتفحص كتيب  -

 احلسابات
 فحص ما يشري إىل التحقق الداخلي -

 وجود دليل حسابات مالئم -
 التحقق الداخلي من التبويب -

 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها الماليةاالختبار األساسي للعمليات 
مقارنة التواريخ يف الشيكات امللغاة مع يومية  -

 املدفوعات النقدية 
مقارنة التواريخ يف الشيكات امللغاة مع تاريخ  -

 لبنكإلغاء ا

مالحظة و  يب اإلجراءاتفحص كت -
ما إذا كان هناك شيكات مل يتم 

 تسجيلها
ما يشري إىل وجود التحقق  فحص -

 الداخلي

تتطلب اإلجراءات أن يتم  -
تسجيل العمليات املالية بسرعة 
 قدر اإلمكان بعد توقيع الشيك

 التحقق الداخلي -

 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها االختبار األساسي للعمليات المالية
اختبار الدقة الكتابية عن طريق مجع اليوميات  -

الرئيسي  لفواملالرتحيل إىل األستاذ العام  وتتبع
 لدائننيل

حص ما يشري إىل وجود التحقق ف -
 الداخلي

ت على حسابات فحص التوقيعا -
 األستاذ العام مبا يوضح إمتام املقارنة

التحقق الداخلي من حمتويات امللف  -
 الرئيسي للدائنني

مقارنة امللف الرئيسي للدائنني أو  -
إمجاليات ميزان املراجعة مع رصيد 

 األستاذ العام
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ية الرقابة الداخلية عند ما قد يؤثر على فعال وهولتعرض إىل خطر فقدان مواد ميكن ا 1ول:حماية األص-ب
 ذلك بسبب: ويكون البيانات،معاجلة 

 موال من طرف أشخاص غري مرخص هلم؛الوصول إىل األ -
 يسجل هذه النقدية؛ والال يستخدم للنقدية من طرف شخص  واملفاجئغياب العد الدوري  -
 يا؛ربات البنكية شهر باملقاعدم القيام  -
 ة دون ترخيص؛احلسابات البنكي وإغالقفتح  -
  كايف للسماح للقيام باملدفوعات؛متويل احلسابات البنكية غري -
 ختطي حدود القرض املسموحة؛ -
 التأمينات؛ وتغطيةحجم العمليات  املبالغة يف قيمة املبلغ املوجود يف الصندوق مقارنة مع -
 إىل النقدية؛ والوصولال ية عند نقل األمو كاف  احلماية الغري -
 ر للتوقيعات املرخص هلا يف البنك؛ث املتأخالتحدي -
 التسديد املسبق للديون؛ -
 ى وسائل الدفع دون إثبات قانوين؛التوقيع عل -
 التسديد املقدم على بياض؛-
 ؛..)لكرتونية، رسائل الشيكات اال(الشيكاتاختالس (طرق الدفع) الفارغة  -
 بالشيكات امللغاة؛ االحتفاظ السيئ -
 ؛عات إىل أطراف أخرى غري املستفيدين احلقيقينيحتويل املدفو  -
 وين املسموح به أو املبلغ املؤمن؛التسديد النقدي يفوق احلد القان -
 قدا دون التحقق من هوية املستفيد؛التسديد ن -
 ع نقدا؛ع من طرف املستفيد من الدفغياب وصل موق -
 ل التأشري دون مراقبة؛نية استخدام وسائاإمك -
 غري مرخص للملفات الدائمة؛دخول الال -
 ملة أو خاطئة يف امللفات الدائمة؛كا  معطيات غريوجود  -
 تسجيل كتابات أو قيود تسوية يف حسابات املوردين أو اخلزينة دون ترخيص. -

تؤثر  واليتلوظائف املتعلقة بقسم اخلزينة فصل سيئ بني اجيب التأكد من عدم وجود : الفصل بين الوظائف-ج
يتم  والذياستخدام جدول الفصل بني الوظائف للكشف عن الفصل السيئ للوظائف  ويتمية هذا األخري، على فعال

 
 1 Société national de comptabilité, Op.Cit,P4124.  
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من خالله عرض الوظائف الرئيسية اليت يتم تنفيذها يف قسم املشرتيات وحتديد طبيعتها (الرتخيص، التنفيذ، 
 الرتخيص.احلاالت عن التنفيذ و  بعض ويفل أن تكون الرقابة مستقلة عن التسجي بوجي ، الرقابة)التسجيل

 .االستثمارات لنظامتقييم نظم الرقابة الداخلية  الفرع الرابع:

 الحسابية: والترحيالت والعملياتالمستندات  تدقيق -1

 1للمشتريات: التدقيق المستندي -أ

كون حمررة على أن ت وجيبجهها كمستند رمسي لعملية التقييد مجيع أو اء من جيب التحقق من فاتورة الشر  -
 تكون معنونة باسم الشركة؛ وأنخ، مجيع تفاصيل البضاعة، التاري وتبنيمطبوعات املورد، 

الشراء  وعقودالختبار فواتري املشرتيات مع أوامر  ويقوممن اعتماد الشراء من جهة مرخص هلا  املدققيتحقق  -
 ية املشرتيات؛يتحقق من دفرت يوم وأن واملناقصاتت على امللفا عواالطال

العمليات و  والكميات، ألسعار ا حيث من الداخليةمن احرتام إجراءات الرقابة  املدقق يتحقق الفواتري فحصعند  -
 إطار احتياجاتتدخل يف  اتاالستثمار من أن  ويتأكداالستالم  وحماضرالفواتري مع أوامر الشراء  ومطابقة احلسابية،

 صحيح للخصم الذي مينحه املورد؛ال املؤسسة، كذلك التطبيق
 اخلاصة باالستثمارات. وامللفاتاجلرد التحقق من تسجيل االستثمارات يف دفاتر  -

 2الحسابية: والعملياتالترحيل  تدقيق -ب

مدى  ويتوقفدين ر أستاذ املور الشخصية بدفات إىل احلسابات االستثمارات الرتحيل من دفرت يومية املدققخيترب  -
 الداخلية، بعد فحص فواتري الشراء؛يف سالمة الرقابة  املدقق وثقةار على حجم العمليات االختب

 ؛والرتحيالتفواتري الشراء  تدقيقبعد  االستثماراتبدفرت يومية  واألفقيةاختبار اجملاميع الرئيسية  -
 خاناهتا؛ وحتت صفحة فحة إىلاختبار نقل اجملاميع من ص -
 سابية لبعض فواتري الشراء (الضرب، اجلمع، اخلصم).تبار العمليات احلاخ -

 :  األصولإجراءات تقييم الرقابة الداخلية لدورة  -2

 من التحقق من األصول الثابتة، فانه يتطرق إىل العناصر التالية:   املدققحىت يتمكن   3امن البيانات: -أ

حيازة  وإثباتألصل يف �اية السنة املالية التأكد من وجود اذلك من خالل  ويكون :ن وجود األصلالتحقق م -
 :ـاملؤسسة له ويقوم ب

 
  .180مرجع سبق ذكره، ص ،وآخروناح محمد صحن عبد الفت1
  .181، نفس المرجع السابق، صوآخرونعبد الفتاح محمد صحن  2
  .217السابق، ص، نفس المرجع آخرونوعبد الفتاح محمد صحن 3
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  القيام باجلرد الفعلي لألصول اليت متتلكها املؤسسة، احلصول على شهادات من الغري يف حالة وجود األصل
ف (النفقات) أو يف مثل املصرو ، اللجوء إىل دليل إضايف حيازة اآلخرين، احلصول على شهادات من املسئولني

 وجود األصل؛ تتثب اوإستمراريته جيار احملصل) الذي نشا عن األصلاإليراد (اإل
 مني األصول ضد األخطار.التأكد من تأ 

 على واحلصول)، والعقودباالطالع على مستندات امللكية (الفواتري  املدقق: يقوم التحقق من ملكية األصل -
 ). وعقاراتل (أراضي يف هذه األصو  ي بعدم التصرفشهادات من الشهر العقار 

  من قيمة األصل سواء مثن باالطالع على مستندات الشراء للتأكد  املدقق يقوم :األصلالتحقق من قيمة
 ل؛ني لتقييم األصو يإىل الفن والرجوع، اإلهتالكاملصاريف األخرى، التأكد من خمصصات الشراء و 

 ميكن التحقق  والعقود واملستنداتالوثائق  دقيقبت املدقق ل: يقوماألصو ق من أي حقوق للغري من هذه التحق
 ووثائقمن ملكية املؤسسة لألصل أو أن هناك حقوق لآلخرين، إىل جانب الشهادات من الرسم العقاري 

 الدفع املتعلقة باألصل.
 أكد من الكشوفبالت املدقق: يقوم لمركز الماليالتحقق الحسابي من صحة أرقام األصول في قائمة ا -

 األستاذ.جمموعها بالرصيد الذي يظهر بدفرت  ومطابقةيلية ألرصدة األصول فيما يتعلق بصحتها احلسابية التفص

 1حماية األصول: -ب

 لفات؛غياب امللفات الدائمة لألصول ملراقبة الوجود املادي أو الدخول غري املرخص إىل امل -
 ف األصول؛ري كاملة أو خاطئة يف ملمعطيات غ وجود -
 يام باجلرد من طرف أشخاص مستقلني؛لقدم اع -
 امتالك أصول غري مرخصة؛ -
 لتتبع الناقص لتجاوزات املوازنات؛ا -
 األصول خارج اخلدمة غري مرخص؛ ووضعالتنازل  -
 تري قبل التحقق من عمل التجهيزات؛تسديد الفوا -
 ت شراء مهمة؛قبل إعداد طلبا واملردوديةمناقصات الدراسة الناقصة لل -
 االستثمارات؛ وتدمريول، أو سرقة استخدام غري الالئق لألص -
 لتأمينات اليت تغطي األصول ناقصة؛ا -
 )؛الدوري تدقيقعدم الصيانة (ال تردي حالة األجهزة بسبب -
 تسجيل عمليات خمتلفة غري مرخصة؛ -
 ؛يدهالقيام بتسد وعدملى القيمة املضافة، التأخر يف اسرتجاع الرسم ع -

 
1  Société national de comptabilité, Op.Cit,P.4145  
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 واليتجيب التأكد من عدم وجود فصل سيئ بني الوظائف املتعلقة بقسم املشرتيات بين الوظائف: الفصل -ج
استخدام جدول الفصل بني الوظائف للكشف عن الفصل السيئ للوظائف     ويتمتؤثر على فعالية هذا األخري، 

وحتديد طبيعتها (الرتخيص، ات سم املشرتيالوظائف الرئيسية اليت يتم تنفيذها يف ق يتم من خالله عرض والذي
بعض احلاالت عن التنفيذ            ويفأن تكون الرقابة مستقلة عن التسجيل  وجيبالتنفيذ، التسجيل، الرقابة) 

 .والرتخيص

 تاإليرادا لنظامالمطلب الثالث: تقييم نظم الرقابة الداخلية 

 .يم نظام املقبوضات النقديةت، تقياملبيعال تقييم نظام اإليرادات ما يلي: تقييم دورة يتناو 

 (المردودات)  تقييم نظم الرقابة الداخلية لدورة المبيعات الفرع األول:

اعتماد البيع أو طلب البضاعة،  الفواتري، العقدعلى صور  املدققيطلع  لدورة المبيعات: التدقيق المستندي -1
رتات إضافة إىل العقود وطلبات لفرتة أو لعد ة ف املبيعاتومية تقارن صور الفواتري مع دفرت يو  ،والشروط واألسعار

من السياسة من أسعار البيع من طرف املؤسسة و مطابقتها ملا هو حمدد البضاعة، ويتحقق من األسعار والفاتورة و 
 املعتمدة يف منح اخلصوم التجارية على الفاتورة.

 لنسبة للمردودات:أما با

 ات خالل فرتات خمتلفة؛ومية املبيعع دفرت يئنة ماختبار صور اإلشعارات الدا -
بطاقات املخازن للتأكد من ورود البضاعة املردودة  ومعاختبار صور اإلشعارات الدائنة مع دفرت البضاعة املردودة  -

 فعال.

 باختبار ما يلي:   املدققيقوم  الحسابية: والعملياتالترحيالت  تدقيق -2

  ؛التدقيقلنفس فرتات  ءسابات الشخصية للعمالء بدفرت األستاذ العمالعات إىل احلبيالرتحيالت من دفرت يومية امل -
 رحلة إىل حسابات العمالء الصحيحة؛م وأ�ااملستندية مع مراعاة صحة ترحيل املبالغ  -
بيع هذه  ناخلسارة الناشئة عاخلاصة هبا مع مراعاة الربح أو  تترحيلها إىل احلسابا وصحةمبيعات األصول الثابتة  -

 صول؛األ
 الغ الواردة يف صور فواتري البيع؛العمليات احلسابية اخلاصة جبمع املب -
 1نقل األرقام من صفحات إىل أخرى. وصحةيف دفرت يومية املبيعات  واألفقياجلمع الراسي  -

 إجراءات تقييم دور المبيعات: -3

 
  .961-195 صذكره، سبق  ع، مرجوآخرونعبد الفتاح محمد صحن 1
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 1رقابة واختبارات امن البيانات:ال -أ
 بالفعل إىل عمالء حقيقيون (الوجود)يعات املسجلة بمت شحن امل :1الهدف

 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها األساسي للعمليات المالية االختبار
 وامللفالعام  واألستاذفحص يومية املبيعات  -

املراجعة اخلاص بالعناصر  الرئيسي للمدينني أو ميزان
 الكبري أو غري العادية.

ومية املبيعات إىل: أوامر البيع، ع القيود يف يتتب -
 الشحن. ومستنداتفواتري البيع، 

تتبع مستندات الشحن إىل إدراج البضاعة اليت مت  -
 شحنها يف سجالت املخزون املستمر.

تتبع قيود االئتمان بامللف الرئيسي للمدينني مع  -
 املصدر املوجود.

 لتدعيم فواتريفحص صور فواتري البيع  -
 عمالء.ل وأوامرلشحن ا
فحص أوامر العميل للموافقة على  -

 االئتمان.
احملاسب عن التتابع احلقيقي ألرقام  -

 فواتري البيع.
فحص خمرجات العمليات املالية اليت  -

رفضها احلاسب االلكرتوين لعدم وجود 
 .أرقام خاصة بالعمالء

مالحظة ما إذا كان قد مت إرسال  -
ص ملفات ة مع فحالقوائم الربيدي

 ء اخلاصة هبا.العمال
 

يتم تدعيم تسجيل املبيعات  -
مبستندات شحن مرخص هبا 

 عمالء مت املوافقة عليها. وأوامر
الرتخيص باالئتمان قبل إمتام  -

 الشحن
الرتقيم املسبق لفواتري البيع  -

 ها.املناسبة عن واحملاسبة
يتم فقط قبول أرقام العمالء  -

يف البيانات املوجودة مبلفات 
لكرتوين عند احلاسب اال

 اإلدخال.
يتم إرسال القوائم الشهرية -

للعمالء مع إجراء متابعة 
 مستقلة اليت يتم استالمها.

 املالية للمبيعات الفعلية مت تسجيلها (االكتمال) العمليات: 2الهدف 
 لرئيسيةالرقابة ا أنواع اختبار الرقابة المتعارف عليها مليات الماليةاألساسي للع االختبار

يف  والقيدبع مستندات الشحن إىل فواتري البيع تت -
 الرئيسي للمدينني. وامللفيومية املبيعات 

احملاسبة عن التتابع احلقيقي ألرقام  -
 مستندات الشحن.

احملاسبة عن التتابع احلقيقي ألرقام  -
 بيع.فواتري ال

الرتقيم املسبق ملستندات  -
 نها.ع واحملاسبةالشحن 
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 وتسجيلهافاتورة املرسلة للعميل عات بقيمة البضاعة اليت مت شحنها مع اإلعداد الصحيح للتسجيل املبي: 3الهدف 
 )(الدقةصحيح. على حنو 

 ويب)الية للمبيعات (التبللعمليات امل التبويب املالئم :4الهدف 

 تسجيل املبيعات يف التاريخ الصحيح(التوقيت).: 5الهدف 

 
 

 بة الرئيسيةأنواع الرقا اختبار الرقابة المتعارف عليها األساسي للعمليات المالية االختبار
 يع.إعادة حساب املعلومات يف فواتري الب -
 املبيعات إىل فواتري البيع.تبع القيود يف يومية ت -
تتبع التفاصيل يف فواتري البيع إىل: مستندات  -

 وأوامرالشحن، قائمة السعر اليت مت املوافقة عليها، 
 العمالء.

فحص صور فواتري البيع للتعرف على  -
 يص املالئم.مدى وجود الرتخ

فحص تأشري التحقق الداخلي على  -
 يتم التأثري عليها. دات اليتاملستن

فحص خمرجات احلاسب االلكرتوين  -
بسعر  واخلاصةعليها  ةاليت مت املوافق

 الوحدة املباعة.
فحص ملف الكمية اإلمجالية للتعرف  -

على توقيعات مسجل الرقابة على 
ارير اإلمجايل مع تق ومقارنةالبيانات 

 امللخصات.

الرتخيص املالئم لتحديد  -
شروط، سعر السعر، ال
 اخلصم. ومبالغالشحن 

التحقق الداخلي من إعداد  -
 الفاتورة.

إدخال سعر وحدة البيع  -
الذي مت املوافقة عليه إىل 

احلاسب االلكرتوين 
يف كافة عمليات  واستخدامه

 البيع.
مقارنة الكمية اإلمجالية مع  -

صات باحلاسب تاريخ امللخ
 االلكرتوين.

 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها األساسي للعمليات المالية االختبار
فحص املستندات اليت تدعم العمليات املالية  -

 للمبيعات للتعرف مدى مالئمة التصنيف.
 حص مدى مالئمة دليل احلسابات.ف -
لداخلي على فحص تأشري التحقق ا -
 تأثري عليها.ملستندات اليت يتم الا

مالئم  استخدام دليل -
 للمبيعات.

 الداخلي. والتحققالفحص  -

 أنواع الرقابة الرئيسية متعارف عليهااختبار الرقابة ال األساسي للعمليات المالية االختبار
ملالية للمبيعات مع ريخ العمليات امقارنة توا -

 واريخ دفاتر الشحن.ت
فحص مستندات البضاعة اليت مل يعد 

اليت مل  واملبيعاتعنها فواتري الشحن 
 يتم تسجيلها.

فحص تأشري التحقق الداخلي على  -
 املستندات اليت يتم التأثري عليها.

إجراءات إلعداد  إتباع -
املبيعات  وتسجيلالفواتري 
 وقت قريب من يوميا يف

 .وث البيع قدر اإلمكانحد
 التحقق الداخلي. -
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اإلدراج املالئم للعمليات املالية للمبيعات يف امللف الرئيسي للمدينني مع التلخيص املالئم (الرتحيل : 6الهدف 
 ).والتلخيص

 1:األصولحماية -ب

 ديد أجال الدفع و/أو بدون تصريح؛املبالغة يف مت -
 سموح به؛احلد األعلى لالئتمان املإرسال بضائع إىل زبائن مشكوك فيهم، أو ختطو  -
 اتري؛طريق الفو  عدم تربير احلسابات الفردية للزبائن عن -
 وجود للزبائن املتأخرين عن الدفع؛ كامل أو الغري مالكشف املتأخر أو الغري -
 غري متناسقة أو املتأخرة للزبائن؛املتابعة ال- 
 الغري مسموح إىل امللفات الدائمة؛الدخول - 
 لة يف امللفات الدائمة؛أو غري كاموجود معطيات خاطئة  -
 ؛نة للزبائنعدم حتليل احلسابات الدائ -
 .دون ترخيص (التحويل من حساب إىل أخر، حذف مستحقات...)ل العمليات املختلفة بتسجي -

 اليتوظائف املتعلقة بقسم املشرتيات و جيب التأكد من عدم وجود فصل سيئ بني ال الفصل بين الوظائف: -ج
وظائف    السيئ للعن الفصل  يتم استخدام جدول الفصل بني الوظائف للكشفاألخري، و تؤثر على فعالية هذا 

ص، خالله عرض الوظائف الرئيسية اليت يتم تنفيذها يف قسم املشرتيات وحتديد طبيعتها (الرتخي الذي يتم منو 
 الرتخيص.عن التنفيذ و  كون الرقابة مستقلة عن التسجيل ويف بعض احلاالتجيب أن تالتنفيذ، التسجيل، الرقابة) و 

 
1Société national de comptabilité, OP. Cit, p4105.  

 ئيسيةأنواع الرقابة الر  اختبار الرقابة المتعارف عليها ةاألساسي للعمليات المالي االختبار
 وامللفرت األستاذ إىل دف والتتبععلومات مجع امل -

 الرئيسي للمدينني.
يالحظ ما إذا كان قد مت إرسال القوائم  -

 للعمالء بالربيد 
 فحص تأشري التحقق الداخلي. -

إرسال القوائم املعتادة شهريا  -
 للعمالء.

الداخلي من حمتوى  التحقق -
 امللف الرئيسي للمدينني.

امللف الرئيسي  مقارن -
 دينني أو إمجايل ميزانللم

املراجعة مع الرصيد بدفرت 
 األستاذ.
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 يةلمقبوضات النقدل خليةالداالداخلية رقابة تقييم نظم اللفرع الثاني: ا

 تدقيقيف  كون األدلةاملقبوضات بالصعوبة   تدقيقتصف ي 1النقدية:لدورة المقبوضات التدقيق المستندي  -1
من  مستندات املدقق ويلجااملؤسسة، املقبوضات كلها خارجية، أما مستندات املقبوضات كلها داخلية حترر داخل 

احلسابات  وكشوفعلى إشعارات البنك الدائنة  ويعتمدات لدى البنك ك يف حالة إيداع املقبوضطرف ثالث كالبن
 الشيكات الواردة). ودفرت(دفرت الربيد الوارد  والدفاترالعمالء على كشوف حساباهتم  ومصادقات

قدية اخلاص الن ودفرتالبنوك من خالل املطابقة بني كشف احلساب بفحص احلسابات لدى  املدققيقوم 
الطرفني دون  أحددفرت النقدية بسبب إثبات عمليات يف جدول  رصيد احلساب عن لرصيدخيتلف  وقد بالبنك،
 يتم حتصيلها بعد). وملالفرق (شيكات أرسلت إىل البنك  وتربيراألخر 

يف دفرت النقدية  واألفقيةمن صحة اجملاميع الراسية  املدققيتأكد  ابية:الحس والعملياتالترحيالت  تدقيق -2
رتحيالت اليت متت من دفاتر النقدية إىل دفاتر أستاذ العمالء، دفاتر أستاذ ىل جانب التحقق من الخاناته إ وخمتلف

 العامة. واليوميةالعام  داملوردين، دفرت االستنا

 لدورة المقبوضات النقدية إجراءات تقييم الرقابة الداخلية-3

 2البيانات: الرقابة واختبارات امن -أ

  استالمها فعال بواسطة الشركة (الوجود)صلة لألموال اليت متتسجيل النقدية احمل :1الهدف 

 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها االختبار األساسي للعمليات المالية
األستاذ العام  ودفرتصلة فحص يومية النقدية احمل -

 أو ميزا ن املراجعة للقيم الرئيسي للمدينني وامللف
 العادية. وغريالكبرية 

 لفصل بني الواجبات.مالحظة ا -
مالحظة التسوية املستقلة حلسابات  -

 البنك.

فصل الواجبات بني التعامل  -
يف  والتسجيلمع النقدية 

 الدفاتر.
التسوية املستقلة حلسابات  -

 البنك.
 يومية النقدية احملصلة (االكتمال). النقدية اليت مت استالمها سجلت يف :2الهدف 

 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها المالية للعمليات ار األساسيةاالختب
التتبع من التحويالت أو القائمة املعدة مسبقا إىل  -

 يومية النقدية احملصلة.
 .واملالحظة املناقشة -
احملاسبة عن التتابع الرقمي أو فحص  -

 القائمة املعدة مسبقا.
وري على مالحظة التوقيع الف -

 ردة.الواالشيكات 
 فحص التأشري بالتحقق الداخلي. -

لواجبات يف الفصل بني ا -
التعامل مع النقدية 

 فاتر.التسجيل يف الدو 
استخدام إشعارات التحويل  -

املعدة أو قائمة النقدية 
 مسبقا.

 
  سبق ذكره، ص ع، مرجوآخرونصحن  عبد الفتاح محمد 1
  .491جع سبق ذكره، صلوبك، مر  وجيمسالفني ارينز  2
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مالحظة ما إذا مت إرسال القوائم  -
 الشهرية للعمالء.

التوقيع الفوري على  -
 الواردة.الشيكات 

داخلي من التحقق ال -
 تسجيل النقدية احملصلة.

القوائم الشهرية العادية  -
 املرسلة للعمالء.

 مها. (الدقة)النقدية اليت مت استالمها بالقيم اليت مت استال وتسجيلإيداع : 3الهدف 
 رئيسيةأنواع الرقابة ال ختبار الرقابة المتعارف عليهاا االختبار األساسي للعمليات المالية

 م النقديةإثبات استال -
البيع لتحديد ما إذا   وفواتريفحص إشعارات التحويل 

 كان اخلصم املسموح به يتفق مع سياسة الشركة

نفس ما مت للهدف السابق فحص  -
حويل للتعرف على املوافقة إشعارات الت

 املالئمة
 الكميات للتعرف فحص ملف إمجايل -

نات، على توقيعات مسجل مراقبة البيا
  لتقارير امللخصاتاإلمجايل ومقارنة

نفس ما مت للهدف  -
 السابق

املوافقة على اخلصم  -
 النقدي

مقارنة إمجايل الكميات  -
مع تقارير امللخصات 

 باحلاسب اآليل
 التبويب)لتبويب املالئم للعمليات املالية للنقدية احملصلة (ا: 4الهدف 

 أنواع الرقابة الرئيسية عليهاار الرقابة المتعارف اختب االختبار األساسي للعمليات المالية
فحص املستندات اليت تدعم التبويب املالئم للنقدية 

 احملصلة
 فحص دليل احلسابات

 فحص التأشري اخلاص بالتحقق الداخلي
استخدام دليل مالئم  -

 للحسابات 
 اخليالد والتحققالفحص  -

 الصحيح (التوقيت)تسجيل النقدية احملصلة يف التاريخ : 5الهدف 
 أنواع الرقابة الرئيسية اختبار الرقابة المتعارف عليها ختبار األساسي للعمليات الماليةاال

مقارنة تواريخ اإليداعات مع التواريخ يف يومية  -
املعدة مسبقا للنقدية  والقائمةاحملصلة  النقدية

 احملصلة.

مالحة عدم تسجيل النقدية احملصلة يف  -
 الزمنأي نقطة ممن 

اخلاص بالتحقق  فحص التأشري -
 الداخلي

اإلجراء اخلاص بالتسجيل  -
 اليومي للنقدية احملصلة

 التحقق الداخلي -

 على حنو مالئم (الرتحيل وتلخيصهاالرئيسي للمدينني املالئم للنقدية احملصلة يف امللف  : اإلدراج6الهدف 
 )والتلخيص

 أنواع الرقابة الرئيسية ليهاف عر الرقابة المتعار اختبا االختبار األساسي للعمليات المالية
الرتحيل إىل دفرت األستاذ  وتتبعمجع دفاتر اليومية  -

 الرئيسي للمدينني وامللف
القوائم مالحظة ما إذا كان يتم إرسال  -

 بالربيد
فحص التأشري اخلاص بالتحقق  -

 ليالداخ
فحص التوقيعات يف حساب دفرت  -

 وث املقارنةاألستاذ للتعرف على حد

القوائم الشهرية رسال إ -
 املعتادة للعمالء

التحقق الداخلي حملتويات  -
امللف الرئيسي للمدينني أو 

إمجايل ميزان املراجعة مع 
 رصيد دفرت األستاذ
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 1ية األصول:حما-ب

 مرخص هلم؛ موال من طرف أشخاص غريالوصول إىل األ -
 سجل هذه النقدية؛ي وال ال يستخدمشخص  للنقدية من طرف واملفاجئغياب العد الدوري  -
 يام مبقاربة شهرية حلسابات البنك؛عدم الق -
 البنك دون ترخيص؛ احلسابات يف وإغالقفتح  -
 كايف للقيام باملدفوعات؛نكية غري  متويل احلسابات الب -
 ة؛تعدي حدود القرض املسموح -
 التأمينات؛ وتغطيةات حجم العملي املبالغة يف قيمة املبلغ املوجود يف الصندوق مقارنة مع -
 إىل النقدية؛ والوصول ل األمواللنقمحاية غري كافية  -
 حتديث متأخر للمقبوضات احملصلة؛ -
 ت الزبائن؛بة الغري منتظمة حلسابااملقار  -
 ؛الدخول غري املرخص للملفات الدائمة -
 طئة يف امللفات الدائمة؛خا كاملة أووجود بيانات غري   -
 الزبائن دون ترخيص. وحساباتاخلزينة  وية يف حساباتقيود تستسجيل  -

جيب التأكد من عدم وجود فصل سيئ بني الوظائف املتعلقة بقسم املقبوضات : الفصل بين الوظائف-ج
ستخدام جدول الفصل بني الوظائف للكشف عن الفصل السيئ ا ويتمتؤثر على فعالية هذا األخري،  واليتلنقدية ا

وظائف الرئيسية اليت يتم تنفيذها يف قسم املقبوضات النقدية وحتديد طبيعتها م من خالله عرض اليت والذيللوظائف 
تنفيذ بعض احلاالت عن ال ويفالرقابة مستقلة عن التسجيل  أن تكون وجيب(الرتخيص، التنفيذ، التسجيل، الرقابة) 

 .والرتخيص

 والمخزونات نتاجنظام اإلتقييم نظم الرقابة الداخلية لالمطلب الرابع: 

املستندات اخلاصة دورة اإلنتاج واملخزون وكذا اإلجراءات اخلاصة بالرقابة الداخلية  تدقيقي نظرة حول سنلق
 على دورة اإلنتاج.

 والمخزون: لدورة اإلنتاج لتدقيق المستنديا -1

كجزء من   املرتبطة باملخزونات اءيتم تقييم واختبار الرقابة على طلبات الشراء وأوامر الشر أوامر الشراء: تشغيل  -
 املشرتيات واملدفوعات.

 
1 Société national de comptabilité, Op.Cit,P4111.  
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 مت حيازهتا. تتم الرقابة على تقارير االستالم للتعرف على كمية وجودة املخزونات اليتتقرير االستالم:  -
اخلام إىل اإلنتاج بناءا على طلب مصادق عليه من شخص مسؤول وهو  تم إصدار املواديطلب المواد الخام:  -

 وبة.ية ونوع املواد املطلكميوضح ال
 تتعلق بنقل املخزون من موقع إىل آخر وتتمثل يف:الخاصة بنقل المخزون:  والسجالتالمستندات  -
 ليت حدثت فعال؛مت تسجيل عمليات النقل ا 
  هناك حتديد دقيق للكميات؛ 
 ت والتاريخ يف كافة عمليات النقل اليت مت تسجيلها؛املواصفا 
 اخلام؛  وادفحص تسلسل طلبات امل 
 قة املناسبة على الطلبيات؛وجود املواف 
  اخلام مقارنة الكمية واملواصفات والتاريخ مع املعلومات يف امللف الرئيسي للمخزون املستمر من املواد

 .واملخزونات
ادة ندات الداعمة لتخفيض املخزون من املواد اخلام الستخدامه يف اإلنتاج وزييتم فحص املستالملف الرئيسي:  -

التامة عند تصنيع املنتجات التامة كجزء من اختبارات سجالت حماسبة التكاليف. ويتم املخزون من املنتجات 
نتجات التامة ون من املنتجات التامة من خالل فحص املبيعات من املاختبار املستندات الداعمة لتخفيض املخز 
 .واملقبوضاتالصنع إىل العمالء كجزء من دورة املبيعات 

بتحديد وتقييم رصيد املخزون يفٍ آخر املدة بناءا على التصميم واالستخدام تسمح تكلفة الوحدة:  سجالت -
 اجليد هلذه السجالت.

 الداخلية لدورة اإلنتاج: إجراءات تقييم الرقابة -2

 1البيانات: الرقابة واختبارات امن -أ
 املسجل يف البطاقات موجود فعال (الوجود) املخزون: 1الهدف 

 ئيسيةأنواع الرقابة الر  اتتعليق
يتمثل اهلدف يف كشف إدراج  -

 عناصر ال وجود هلا ضمن املخزون
لى مدى توافق الرقم بالبطاقة مع ع والتعرفاختيار عينة عشوائية من أرقام البطاقات  -

 املخزون الفعلي.
 مالحظة ما إذا كان هناك حتركات للمخزون خالل القيام باجلرد -

إجراء حماسبة عن البطاقات للتأكد من  ومتقيمته يف البطاقات  وتسجيل املخزون املوجود فعالجرد  مت :2الهدف 
 عدم وجود بطاقات مفقودة

 
 

  .685لوبك، مرجع سبق ذكره، ص وجيمسني ارينز الف  1
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 الرئيسيةأنواع الرقابة  تعليقات
جيب توجيه اهتمام إىل إغفال أقسام   -

 ة باملخزونكبري 
االختبار عند  القيام هبذاجيب  -

 االنتهاء من اجلرد الفعلي
د يام هبذا االختبار عنجيب الق -

 االنتهاء من اجلرد الفعلي

 فحص املخزون للتأكد من تسجيله بالبطاقات -
 ل القيام باجلردمالحظة ما إذا كان هناك حتركات للمخزون خال -
 اقع األخرىاملخزون يف املو  بشأناالستفسار  -
فقد  حقق من عدماملستخدمة للت وغرياحملاسبة عن كافة البطاقات املستخدمة  -

 و إغفاهلا بشكل متعمدإحدى البطاقات أ
 املستخدمة حىت ميكن إجراء املتابعة التالية وغريتسجيل أرقام البطاقات املستخدمة  -

 مت جرد املخزون على حنو دقيق (الدقة): 3الهدف 
 واع الرقابة الرئيسيةأن تعليقات

تسجيل اجلرد الذي قام به العميل  -
ذلك  ويتمخزون. بقائمة جرد امل

إىل توثيق بإمتام اجلرد لسببني: التوصل 
 والختيارالفعلي على حنو مناسب، 

إمكانية قيا م العميل بتغيري الكميات 
 الشركة املدققادر املسجلة بعدما يغ

لعميل للتأكد من أن اجلرد قد مت تسجيله بدقة يف إعادة جرد اجلرد الذي قام به ا -
 )واإلمجايلحدة اجلرد املواصفات وو  البطاقات (يتم أيضا فحص

 مقارنة اجلرد الفعلي مع امللف الرئيسي للمخزون املستمر -
 تاليةتسجيل اجلرد الذي قام به العميل إلجراء اختبارات  -

 لتبويب)مت تصنيف املخزون على حنو مالئم (ا :4الهدف 
 أنواع الرقابة الرئيسية تعليقات

جزء جيب إمتام هذه االختبارات ك -
 األول هلدف الدقة من اإلجراء

مع املخزون الفعلي من املواد اخلام،  ومقارنتهافحص مواصفات املخزون يف البطاقات   -
 التامة واملنتجاتالنتاج حتت التشغيل، 

 لة يف البطاقات لإلنتاج حتت التشغيلتقييم مدى مناسبة نسبة اإلمتام املسج -

ختزينها قد مت تسجيلها يف الفرتة  اليت مت واملشرتياتت كد من أن املبيعااحلصول على معلومات للتأ :5الهدف 
 املناسبة (الفاصل الزمين)

 أنواع الرقابة الرئيسية تعليقات
سبة عن علومات منااحلصول على م

ت املشرتياالفاصل الزمين للمبيعات و 
يعد جانبا حيويا يف مالحظة 

  املخزون.

 املستخدم يف �اية قم مستند الشحن األخرياء متابعة تالية لر التسجيل يف أوراق العمل إلجر  -
 العام

النقطة السابقة التأكد من املخزون لألرقام يف مستندات الشحن اليت تزيد عن الرقم املذكور يف  -
 قد مت استبعاده من اجلرد الفعلي

 ه ضمن اجلردمل يتم إدراج والذيحص املنطقة اخلاصة باملخزون الذي سيتم شحنه للخارج ف -
جراء متابعة تالية لرقم تقرير االستالم األخري املستخدم يف �اية يل يف أوراق العمل إلالتسج -

 العام
 فعليملذكور يف النقطة السابقة قد مت إدراجه يف اجلرد الالتأكد من أن املخزون للعنصر ا -
 عليالف خمزون يف اجلرد فحص املنطقة اخلاصة باالستالم يف املخزون إلدراج ما يوجد هبا من -

 د عناصر املخزون التقادم أو الذي ال يتم استخدامه أو اإلشارة إليها (القيم القابلة للتحقق)استبعا :6الهدف 
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 بة الرئيسيةأنواع الرقا
، هبا ضررر اليت يوجد اىل العناص واالنتباهاإلدارة،  ومنرق االستفسار من العاملني باملصنع إجراء اختبارات املخون املتقادم عن ط 
 أو اليت تتواجد يف أماكن غري مناسبة غبار،يكون عليها  يوجد هبا صدا أو اليتو 

 البطاقات (احلقوق) للعميل حق على املخزون املسجل يف :7الهدف 
 أنواع الرقابة الرئيسية

 خلاص بالشركة باملخزن ا ويوجدتفسار عن بضاعة األمانة أو املخزون الذي خيص مستهلكني االس -
 عليه عالمة تشري إىل عدم امتالك هذا املخزون وتكتبجانب خاص لمخزون الذي يوضع يف االنتباه ل -

 1حماية األصول:-ب

 ؛إىل املخازن من أشخاص غري مرخص هلم إمكانية الدخول -
 ؛تؤدي إىل تردي احلالة املادية للمخزونظروف ختزين  -
 ؛ي اليت تغطي املخزونعدم كفاية التأمينات اليت تؤد -
 ؛ؤسسة أو غري كايفتاج يفوق احتياجات املاإلن -
 ؛الرقابة الغري كافية عن البضاعة املودعة عن املتعاملني -
 فات اجلرد؛عدم حتليل احنرا -
 ؛الدخول غري املرخص للملفات الدائمة -
 .بيانات متقادمة، غري كاملة، أو خاطئة يف امللفات الدائمة وجود -

تؤثر على  واليتبني الوظائف املتعلقة باملخزن من عدم وجود فصل سيئ جيب التأكد : فصل بين الوظائفال -ج
من الذي يتم للكشف عن الفصل السيئ للوظائف و   الوظائفاستخدام جدول الفصل بني ويتمفعالية هذا األخري، 

التسجيل، يد طبيعتها (الرتخيص، التنفيذ، خالله عرض الوظائف الرئيسية اليت يتم تنفيذها يف قسم املشرتيات وحتد
 .والرتخيصبعض احلاالت عن التنفيذ  ويفأن تكون الرقابة مستقلة عن التسجيل  بوجيالرقابة) 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Société national de comptabilité, Op.Cit,P4131.  
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 الصة الفصلـــخ
ة من عناصر أساسية تضمن التعريف الواضح للمسؤوليات واإلجراءات داخل تكون نظام الرقابة الداخليي

على أداء مهامهم مع األخذ بعني االعتبار حتديد  األفراداملعلومات الالزمة اليت تساعد ؤسسة من خالل نشر امل
ما يتطلب تقييم وهو  اطات رقابية مناسبة واحرتام مقوماهتا األساسيةاملخاطر احملتملة وتسيريها من خالل وضع نش

 .التدقيق الداخليتصحيحها وهو ما تقوم به وظيفة عف و دائم لنظم الرقابة الداخلية هبدف الكشف عن نقاط الض

 يف أنشطة املؤسسة واحلاجة إىل وسيلة للتحكم يف والتوسعنتيجة للتعقد  التدقيق الداخليهور ظ وكان 
انتقادي تقييمي إلجراءات الرقابة الداخلية للتأكد من التطبيق عملياهتا الداخلية، وتكمن مهمتها يف القيام بفحص 

نتيجة توسع جمال تطبيقها مما أدى إىل تطورا  التدقيق الداخليهبدف تصحيح أي خلل أو نقص. وعرفت  اجليد هلا
تتحكم يف إىل مبادئ أخالقية ومعايري  التدقيق الداخليوظيفة  تعدد تصنيفاهتا حسب الغاية املراد حتقيقها. وترتكز

تباع منهجية حمددة وباستخدام جمموعة من األدوات بإ التدقيقالداخلي الذي يقوم مبهمة  املدققجمال عمل ومسؤولية 
 .خليةالدا الرقابةاالستفهامية لدراسة واختبار نظم وصفية و ال

لية اإلجراءات يب تقييم أنظمة الرقابة الداخلية الفرعية لضمان فعااملعلومات احملاس تقييم نظامويتطلب 
 جهة أخرى أدى استخدام تكنولوجيا املعلومات الفرعية، ومنوالقنوات وصحة البيانات اليت تنتجها النظم الوظيفية 

راءات وخلقت ظهور مستجدات جديدة أثرت على شكل البيانات واإلج املالية إىل تاالت يف معاجلة العملياواالتص
ت واملراقبة الداخلية يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاال تدقيقبالخماطر جديدة تستوجب ضرورة االهتمام 

 إليه يف الفصل الثالث. قوهو ما سنتطر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  واالتصاالتات یا المعلومجللعملیات المالیة في ظل استخدام تكنولو التدقیق الداخليالثالث..........لفصل ا
 

 
104 

 تمهيــد
 واختاذسهم نظام املعلومات احملاسبية بصورة إجيابية يف تقدمي املعلومات املفيدة يف جمال التخطيط والرقابة ي

القرارات عن طريق األفراد وجهات داخل املؤسسة وخارجها لكي حتقق املعلومات فوائدها املرجوة، ينبغي أن تكون 
، ولذا تستخدم ة مناسبة للمعلوماتيعين أيضا األخذ بأحدث تقني اذدقيقة ومالئمة وتقدم يف التوقيت املناسب، وه

املؤسسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تصميم نظام املعلومات احملاسبية وتشغيل بياناهتا، وذلك ملا توفره من 
 سرعة ودقة يف تشغيل وتداول تلك البيانات.

ية العديد من املشاكل، حيث نظم املعلومات احملاسب ىلوكان الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ع
ات، إىل احلد الذي يؤثر على ساعد على الوقوع يف األخطاء وارتكاب جرائم الغش وانتشار فريوسات احلاسب

، وهو األمر الذي يتطلب االعتماد على وسائل تقييمية مستقلة ترتكز النظام احملاسيب الناجتة عن مصداقية املعلومات
 والرقابة الداخلية. تدقيقدئ حمددة هلذا الغرض واملتعلقة بالبام على

لذا سوف يتناول الفصل الثالث، املفاهيم املتعلقة بتأثري استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 
 والرقابة الداخلية، من خالل تقسيمه إىل ثالثة مباحث رئيسية كالتايل: تدقيقالنظام احملاسيب وعلى ال

 : سنتناول فيه ماهية تكنولوجيا املعلومات وكيفية استخدام النظام احملاسيب هلا.األول حثمبال
: سنتطرق فيه إىل التأثريات الناجتة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على المبحث الثاني

 الداخلية. تدقيقالنظام احملاسيب وال
 خلية يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.داال تدقيقعمل ال: ويتناول كيفية المبحث الثالث
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 جيا المعلومات المحاسبيةلو وتكنو  مدخل إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :األولالمبحث 

صبحت تكنولوجيا املعلومات واقعا جيب تفهمه وإدراك أبعاده، من خالل ما نلمسه ونعايشه يف هذه األيام أ
 .    من األصعدة، وقبل تناول تكنولوجيا املعلومات بالدراسة والتحليلثريك  من حتوالت يف

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل والبرمجيةالمكونات المادية  المطلب األول:
نبغي أوال أن نعرف املعىن أو املفهوم العام لتكنولوجيا املعلومات، حيث يشوبه الكثري من الغموض والعديد ي

كن ميكن القول بأن صياغة تعريف دقيق لتكنولوجيا املعلومات تبدو مسألة شاقة نظرا لتعدد ول ات،من التشابك
 تتأثر باجتاهات الباحثني اإليديولوجية وآرائهم إزاءها رفضا وقبوال. واليتالتعريفات 
 1املعلومات:بعض التعاريف لتكنولوجيا فيما يلي و 

د على التكنولوجيا احلديثة إليصال املعلومات وتقدميها إىل م تعتة اليتهي عبارة عن تلك األنظمة األجهز ":1تعريف
 ."اجلهات املستفيدة بأقل جهد وأسرع وقت وأيسر السبل

هي عبارة عن كل التقنيات املتطورة اليت تستخدم يف حتويل البيانات مبختلف أشكاهلا إىل معلومات ":2تعريف
 ."االت احلياةافة جميف ك مبختلف أنواعها واليت تستخدم من املستفيدين

هي عبارة عن جمموعة األدوات اليت تساعد يف استقبال املعلومات ومعاجلتها واسرتجاعها وطباعتها بشكل ":3تعريف
 األدوات:إلكرتوين سواء كانت على شكل نص أو صوت أو صورة أو فيديو وذلك باستخدام احلاسوب. ومن هذه 

 ."ا من األدواتوغريه التصالاحلاسوب، الطابعة، األقراص وشبكات ا
قوم على استخدام أجهزة احلاسوب هي اليت ت" مما سبق ميكن تعريف تكنولوجيا املعلومات كما يلي: 

الوسائل املتطورة األخرى يف معاجلة البيانات اليت يتم احلصول عليها وحتقيق السرعة يف معاجلتها وختزينها واسرتدادها و 
 عتماد عليها يف اختاذ القرارات يف الوقت املناسب.كن االا وميوحتويلها إىل معلومات موثوق هب

 .الحاسوب: األولالفرع 

نها، تؤدي كل منها وظيفة حمددة املرتابطة فيما بيعن جمموعة من األجهزة املستقلة و هو عبارة احلاسوب "
يقوم و  ،)(Softwareمنظم فيما بينها بفضل الربجمياتبشكل متناسق و  ) تعملHardwareتسمي املعدات (و 

عديدة دون تدخل اإلنسان القائم على تشغيل  ومنطقيةاحلاسوب بوظيفة معاجلة البيانات عن طريق عمليات حسابية 
 2وظيفة احلاسوب إىل ثالث مراحل أساسية: وختضعاجلهاز خالل تنفيذ العمليات". 

 ؛(املدخالت) وخز�ا والتعليماتاستالم البيانات  -

 
 .90مرجع سابق، ص ،احلسبانعطا اهللا أمحد سويلم  1
 .85ص، 1998األردن،  وزيع، عمان،ت، مؤسسة الوراق للنشر والنظم المعلومات اإلداريةسليم احلسنية،  2
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 ؛(املعاجلة) سب التعليماتات املدخلة حمعاجلة البيان -
 .تقدمي النتائج احملصل عليها من معاجلة البيانات (املخرجات) -

، الذاكرة املركزية، )Microprocessusهي املعاجل امليكروي (و  1عناصر أساسية من أربعةاحلاسوب  ويتكون
املركزية ما يسمى  ةوالذاكر التحكم املنطق ووحدة ات اإلدخال، وتشكل وحدة احلساب و وحدات اإلخراج، وحد

 وحدة املعاجلة املركزية.

اليت تقوم  ةعلى كم كبري من الدوائر االلكرتوني وحتتويهي مركز العمليات كلها : وحدة المعالجة المركزية -1
 تتكونو الثانوية، ووسائط التخزين  واإلخراجمع وحدات اإلدخال  وتتصلمبعاجلة البيانات مبوجب تعليمات الربنامج 

 من:
 بدوره من: ويتكون: لج الميكرويلمعاا -أ
  هذه الوحدة مسئولة عن اجناز العمليات احلسابية مثل اجلمع، الطرح، القسمة، المنطقو  الحسابوحدة :

باملعاجلة الفعلية للبيانات حسب  وتقومال)  نعم،، تساوي، أصغر، أكرباملنطقية مثل املقارنة ( والعملياتالضرب، 
 من: وتتكونرامج التشغيل، تعليمات خاصة تتلقاها من ب

 ) مركماAccumulator( : هو مسجل رئيسي لتخزين نتائج العمليات احلسابية أو املنطقية بشكل آين
 .واملنطقيةالقيام ببعض العمليات احلسابية  ويستطيع

  مجموعة من المسجالت)Registres(: اكرة املسودةتستخدم كذاكرة مؤقتة تسمى أحيانا الذ. 
ملعرفة  حتللها) وتبحث عنها و (األوامرعليمات تقوم بتحديد عناوين الت :)Unit Control( وحدة التحكم -ب

هذا يشمل أمر وحدات ذ األوامر (العملية املطلوبة)، و بتنفي واملنطقمن مث تأمر وحدة احلساب املطلوب إجراؤه و 
 املعلومات عرب وسائل اإلخراجأمر وحدات اإلخراج من إخراج ، و ال البيانات من وسائط اإلدخالاإلدخال باستقب

 2مهام وحدة التحكم يف ثالث نقاط أساسية: وتلخصاملطلوبة، 

 استدعاؤها من الذاكرة الرئيسية)؛( التعليمة وحتميلالبحث  -
 ؛يد نوع العملية املطلوب إجراؤها)حتليل التعليمة (فك الشيفرة لتحد -
 )؛واملنطقدة احلساب ف وحر طاز من (أي اخلطوات الضرورية االجنتنفيذ التعليمة  -

 تتكون من:و : الذاكرة -2
املعاجلة  ونتائجقيد التنفيذ،  والربامجالتشغيل،  وبرامجدورها هو حفظ البيانات املخزنة فيها، : الذاكرة المركزية -أ

 
1 ARMAND Dayan et Autres, manuel de gestion, volume1, ellipses Edition, paris, 1999, P 953. 

 .99ص، السابقنفس املرجع ، سليم احلسنية 2
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اكرة مؤقتة ا ذأ�ف بتتصإىل وسائط التخزين الثانوية، و ا متثل أرشيف وحدة املعاجلة إىل أن يتم طباعتها أو إرساهل وهي
قيد العمل املخزنة فيها تضيع مبجرد توقف احلاسوب عن العمل، وتنقسم إىل  والنتائج والربامجمبعىن أن البيانات 

 1قسمني رئيسيني:
 ) ذاكرة الوصول العشوائيRAM*(: حتديد عنوان  الوصول إىل البيانات املخزنة فيها مباشرة من خالل يتم

تعديلها قراءة البيانات املخزنة فيها و  وميكنالبحث عنها ون احلاجة إىل الذاكرة دنات داخل مكان وجود هذه البيا
 بيانات جديدة. وإدخال ومسحها

 ذاكرة القراءة فقط )ROM*(: جتستخدم لتخزين الربامو  هي الذاكرة املخصصة حلفظ الربامج الدائمة 
حبيث ال ثابت دائم و  احلاسب وبشكليع عند تصن وختزندائم ية لعمل جهاز احلاسوب بشكل الضرور  الروتينياتو 

املخزنة  حتتفظ بالبياناتتبقى هي قراءة البيانات املخزنة فقط و العملية الوحيدة املمكنة ميكن مسحها أو تعديلها و 
 توقف احلاسوب عن العمل. ولوفيها حىت 

لتشغيل خارج وحدة ا امجوالرب ن البيانات عبارة عن الوسائل املستخدمة لتخزيهي : وسائط التخزين المساعدة -ب
 وهناك أكثر اقتصادية، وهيالرئيسة بأن البيانات تبقى خمزنة فيها لفرتات غري حمدودة  تعن الذاكرا ومتتازاملركزية 

 اللينة. واألقراصاملغناطيسية العديد من أنواع وسائط التخزين مثل القرص اللني، األقراص الصلبة، االسطوانات 

أمهها لوحة  ومنإىل احلاسوب  واملعلوماتاليت يتم من خالهلا إدخال البيانات وسائط "هي ال: اإلدخال وسائل-3
املفاتيح، الفارة، القلم الضوئي، املاسح الضوئي، أجهزة التعرف على الرموز البصرية، أجهزة التعرف على الرموز اجلربية 

 .2".املمغنطة..

يطة عاجلة من نظام احلاسوب إىل البيئة احملراج نتائج املمن خالهلا إخ ئل اليت يتم: "هي الوساخراجوسائل اإل -4
من أمهها الشاشة، تنوعة املرتبطة جبهاز احلاسوب، و هي جمموعة من الوسائط املو  املستخدم،حىت يستفيد منها 

 3روبوت..."الطابعة، األفالم امليكروية، الرامسات، أجهزة ال

 اتالبرمجي الفرع الثاني:

هتدف إىل حث املعاجل امليكروي على القيام بعمل ما حلل  والبياناتات من التعليمهي جمموعة الربجميات " 
التعبري عن  ويتماملشكلة،  وحلالربنامج وصف للحل أي املراحل الواجب إتباعها لتنفيذ العمل  ويقدم  مشكلة معينة 

يتمكن احلاسوب من فهمها  حىترجمة ختضع لقواعد كتابة صارمة طريق اخلوارزميات مكتوبة بلغات ب هذه املراحل عن

 
 .23ص، 2004ردن،عمان، األ ،عوالتوزيحتليل وتصميم نظم املعلومات احملاسبية، مكتبة دار الثقافة للنشر د الرزاق حممد قاسم، عب 1

* Randon Acces Memory 
* Random Only Memory 

 .86ص ذكره،، مرجع سبق سليم احلسنية 2
 .24ص، السابقنفس املرجع عبد الرزاق حممد قاسم،  3
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 ."وتنفيذها
 1.نظم التشغيل، لغات الربجمة، احلزم التطبيقية: فاهيم التاليةوهنا جيب التفريق بني امل

بعملية  والتحكمنظام احلاسويب ال وإدارة"هي عبارة عن جمموعة من الربامج هتدف إىل التحكم نظم التشغيل: -1
 ، 2وب إىل جانب قيامه مبجموعة من الوظائف النمطية اليت يتكرر استخدامها"فيذ تعليمات الربامج من قبل احلاستن
 على:نظم التشغيل تساعد و 
 الربامج إىل احلاسوب؛ وتنفيذميل تنظيم حت 
  ؛ووحدات التخزين واإلخراجالتحكم بأجهزة اإلدخال 
 مثل وظائف إدخال،  يةمطاحلاسوب للقيام ببعض الوظائف الن خدام الربامج الفرعية اليت يقدمهاتنظيم است

 الربامج؛ واستدعاءيانات الب وختزينوإخراج 
  تقدمي بعض الربامج اليت يقوم   احلاسب بتنفيذها من خالل استخدام األوامر اليت يقدمها نظام التشغيل مثل

 .Windows, Linux, Unixعدة أنواع مثل  ومنيزإنشاء أو مسح امللفات. 

هذه النظم  وتعرفبواسطة احلاسوب  والربامجالبيانات  وتوصيلام عرض "هي عبارة عن نظ :لغات البرمجة -2
عبارات الرموز من اجل الوصول إىل مجل و  الربط بني هذه وقواعدبشكل دقيق   بأ�ا جمموعة من الرموز املستخدمة 

الذي يتم حتويله ر و الربجمة العليا برنامج املصد ةج املكتوبة بلغ.  تدعى الربام3"واحلاسوبإلنسان تكون مفهومة من ا
أثناء عملية الرتمجة يتم اكتشاف أخطاء آللة أو ما يسمى برنامج اهلدف، و عن طريق املرتجم إىل برنامج مكتوب بلغة ا

، ومنيز عدة أنواع من لغات املتغريات اليت تظهر يف الربنامج مواضع ختزين وحتديد جالقواعد املرتكبة عند كتابة الربنام
 .Pascal, Fortran, Cobol, Basicة: الربجم

 وهي"هي جمموعة من الربامج اليت يستخدمها املستفيد من اجل حل مشكلة معينة   4برمجيات التطبيقات: -3
، برامج األجور، على احلاسب مثل الربامج احملاسبيةتطبيقات معينة  وإجراءالربامج اليت تقوم مبعاجلة البيانات فعال 

 أنواع: دةع ومنيز"، .. اخلاملخزون وإدارة
العامة اليت يستخدمها األفراد مثل برامج  واملعلوماتهي برامج معاجلة البيانات العامة:  تبرامج التطبيقا -أ

 .واملهنيةمال الشخصية يف سائر األع وتستخدمالبيانية  والرسوم واجلداولمعاجلة النصوص، 
 عدة أنواع منها: ومنيز: اإلدارية التطبيقاتبرامج  -ب
  األجور، التسويق... احملاسبة،: مثل برامج ة األعمالبرامج إدار 

 
1 Armand DAYAN et autres, Op.cit., P957. 

 .26كره، صذ جع سبق مر  ،حتليل وتصميم نظم املعلومات احملاسبيةعبد الرزاق حممد قاسم،  2
 .26ص السابق.نفس املرجع  قاسم،عبد الرزاق حممد   3
 .111صذكره، ، مرجع سبق سليم احلسنية 4
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 مشكالت معينة. وحل: تساعد املديرين يف اختاذ القرارات برامج دعم القرارات 
 اهلندسية، اإلحصاء، ت العلمية يف اجملاالت الرياضية، : تستخدم يف معاجلة البيانابرامج التطبيقات العلمية

 سي.التصميم اهلند
 مبنية  ومعقدةأنظمة مركبة  وهيألنظمة املتخصصة األكثر تطورا يف برجميات التطبيقات ي ا: هاألنظمة الخبيرة

ص الطيب، التنقيب عن على قواعد البيانات أو املعلومات، مثل التشخي وليسعلى قواعد املعرفة يف جمال خربة معينة 
على عنصرين أساسني مها  وتبىن مصممة حلل مشكلة معينة وهي نوع من أنواع الذكاء االصطناعي، وهيالنفط... 

 حقائق معرفية واسعة يف املوضوع ذاته. وقاعدةقواعد منطقية للموضوع ذي العالقة 

 .نظم إدارة البيانات الفرع الثالث:

 بنظم إدارة البيانات:  من أهم املفاهيم املتعلقة 
وسائط حاسوبية لكن بشكل  لىع واملخزنةامللفات ذات العالقة املتبادلة  منهي جمموعة ": ياناتقاعدة الب -

الوقت نفسه فان هذه البيانات تكون قابلة  ويفمستقل عن الربامج اليت تقوم باستخدامها أو تشغيل هذه البيانات 
ل يت حتتويها هذه القواعد منظمة بشكالبيانات ال وتكونرغبة املستفيد للتعديل، التحديث، االسرتجاع حسب 

 .1"وبسرعةدقة وبسهولة منطقي حبيث ميكن التعامل معها ب
 وحدة للمعلومة هلا معىن بالنسبة للمستخدم النهائي لنتائج املعاجلة. أصغر: هو الحقل -
يربط  حمددا حتت وجهات نظر متعددة فالذيتصف موضوعا  واليت: هو جمموعة من احلقول ذات العالقة السجل -

 معني هو أ�ا ختص كيان حمدد.بني احلقول املوحدة يف سجل 
وسائط التخزين حتت اسم معني إما يف نظم قواعد البيانات  أحدهو جمموعة من البيانات املخزنة على  :الملف -

 2 .بينها ترابط منطقي ويوجدة نفسها عبارة عن جمموعة من السجالت اليت هلا البني وهيفيطلق عليها الرابطة 

التأكد ل تسمح مبعاجلة هذه البيانات و امال تقتصر إدارة البيانات على ختزينها فقط بل تتعدى إىل القيام بأع
 3البيانات: وامنأهم وظائف إدارة البيانات هي ختزين، عرض، حتديث، فحص،  ومنمن دقتها، 

 الثانوية يف شكل ملفات.لى القرص الصلب و/أو على الذاكرة التخزين املادي للبيانات هو تسجلها ع -
 .ةتها ضمن الربامج التطبيقيمبعاجلتسمح  واليتالعرض املنطقي هو أبعاد عرض البيانات  -
 حتديث البيانات هو إمكانية تعديل، إضافة، أو حذف البيانات. -
 .والفرزبفضل مواصفات االنتقاء  البياناتالبحث يسمح بإجياد  -

 
 .118، مرجع سبق ذكره، صسليم احلسنية 1
 .282نظم املعلومات احملاسبية، مرجع سبق ذكره، ص وتصميمليل عبد الرزاق حممد قاسم، حت 2

3 Armand DAYAN et autres, Op.cit., P 
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 املتجانسة بعد عطل مادي.بناء البيانات  وإعادةاألخطاء،  لبيانات يضمن محايتها من القرصنة،امن ا -

نتطرق إليها  وسوفات حتقق واحدة أو أكثر من البيانات السابقة، نظمة إدارة البيانويوجد العديد من أ
 1حسب ظهورها التارخيي:

بياناته  وإدارةعريف يانات، ويقوم كل برنامج تطبيقي بتهي أول نظم إدارة الب: النظم المرتكزة على الملفات -1
الذي  يف الشكل الوحيدذاكرة الثانوية لضمان دميومتها و  الوم أنظمة التشغيل بالتخزين املادي للبيانات يفاخلاصة، وتق

الذي حيدد هيكلة ي و الربنامج التطبيق على املربمج إدماج الوظائف الالزمة إلدارة البيانات يفيعرفه النظام أي امللف، و 
الذي  Cobolمثل متلك تقنيات عرض منطقية مكيفة إلدارة البيانات  ذا السبب فان بعض لغات الربجمةالبيانات، وهل

 استخدم مطوال يف إعداد تطبيقات التسيري.
 هو ما يتناىف معبيقي و هذه األنظمة البسيطة بعدة عيوب، منها أن البيانات هي ملك للنظام التط وتتميز

 علومات بيم خمتلف املستخدمني.تتطلب احلاجة إىل تقسيم امل واليتتطوير نظم املعلومات يف املؤسسة 

إىل أقصى حد  وتقليصاملعلومات املشرتكة  ومركزيةولقد ظهرت احلاجة إىل جتميع  :قواعد البياناتأنظمة إدارة  -2
يانات سئولة عن إدارة البظهرت أنظمة إدارة البيانات امل وهناوظيفة إدارة البيانات اليت تقوم هبا األنظمة التطبيقية، 

املستخدم الذي يتحاور مع أنظمة إدارة نات و سيط بني البيابيقية دور الو تلعب األنظمة التطاملشرتكة هلا، و  واملعاجلة
 قواعد البيانات لتنفيذ املعاجلة اليت يسمح النظام التطبيقي القيام هبا.

هي جمموعة بيانات مرتبطة منطقيا (تتعلق بيانات و تستبدل امللف بقاعدة الالبيانات  إن أنظمة إدارة قواعد
 القلب النابض لنظام املعلومات. وتعدسة للمعلومات حسب حاجة املؤس وجممعةبنفس املوضوع) 

بدوره بتخزينها ويقوم  نظام إدارة قاعدة البياناتتكتب هذه البيانات مبساعدة لغة التعريف بالبيانات اليت يوفرها و 
الذي يسمح للمستخدم باحلوار املباشر مع و يوفر كذلك لغة معاجلة البيانات نها وتقسيمها و يضمن جتانسها وأمو 

 البيانات:العديد من أنواع نظم إدارة قواعد هناك عدة البيانات للبحث عن البيانات. و نظام إدارة قا
 .CODASYLذج شبكية مثل ترتكز على مناذج هيكلية مث على منا: الجيل األول -
مبخابر  1970سنة   E.F. CODDعلى منوذج رياضي أعده  ويرتكزنشأ من منوذج العالقات : ثانيالجيل ال -

IBM إعداد لغة حماكاة البيانات تسمى (مسح هذا النموذج ب ولقدSQL*( ، اليت تستخدم يف بعض العديد من
 .Acces, Oracle, Informix, Pardox, Dbaseمثل النماذج 

إىل عامل نظم  وأُدخلأخذه من لغات الربجمة  ومت م على النموذج املوضوعيا النظايركز هذ: الجيل الثالث -
 .Objectstore, Ontos, O2مثل املعقدة بيانات التعاجل لبية حاجات التطبيقات اليت املعلومات لت

 
1 Armand DAYAN, Op. Cit, P957. 
* Structured Query Language 
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عن  )*OLTP( ي نشاطات معاجلة البياناتتعترب نظم إدارة قواعد البيانات مكيفة مع تطبيقات العمليات أ
 ة تدفقاتإدارة عد) من طرف العديد من املستخدمني، و ، تغيري، حذف(إدخالطريق عمليات حتديث البيانات 

 يف نفس الوقت. وخارجيةداخلية 
وضوع كل املعلومات حسب م  وختزناملعلومات يف إطار طويل األجل  ويديرهي نظام ينظم  مستودع البيانات: -3

مة جديدة يتم إدخاهلا ال تؤدي إىل حذف التاريخ، حبيث أن كل معلو  وحسب) معني (زبائن، موردون، منتجات
 يضمن الوظائف التالية: وهويها. ف إلتضا وإمنااملعلومة القدمية 

 ري املختلفة.املعلومات اليت يتم احلصول عليها من أنظمة التسي وإثبات، وتصنيف، ومراقبةامتالك هبدف جتميع،  -
 مجيع املستخدمني. وبنيواحد يضمن التجانس الكامل جلميع البيانات  ات يف مستودعختزين جمموع املعلوم -
 البيانات إىل املستخدمني. ونقلدخول  معاجلة البيانات اليت تضمن -

يقات إنتاج البيانات يف أن األوىل متكيفة مع تطب وخمازنيكمن االختالف بني نظم إدارة قواعد البيانات 
يف شكل أكثر تكيفا مع  البيانات وعرضخيص البحث  ة مت وضعها لنوع جديد من البياناتاملعلومات، أما الثاني

يف عدة سنوات ألجل القيام باملقارنة  تمثل ختزين االستهالكا )،دة، املخطط التقديريقيادة املؤسسة (لوحة القيا
أكثر تأهيال الختاذ  تل هذه التطبيقاما جيع وهورات للسنوات القادمة، تقدي وإعدادحسب املناطق، الفرتة، الفصل 

 القرارات.
نيا (حتميل دوري يث حمددة زمعمليات حتد )،متخذو القرار(املستخدمني نشاطاته بعدد اقل من  تصفوت

يستخدم أدوات كما أن البحث يف مستودع البيانات   للبيانات،عرض معقدة  وطرقللبيانات من أنظمة املعلومات) 
لضمان و  البيانات أكثر تعقيدا من ذلك املقدم من نظم إدارة قواعد البيانات. وعرض "OLAP"حتليل بيانات 

األمثلة  البيانات، ومنن نظم إدارة قواعد االستفادة من نظام خاص أو م وظائف التخزين، األمن، التحديث ميكن
 .Business Object, SAS, MetaCubعلى مستودع البيانات: 

 تصالوسائل اال الفرع الرابع:

ني املعلومات بني احلواسيب استلزم إجياد طرق تسمح بنقل املعلومات ب وتبادلإن تزايد احلاجة إىل االتصال 
 كالطابعة...  واألجهزةإرسال الوثائق الكرتونيا أو تقاسم االستفادة باملعدات  أو اريردف إعداد التقاألفراد هب

احمللية ت املختلفة وظهرت عدة أنواع كالشبكا واألجهزةات للربط بني احلواسيب واستخدمت الشبك
)LAN* (فيما بينها  وترتبطود تتكون من جمموعة من الوسائل (حواسيب، طابعات..) تعمل يف فضاء حمد واليت

) *MAN  (مثلوطين، دويل) انتشار أوسع (جهوي، أو شبكة عامة هلا الك الكابل أو األلياف الزجاجية، بأس

 
* On Line Transactional Processing 
* Local area network 
* Metropolitane Area Network 
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 1املوجه.و  ة إضافية مثل املستقبالتتمد على أجهز تع واليت)  *WAN (أو
 بيانات استخدامهبدف إرسال ال والالسلكيةالربط بني احلواسيب باستخدام الشبكات السلكية  ويتطلب

رب شبكة يقوم بتحويل اإلشارات الرقمية إىل إشارات قياسية ميكن إرساهلا ع والذي) Modemجهاز حمول (
الكالم" -اعد اتصاالت تسمى "حسنيف الشبكة استلزم ذلك وضع قو  جهزة املرتبطةبسبب اختالف األو  2اهلاتف،

 .   TCP/IP, http, FTPشبكة االنرتنيت مثل عدة أنواع تستخدم على  وهناك االتصالتسمى بروتوكوالت و 

مبعىن نقلها بني  ،واستالمها واملعلومات تالبياناتعرب عن األساليب املستخدمة يف إرسال  البعدية: تاالتصاال -1
منظمة هلذا النوع  وقواعد وإجراءات وبرجمياتاحلاسوبية من معدات  والنظمبعيدة مبساعدة وسائل االتصال مسافات 

 من املكونات التالية: وتتكون 3.واملعلوماتل البيانات من تباد
املخزنة يف امللقم إىل  والربامجج دائمة تعمل على تقدمي البيانات هو جهاز حاسوب مزود مبجموعة برامالملقم:  -

 بقية احلواسيب ضمن الشبكة مما يسهل تبادل البيانات.
 .اليت تقع يف امللقم والربامج بياناتال إىل ويدخلهو جهاز حاسوب أو برنامج ضمن الشبكة : الزبون -
رة دون استخدام  يتمكن من االرتباط بالشبكة مباشيزود كل جهاز حاسوب هبذه البطاقة حىت: الشبكة بطاقة -

 .خطوط اهلاتف كوسيط
 .والعكسيقوم بتحويل اإلشارات الرقمية إىل إشارات قياسية  المودم: -
ات عربه إىل أجهزة حاسوب ضمن الشبكة إلرسال كلفة البيان هي أجهزة تسمح بإنشاء ربط ثانوي :المحوالت -

 أخرى.
 ويقوم يستل الرسائل املوجهة إىل الشبكة رامج للتوصيل البيين يف الشبكة إذ: هي أجهزة تتضمن بالموجهات -

 بفحصها بغرض نقلها عرب املوصالت الصحيحة إىل مقاصدها.
 زجاجية.بعض بواسطة أسالك معدنية أو ألياف يتم ربط مكونات الشبكة مع بعضها ال: خطوط االتصال -
 4شبكة بواسطة:تقوم بإدارة تدفق البيانات داخل ال: البرمجيات -
 ة املستفيد من الدخول إىل على صالحيم يف االتصال مع خمتلف األجهزة و من حيث التحك الرقابة على الشبكة

 الشبكة؛
 إرسال البيانات؛، ومعاجلة، و لحقة الستقبالزية األجهزة املإدارة الشبكة عن طريق برجميات تستكشف جاه 
  شبكة؛ال بني خمتلف أجزاء وامللفاتحتويل البيانات 

 
* Word Area Network 
1Armand DAYAN, Op. Cit, P955 
2Idem, P957 
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 .354صذكره، سبق  عاحملاسبية، مرجنظم املعلومات  وتصميمقاسم، حتليل  اق حممدالرز عبد  4
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  البيانات. وتسريبلدخول غري املسموح به البيانات من ا ومحايةليها ع والسيطرةاكتشاف األخطاء 

 أنواع الشبكات: -2
ها ضمن حدود جغرافية ضيقة (مبىن هي جمموعة أجهزة طرفية موصولة فيما بين: )LAN( الشبكات المحلية -أ

اد إليها إال لألفر ال ميكن الدخول ؤسسة بشكل رئيسي و فيدون داخل املمباين متقاربة) يستعملها املست أو عدة
 ويكونيتم وضعها قريبا من بعضها البعض  واليتاألخرى  والتجهيزاتأو هي جمموعة احلواسيب  1املسموح هلم بذلك.

 ب: ومتتازالشبكة،  االتصال مغلق بني حواسيب
 إىل الشبكة؛ والدخولبيانات سرعة نقل ال 
  ل الدخول للشبكة يكون بفعالية؛ع والسيطرةالرقابة 
 ؛واملستخدمنيالعديد من احلواسيب نية ربط كاإم 
  تكون منخفضة نسبيا. والصيانة والتشغيلتكاليف األفراد 

املوظفون،  ويستخدمهاجغرافية كبرية تغطي هذه الشبكة منطقة :  ) (MANالشبكة المناطقية العريضة -ب
بكات أجزاء الشبكة عرب إحدى شركات الش االتصال بني ويتمإجراء العمليات و  العمالء، املوردون يف تبادل البيانات

 عن طريق خطوط اهلاتف أو توصيالت خاصة باملؤسسة.
م شركات متخصصة هي شبكات اتصال بني املسافات البعيدة حيث تقو : )(WANللقيمةالشبكة المضيفة  -ج

ملؤسسات املختلفة مثل ل البيانات بني الشبكات اخلاصة بامن متكني املؤسسات من تباد والربجمياتالتجهيزات املادية 
LAN, MAN منها:. و 

 االنترنيت )Internet(:  العديد من اخلدمات كالربيد االلكرتوين، التعليم، الدخول إىل  وتوفرهي الشبكة العاملية
 متنوعة، نقل الربجميات... قواعد بيانات

 االنترانت )Intra net( وتتعلقسة الداخليني للمؤسسة حمدودة على مستخدمي املؤس: هي الشبكة الداخلية 
لتسهيل التعاون بني  وتستخدممن البيانات اخلاصة باملؤسسة  وغريهالفات، املعطيات، الوثائق، مبذكرات امل

 خمتلف الفروع.انتقال البيانات بني  وتسهيلاملستخدمني 
 االكسترانت )Extra net(يف  وتستخدمضمن مقطع من انرتانت الشركة  : هي شبكة آمنة بني موقعي عمل

من املستعملني القانونيني للولوج إىل  وغريهماملوردين،  للزبائن،رتونية عن طريق السماح التعامالت التجارية االلك
 2االنرتانت اخلاص بكل منهم عن طريق االنرتنت.

من يد وفري بيانات مشرتكة تستخدمها العدتسمح أنظمة إدارة قواعد البيانات من ت هندسة أنظمة المعلومات: -3

 
 .155، مرجع سبق ذكره، صسليم احلسنية 1
 .358صذكره، سبق  عاحملاسبية، مرجنظم املعلومات  وتصميمعبد الرزاق حممد قاسم، حتليل  2
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ن هو ما يتطلب جتزئة نظم املعلومات من خالل شبكة معلومات أي إمكانية استخدام العديد مالتطبيقات و 
ع الربامج ات وحتديد كيفية تقسيم وتوزيضع إسرتاتيجية توزيع املعلومومنه جيب و احلواسيب ملعلومات متباعدة، 

 يتم ذلك عن طريق هندسة نظام املعلومات:تبطة به. و لف أجهزة احلاسوب املر مات بني خمتالبيانات يف نظام املعلو و 
 نوعني: ومنيز: الهندسة المحلية -أ
 ؛يتم استخدام حاسوب واحد دون اللجوء إىل استخدام الشبكة 
  رفية اتيح، وتسمى الشبكة الطحة املفمع جمموعة من الشاشات/ الفارة/لو يتم استخدام وحدة معاجلة مرتبطة

 انات يتم يف وحدة معاجلة مشرتكة.أن ختزين ومعاجلة البياملراكز سلبية مبعىن  وتعترب
مع  وترتبطتستخدم هذه اهلندسة عدة حواسيب مرتبطة فيما بينها تسمى الزبائن، الزبون: /مهندسة الملق -ب

تسمح هذه و  راكز األخرى.إىل امل واملعاجلاتيقوم بتقدمي البيانات  والذيسمى امللقم، جهاز حاسوب مركزي ي
 ع احلفاظ على العمل احمللي.نقل بعض البيانات ماهلندسة ب

هذا  ويصبحهي اهلندسة اجلديدة تستخدم ملقم بيانات خيتلف عن ملقم املعاجلات الهندسة المقسمة:  -ج
نوع اآللة حسب ميكن متييز تقسيم العمل بني أجهزة خمتلفة و  اهلدف منها هوو خري مستضاف عند ملقم البيانات، األ

 ات ماكروي يف ملقم املعاجلات). كبرية يف ملقم البيانات، عدة معاجلنوع اخلدمة (أقراص  

 االنتقال من النظام اليدوي إلى النظام المحوسب. :الثانيالمطلب 

 . من نظام احملاسبة اليدوية إىل النظام احملوسبسيتناول هذا املطلب أهم الفروق عند االنتقال 

 معلومات واالتصاالت.المحاسبـي لتكنولوجيا الاستخدام نظام المعلومات أسباب ل: األو الفرع 

 هناك أسباب عديدة سنحاول ذكر أمهها فيما يلي: 

رق معاجلتها وختزينها جهداً أو حيتوي نظام املعلومات احملاسيب على كمية هائلة من البيانات واملعلومات اليت قد تستغ -
ويف وقت أسرع  معلومات حماسبية ذات مصداقية أكثراستخدام احلاسوب يساهم يف إنتاج  وقتاً كبريين، وبالتايل فإن

 وبكمية أكرب؛
أسلوب املعاجلة حمدد مسبقا وفق مبادئ وقوانني تنظيمية أو حكومية مما يعين إمكانية إعداد خوارزميات تتطابق مع  -

 لوب؛األس
لعام وأعمال �اية السنة، ستاذ املساعد إىل دفرت األستاذ اهناك الكثري من العمليات الدورية كالرتحيل من دفرت األ -

 ختلق امللل والروتني يف نفسية احملاسب فأوكلت هذه املهمة إىل احلاسوب عن طريق برجميات خاصة؛ اليت قد
ن ظام جزئي مبيها، كما أّن مصادر تدفق البيانات متعددة (كل نزيادة أمهية املعلومات احملاسبية زاد من عدد طال -

نظام املعلومات احملاسيب مت  وإىللتدفق من نات احملاسبية)، وللتحكم يف هذا ااملؤسسة هو مصدر من مصادر البيا
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 ؛بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالستعانة 
فري عدد من الربامج اجلاهزة اليت تساعد يف أداء العمل اخنفاض أسعار احلواسيب ساهم يف تعميم استعماهلا ويف تو  -

ثقافة املعلوماتية وأصبحت جزءًا من انتشرت ال الربجميات وبالتايلاج اسيب، كما ظهرت مؤسسات خاصة إلنتاحمل
 ثقافة املؤسسة؛

رار فعمت التألية  املنافسة الشديدة بني املؤسسات زادت من التسارع جللب أفضل املعلومات اليت تساهم يف اختاذ الق -
 ام املعلومات احملاسيب. كل نظم املعلومات اإلدارية مبا فيها نظ

 1مواصفات نظام المعلومات المحاسبي في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.: نيثاالالفرع 
قة باملستقبل وليس باإلضافة إىل املعلومات التقليدية، ينتج معلومات موجهة حنو إجراءات حمددة، ومعلومات متعل -

 فقط باملاضي؛
مشروع يف ة حديثة تعكس الواقع االقتصادي للفور حدوثها وينتج معلومات حماسبي يسجل األحداث االقتصادية -

 حلظة إصدارها، كما ينتج املعلومات الدورية؛
ذ القرارات ال يتم إمكانية الدمج بني نظام املعلومات احملاسبية وبقية أجزاء نظام املعلومات اإلداري، ألن اختا -

ظمة يانات احملاسبية ينتج ضمن بقية أن وحده، وألن قسمًا كبريًا من البباالعتماد على نظام املعلومات احملاسيب
 املعلومات املوجودة يف إطار املؤسسة؛

ني وبقية دققالربامج املستخدمة سهلة، حيث ميكن استخدامها من قبل أقسام احلسابات واألقسام املالية وامل -
 احملاسبية قليلة؛سوب والذين عادة ما تكون معرفتهم وليس حصراً على املربجمني واملختصني بعلم احلا اإلدارات،

يضمن احلاسوب تسجيًال وختزيناً صحيحاً للبيانات احملاسبية مبا يتفق مع املبادئ والقواعد احملاسبية، ومينع إىل حّد ما  -
 املقصود؛حاالت الغش والتالعب واخلطأ املقصود وغري 

ن أجل أن تكون صاحلة يف احملاسيب حسب وجهات نظر متعددة م إمكانية تصنيف املعلومة املخزنة يف داخل النظام -
 اذ القرار؛عملية اخت

 تعدد الربامج مما يتيح فرصة االختيار واملفاضلة بينها حسب احلاجة. -

 .سبة اآللية: مسار البيانات بين قسم المحاسبة اليدوية وقسم المحاالثالثالفرع 
، يعين أنه يف ملنفذ لألمورسب يكمن يف العقل االيدوي واحملو  الفرق األساسي واجلوهري بني النظام احملاسيب

النظام اليدوي، يقوم اإلنسان ومن خالل استخدام عقله وذكائه الفطري بتحليل األمور ومن مث اختاذ القرارات 
 ، ويتم تصحيح اخلطأ عند اكتشافه. وصيب أو خيطئليها وقد ياملتعارف عوتطبيقها وفقا للسياسات واإلجراءات 

، واملصمم بواسطة اإلنسان، وهذا العقل ينفذ األوامر لكرتوينام العقل اإلسب يتم استخدلكن يف النظام احملو 
ع ، أي ال يستطيع هذا العقل التحليل بل يستطيسان، ومبعىن آخر ال ميكن أن خيطئاملوضوعة له مسبقا من قبل اإلن

 
 .267عبد الرزق حممد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص 1
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رسومة له مسبقا، وال ميكنه ذها وفقا للسياسات واإلجراءات املا ومن مث تنفيفقط تنفيذ آلية التحليل املرسومة له مسبق
 أي خمططات موضوعة له من قبل اإلنسان.جتاوز 

كد ، وعندما يتأأو الدليل احملاسيب) (املستند حيلل احملاسب العملية: آلية العمل في النظام المحاسبي اليدوي -1
دفرت ب برتحيل العمليات من وفيما بعد يقوم احملاس،  اليوميةيقوم بتسجيل قيد يف دفرتلشروط االعرتاف  ةفيأ�ا مستو 

 اليومية إىل احلسابات الرئيسية يف دفرت األستاذ العام ويرحلها كذلك إىل احلسابات التفصيلية يف دفرت األستاذ املساعد.
يزان املراجعة غري ستاذ العام الستخراج ماسب برتصيد احلسابات يف دفرت األويف �اية السنة املالية يقوم احمل

وإلعداد القوائم  املالية،ومن مث تعديل احلسابات وإعداد القوائم  يقوم بعمل قيود التسويات الضروريةاملعدل وبعدها 
الدخل استعدادا إلعداد امليزانية املالية يقوم احملاسب وبعقله املفكر بتمييز احلسابات املؤقتة وإقفاهلا يف حساب 

 احلسابات احلقيقية فقط.العمومية اليت ستحوي 
، مستخدما عقله وذكاءه يف حتليل األمور احملاسب قام جبميع اخلطوات يدوياأن ظ أعاله بمن املالح

 وتطبيقها.
 مسار البيانات بني قسم احملاسبة اليدوية وقسم احملاسبة اآللية.: )3-1(شكل 

 
 .281ع سبق ذكره، ص عبد الرزق حممد قاسم، مرجالمصدر: 

هي نفس الشيء ولكن باختالف بسيط وهو بأن  ببساطة،: المحاسبي المحوسب في النظام آلية العمل -2
عمل احملاسب  األوامر السابقة مجيعها عند إدخال البيانات إليه. ويقتصر بإتباعيقوم احملاسب بأمر الربنامج احملوسب 

معالجة اآللية للبيانات القسم  آلليةمركز إدخال البيانات إلى المحاسبة ا قسم المحاسبـة
 فحص املستند - 

 إعداد سند القيد -
نقل سندات القيد إىل مركز إدخال  -

 البيانات

 فحص املستندات وجردها -
 توثيق وأرشفة املستندات  -

 ات إىل احلاسوبإدخال البيان - 
فحص البيانات املدخلة وطباعة قائمة  -

 باألخطاء
 اسبةإىل قسم احمل نقل قائمة األخطاء -
 

 معاجلة البيانات  -
 نقل نتائج املعاجلة إىل قسم احملاسبة  -

 تقييم نتائج املعاجلة -

 تسجيل السندات على وسائط اإلدخال -
 فحص صحة تسجيل السند -
 اإلدخال صحيح األخطاء املكتشفة على وسائطت -
 احملاسبة قسمإعادة املستندات األساسية إىل  -
 م احملاسبةنقل وسائط اإلدخال إىل قس -

 

 

البحث عن املستندات األساسية اليت   -
 توجد األخطاء فيها

ونقلها إىل  إصدار مستندات جديدة  -
 مركز احلاسوب
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 وم اجلهاز بتنفيذ باقي اخلطوات.بعدها على إدخال املعلومة ليس أكثر، ويق
كن قبل إدخال البيانات للحاسوب، ال بد للمحاسب ومبساعدة مربمج إنشاء برنامج األوامر وبشكل لو 

 :جيب مسبق
ربنامج مييز نوع وطبيعة إنشاء آلية ترميز للحسابات (كما بالنظام اليدوي)، واليت من خالهلا ميكن جعل ال -

 ؛اباتاحلس
 ؛ربمج وفقا آللية ترميز احلساباتمإنشاء دفرت يومية  -
 ؛مربجمة يف دفرت األستاذ املساعد إنشاء حسابات عامة يف دفرت األستاذ العام وحسابات تفصيلية -
 ؛نشاء آلية ترحيل مربجمة للحساباتإ -
 إنشاء قوائم مالية مربجمة. -

 لومات واالتصاالتباستخدام تكنولوجيا المع نظام المعلومات المحاسبي يروتطو : تصميم الثالثالمطلب 
باستخدام تكنولوجيا املعلومات بعدة مراحل متتابعة تطوير نظم املعلومات احملاسبية و  ية تصميممتر عمل

راحل فيما تقدمي نتائج مالئمة، وتتلخص هذه املاءة النظام يف معاجلة البيانات و كفومتجانسة هبدف حتقيق فعالية و 
 يلي:

 مرحلة التخطيط :الفرع األول

استحداث جة إىل تطوير النظام القائم أو الضعف الكامنة وراء احلاهذه املرحلة حتديد املشاكل ونقاط يتم يف 
يتطلب ذلك و  1.نظام املعلومات احملاسيب الالزمة لذلك ومعداتنظام جديد، مث يتم حتديد األهداف املراد حتقيقها 

 2وهي:جوانب يف املؤسسة،  دراسة عدة

، طبيعة النشاط، ما يتعلق مبلكيتها، شكلها القانوينخالل جتميع بيانات حول املنظمة فيمن  وذلك بيئة النظام: -
 ؛اليت تقدمها واخلدمات واملنتجات

       يةوالفرعمن خالل اخلريطة التنظيمية للمؤسسة يتم حتديد اإلدارات الرئيسية الهيكل التنظيمي للمنظمة:  -
 ؛املمنوحة هلا والصالحياتامللقاة على عاتقها  واملهام

 أثناء تنفيذ األعمال. وتبادهلا، الوثائق، التقارير اليت يتم إعدادها والبياناتتبعة، اإلجراءات امل -

 3هذه املعلومات القيام بدراسة جدوى أولية هبدف:  وتسمح

 
 .165صذكره، سبق  ، مرجعفناويحممد يوسف احل 1

 .68صذكره، عبد الرزاق حممد قاسم، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية، مرجع سبق  2
3 Eric TORT, Organisation et Management des Systèmes Comptables, DUNOD Edition, paris, 
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 ؛عجز وظيفي...) ،تقينخلل (التغيري وراء حتديد الدوافع الكامنة  -
 ؛ونوعانتظرة من هذه العملية كما امل واملكاسبالتحسينات  -
 املشروع؛ وحدودصعوبات  -
 ) اليت ستنجم عن املشروع؛البشريةو التغيريات التنظيمية (التقنية  -
 تطوير أو استبدال النظام القائم)؛تطوير النظام احملاسيب ( فيما خيصالسيناريوهات املمكنة  -
 ى القرارات).(مستوى تشغيلي، مستو  التألية ومستوىعات املستهدفة فيما خيص إجراءات لالتط -

 مرحلة التحليل الفرع الثاني:

لتغيري) و/أو النظام املستقبلي اهلدف من هذه املرحلة هو الفهم املعمق للنظام القائم (إذا تعلق األمر با
ي من جهة أخرى، تقبلووضع تصور حول عمل النظام املس كيفية عمل النظام القائم من جهةوحناول إدراك وظيفة و 

من مث و  مجع املعلوماتني للنظام هبدف املقابالت مع املستخدمني املستقبليعادة بسلسلة من  تبدأ هذه املرحلةو 
 معاجلتها باستخدام النماذج التالية:

 يستخدم لتحليل تدفق املعلومات.نموذج مخططات التدفق:  -
 يستخدم لتحليل املعلومات.موعة: مجال/نموذج الوحدة -
 1لتحليل اإلجراءات.خدم يست نموذج التنظيمي للمعالجات:ال-

 2هذه املرحلة على اخلطوات التالية: وترتكز 
 من خالل: وذلكبشكل معمق هبدف التغيري  وحتليلهدراسة النظام القائم  -1
  اء باحتياجات اإلدارة؛على الوف وقدرهتا ودوريتها إىل طرق إعدادها والتعرفالنظام  وقوائمدراسة حمتويات تقارير 
 رير من خالل االطالع على دليل احلسابات لتق وذلك والفرعيةات املشروع الرئيسية مجيع حساب التعرف على

 مدى مالئمته مع واقع املنظمة؛
  إجراء عملية  يةيفوكاحلصول على نسخ بيضاء من دفرت اليومية للتعرف على درجة التفاصيل الواردة يف بياناهتا

 ل هبا؛التسجي
  املطبقة للحكم على مدى كفاءة اإلجراءات احملاسبية بدقة  ودراستهل احملاسيب احلصول على نسخة من الدلي

 للتسجيل يف دفرت اليومية.
إىل الختاذ القرارات (حتليل احلاجة  ةاإلدارية املختلفة للمعلومات الالزم واملستوياتالتعرف إىل حاجة املراكز  -2

 
2003, P 83. 
1 Armand Dayan et autres, Op. Cita, P998. 

 .68صذكره، اسم، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية، مرجع سبق ق رزاق حممدعبد ال 2
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 املعلومات).
تمكن من تقدمي املعلومات املطلوبة منه املدخالت الضرورية للنظام حىت ن وحتديدديد متطلبات النظام اخلاصة حت -3

 حتديد العالقات بني النظم الفرعية فمخرجات نظام فرعي تشكل مدخالت نظام آخر. وكذلك
 وضع تقرير حتليل النظام، يتضمن العناصر التالية: -4
 التحليل؛ مرحلة وأهدافى ن مدخص عمل 
  الرئيسية يف املؤسسة؛علومات نظم امل وكلظام احمللل توصيف العالقة بني الن 
  جيب توفرها حىت يتم اختاذ القرار؛اليت  واملعلوماتملخص عن القرارات اليت يتم اختاذها 
 حتديد متطلبات تنفيذ النظام؛ 
 يستغرقه؛ الذي والوقتديد ظام اجلإعداد موازنة تقديرية لتكاليف إنشاء الن 
 جديد؛يم نظام ل النظام القائم أو تصمتقدمي توصيات إما بتعدي 
 .تقدمي توصيات حول تعديل أهداف النظام املقرتح 

هنا يتم التساؤل عن االختيار بني اقتناء لتجديد الكلي أو اجلزئي للنظام و تسمح لنا مرحلة التحليل بتقرير ا
لنادر احملاسيب من اب املايل و فيما خيص اجلانياس) و الق على (خاصأو تصميم تطبيق برنامج جاهز موجود يف السوق 

تعديل عديدة تسمح بتكييف  وإمكانياتذلك لتوفر برامج جاهزة تليب احتياجات املؤسسة اعتماد حل داخلي و 
 1الربنامج مع االحتياجات الداخلية الرئيسية.

 مرحلة تصميم نظام المعلومات :الفرع الثالث
 Unified Model Langage، UML جديدةاملعلومات على عدة طرق منهجية  تمد تصميم نظمعي

Orienté Objet، قدمية مثل  وأخرىMerise, Axial تعترب طرق أساسية تسمح بتنظيم هيكلة نظام املعلومات  واليت
 2.احملاسيب

 ويشمل وخمرجاتجلة، ويقوم تصميم النظم على مبدأ النظم نفسه أي أن النظام يشمل مدخالت، معا
العالقات فيما بينها.  وحتديد واملخرجات، واإلجراءاتات، مدخالت امللف وحمتوىم طبيعة تصميم النظام على تصمي

 3هذه املرحلة على عدة خطوات: وتعتمد

يقوم مصمم النظام نظام ميكن أن يتم عرب عدة طرق، و إن حل مشكلة ال :البدائل واختيارتوصيف النظام  - 1
الفنية على الدراسة  ائل بناءً يتم اختيار أفضل هذه البدفها و ديد وتوصيلنظام اجللبدائل املمكنة لتصميم اا حبصر

 
1 Eric TORT, Opacity, P 83. 
2 Idem, P84. 

 .358سليم احلسنية، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 لكل منها العتماده كنظام جديد مقرتح ميثل احلل األمثل يف ظل اإلمكانيات املتاحة ملشكالت املؤسسة. واالقتصادية
ط اإلخراج، تصميم وبة (اسم التقرير، اهلدف منه، وسيلبعد تعريف املخرجات املط: تصميم مخرجات النظام - 2 

النسخ املطلوبة)، يقوم مصمم النظام بوضع  وعدد، ارية التقرير، حجم املعلومات اليت يتضمنهالشكل العام، دو 
املختلفة سواء كانت صفحات التقرير الورقي املطبوع أو  وصورهااملواصفات العامة لكل شكل من أشكال املخرجات 

 : ن مفردات املخرجاتشاشة مث وضع مواصفات كل مفردة ملاعلى 
 الشكل العام لكل صفحة من التقرير؛حتديد العناصر اليت حتدد  -
 عني ظهورها على الصفحة أو الشاشة؛حتديد املفردات اليت يت -
 ظهر فيه على الشاشة أو على الورق؛ترسل هذه املفردات بالشكل الذي جيب أن ت -
 لها؛ت اليت سوف تشغخانا وعددردة دة أي منوذج املفر فحتديد نوع امل -
 ورقة أو منوذج مبواصفات املخرجات؛إعداد  -
 .وحتليلههر على الشاشة أو الورق يقوم املصمم بتصوير شكل التقرير كما جيب أن يظ -

 من خالل: اصر،العنالبيانات اليت ستحوي هذه  وقواعديتعلق األمر بتصميم امللفات و : تصميم قاعدة البيانات -3

 خرجات (أقراص صلبة أو ممغنطة...)؛تخزن فيه عناصر أشكال املاملادي الذي س حتديد الوسيط -
الوصول إىل البيانات  وطرقتنظيمها يف قواعد البيانات (تتابعي، عشوائي، مفهرس...)  وطرقحتديد أمساء امللفات  -

 ة يف امللفات (تتابعيا، عشوائيا)؛املخزن
 ؛وأنواعها ، أطواهلاوامللفاتول احلق أمساء حتديد -
 هلم بالدخول إىل قاعدة البيانات؛ حتديد األشخاص املسموح -
 سواء آنية، مباشرة، أم فورية؛ تالبيانا وقواعدحتديد طرق معاجلة امللفات  -
امللفات ل إدارة ت)، من خالحتديد العمليات اليت ستخضع هلا قاعدة البيانات (إدارة قواعد البيانات، بنوك املعلوما -

 1، حتديث، اسرتجاع، صيانة).(إنشاء
ونات املادية من أجهزة احلاسوب جيب حتديد مواصفات املك :2المعالجة أو تصميم البرمجيات المحاسبية -4

نات املخزنة يف قاعدة البياتقنيات االتصال، مث تصميم الربامج اليت ستعاجل البيانات واألجهزة الطرفية امللحقة و 
تم ذلك يف شكل عدد من الربامج الفرعية اليت الشاشة أو يف شكل تقارير و يلى شكل معلومات على ها عتعرضو 

تتكامل فيما بينها لتحقق اهلدف الرئيسي و ميكن تقسيم الربامج الفرعية املكونة للنظام احملاسيب إىل برامج إدخال 
التحديث، برامج عرض النسخ، برامج  ات، برامجشاء امللفالبيانات، برامج التحقق من صحة البيانات، برامج إن

السرعة إىل جانب التوافق كما جيب مراعاة الصحة والدقة و   الشاشة، برامج استخراج التقارير املطبوعة.البيانات على 
 

 .189صذكره، حممد يوسف احلفناوي، مرجع سبق 1
 .192ص، السابقنفس املرجع حممد يوسف احلفناوي،  2
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سل تسلنتائج و ا البيانات للوصول إىل ال، إىل جانب حتديد خطوات املعاجلة اليت متر هبوالربجميةبني املكونات املادية 
 ة.أي تصميم خوارزميات املعاجلتنفيذ هذه العمليات 

جيب حتديد مواصفات املدخالت (مصدر، حجم، نوع) اليت جيب أن يدخلها املستخدم  :1تصميم المدخالت -5
إىل النظام هبدف احلصول على املخرجات، كما جيب تصميم شاشات اإلدخال لتسهيل عمليات اإلدخال من اجل 

بيانات واستخدام أسلوب ربطها بقاعدة ال اإلدخال، و التناسب يفالتوافق و  ة وضمان الدققت واجلهد الو  توفري
من خالل قائمة تتضمن االقرتاحات املمكنة عوض أسلوب اإلدخال اليدوي كلما كان ذلك ممكنا، أو  االختيار

سعرها من خالل و  صنف السلعةئي إلدخال رقم السلع إىل النظام ويقوم النظام بتحديد استخدام املاسح الضو 
 إىل قاعدة البيانات. الرجوع

 النظام تنفيذ الرابع:الفرع 
 تتضمن هذه املرحلة تطبيق املواصفات اليت مت اختيارها يف مرحلة التصميم وفق املراحل التالية:

 اتوثبقوة ة، وذلك بتوفري الشروط الالزمة لتشغيل األجهزة (هتوية، درجة احلرار  :وإعدادهاختيار الموقع  -1
 اية من احلرائق، التزود بالطاقة).األمان (احلم واعتباراتكهربائي) توصيالت التيار ال

من  والتشغيليةمن الناحية الفنية  وسالمتهاذلك للتأكد من صالحية األجهزة و  :واختبارهاتركيب التجهيزات  -2
 ها.علي واملتفقهلا  الناحية الربجمية أي إمكانية تشغيلها بالربجميات املصاحبة

 بإتباع اخلطوات التالية: وذلك :واختبارهابيقية برامج التطكتابة ال  -3
 تناسب النظام الذي مت تصميمه؛ واليتحتديد لغة الربجمة اليت جيب استخدامها  -
 ؛حتديد أسلوب الربجمة الذي جيب إتباعه يف الربامج (تقليدي، هرمي، منوذجي) -
 أمثلها؛ واختيار وتقييمهاختلفة احلل امل وطرق ومدخالته ربامج بتحديد خمرجاتهحتليل مواصفات ال -
 ؛احلل وخوارزمياتإعداد خمطط تدفق البيانات  -
 الربنامج بالغة اليت مت حتديدها؛ كتابة  -
 توثيق الربنامج. -

ا، كل منهاملناسبة ل والربامجختلفة يتم ذلك بإعداد برامج تدريبية حتدد املستويات التدريبية املتدريب الكوادر:  -4
 تصنيف املتدربني إىل: وميكن
يتم تدريب األفراد املسئولني مباشرة عن تشغيل النظام اجلديد،   :العاملون في نظام المعلومات المحاسبي -أ

 
 .79صذكره، علومات احملاسبية احلاسوبية، مرجع سبق ملقاسم، نظم اعبد الرزاق حممد  1



  واالتصاالتات یا المعلومجللعملیات المالیة في ظل استخدام تكنولو التدقیق الداخليالثالث..........لفصل ا
 

 
122 

متابعة ظام   و شرين على كيفية تشغيل النيتم تدريب املشرفني املبا. ومعمقبشكل مفصل  واملربجمنيكمدخلي البيانات 
 .وتقييمهالعمل 
جيب أن تشمل عملية التدريب األفراد الذين هلم عالقة مع النظام : لعاملون في أقسام المنظمة األخرىا -ب

 ...، ويتممثل قسم املبيعات، املشرتياتاألقسام اليت هلا عالقة مع النظام اجلديد اجلديد أي العاملني يف الدوائر و 
اليت قد تنشا بني أقسامهم      اإلجرائية اجلديدة  اتوالعالقاجلديدة،  واإلجراءاتل تدريبهم على أسلوب العم

العليا العتمادها على  واإلدارةهذا النظام.  وإىلكيفية التعامل مع النماذج اليت ستنقل املعلومات من والنظام اجلديد و 
من خالل ت مايبهم على كيفية احلصول على املعلو تدر  ويتماملعلومات اليت ينتجها هذا النظام يف اختاذ القرارات 

 النظام.

ويتعلق األمر بتحويل امللفات الرئيسية من صورهتا احلالية يف النظام اليدوي أو اآليل القدمي إىل  تحويل الملفات: -5
 مع احرتام: وذلكصورهتا اجلديدة اليت تناسب النظام اآليل اجلديد 

اليت يف سجالت امللفات احلالية و  دةجو ملو ا واملعلوماتللبيانات  والكامل تكامل امللفات أي النقل الدقيق -
 ستستخدم يف النظام اجلديد.

محايتها من خطر التسرب أو اإلفشاء، أو التلف بسبب سوء االستعمال أو عدم ضمان امن وسالمة امللفات و  -
 .والسرقةصالحية معدات األمان من احلرائق 

كما تتخلل كبري من األفراد.    بني عددمللفات من تداول ا واحلداألمن الالزمة  يتطلب ذلك وضع إجراءاتو 
األشكال)، صعوبة  واختالفعدم تطابق الرتقيم، ( دققاملهذه املرحلة العديد من الصعوبات كعدم التطابق بني 

)، للبيانات (حماسبة الزبائناهلائل  واحلجماآليل للبيانات (مناطق غري مسجلة أو غري موجودة)،  واالسرتجاعالتنفيذ 
اسرتجاع  وجمالمستوى  وحتديدالبيانات)  ودقة(تطابق  ونوعيةات)، حجم البيانراسة كمية (ما يتطلب د وهو

 1البيانات.

 2وتقويمهتشغيل النظام  الفرع الخامس:
حسب ثالث  وذلكبعد االنتهاء من تنفيذ النظام يتم التحول من النظام القدمي إىل النظام اجلديد 

 :اسرتاتيجيات

النظام اجلديد مكان  وإحاللالنظام اجلديد فورا  واعتمادالقدمي  مل بالنظااف العمقيتم إي: المباشرالتحول  -1
 القدمي إحالال كامال.

يتم تشغيل النظام اجلديد جنبا إىل جنب مع النظام القدمي حىت يتم التأكد من صالحيته    : التحول المتوازي -2
 

1 Eric Tort, Opacity, P 
 .85صذكره، عبد الرزاق حممد قاسم، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية، مرجع سبق  2
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 مكان القدمي. إحالل النظام اجلديدتطابق نتائجهما مث يتم  ومدى وكفاءته

 :إىل و ينقسم   : التدريجيالتحول  -3
تبني جناحه  وإذافرع من فروع املؤسسة  القدمي يفيتم استخدام النظام اجلديد مكان النظام  :التحول التوزيعي -أ

 ينتقل الفروع األخرى.
ربة مث إعداده للتج ممن النظام كنموذج يتكون تطبيق النظام اجلديد على جزء ي :التحول بالتجربة النموذجية-ب

 يطبق على بقية األجزاء إذا ما تبني جناحه يف النموذج.
املعامالت اليت تدخل النظام اجلديد إىل أن يتم  ديابتز حيث يتم تطبيق النظام تدرجييا  :التحول الجزئي -ج

 ديد:اعتبارات ترتبط بتشغيل النظام اجل عدة وهناكاستيعاب كامل املعامالت. 
 حالل؛جناز عملية اإلزمن الالزم الال 
  من اجل اكتشاف أي احنراف؛ اجلديدو مقرنة النتائج اليت مت احلصول عليها بني النظام القدمي 
  ل.أول بأو  وتصحيحهاتتبع مواقع األخطاء أثناء التشغيل 

تقييم النظام من الناحية  ويتماإلجراءات، ن حيث الربامج، م ومكوناتهتتطلب هذه املرحلة اختبار النظام 
 :واالقتصاديةاملالية لفنية، ا

  بغرض مالحظة احنرافات عن األهداف املسطرة  وتقييمها وخمرجاتهالناحية الفنية: أي فحص أداء النظام
 الالزمة)؛، حتديد التعديالت ومواطنها وأسباهبا(مدى حتقيق األهداف، حتديد االحنرافات 

  املرتتبة عن  والعوائدظام اجلديد مقابل املنافع ليف الناأي تك واملنافعبتحليل التكاليف التقرير املايل: يتعلق
 حتقيقه لألهداف االقتصادية. ومدىتشغيله 

 1صيانة النظام الفرع السادس:
هي املطور هي مرحلة الصيانة و  اسيباحمل نظام املعلوماتاليت تزامن مع عمل طوير و آخر مرحلة من مراحل الت

 ترتبط جبانبني مهمني:لتحقيق أهداف ومتطلبات النظام و تتكامل فيما بينها  ال أجزاء النظام للتأكد من أ�بعة عممتا
احلاجة إىل  عليها أوأي خلل قد يطرأ  واكتشاف وكفاءهتامتابعة عمل األجهزة : واألجهزةصيانة المعدات  -1

 الالزمة بواسطة شخص خمتص. اجل إجراء اإلصالحات أو التحديثاتمن  وذلكالتطوير 
أي تغريات حتدث يف املؤسسة من  وملواكبة أكرببرجميات النظام لتعمل بكفاءة  وحتسنيتعديل : مجاصيانة البر  -2

ضافة تقارير بيانات، حتسني شكل التقرير، إ (إضافةاملناسب  وبالشكلاجل تزويدها باملعلومات الضرورية يف الوقت 
 جودة، تعديل بعض العمليات).جديدة، حذف تقارير مو 

 

 
 .202صذكره، ، مرجع سبق حممد يوسف احلفناوي 1
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استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نظم المعلومات  تأثيرالمبحث الثاني: 
 الداخلي. تدقيقالالمحاسبية و 

عقبات  لت احملاسبية ذليف نظم املعلوما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمن املعروف بأن استخدام 
دا تم بصورة سريعة ججلتها تتسجـيل العمليات ومعا نظام اليدوي ، فقد جعل آليةة كان يواجهها الومصاعب كثري 

، كما ومكنها  لى خمرجات النظام يف أي وقت تشاء، بل مكن الشركات من احلصول عوبدقة قد تكون متناهية النظري
، فلقد كان من للمخزونجلرد الدوري مثل: طريقة اقليدية وغري سليمة ، كذلك من االستغناء عن طرق حماسبية ت

ل بسلع عديدة وذات قيمة منخفضة أن تستخدم طريقة اجلرد املستمر تتعامثري من الشركات اليت كالصعب على  
ستمر أمرا أصبح استخدام طريقة اجلرد امل وبوجود احلاسوبللتكلفة املرتتبة على استخدام تلك الطريقة ، ولكن اآلن 

 ميسرا وغري مكلف.

 بي.لمعلومات المحاسفي تطوير نظام ااالت صاالتالمعلومات و  إسهامات تكنولوجياألول: لب االمط
النظم سوف نرى أهم التطورات التكنولوجية اليت تساهم يف تنظيم  وتطويربعد التطرق إىل مراحل تصميم 

يع املؤسسة االستفادة من حبيث تستط واالتصاالتللمعلومات  وظيفة النظم احملاسبية يف ظل التكنولوجيا اجلديدة
 :ـاألمر ب ويتعلقتلف مستوياهتا التقنية يف خم التطورات

 .واملعامالتإدارة بيانات العمليات  -  
 .والقيادةيف اختاذ القرار  ةأدوات املساعد -  
 الشركاء اخلارجيني. ومعتبادل البيانات داخليا  -  

 اتالبيان وإدارة: تكنولوجيا تقسيم الفرع األول
 :واحملاسبيةة ات الطبيعة االقتصاديذمن أهم األدوات اليت تسمح بتنظيم إدارة البيانات 

فيما خيص  األخرى: والتكنولوجيات، serveur-Clientالزبون -الملقم ،*ERPتخطيط موارد المؤسسة -1
حتسني العمل الداخلي ات و تلف دورات العمليت الناجتة عن خمدمج بيانات املعاماليف  ERPإدارة البيانات، تساهم 

اليت ميكن من خالهلا اج املعلومات القاعدية للمؤسسة و ملركزي إلدميفية وتعترب النظام اظبني التطبيقات العملياتية والو 
 القيام بعدة حتليالت.

بني عدة  لتقسيم البياناتعالة وجهة النظر اهلندسية فان الشكل امللقم/الزبون يعد من الوسائل الف ومن
أين  ةالغري املركزيسات يوفرها تستخدمه املؤس د، ومن حيث املرونة اليتتخدمني عن طريق ملقم مركزي أو مبعمس

نفس اجملال ظهر مركز  ويفحيتفظ املستخدمون احملليون بتطبيقاهتم إىل جانب قدرهتم على الدخول إىل ملقم البيانات 
طيعون القيام مبحاكاة من خالله يست والذيمني احملليني ف إىل توفري قاعدة بيانات للمستخدالذي يهد املعلومات

 
* Enterprise Resourcing Planning  
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 .خاصة مبجال نشاطهم ةجلومعا

يسمح ملختلف أعضاء املؤسسة  :)Groupeware /work flow( العملبرامج مجموعة العمل/ تدفقات  -2
املعلومات حىت ترفع دورة معاجلة  وإدارة ومراقبةيم بتنظ ويسمحبالعمل فيما بينهم بشكل أفضل بواسطة شبكات آلية 

 تتطلب تبادل البيانات بني ألعمال اجلماعية اليتهذه التكنولوجيا با طبوترتعمل اجلماعي يف املؤسسة، من إنتاجية ال
 نفس الفرقة.
مدمج يف نظام مركزة  وتكونتطبيقيا تستخدم هذه التكنولوجيا بطريقة مركبة خاصة يف املؤسسات الكبرية   

تسمح بتقسيم  اتبكشو الزبون -ليني حسب النموذج امللقمقاعدية يف متناول املستخدمني احملالبيانات ال وتوضع
 .الوثائق...) ، إدارةworkflowمثل ( تمبساعدة أدوا وذلكيانات الب

بيانات هناك تطور ملحوظ ال وحتليليف إطار ختزين  :نظم مخزن البيانات إلى من نظم إدارة قواعد البيانات -3
شيء اليت مسحت قبل كل  سةسنظم إدارة البيانات وختطيط موارد املؤ ظم خمزن البيانات رغم أن تقنيات مع ظهور ن

تأيت نظم خمزن البيانات لتوسيع نظام املعلومات احملاسيب بإدماج ارة عملياتية حديثة ومدجمة للمحاسبة و بوضع إد
 .ددة األبعادجمموعة البيانات يف قاعدة متع

حىت ذات و جاع معلومات العمليات املعاجلة من النظم املختلفة ن البيانات على اسرت يقوم مبدأ نظام خمز و 
هبذا الشكل توفر إمكانيات  وبتنظيمها) هبدف جتميعها يف "مستودع مشرتك" ERP,CRM,SCMتلفة (الطبيعة املخ

ية بإمكا�ا تغذ واليتالتجارية...) املالية، (املصدر بيانات املختلفة ال وتقاطععديدة يف إطار املعاجلة املتعددة األبعاد 
 .والرتحيلار قر الأنظمة اختاذ  موماعو  ةالتطبيقات التحليلي القيادة،لوحة 

   اختاذ القرار يف خمتلف املؤسسات       ات يف إطار مشرتك هبدف التحليل و إن اهلدف األساسي هو وضع البيان
حتليالت خمتلفة حسب مواصفات ن القيام مبعاجلات إحصائية و مكملخمتلفة من ا تأدواو وجيا متقدمة ومبساعدة تكنول

 حمددة. 

 .اللكترونيةالبيانات اجيا تبادل ني: تكنولو االفرع الث

حديثا ) و * EDI( منذ العديد من السنوات مت احتواء تبادالت املعلومات بفضل تطور التكنولوجي من نوع
مع ستخدمني الداخليني يف املؤسسة و ملبادل املعلومات بني االيت أدت إىل تطوير تو  Internet/intranetاستخدام 

 األطراف اخلارجية.

انتشر الشكل الغري ملموس للمعلومات والتبادالت لقد  ة:للتدفقات داخل المؤسسالشكل الغير ملموس  -1
العشرينية األخرية ار التنظيمي يتميز باملرونة خالل أصبح اإلطو  ،احملاسبة اآللية الداخلية واخلارجية للمؤسسة مثل

 
* Echange de données informatisées 
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مية، دفرت األستاذ...)،  بية (دفرت اليو الدفاتر احملاسسبية و اا خيص شرعية الوثائق احمل، فيمالتقنية وراتللتكيف مع التط
لمعلومات يف كما أن اإلدارة الضريبية تبنت هذا األمر لتبسيط اإلجراءات اإلدارية عن طريق التبادل االلكرتوين ل

تبادالت جمال ال أما يفالتدفقات النقدية.  تبادل وك عن طريقاالجتماعية، وبني املؤسسة و البن التصرحيات الضريبية و
والذي مسح بتفتح املؤسسة على حميطها بشكل كامل، رغم  " E-economie "ر مهم عن طريقرية كان التطو التجا

 املعامالت. وإثباتظهور بعض الصعوبات لشرعية املتعاملني 

ترتكز على  واليتاحملوسبة  تظهرت تكنولوجيا تبادل البيانا :)EDI( ةكترونيدل البيانات االلتكنولوجيا تبا -2
 لكرتونية بني وحدتني خمتلفتني مبساعدة أدوات اتصال خمتصة.يانات االبادل البت

 القائمة*EDIFACT ار الدويللقد أصبحت هذه التبادالت ممكنة بفضل بروتوكوالت االتصال مثل املعي
هبدف   * EDIFICAS ىمفيما خيص احملاسبة يوجد معيار خاص يساتصال البيانات املالية والتجارية، و  انسجت على

   ئل مثل الكتابات احملاسبية، املوازنات احملاسبية، خمطط احلسابات... حيد الرساتو 
املعلومات  وفعاليةضمان جودة  بني الشركاء مع مزايا مهمة بتسريع تبادل البيانات"EDI"تطبيقيا تقدم  

هبدف االتصال  تعن طريق التطبيقا "EDI"استغالل  ويتماألقل أمنا،  "WEB"اليت تعترب أفضل من تكنولوجيا و 
 شركائها خللق حوار دائم يف االجتاهني. وخمتلفاملؤسسة  كامل بنيامن   ويفاملطلوب  البيانات بالشكلتبادل و 

 :)WEB  Internet/Intranet(تكنولوجيات ظهور  -3
، للمؤسسةني اخلارجيني لمتوسع استخدام االنرتنيت يف جمال تبادل البيانات مع خمتلف املتعا :تاإلنترني -أ

أي تبادل السلع   " E –Business "و " economie- "فيما يتعلق بالتبادالت التجارية يف إطار  وخاصة
خدماهتا على الزبائن يع املؤسسة عرض منتجاهتا و ستطث تحبي "WEB"يت انطالقا من بوابة اخلدمات عرب االنرتنو 

امن ت عن طريق االنرتنيت بالضمانات و الالتبادتطور  ويرتبطالدفع. و  ،اكل املتعلقة بالطلب، الفوترةرغم بعض املش
 .واإلثباتبالتقدم التقين إىل جانب التطورات التنظيمية املتعلقة بالشرعية  تالبيانا

ات تبادل الرسائل، ملف وتسهيلبتحسني االتصال داخل املؤسسة  تإلنرتانتسمح ا داخليا، :االنترانت-ب
 ويف. واإلدارةكز املستقلة عموديا بني الوحدات التشغيلية ومات بني املرا بانتقال املعل ويسمح، اتوالتطبيقالبيانات، 

ة، مجع كامل للبيانات من جهات خمتلف يتطلبه من ومات اخلاصة بالرتحيل جمال احملاسبة جند العديد من التطبيقا
نطقة مؤسسة مب 69يف  1999 نةس A. Godener, N. Gonthier, N. Besacierالتحقيق الذي قام به  واظهر

Rhone-Alpes  ت جماالت مهمة الستخدام االنرتان أربعة 317ومت نشر نتائجه يف اجمللة الفرنسية للمحاسبة العدد
 :وهي التسيري، ومراقبةاحملاسبة يف 

 
* Echange de données informatisées pour l’administration et le commerce et le transport. 
* Echange de données informatisées en matière financière, informationnelle et comptable, audit 
analytique et sociale 
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 ؛(التصرحيات بني اجملمعات هبدف اإلدماج ةالرسائل االلكرتوني 
  ؛اسيب، تقديرات اخلزينة)اإلدماج احمل(الرتحيل، التسيري، ت ماالتغذية الغري مركزية لنظام املعلو 
 سة املؤونات، مؤشرات التسيري...)؛تبادل اخلربات (سيا 
 سواء فيما  تسسايف املؤ  وعمليةحقيقية  واملعلوماتالتكنولوجيات اجلديدة لالتصال  نالحظ أن مسامهات

 .ريوالتسيخيص تصميم النظم احملاسبية أو يف تبادل البيانات 

، املعاجلة البعدية للمعلومات ةيف حل املشاكل املتعلقة بالالمركزي جيا املعلومات واالتصاالتولو تكن، تساهم وأخريا  
ل، كما أن فتح النظام احملاسيب لغات االتصا وتوحيدل إىل النظام صعوبات جديدة تتعلق حبماية الدخو  رغم ظهور

   اإلسرتاتيجية.ت نايالالستخدام املتعدد جيلب خطر فقدان سرية الب

 مطلب الثاني: أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النظام المحاسبي.لا

، ويظهر ذلك من خالل تأثري ة احملاسبيةواالتصاالت لتسهيل أعمال املعاجل استخدمت تكنولوجيا املعلومات
 وفيما يلي سنذكر أهم هذه التأثريات.  ها على النظام احملاسيب،استخدام

 عناصر النظام المحاسبي.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على م أثر استخدا ع األول:فر ال

 :واليت من أمهها قوماتيقوم النظام احملاسيب على جمموعة من امل
 .عن العمليات املالية بني املنشأة واألطراف اخلارجية : وتشمل املستندات اليت حتوي بياناتنداتوالمست الوثائق -
 دفاتر اليومية ودفاتر األستاذ حيث يتم التسجيل يف هذه الدفاتر من واقعاو  دفرت : وتشمللسجالتاو  ترالدفا -

 .ئقاملدونة يف الوثا البيانات
واخلصوم وحقوق امللكية  األصولمصنفه يف شكل جمموعات متثل  احلاسبات وأرقام أمساء: وميثل دليل الحسابات -

 .واملصروفات واإليرادات
 .وقائمة املركز املايل األعمال: ومتثل قائمة نتيجة رىاألخة والتقارير اليلما القوائم -

يف معظم عناصر النظام يف جمال احملاسبة تغيريًا  تصاالتتكنولوجيا املعلومات واالاستخدام  علىقد ترتب و 
 التايل:النحو  علىسيب احملا

يسهل ىت حجام وأشكال معينة حأ ات: أخذت املستندات شكل بطاقات ذالمستندات والدورة المستندية -
استخدام املستندات حيث يتم  الدورات املستنديةالكمبيوتر كما حدث تغرياً يف مسار  إىلما هبا من بيانات  إدخال

يعين اختصار أن واحد أو يف دفاتر األستاذ قبل دفاتر اليومية وهذا دفاتر اليومية ودفاتر األستاذ يف يف التسجيل يف 
 . ديةتنسيف الدورة امل
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: من ناحية تصميم الدفاتر والسجالت لقد مت االستغناء عن معظم الدفاتر والسجالت ـالتالدفاتر والسج -
 أن تطلب األمرانات واملعلومات فقد وسائل حفظ البيكمبيوتر يف شكل ملفات، كما تغريت وأصبحت داخل ال

و خانات أعمدة أ علىحتتوي  ثيحب الكمبيوترتكون صفحات هذه الدفاتر والسجالت يف شكل ملفات داخل 
الوضع يف النظام كما هو   ]T[أن تأخذ شكل حرف  بدًال منمتتالية إلثبات القيم املدينة والدائنة والرصيد 

 . اليدوي

مبثابة قوائم  ا: خبصوص القوائم املالية والتقارير جند أن معظم املستويات اإلدارية تعترب خمرجاهتريروالتقا القوائم -
اذ القرارات اإلدارية كما تعرتف هبا بعض اجلهات اخلارجية مثل البنوك كأساس ختااالستعانة هبا يف  كنميوتقارير 

 علىر إذ أصبحت تعد دورية التقاري علىام تلك الوسائل شة، ومن ناحية أخري فقد أثر استخدللمحاسبة واملناق
 .ناسبالوقت امل يفو  إلدارية بسرعةفرتات متقاربة وهذا ساعد اإلدارة يف حل املشاكل ا

ات حيث كود لكافة احلساب  على: تأثر دليل احلسابات باستخدام الوسائل اإلليكرتونية إذ حيتوي لحساباتل ادلي -
                                                                                         من األمساء اإلنشائية الوصفية.   تستخدم طريقة الرموز بدالً 

 اإلجراءات المحاسبية.  ىعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأثر استخدام  الفرع الثاني:
طبيعية  علىيف جمال التنظيم احملاسيب تأثريًا كبريًا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخدام علىلقد ترتب 
 من هذه اآلثار ما يلي: ونذكر العمليات احملاسبية، 

 علي ما يلي:  اسباحملر يقتصر دو  -1
 ؛املستندات اليت تتضمن البيانات جتميع -
 ؛رإعداد البيانات بطريقة مالئمة لإلدخال يف الكمبيوت  -
 ؛رنات يف كتابة برامج الكمبيوتاالستعانة خبربة مشغلي البيا -
 .تفسري املعلومات اخلارجة من الكمبيوتر ليسهل يف ضوئها اختاذ القرارات املختلفة -
 ما يلي:  علىلحقاته صر دور الكمبيوتر ومقتي -2
 ؛غيلها طبقاً للربنامجالكمبيوتر يف ملفات معينة حلني تش ىلتسجيل البيانات من وسائل إدخاهلا إ -
يل البيانات حسب التعليمات واألوامر الواردة يف الربنامج، ويقوم هبذه العملية الكمبيوتر ذاته صنيف وحتلتبويب وت -

 .ختلفةامله بواسطة وحدات
 ؤسسة.دات بعد اإلدخال بدًال من أ�ا كانت مبعثرة يف كل قسم من أقسام املفظ املستنمركزية ح -3
احلسابات بدفرت األستاذ بعملية واحدة، وهذا يوفر الوقت ويقلل من  ىلجيل يف دفاتر اليومية والرتحيل إيتم التس -4

 .حملاسبيةعمليات ايف دورة ال حلرااختصار بعض امل ىلفرصة اخلطأ فضًال عن أنه يؤدي إ
ساليب التقليدية، ميكن نطاق ضيق وباستخدام األ علىاتساع نطاق حتليل البيانات، فبعد أن كان التحليل يتم  -5

وباستخدام أساليب حبوث  نطاق واسع وبطريقة علمية علىلتحليل م احلاسبات اإللكرتونية، أن يتم ابعد استخدا
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 .العمليات
يث أصبحت خمرجات الكمبيوتر تستخدم كتقارير نتائج واملعلومات حوظ يف أسلوب عرض الحمل تغيري هناك -6

 .لبيانية والتحبريإلعداد الرسوم اوتزويدها بوحدات  وخصوصاً بعد تطوير وحدة املخرجات

 مفاهيم وأساليب المحاسبة. ىعلواالتصاالت  تكنولوجيا المعلوماتأثر استخدام  الفرع الثالث: 
 :وظهور مفاهيم جديدة من أمهها جديدة،حملاسبة أفاقاً كرتونية يف جمال ادام احلاسبات اإللتخاسح لقد فت

 .مفهوم النماذج -
 .لتجاربمفهوم ا -
 ت متعددة األغراض.مفهوم البيانات واملعلوما -
 مفهوم التشغيل الفوري للبيانات. -
 مفهوم الشمولية عند دراسة املشكلة. -
 مفهوم التكامل والتنسيق. -
 وكها.ليل النظم ودراسة سلحتم مفهو  -

حيث استخدمت  كما كان الستخدام احلاسبات اإللكرتونية يف جمال احملاسبة دورًا هامًا يف تطوير أساليبها
 نها ما يلي:أساليب حديثة نذكر م

 بحأسلوب التشغيل االلكرتوين يف جمال حتليل وحفظ واسرتجاع البيانات واملعلومات ألن األساليب اليدوية مل تص -
 ألعمال الكبرية.ناسبة يف حالة حجم ام
ممكنا بدون استخدام احلاسب األساليب الرياضية واإلحصائية واهلندسية يف جمال حتليل البيانات وهذا مل يكن  -

 وين.االلكرت 
صميم السياسات املالية أساليب نظرية النظم يف جمال تصميم النظم احملاسبية ودراسة سلوكها خالل الزمن وت -

 .يةواإلدار 
لتشمل تقدمي البيانات ومعلومات احتمالية عن املشكلة حتت  سبة وتطورات أغراضهاكما اتسع نطاق احملا

خدام أساليب احملاكاة وبة ويف الوقت املناسب، وذلك باستسياسات بديلة بدرجة الدقة املطل توحتظروف خمتلفة 
 واالحتماالت.

 يقومات النظام المحاسبتصاالت على أهداف وماالو  الفرع الرابع: أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات
تأثري استخدام ذلك من خالل  ويظهرمنذ أن ظهر اإلعالم اآليل استخدم لتسهيل أعمال املعاجلة احملاسبية 

  :من خاللام احملاسيب حلاسوب على النظا
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ة نالسهي ل فرتة زمنية معينة خال وعن نتائج أعماهلا ومركزها املايلنشاط املنشأة  وأوجهتوفري معلومات عن طبيعة  -
 ؛املعلومات إىل أطراف خارجية ذات عالقة وتوصيل هذهاملالية 

 ؛والرقابة اختاذ القرارات والتخطيط دارة يفتويف معلومات تفيد اإل -
 1 .املنشأة ومحاية أصوهلا والرقابة عليها تويف معلومات تساعد يف محاية أموال -

هذا ال يغري من أهداف  أن إالالبيانات  ةإجراءات التسجيل ومعاجل يفإن استخدام احلاسوب حيدث تغريات 
إىل  فه، حيث استخدامه يؤدييادة فعالية النظام يف حتقيق أهدااستخدام احلاسوب يؤدي إىل ز  النظام احملاسيب. إن

ة ج حمددة معدامرب اجلهاز وطبقاً ل تقليل فرص ارتكاب اخلطأ والغش يف البيانات حيث يتم تشغيل هذه البيانات داخل
 .دافاأله هذه طبيعةكفاءة النظام ولكن دون إن يؤثر على  ستخدام احلاسوب يؤثر على درجةحيث أن ا مسبقاً.

 الداخلي.تدقيق الا المعلومات واالتصاالت على المطلب الثالث: أثر تكنولوجي
تخدام سااآلخر، ومن مث لقد أثر  ىعلسوف يؤثر  أحدمهاباحملاسبة ارتباطا وثيقا، فأي تغيري يف  تدقيقرتبط الي

 تدقيقأساليب وإجراءات الأغراض ومنهجية ومعايري و  ىلنظام احملاسيب علتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ا
واملنظمات املهنية املعنية بذلك، وصدرت العديد من القرارات  تدقيقتناول علماء احملاسبة والوظ، ولقد بشكل ملح

 الصدد.ا ذهني يف دققامل تساعد ليتا والتوصيات واملعايري
يف  ملية للتدقيق الداخليجراءات العأهم معامل هذا التأثري كمقدمة لبيان اإل ما يلي إىلوسوف نتناول في

 .لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملؤسسة استخدام 

 .تدقيقالأهداف  ىعلاستخدام المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أثر : الفرع األول
عنها يف ظل التشغيل اليدوي، واليت تتمثل  استخدام تكنولوجيا املعلوماتيف ظل  تدقيقلاختتلف أهداف  ال

 اآليت: يف 

 ؛انات الداخلة واملعلومات اخلارجةالبي سالمة ودقة علىاالطمئنان  -
 ؛لبياناتسالمة النظم احملاسبية واملالية وكفاءهتا يف تشغيل ا -
 ؛ة تشغيلهان من كفاءانيمة واالطمئيقة سلبطر ت دااملوجو  علىاحملافظة  -
 ؛مدي فعلية نظم الضبط الداخلي -
 ؛ؤسسةتحقيق أهداف املااللتزامات بالسياسات والربامج ل مدي سالمة وفاعلية اخلطط وبيان مدي -
 األحسن. إىلتقومي األداء وتقدمي التوصيات واإلرشادات للتطوير  -

يف معاجلة العمليات املالية واالتصاالت  تاولوجيا املعلومة لتكنسسؤ استخدام املأن  ىولكن ميكن التأكيد عل

 
1 http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=453827. 
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دمها تكنولوجيا املعلومات  تقاليت املزايامن خالل ة أفضل، وهذا حتقيق األهداف السابقة بطريق على دققساعد امل
 : من أمهها رنذك واالتصاالت

يب وميكن من فورية التصو  ةوهذا يظهر األخطاء بسرع ،املاليةُميكِّن سرعة اإلثبات من إخراج املعلومات املالية وغري  -
  اليدوي.باملقارنة بالتشغيل 

من استخدام  دققاملالعمليات املالية  ا املعلومات واالتصاالت يف معاجلةاستخدام املؤسسة لتكنولوجييساعد  -
 اء بسرعة.داألأساليب التحليل باملقارنات والنسب ويستخرج مؤشرات ومعامل تساعد يف املراقبة وتقومي 

قب من تطبيق واملرا دققاملاملؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معاجلة العمليات املالية م اداستخيساعد  -
املؤسسة فروع  علىيف الرقابة    Inter – netاملعلومات اخلارجية وشبكة Inter – Netالداخلة نظام شبكة املعلومات 

 واخلارجية.الداخلية 
  يلي:التحليل والتقومي ويف عرض التقارير من أمهها ما العمليات املتطورة يف  من استخدام أساليب حبوث قدقميكن امل -

 اإلحصائي. التحليل 
 لذايت.وسائل الضبط والتحكم ا 
 .أسلوب املعاينة اإلحصائية 
  .أسلوب حتليل النظم 

بيانات جاع الرت سمن سرعة اات املالية ليعماستخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معاجلة اليساعد  -
ذا ميكنه من إعادة النظر يف بعض الديسكات وحنوها وه ىواملعلومات املخزنة داخل ذاكرة الكمبيوتر أو عل

 ملالحظات.ا
برامج "يطلق عليها  تدقيقمن خالل وضع برامج  تدقيقإمكانيات الكمبيوتر يف تنفيذ عمليات ال دققاستخدام امل -

 .ج جاهزة أو معدة لغرض حمدد بعينه، أو برامج عامةبرام نو وقد تك "تدقيقوين للكرت لاحلاسب اال

 .تدقيقمنهجية ال ىعلاالتصاالت م المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات و استخداأثر : الفرع الثاني
 تدقيقة اليهجمن استخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معاجلة العمليات املالية منيربز أثر 

  واحي اآلتية:نلوالرقابة يف ا
 دراية وخربة مقبولة باآليت:  ىحيث جيب أن يكون عل )والعملي العلميالتأهيل (دقق املتغري يف معرفة  -

 ؛يات احلاسبات اإللكرتونيةاسأس 
 ؛الكمبيوتر إىلئل إدخال البيانات أساسيات وسا 
  ؛امج الكمبيوتر املتداولة ولغاهتاأساسيات بر 
 ةجت تفسري املعلومات اخلار اسيأسا . 

 ومتابعة التنفيذ أوًال بأول. والرقابة باستخدام إمكانيات الكمبيوتر تدقيقالشامل لعمليات الو التخطيط الدقيق  -
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 ما يلي:  ىوالرقابة حيث يتم الرتكيز عل تدقيقاضح وملموس يف وضع برامج وإجراءات ال و تغري -
 ؛ات وما يف حكمهاستندملباالواردة املدخالت  ىعل التدقيق السابق 
 ؛ن البيانات لالطمئنان من سالمتهااملدخالت م ىعل تدقيقلا 
 ؛آلية تشغيل البياناتر اليت تتضمن برامج الكمبيوت ىعل تدقيقال 
  ؛سالمة أجهزة الكمبيوتر املستخدمةاالطمئنان من 
 املعلومات اخلارجة. ىعل تدقيقال 

، وميكن استخدام ليديةاألدلة التق إىل ةفة البيانات، باإلضان صحم ققيف التح ساعدتغري يف أدلة اإلثبات اليت ت -
 أدلة مستحدثة مثل: 

 ايت.أدلة الضبط والتحكم الذ -
 أدلة املطابقة الذاتية. -
 يانات واملعلومات الشاذة غري العادية.الب أدلة -
 أدلة التحليل املتعدد اجلوانب والنواحي واملفاهيم.  -
 أدلة احلدود. -

استخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معاجلة يؤدي  ثيوالرقابة، ح تدقيقير الار تقتغري يف دورية  -
 .ل العرض واإلفصاح احلديثة يف ذلكلك التقارير واستخدام وسائتقصري فرتة إعداد وتقدير ت إىل يةالعمليات املال

 .تدقيقأساليب ال ىعلت الصااستخدام المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات واالتأثر  :الفرع الثالث
 إىلمليات املالية استخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معاجلة العيف ظل  دققيسعى امل 
أدلة اإلثبات الكافية لالطمئنان من صحة البيانات الداخلة وسالمة التشغيل، ومن دقة وأمانة  د منمزي علىاحلصول 

يت ٌيَسهِّل الكمبيوتر من جمموعة من األساليب وال تحقيق هذه الغاية يستخدملو  ،املعلومات اخلارجةوموضوعية 
  يلي:استخدامها من أمهها ما 

 ؛استخدامها يف ظل التشغيل اليدوي ة العادية واملتطورة واليت يتعذرتحليل باستخدام األساليب اإلحصائيال -
 ؛اهائية يف اختيار العينات وتقومياستخدام أسلوب املعاينة اإلحص -
البيانات واملعاجلات احملاسبية وموضوعية املعلومات اخلارجة ذايت للتأكد من صحة لاأسلوب الضبط والتحكيم  -

 ؛ب نظرية النظمهج وأساليالصدد مبنوميكن االستعانة يف هذا 
يز ومجع كرت الاألرقام الشاذة يف البيانات واملعلومات إلعطائها مزيدًا من االهتمام و  إلبرازتصميم برامج الكمبيوتر  -

 ؛ات حوهلاحامزيد من اإليض
 ؛ر املختلفةأسلوب العرض واإلفصاح البياين يف إعداد القوائم والتقاري -
 األفضل.  يف التصويب والتطوير والتحسني إىلأسلوب التغذية العكسية باملعلومات دورة  -
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مؤسسة لتكنولوجيا المعلومات استخدام الفي ظل  نطاق وكيفية التدقيق الداخلي المبحث الثالث:
 .معالجة العمليات المالية يواالتصاالت ف

أدى إىل خلق بيئة ساعدت على الوقوع يف  يف احملاسبة ية للبياناتاستخدام نظم املعاجلة اآلل لقد أدى
عدم رقابة وخطر األخطاء وارتكاب جرائم الغش باإلضافة إىل حدوث بعض املخاطر تتمثل يف اخلطر احلتمي وخطر ال

 .  لرقابةلواألخطار من خالل بناء نظام سليم  تاالكتشاف وميكن احلد من هذه املشكال

 لنظام المعلومات المحاسبي دخل إلى التدقيق الحاسوبيألول: ماالمطلب 
 لنظام املعلومات احملاسيب. عامل الرئيسية للتدقيق احلاسويبيف هذا املطلب أهم امل لو اسنت

 الحاسوبي تدقيقتعريف ال الفرع األول:

شغيل يف بيئة الت تدقيق" بتعريف الكتابه "تطبيق التدقيق احلاسويب  يف  José plansقام خوزي بلنس
هبدف إبداء رأيه على  ومؤهل:" اختبار منهجي للنتائج أو اهليكلة احلاسوبية، يقوم به شخص مستقل االلكرتوين بأنه

ت املؤسسة امفحص مفصل لنظام معلو  . تعترب التدقيق احلاسويب1وما"التطابق مع املعايري املتعارف عليها عم
أو ملساعدة فريق التدقيق ..) يقوم هبا شخص خمتص حلساب اإلدارة ت املادية، الربامج، اإلجراءات، الرقابة.(املكونا

 اخلية، وتقدمي التوصيات.تقييم الرقابة الدو  ،واختبارهامفاتيح الرقابة،  التقييم، وحتديدوتتضمن هذه العملية  ،املايل
ملنشأة ويؤكد ن استخدام احلاسب يساهم يف محاية أصول التحديد فيما إذا كا هي عملية مجع وتقييمأو "  

تدقيق يف وبناًء على التعريف السابق فأن هدف ال، سالمة بياناهتا وحيقق أهدافها بفاعلية ويستخدم مواردها بكفاءة
  وجود:أن يرتكز على التحقق من  للمعلومات جيب ظل التدقيق اآليل

 ة بكفاءة عالية؛السليم التقاريرو توفر املعلومات إلعداد القوائم  مالئمة نظم معلومات حماسبية -
 2"األدىن.أو يقللها إىل حدها  واملخالفاتنظام فعال للرقابة الداخلية مينع حدوث األخطاء  -

  تدقيقتكنولوجيا المعلومات وعملية الالفرع الثاني: 
لية وتقييم هذه ق بتأكيد اإلدارة عن البيانات املالعهي عملية منتظمة للحصول على أدلة تت تدقيقعملية ال إن

دلة بصورة موضوعية من أجل التحقق من مدى مطابقة تأكيدات اإلدارة للمعايري املوضوعة وتوصيف النتائج األ
 العالقة.لألطراف ذات 

ضل جلمع األدلة فأة فإن املدقق مكلف بتوجيه املوارد احملدودة توجيها وملا كانت املوارد املتاحة للمدقق حمدود

 
1 Bacem Jarray, Master spécialisé nouvelles technologies Et gestion comptable financière et fiscale, revue du 
module AR (comptabilité client) du progiciel JDEwards d’une société pétrolière dans le cadre d’une mission d’audit 
financier, Ecole supérieur de commerce de SFAX, www.memeoireonline.fre.fr. 
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استخدام تكنولوجيا املعلومات يف  سبة لذلك فقد بدأ االهتمام بدراسة مدى وفعاليةنااليت متكنه من اخلروج بالنتيجة امل
  .تدقيقاليف أعمال  دققملساعدة امل تدقيقعملية ال

وهرية اإلجراءات جو ناهج والطرائق احملاسبية ولكنها غريت بصفة أساسية فاألنظمة االلكرتونية مل تغري امل
 .ون لتحقيق هذه األهداف قد تغريتدققتتغري ولكن األدوات اليت يستخدمها اململ  تدقيقاحملاسبية كما أن أهداف ال

ليدوية من حيث إبداء ا تدقيقيف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات ال ختتلف عن األهداف يف ال تدقيقأي أن أهداف ال
 .   ، وخدمة اإلدارةالرأي

  باحلاسب:عني خمتلفني من النشاط املرتبط التشغيل االلكرتوين للبيانات لوصف نو  تدقيقاصطالح أن  ومبا

 ظام التشغيل االلكرتوين للبيانات؛عملية فحص وتقومي هيكل الرقابة الداخلية يف ن -
 واليت كانت تتم بشكل يدوي. تدقيقض أعمال اليف أداء بع دققاحلاسب من قبل امل استغالل -

ال بد وأن ختضع إىل نظام الرقابة الداخلية ت تشغيل البيانات ضمن نظم املعلومات احملاسبية عمليا عفإن مجي
يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات  تدقيقباعتباره جزءا مكمال لنظم املعلومات احملاسبية وبالتايل فإنه ميكن وضع إطار لل

 1هذا اإلطار يتكون من ثالث مراحل:و 

وأنشطة  أهداف التدقيقة على وضع حتتوي هذه املرحل: تدقيقعملية ال وتخطيطة الداخلية بافحص نظام الرق -1
بعمل تقييم مبدئي واضح  مدققاملتعلقة جبمع البيانات واملعلومات الضرورية اليت تسمح لل واألنشطةالتخطيط املبدئية 
 . واإللكرتونيةوجه النظم اليدوية ألبة الداخلية لالعتماد على أساليب الرقابة الداخلية وحمدد لنظام الرقا

املرحلة األوىل وتتضمن هذه املرحلة عمليات  املوضوعة يف تدقيقيرتكز األداء على خطة ال: تدقيقال أداء عملية -2
يدوية واإللكرتونية تكون دقيقة وتؤدي وظائفها أكثر تفصيَال للتأكد من أن أساليب الرقابة ال البيانات واملعلوماتمجع 

متثل  اجلوهرية وهيني حدوث األخطاء ونواحي الضعف يف حتديد أو تعي مساعدة املدققعلى حنو فعال وتستطيع 
  األخرى.التدقيق إجراءات  الوجود وبقيةاختبارات مدخالت  بدورها

ل إىل دقة ومعقولية بيانات املفردات املدرجة بالقوائم يف الوصو  دققهذه املرحلة تساعد امل :اختبارات الوجود -3 
 الثانية. واملرحلة املرحلة األوىليف  على النتائج اليت توصل إليها دققيقوم هبا امل هذه االختبارات اليتاملالية وترتكز 

    لمعلومات.في ظل المعالجة اآللية ل تدقيقأهمية ال :الفرع الثالث
العمليات احملاسبية االلكرتونية دون استخدام احلاسوب وذلك  تدقيقيف  أداء مهمته مدققال ميكن لل

 التالية:لألسباب 
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 االلكرتوين للبيانات احملاسبية؛ نتيجة التشغيل تدقيقال مهام وإجراءاتتطور املستمر يف ال -
 عديد من املنشآت.من آثار على املركز املايل لل تدقيقملا يرتتب عن ال تدقيقتوفري الوقت الالزم ألداء عملية ال -

معرفة ودراية بطبيعة  دققن لدى امليف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات تتطلب بأن يكو  تدقيقومبا أن عملية ال
يف  دققحيث أن مشاركة امل تدقيقيف تصميم جوانب الرقابة وال دققالنظام االلكرتوين فإنه من األفضل مشاركة امل
رورية يف حالة نظم التشغيل املتقدمة كما أ�ا تساهم يف حتقيق األمور تصميم النظام سوف تكون أكثر حساسية وض

 التالية:

نية وضع نظم شاف األمور الشاذة وتقليل احتمال التحايل والتالعب باحلاسب االلكرتوين نظرا إلمكاضمان اكت -
 رقابية حماسبية أفضل؛

 من احتمال اكتشاف األخطاء والغش؛وتزيد  والقرائنمن استخدام أساليب أفضل جلمع األدلة  دققمتكن امل -
 ؛تدقيقدم توافر مسار للستندي وعمعاجلة املشكالت املتعلقة بفقدان الدليل امل -
         .بنسخ لكل الربامج املتعلقة بالتطبيقات احملاسبية اهلامة والتعديالت فيها دققتزويد امل -

عد يف تقليل الوقت املبذول على العمليات املختلفة يسا تدقيقوبالتايل فإن استخدام احلاسوب يف جماالت ال
 تدقيقبشكل عام وتنبع أمهية استخدامه يف جماالت ال تدقيقيف عملية الالكتابية وعلى العمليات احلسابية وتقليل تكال

    التالية:يف أنه يساعد على حتقيق األمور 

 الشخصي؛رار وعملية ممارسة احلكم حتسني عملية اختاذ الق -
 بشكل عام؛ تدقيقية ال جودة عملحتسني -
 ؛تدقيقلدى العمالء إزاء عملية الزيادة النظرة املتفائلة  -
 ؛تدقيقاحلاسوب يف عملية ال ابسبب استخدامه تدقيقة شهرة مكاتب الزياد -
 ؛تدقيقيجة استخدام احلاسوب يف الاحلصول على العمالء جدد نت -
 ؛سوببسبب استخدام احلا تدقيق الإمكانية استخدام أساليب حديثة يف -
 ؛املعقدة بدرجة أكثر سهولة تدقيقالعمليات ال إجناز بعضإمكانية  -
 ني من قبل الشركاء أو املديرين.دققأعمال امل دقيقتتسهيل عملية  -

 في ظل المعالجة اآللية للمعلومات تدقيقأهداف ال الفرع الرابع:
إمكانيات احلاسوب يف  باالستفادة من مدققتسمح لل تدقيقإن استخدام نظم احلاسوب إلجناز أعمال ال

امج احلاسوب  لقراءة البيانات املطلوب التحقق تنفيذ هذه األعمال بسرعة وبدقة أكرب حيث متكنه من استخدام بر 
منها  واختيار العينات وإجراء اخلطوات الالزمة جلمع األدلة كما تساعده يف تنفيذ االختبارات املنطقية واحلسابية 

عملية التحقق من صحة العمليات السابقة وبتكلفة أقل من تكلفة األداء اليدوي أي  قمدقوبالتايل سهل احلاسوب لل
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 استخدام احلاسبات اإللكرتونية يف إدارة البيانات احملاسبية قد أدى أو يساهم يف حتقيق األهداف التالية: أن

ة ممكنة خلدمة فحص استخدام احلاسوب للتأكد من أنه يستخدم بأقصى طاق دققأي أن هدف امل: االقتصاد -
  املنشأة.ت املناسب مما يعود باملنفعة على املنشأة وبأقل التكاليف ويوفر املعلومات والبيانات املطلوبة يف الوق

فحص فعالية األدوات الرقابية للتأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلية يف مجيع  دقق: أي أن هدف املليةالفعا -
 ية.والتشغيلاألنشطة اإلدارية واملالية 

األكثر أمهية بالنسبة للمنشأة  التحقق من استخدام احلاسوب لتلبية املتطلبات دققأي أنه جيب على امل: الكفاية -
 النسبية.حبسب مفهوم األمهية 

من خمتلف املخاطر املرافقة الستخدامه ومن أمهها ا�يار النظام  ممن محاية النظا دققمبعىن أن يتأكد امل: الحماية -
قد ملتعمد الذي ت املخزنة على األقراص احلاسبية ومشكالت الفريوسات وسرقة البيانات أو التخريب اوفقدان البيانا

 له النظم لتغطية املخالفات اليت قد يرتكبها بعض العاملني. تتعرض
ومبا أن مجيع عمليات تشغيل البيانات ضمن نظم املعلومات احملاسبية ال بد وأن ختضع إىل نظام الرقابة 

ا ذكرنا سابقا فإنه يعمل بشكل ومبا أن نظام الرقابة الداخلية يعترب جزءا مكمال لنظم املعلومات احملاسبية كم الداخلية
دقيق على حتقيق األهداف اليت سبق ذكرها لذلك سنعرض بإجياز الوسائل الرقابية اليت يتكون منها نظام الرقابة 

 .الضبط الداخلي، داريةالرقابة اإل، الرقابة احملاسبيةاملتعلقة بو  ،الداخلية

 ة في ظل النظم المحوسبة المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على اإلجراءات الرقابي
 1وسنذكر فيما يلي أهم هذه العوامل.تتأثر النظم يف ظل املعاجلة اآللية للبيانات بعدة عوامل، 

 المعالجة اإللكترونية واليدوية ولألاالفرع 
 ة البيانات إلكرتونيا عن بيئة املعاجلة اليدوية تتضمن على ما يلي:هناك خصائص متيز بيئة معاجل

يتم تصميم بعض أنظمة احلاسب اآليل حبيث تظهر مسار العمليات كاملة واليت تستخدم : اتمسار العملي -
 لوقت قصري أو يف شكل مقروء للكمبيوتر. تدقيقألغراض ال

اسب اآليل عموما لنفس تعليمات معاجلة املعلومات : تتعرض معاجلة املعلومات باحلاتساق معالجة العمليات -
ملعاجلة باحلاسب اآليل تتخلص عمليا من حدوث األخطاء الكتابية اليت تصاحب عادة على ذلك فإن ا وبناءً يدويا. 

املعاجلة اليدوية. وعلى العكس من ذلك فإن أخطاء الربجمة (أو أي أخطاء نظامية أخرى سواء يف جهاز احلاسب 
تعاجل هذه العمليات  وذلك عندما خطأ،يف الربامج) ينتج عنها كما لو كانت كل العمليات مت معاجلتها  اآليل أو

 حتت نفس الظروف.

 
1  www.socpa.org.sa/AU/au08/au0802.htm 
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: تركز كثري من أنظمة الرقابة الداخلية احملاسبية اليت يتم تنفيذ إجراءاهتا بواسطة أشخاص الفصل بين المهام -
ليت تستخدم احلاسب اآليل. ومن مث يستطيع أي شخص له حق منفصلني يف األنظمة اليدوية مقارنة باألنظمة ا

اسب اآليل أن جيرى عمليات غري متكافئة. وكنتيجة لذلك فإن من الضروري استخدام إدخال البيانات على احل
أنواعا أخرى من الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة اليت كان من املمكن احلصول عليها عادة عند الفصل بني املهام يف 

انسة عند معاجلة البيانات باحلاسب نظمة اليدوية. وتشمل أنواع الرقابة األخرى الفصل الكايف بني املهام غري املتجاأل
اآليل، تكوين جمموعة رقابة ملنع أو الكتشاف أخطاء التشغيل أو املخالفات، محاية البيانات من التدخل غري 

يذ املهام غري املتجانسة بواسطة أشخاص هلم حق االتصال أو املسموح به باستخدام كلمات السر (املفاتيح) ملنع تنف
 التعامل مع السجالت من خالل �اية طرفية مرتبطة مباشرة باحلاسب اآليل املركزي.التعامل مع األصول و 

: هناك احتمال تزايد عدد األشخاص غري املرخص هلم باالتصال باحلاسب اآليل، احتمال األخطاء والمخالفات -
يانات على احلاسب ذلك األشخاص الذين يقومون بأداء إجراءات الرقابة والقيام بإدخال أو تغيري البويدخل ضمن 

اآليل دون دليل مادي، كذلك ميكنهم االتصال أو التعامل مع األصول بشكل مباشر أو غري مباشر، وهذا قد 
يدوية. فالتقليل من تدخل العنصر حيدث يف األنظمة احملاسبية املستخدمة للكمبيوتر بصورة أكرب من األنظمة ال

ن أن يؤدي إىل تقليص مالحظة األخطاء واملخالفات. وغالبا أن البشري يف معاجلة العمليات باحلاسب اآليل ميك
 األخطاء أو املخالفات اليت حتدث عند تصميم أو تغيري الربامج التطبيقية تظل دون اكتشاف لفرتة طويلة من الزمن.

عة وكثرية : توفر أنظمة احلاسب اآليل إلدارة املنشأة أدوات حتليلية متنو اإلشراف اإلدارياحتمال زيادة فاعلية  -
تستطيع باستخدامها الفحص واإلشراف على خمتلف األنشطة باملنشأة. إن توفر مثل هذه األساليب الرقابية 

االعتماد عليها يف وضع  مدققكن للاإلضافية ميكن أن تستخدم لزيادة فاعلية نظام الرقابة الداخلية احملاسبية واليت مي
الفعلية مع النسب املخططة، وكذلك عمليات  التشغيل لنسبالعادية . فعلى سبيل املثال، املقارنات تدقيقخطة ال

تسوية احلسابات، تكون دائما متوفرة للفحص اإلداري بسهولة وبصفة منتظمة وىف الوقت املناسب إذ مت تنفيذها 
 فة إىل ذلك فان بعض التطبيقات املربجمة توفر إحصائيات عن عمليات احلاسب اآليلباحلاسب اآليل. وباإلضا

 ميكن استخدامها إلدارة وتقييم املعاجلة الفعلية للعمليات.

العمليات اخلاصة أو بعض اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ  بعض اآللي:البدء أو التنفيذ التالي للعمليات بالحاسب  -
يتم بنفس أوتوماتيكيا باحلاسب اآليل، واعتماد أو توثيق هذه العمليات أو اإلجراءات ال  عملية معينة ميكن تنفيذها

الطريقة املتبعة إلكرتونيا النظام احملاسيب اليدوي، كما أن اعتماد أو توثيق اإلدارة هلذه العمليات يكون ضمنيا قبول 
 اإلدارة لتصميم نظام احلاسب اآليل نفسه.

تؤدى عمليات معاجلة أو تشغيل  خرى على الرقابة على تشغيل الحاسب اآللي:اعتماد أنواع الرقابة األ -
نات باحلاسب اآليل إىل ظهور تقارير أو خمرجات أخرى ميكن استخدامها إلكرتونيا تنفيذ إجراءات الرقابة يدويا. البيا
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املعاجلة أو التشغيل باحلاسب  وتعتمد فاعلية هذه اإلجراءات الرقابية اليدوية على فاعلية الرقابة على دقة واكتمال
الرقابة اليت تتضمن الفحص اليدوي للقوائم االستثنائية املعدة  اآليل. فعلى سبيل املثال، تعتمد فاعلية إجراءات
 باحلاسب اآليل على الرقابة على إعداد هذه القوائم.

 التنظيميالهيكل  الفرع الثاني:

إدارة نشاطات املعاجلة  إجراءاتو نشأة بوضع هيكل تنظيمي يف بيئة معاجلة البيانات إلكرتونيا ؛ تقوم امل
 يلي:صائص اهليكل التنظيمي ملعاجلة البيانات إلكرتونيا على ما إلكرتونيا. وتتضمن خ

على الرغم من أن معظم األنظمة اليت تستخدم نظم املعلومات اإللكرتونية سوف تشمل مركزية المهام والمعرفة:  -
ضال عينة، إال أن عدد األشخاص املشاركني يف معاجلة البيانات يقل بشكل ملحوظ. وفأو تتضمن عمليات يدوية م

عن ذلك، فان بعض موظفي معاجلة املعلومات املالية قد يكونون هم الوحيدون الذين لديهم معرفة تفصيلية 
املرجح  منو خرجات. بالعالقات املتبادلة بني مصادر البيانات، وكيفية معاجلة تلك البيانات وتوزيع واستخدام امل

لية وهم بالتايل يف مركز قد يسمح هلم بتغيري الربامج أو أيضا أن يكونوا على علم مبواطن الضعف يف الرقابة الداخ
البيانات أثناء ختزينها أو أثناء معاجلتها. كما أن كثريا من طرق الرقابة املألوفة القائمة على فصل كاف بني املهام غري 

اآليل وبياناته أو كون موجودة أو قد تقل فاعليتها يف حالة عدم وجود رقابة للوصول إىل احلاسب املتجانسة قد ال ت
 غريها من الرقابات.

غالبا ما تكون الربامج والبيانات مركزية وحمفوظة بشكل مقروء لآللة ؛ سواء كان ذلك مركزية البرامج والبيانات:  -
جهزة املوزعة يف أحناء خمتلفة من املنشأة. ومن املرجح أن حتفظ يف جهاز كمبيوتر مركزي واحد أو يف عدد من األ

ب اآليل اليت تسمح مبعاجلة البيانات وتغيريها يف نفس املكان الذي توجد به البيانات. ولذلك فانه يف برامج احلاس
 حالة عدم وجود رقابة مناسبة يزداد احتمال تداول وتغيري الربامج والبيانات بصورة غري رمسية.

 المعالجة طبيعة فرع الثالث:ال

نة بالنظام اليدوي. املستندات واألدلة امللموسة مقار  قد يؤدى استخدام احلاسب اآليل أحيانا إىل غياب
فان هذه النظم قد يستخدمه عدد أكرب من األشخاص وتتضمن خصائص النظم الناجتة عن طبيعة وفضال عن ذلك، 

 معاجلة البيانات إلكرتونيا على ما يلي:

اآليل دون مستندات  إدخال البيانات مباشرة يف احلاسب ميكن المدخالت:دم وجود (أو غياب) مستندات ع -
تدعم هذه املدخالت. ففي بعض نظم العمليات املباشرة قد يتم إبدال اإلثبات اخلطى باإلذن بإدخال البيانات 

 حلاسب اآليل.بإجراءات أخرى كأساليب رقابة التصريح املوجودة يف برامج ا ةاالنفرادي
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العمليات يف ملفات احلاسب اآليل فقط. قد يتم االحتفاظ ببعض النقص في وضوح مسار العمليات المرئية:   -
وىف النظام اليدوي يتم عادة متابعة مسار إحدى العمليات من خالل النظام وذلك بفحص املستندات األصلية 

بيئة معاجلة البيانات إلكرتونيا فيكون جزء من املعلومات  وامللفات والتقارير. أما يف والسجالت،ودفاتر احلسابات 
 لآللة فقط، فضال عن أ�ا ال حتفظ سوى لفرتة زمنية حمددة. خمزونا بشكل مقروء

هناك بعض العمليات أو نتائج املعاجلة اليت قد ال تتم طباعتها يف النظام اليدوي النقص في المخرجات المرئية:  -
يف بعض لومات إلكرتونيا. من احملتمل أن يتم فحص نتائج املعاجلة بصورة مرئية، وأما أو يف بعض نظم معاجلة املع

نظم املعاجلة اإللكرتونية األخرى فقد ال تتم طباعة نتائج املعاجلة أو تتم طباعة خالصة للبيانات فقط. وبالتايل فان 
فوظة على ملفات احلاسب اآليل واليت ال عدم وجود املخرجات املرئية قد يؤدى إىل ضرورة الوصول إىل البيانات احمل

 يل نفسه.ميكن قراءهتا إال عن طريق احلاسب اآل

ميكن الدخول على البيانات وبرامج احلاسب اآليل سهولة الدخول على البيانات وبرامج الحاسب اآللي:  -
عيدة عن املنشأة. ولذلك وتغيريها يف احلاسب اآليل أو من خالل استخدام أجهزة احلاسب اآليل املوجودة يف مواقع ب

تمال قيام جهات غري خمولة باستخدام اجلهاز بتداول وبتغيري فانه يف حالة غياب الرقابة املالئمة فسيكون هناك اح
 البيانات وبرامج احلاسب اآليل بواسطة أشخاص غري مصرح هلم بذلك من داخل أو من خارج املنشأة.

 التصميم والجوانب اإلجرائية الفرع الرابع:

ئص إجرائية خمتلفة عن ينتج عادة عن تطوير نظم معاجلة املعلومات إلكرتونيا خصائص يف التصميم وخصا
تلك املوجودة يف النظم اليدوية. وتتضمن هذه اجلوانب املختلفة يف التصميم والنواحي اإلجرائية لنظم معاجلة البيانات 

 يلي:إلكرتونيا على ما 

 نظم معاجلة البيانات إلكرتونيا بتنفيذ املهام كما هي مربجمة بالضبط وبطريقةتقوم : ثبات (استمرارية) التنفيذ -
ميكن االعتماد عليها أكثر من النظم اليدوية شريطة أن تكون مجيع أنواع العمليات والظروف احمليطة هبا مدرجة يف 

رجمته واختباره بشكل صحيح فان برنامج احلاسب اآليل الذي مل تتم ب ،برنامج احلاسب اآليل. ومن الناحية األخرى
 بصفة مستمرة.سيعاجل العمليات أو البيانات األخرى بصورة خاطئة 

تسمح طبيعة معاجلة البيانات باحلاسب اآليل بتصميم إجراءات الرقابة الداخلية يف  إجراءات الرقابة المبرمجة: -
ة البيانات من التدخل غري املسموح به برامج احلاسب اآليل. وميكن تصميم هذه اإلجراءات لتوفري الرقابة مثل محاي

ن تصميم إجراءات رقابية أخرى تستخدم يف حالة مرحلة القيام بأعمال باستخدام كلمات السر (املفاتيح). وميك
احملدودة ملعقولية  تدقيقيدوية كما هو احلال يف فحص التقارير املطبوعة عن األمور االستثنائية وعن األخطاء وعن ال

 .هاالبيانات وصحت
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ة على النظام احملاسيب حتديث  تستطيع عملية إدخال مفردتحديث مجموعة أو قاعدة البيانات بعملية واحدة:  -
كل السجالت املرتبطة بالعملية أوتوماتيكيا وعلى سبيل املثال، فان مستندات شحن البضائع قد تعمل على 

 فان أي خطأ يف اإلدخال على هذا النظام حتديث املبيعات وحسابات العمالء وملفات املخزون السلعي. وبالتايل
 خمتلف احلسابات املالية. سوف يؤدى إىل وقوع أخطاء متعددة يف

تنشأ عمليات خاصة بواسطة نظام معاجلة البيانات إلكرتونيا نفسه دون احلاجة  النظم:العمليات التي تحدثها  -
صاحبه مستندات مدخالت مرئية كما ال إىل مستندات املدخالت. واعتماد هذه العمليات ليس بالضرورة أن ت

تتم بالنسبة للعمليات احملدثة خارج نظام املعاجلة اإللكرتونية وقد يتم مثال ميكن توثيقه بنفس الطريقة اإللكرتونية 
على أرصدة حسابات العمالء على أساس الشروط املوافق عليها مسبقا  أوتوماتيكيااحتساب الفائدة وقيدها 

 مج احلاسب اآليل.واملوجودة يف برنا

ختزن كميات كبرية  أثر أو الوقوع في يد الغير:إمكانية تعرض وسائط تخزين البيانات والبرامج للتلف أو الت -
من البيانات وبرامج احلاسب اآليل املستخدمة يف معاجلة تلك البيانات على وسائط ختزين ثابتة أو منقولة، مثل 

 سائل عرضة للسرقة أو الضياع أو التلف املقصود أو غري املقصود.االسطوانات املمغنطة واألشرطة. وهذه الو 

 في ظل المعالجة اآللية للبيانات تدقيقث: مهمة الالمطلب الثال

 1المعالجة اآللية للمعلومات مكونات خطر الرقابة في ظل الفرع األول:

بدون قصد يف  دققل املفش" أنه:على  تدقيقالصادرة عن املنظمات املهنية خطر ال تدقيقعرفت معايري ال
 ."هذه القوائم حمرفة حتريفا جوهريا تعديل رأيه يف القوائم املالية بطريقة مالئمة رغم أن 

فقد حاز  تدقيقونظرا لآلثار البالغة اليت أحدثتها نظم التشغيل االلكرتوين للبيانات احملاسبية يف عملية ال
ترتبط بدرجة اكتشاف  تدقيقة وخاصة أن جودة عملية الاهتمام العديد من اجلهات املهني تدقيقموضوع خطر ال

وابتعدت عن الغش  تدقيققل خطر ال تدقيقبأنواعها فكلما زادت جودة عملية ال التحريفات)(لألخطاء والغش  دققامل
لية يف إبداء رأيه الفين احملايد يف مدى صحة وصدق القوائم املا مدققيف اكتشاف األخطاء مما يعطي الثقة الالزمة لل

 املعدة الكرتونيا.

 خلطر احلتمي وخطر الرقابة وخطر االكتشاف وفيما يلييف ا تدقيقوتتمثل مكونات خطر ال: تدقيقمخاطر ال -1
 للمعلومات:نلقي الضوء على هذه املكونات يف ظل املعاجلة اآللية 

 ذا اخلطر ال ميكنوعوامل أو مؤشرات ه تدقيقيعترب اخلطر احلتمي من مكونات خطر الالخطر الحتمي:  -أ

 
 .www.kantakji.org أحباث املعامالت اإلسالمية،  للمعلومات، مركزملعاجلة اآللية لطيفة فرجاين، املراجعة يف ظل ا  1

http://www.kantakji.org/


  واالتصاالتات یا المعلومجللعملیات المالیة في ظل استخدام تكنولو التدقیق الداخليالثالث..........لفصل ا
 

 
141 

عرفت املنظمات املهنية اخلطر احلتمي على أنه: " قابلية ونظرا هلذا الدور فقد  تدقيقجتاوزها عند ختطيط عملية ال
تعرض رصيد حساب معني أو نوع معني من العمليات حلدوث خطأ جوهري ويكون جوهريا إذا اجتمع مع غريه من 

 "ع عدم وجود إجراءات رقابة داخليةى وذلك ماألخطاء يف أرصدة احلسابات أو عمليات أخر 
تعلقة بنظم التشغيل االلكرتوين للبيانات تتمثل أساسا يف الدليل املستندي امل تدقيقفالتعديالت يف مسار ال

للعملية ونظرا ألن املستندات املستخدمة يف إدخال البيانات للحاسب قد حيتفظ هبا لفرتة قصرية من الوقت أو قد ال 
لبيانات بشكل مباشر إىل دات للمدخالت على اإلطالق يف بعض نظم احملاسبة االلكرتونية نظرا إلدخال اتوجد مستن

زيارة املنشأة بشكل متكرر أثناء السنة وذلك لفحص املعامالت يف الوقت اليت ما تزال فيه  مدققالنظام لذلك ال بد لل
طر احلتمي أداء اختبارات أكثر من أجل تربير تقدير اخلالنسخة املستندية موجودة لدى املنشأة كما يتطلب منه أيضا 

 .صىأقل من املستوى األق
" احتمال عدم منع أو كشف األخطاء اجلوهرية بواسطة هيكل  أنه:ويعرف خطر الرقابة على خطر الرقابة:  -ب

 الرقابة الداخلية باملنشأة وما حيتويه من سياسات وإجراءات "
رصيد حساب أو نوع من املعامالت منعزل أو مرتاكم مع أخطاء يف أرصدة  "هو خطر أو خطا ذا أمهية يف  

يف الوقت املناسب من طرف األنظمة احملاسبية  وتصحيحهأو نوع من املعامالت، ال يتم التنبؤ به أو اكتشافه،  أخرى
 الرقابة الداخلية." وأنظمة

ت خيتلف عن هيكل الرقابة الداخلية اليت تتم ومبا أن هيكل الرقابة الداخلية يف ظل املعاجلة اآللية للمعلوما
لرقابة يتم وفقا ملناهج خمتلفة حيث أن هيكل الرقابة الداخلية اآللية ينطوي على بعض بشكل يدوي فإن تقدير خطر ا

 :للوقاية ضد نوعني من األخطار مهاالضوابط الرقابية األخرى 

صول إىل الوحدة املركزية الو دد كبري من األشخاص خطر الوصول إىل ملفات البيانات السرية نظرا إلمكانية ع -
فادي سهولة الوصول إىل النظام خيصص رمز أو كلمة سرية لكل شخص مصرح له باستخدام ولت ملعاجلة البيانات.

 النظام ولتعليل خطر الرقابة املرتبط هبذه النظم فإن األمر يستوجب:
 الرقابة الفعالة على كلمات السر؛ 
 ساسة ذات األمهية الكبرية؛ة من أجل التوصل إىل ملفات البيانات احلاستخدام رموز مركب 
 ري كلمات السر من وقت إىل آخر؛غيت 
 عديالت قد مت اعتمادها بشكل دقيق؛جيب توثيق النظم والربامج والتعديالت فضال عن التحقق من أن هذه الت 
  البيانات.حتديد االختصاصات والواجبات فيما يتعلق بعناصر قاعدة   

ذين وذلك من خالل عمليات بقصد إخفاء حاالت الغش والتالعب بواسطة املنف تدقيقخطر ضياع مسار ال -
من  تدقيقوحلماية مسار ال .يث امللفات الرئيسية بصفة مستمرةالتحديث الفورية للملفات الرئيسية حيث يتم حتد

 :الضياع هناك بعض الضوابط اليت تساعد على ذلك ومن أمهها
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 ات؛م نظم املعاجلة اآللية للمعلومدقيقة لعملية إعداد املدخالت عند تصمي توجيه عناية 
  تارخيي؛تسجيل مجيع أنشطة احلاسب يف ملف 
 لفات على أشرطة أو أقراص ممغنطةاالحتفاظ مبلفات يومية احتياطية من أجل الرجوع إليها وقد حتفظ تلك امل. 
  أو التعديل أو احلذف أو احلماية الذاتية الكافية ضد  اإلضافة عملياتجيب أن تتضمن الربامج املستخدمة يف

 خص غري مصرح له باستخدام هذه الربامج. استخدام من ش أي

يف اكتشاف األخطاء واملخالفات  دققويقصد خبطر االكتشاف احتمال فشل امل" االكتشاف:عدم خطر  -ج
 ".ظام الرقابة الداخلية احملاسبيـةمن خالل ناجلوهرية يف القوائم املالية اليت مل يتم منع حدوثها أو اكتشافها 

ال تستطيع اكتشاف خطا يف رصيد حساب أو نوع من  دققة اليت يستخدمها امل"هو خطر الرقابة الداخلي
 تصبح ذات أمهية." واليتمع أخطاء يف أرصدة أخرى أو نوع من املعامالت  ومرتاكماملعامالت منعزل 

طر ميثل احتمال مشرتك ملكوناته الثالثة (اخلطر احلتمي وخطر الرقابة وخ تدقيقوجتدر اإلشارة إىل أن خطر ال
و ختفيض حجم من خالل زيادة أ دققاالكتشاف) ويعترب خطر االكتشاف العنصر الوحيد القابل للتحكم من قبل امل

 .االختبارات األساسية
عن طريق القيام  تدقيقال التحكم يف خطر االكتشاف يف مرحليت ختطيط وتنفيذ عملية دققحيث يستطيع امل

 الرقابة.دير خطر بتحليل وتقييم اخلطر احلتمي وكذلك فحص وتق
تقليل نسبة خطر االكتشاف عن طريق القيام باختبار االلتزام بنظم الرقابة الداخلية ويقوم  مدققوميكن لل

أسبوعيا أو شهريا وذلك  قتدقيهبذا االختبار عن طريق عمل زيارات متكررة ملواقع وفروع املنشأة حمل ال دققامل
 وتعقيدا.القيام هبذا االختبار كلما ازدادت نظم املعاجلة اآللية تقدما  ملالحظة تشغيل أنظمة الرقابة وتزداد أمهية

 ."خسارة املؤسسة"هي كل حدث يصيب النظام احلاسويب وميكن أن يؤدي إىل أضرار أو  1:الخطر الحاسوبي-2
الداخلية، ظام احملاسيب بتسيري املخاطر كعنصر أساسي يف إجراءات الرقابة هذه املخاطر يقوم الن وملواجهة

 هبدف وضع سياسات األمن املناسبة. وتقييمهذه املخاطر إىل أعمال حتليل  وتتعرض
 مصادر اخلطر يف: وتكمن

التعقيد الكبري ناجتة عن  وهي، األعطال أو تدمري األجهزة، والبياناتتتعلق بنقائص الربامج  :المشاكل التقنية -أ
املباشر هلذه املخاطر ال تكتفي اإلدارة بأعمال الصيانة االعتيادية بل تقوم بتحليل  التأثري ولتفاديللنظم احلاسوبية 

 االستغالل. ةبالسياسات الفعالة لضمان استمراري والتنبؤاملشاكل ووضع جدول زمين لألعطال 

 وعملياتدي له لتحقيق امن وفعالية اإلجراءات هي اخلطر الذي جيب على املؤسسة التص :األخطاء -ب

 
1  Bacem Jarray, Op. Cit, P 13. 
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 املستخدمني... وتقصريناتج نعن ضعف التنظيم، إمهال  وهوملعاجلة ا

وضع معايري امن مناسبة لتفادي  على املؤسسة، الفيضانات و قتتعلق باحلرائ :والحوادثالكوارث الطبيعية  -ج
 تسيري هذه احلوادث.و 

العامل البشري عامل اخلطر  ويعترب. والتخريبختالس، الغش، السرقة، تظهر من خالل اال :والغشاإلهمال  -د
، استغالل املعلومات ألغراض اجلوسيةاألكثر أمهية ملا توفره األنظمة احملوسبة من ثغرات تسمح بأعمال الغش، 

 شخصية.

 في ظل المعالجة اآللية للمعلومات تدقيقإجراءات وأساليب ال الفرع الثاني:

يقصد بإجراءات املرجعة تلك املمارسات أو  :1في ظل المعالجة اآللية للمعلومات دقيقتإجراءات ال -1
حيث يتم توضيح هذه اإلجراءات يف برنامج  تدقيقالقيام هبا لتحقيق أهداف ال دققاخلطوات اليت جيب على امل

 .تدقيقال

اسوبية سوى أن األخرية متكن يف النظم اليدوية والنظم احل تدقيقوال توجد اختالفات جوهرية بني إجراءات ال
يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات  تدقيقلذلك فإن ال تدقيقادة من قدرات احلاسب يف أداء معظم مهام المن االستف

الربجميات وقواعد البيانات وال بد  األجهزة، العاملني،جيب أن تشمل مجيع مكونات نظام املعلومات احملاسيب مثل 
يدوية وذلك نظرا ة عن تلك املطبقة يف ظل النظم الخمتلف تدقيقوب من أن يستخدم إجراءات يف بيئة احلاس مدققلل

 :لألسباب التالية
امللموسة واليت ميكن قراءهتا للتحقق منت تنفيذ اإلجراءات الرقابية  ةعدم توافر مجيع األدلة املستندية الورقي -

وب كليا أو جزئيا تخدام أساليب بديلة معتمدة على احلاسإىل اس دققاملستخدمة يف النظم احلاسوبية مما يضطر امل
 ؛حبسب مستوى تطور النظام يف إجراء اختبارات االلتزام بالسياسات واإلجراءات الرقابية

قراءة امللفات والسجالت احلاسوبية إال بواسطة احلاسوب مما يتطلب استخدام جهاز احلاسوب يف  مدققال ميكن لل -
 ؛تدقيقمجع أدلة ال

ه يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات لذلك فإنه جيب االهتمام جبودة هناك احتمال كبري لوجود تالعب وإخفائ -
 ؛تدقيقأساليب الرقابة على التطبيقات نظرا ألمهيتها يف احلكم على مدى االعتماد على أدلة إثبات ال

 .          لخنفاض احتمال حدوث أخطاء اإلمهاإىل اتتميز معاجلة البيانات باحلاسوب بالسرعة والدقة العالية مما يؤدي  -
 التالية:يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات إىل املراحل  تدقيقوميكن تقسيم إجراءات ال
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هبذه اخلطوة يف بداية تشغيل النظام احلاسويب وهتدف هذه اخلطوة إىل تكوين  املدققيقوم : تدقيق المبدئيال -أ
يب اآليل وإلقاء الضوء على مدى استغالل لعمليات داخل نظام املعلومات احملاسفكرة واضحة عن آلية تدفق ا

احلاسوب يف عمليات التشغيل وحتديد مدى اعتماد التطبيقات احملاسبية وماهية الضوابط الرقابية وتتم هذه املرحلة 
 التالية: بإتباع اخلطوات

، العلميوعدد األفراد العاملني به ومستواهم مجع املعلومات عن قسم احلاسوب مثل موقع القسم واسم مديره  -
من احلصول  مدققمهامهم ومسؤولياهتم األساسية والتعرف عل الناحية الفنية للحواسب املستخدمة كذلك ال بد لل

 القسم؛داخل  اعلى خريطة ملوقع األجهزة فتوضح كيفية تواضعه
 احلاسوب؛ام حتديد التطبيقات احملاسبية األساسية اليت يتم تنفيذها باستخد -
م املعلومات احملاسيب وذلك من خالل حتديد مدى استخدام احلاسوب يف التطبيقات حتديد درجة أمتتة نظا -

احملاسبية وحتديد ما إذا كان احلاسوب يلعب دورا رئيسيا أو ثانويا يف نظام املعلومات احملاسيب وميكن حتديد مدى 
وأنواع العمليات اليت يتم ب املستخدم يف تنفيذ املهام وعدد االعتماد على احلاسوب من خالل دراسة زمن احلاسو 

 له وقيمة املعلومات الصادرة عنه.تشغيلها من خال

يف هذه املرحلة بفحص وسائل الرقابة قبل تشغيل النظام احلاسويب واألفضل  دققيقوم امل: اختبارات االلتزام -ب
القوة والضعف يف نظام  اهلدف من هذه املرحلة حتديد مواقعأن يشارك يف وضع أساليب الرقابة اخلاصة هبذا النظام و 

الرقابة الداخلية وبالتايل حتديد إمكانية االعتماد عليه وكذلك حجم االختبارات اليت جيب القيام هبا وطبيعة أدلة 
اليت يتم على وحتديد األنشطة والعمليات اليت حتتاج إىل الرتكيز عليها و  تدقيقاملطلوبة وتوقيت القيام بال تدقيقال

 :إىل اإلجابة على األسئلة التاليةوهتدف اختبارات االلتزام  .ختبارات التفصيليةحتديد حجم اال أساسها
 الضرورية؟هل مت تطبيق اإلجراءات الرقابية  -
 اإلجراءات؟كيف يتم تنفيذ هذه  -
     بتنفيذها؟من الذي يقوم  -

جمون وحمللو النظم متعددة يتم وضعها من قبل املرب  وبشكل عام فإن الربامج احلاسوبية تتضمن أدوات رقابية
 احلواسيب.بتضمينها فيها وذلك لنقل جزء من مهمة فحص العمليات من األفراد إىل أجهزة 

باملرحلة  دققبعد التحقق من إمكانية االعتماد على إجراءات الرقابة والثقة هبا يبدأ امل االختبارات التفصيلية: -ج
 طريق:فحص مدى الثقة يف تشغيل البيانات وذلك عن أجزاء االختبارات التفصيلية و وهي  تدقيقاألخرية لل

 ؛التأكد من أن البيانات األولية اليت مت تغذية احلاسوب هبا هي بيانات حقيقية وموثوق هبا -
 ثناء تشغيل الربنامج على احلاسب؛أ إجراء تدقيق فجائي -
ة وكمالية البيانات املعدة يل متكن من احلكم على مدى دقواألدلة املؤيدة للتشغ تدقيقالتحقق من أن سند ال -



  واالتصاالتات یا المعلومجللعملیات المالیة في ظل استخدام تكنولو التدقیق الداخليالثالث..........لفصل ا
 

 
145 

 ؛الكرتونيا
 ؛التأكد من أن خمرجات النظام من املعلومات سليمة ودقيقة ومتكامل -
لفات التأكد فيما إذا كان خمطط الربنامج ال عالقة له بتشغيل اآلالت وأن القائم بتشغيل اآلالت ال صلة له بامل -

 .    والنسخ احملفوظة يف املكتبة
نتائج التشغيل واكتماهلا فإنه ميكن أن يؤكد كفاية وفعالية أدوات الرقابة ويف هذه دقة  مدققفإذا تبني لل

 تدقيقوبالتايل تعديل برامج ال هناك ضرورة إلجراء تدقيق إضايف فيما إذا كانت دققاخلطوة يقرر امل

من مدى االلتزام  معينة للتحقق وأساليبقنيات الداخلي على ت دققيعتمد امل النظم الحاسوبية: تدقيقأساليب  -2
 1إىل أمهها: وسنتطرقالرقابة املرتبطة بأنشطة املؤسسة،  وأدوات واإلجراءاتبالسياسات 

يتم إتباعه يف ظل النظم  اليت تدقيقالنفس خطوات  دققيف ظل هذا املنهج يتبع امل: حول الحاسب تدقيقال -أ
التحقق من أرصدة  وإجراءاتقابة األساسية للعمليات باختبارات الر  والقياماليدوية هبدف فهم الرقابة الداخلية 

معاجلة و  كيفية تشغيلهوال حياول االستفادة أو التعرف إىل   تدقيقعمليات الاحلسابات دون االعتماد على احلاسب 
 .فيه علوماتواملالبيانات 

ا يف جاهز احلاسب بدايتها حىت إدخاهل) من ب هذا األسلوب بإعداد البيانات (املدخالتحس دققويقوم امل
جراء مطابقة هلا مع إ) ب(خمرجاتيدويًا ويقوم بعد إدخاهلا ومعاجلتها آليا داخل احلاسب وبعد خروجها من احلاسب 

من أصول  فمن التوصل إىل قدر كا دققأن يتمكن امل وجيبمن صحتها،  والتحقق النتائج اليت توصل إليها يدوياً 
 ما يتطلب: وهورجات يف شكل قابل للقراءة، تفصيلية عن املخ وقائمةاملستندات 

  قابل للقراءة. شكلتوفر املستندات األصلية يف  -
 ؛تدقيقحفظ املستندات بشكل يسمح باالطالع عليها مبا يتالءم مع أغراض ال -
دات وصوال إىل من تتبع العمليات املالية بداية أصول املستن دققإعداد قائمة املخرجات بتفصيل كاف لتمكني امل -

من تتبع تدفقات املعلومات املالية من املستندات  دقق)، أي أن يتمكن املتدقيق(مسار ال والعكساملخرجات 
األستاذ العام مع التحرك يف االجتاه املعاكس من األستاذ العام إىل  وحىت تدقيقاألصلية لألمام من خالل مسار ال

 اخللف وصوال إىل املستندات.

تسمح بالتحقق من أن الربامج املستخدمة تؤدي على حنو  :ب االلكترونيستخدام الحاسبا تدقيقال -ب
باختبارها مباشرة من خالل القيام بعمليات ومهية لتحديد قدرة الربامج على  دققامل ويقومصحيح العمليات املالية. 

من  دققليتحقق املت الناجتة املخرجا وتفاصيلاملعاجلة الصحيحة ملختلف البيانات هبدف اختبار قائمة األخطار 
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 اجلوانب اليت جيب مراعاهتا: وأهم فعالية النظام احلاسويب.

 يف اختبارها؛ دققة اليت يرغب املاالختبارية على كافة احلاالت املمكن تجيب أن حتتوي البيانا -
م استخدامها اليت سيت للبيانات االختيارية مع تلك دققجيب أن تتماثل الربامج اليت يتم اختبارها عند استخدام امل -

 طوال السنة؛
 البيانات االختبارية من السجالت. جيب حذف -

  يلي:نذكر منها ما  خدمها املدقق يف التدقيق اآليلوهناك عدة أساليب ميكن أن يست

هنا باختبار البيانات  يف نظام احلاسوب  لدى  دققيقوم امل :( الوهمية ) أسلوب منهج البيانات االختبارية -
دف من ذلك هو حتديد ما إذا كانت برامج احلاسوب لدى عمالئه ميكن أن تشغل  بصورة ويكون اهلعمالئه 

بإنشاء أنواع خمتلفة من العمليات  دققصحيحة العمليات املالية النظامية وغري النظامية ولتحقيق هذا اهلدف يقوم امل
الل أجهزة التشغيل احلاسوبية مالء من خاملالية اليت يتم تشغيلها حتت أشرافه باستخدام برنامج احلاسوب للع

للبيانات اخلاصة هبؤالء العمالء للعمليات النظامية وغري النظامية وذلك لتحديد ما إذا كانت برامج احلاسوب لدى 
على علم بكامل األخطاء واملخالفات  دققالعمالء متالئمة مع أنواع خمتلفة من البيانات. ويف هذه احلالة يكون امل

الناجتة عن البيانات  املخرجات وتفصيالتنات االختبارية من خالل قيامه باختبار قائمة األخطاء يف البيا اليت توجد
 1 .االختبارية

خاص يقوم من خالله بإنتاج أو  لربنامج دققيشمل هذا املنهج على تصميم امل :أسلوب المحاكاة المتوازية -
النتائج اليت حتصل عليها من خالل برناجمه مع تلك اليت مقارنة  حماكاة تشغيل جزء من البيانات الفعلية لعميل مث يتم

 مزايا استخدام احملاكاة املتوازية فيما يلي: وتتمثلحتصل عليها العميل، 
 من التحقق املعامالت. دققنظرا الستخدام البيانات الفعلية يتمكن امل 
 تكلفة استخدام  وستتوقفاإلضافية تكاليف حجم العينة املختارة كبيانات فعلية قد تتماشى بطريقة فعلية مع ال

 2 كمية البيانات اليت سيتم تشغيلها.  وعلىهذه األساليب على درجة تعقد العمليات احلسابية 

 اخلارجيالداخلي  دققبني امل قوفقا هلذا األسلوب يتم االتفا مع نظام التشغيل: المندمجالملف االختباري  -
يظل هذا و  ةيل لبيانات يتضمن بيانات اختباريه عن عمليات ومهيل اآلعلى إنشاء ملف ومهي داخل نظام التشغي

ظل ظروف  ويفتشغيل بياناته يف أي وقت خالل السنة  وميكن امللف موجودا يف النظام خالل السنة املالية،
 ملفات نظام التشغيل. أحدهذا امللف  ويعتربالتشغيل الفعلية للمؤسسة 
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ذا األسلوب امتدادا ألسلوب االختبار املتكامل حيث يتم اختيار بيانات هيعترب  :أسلوب التتبع والمالحظة-ج
االختبار من ضمن البيانات الفعلية للعمليات مع وضع عالمات مميزة هلذه البيانات وتتبع نتائج تشغيلها عند كل 

علية للمنشأة من جتنب فنقطة من البيانات الفعلية وتتمثل البينة األساسية هلذا األسلوب يف أنه يستخدم البيانات ال
استخدام القيود العكسية وبالتايل جتنب املشاكل اليت قد تنجم عنها لدى فصلها ، وتزداد كفاءة هذا األسلوب إذا مت 

، إال أن الت اخلاصة أثناء عمليات التشغيلتدعيمه ببعض البيانات االختبارية اخلاطئة أو غري العادية الختبار احلا
د جمموعة البيانات اليت يتم وضع العالمات املميزة هلا كما أنه ال يوجد ضمان الختبار كل ياملشكلة تنحصر يف حتد

الربامج اليت يقوم عليها النظام احلاسويب وحىت الربامج اليت يتم اختبارها ال يوجد ضمان باختبار كل أجزاء هذه الربامج 
  1مبا يف ذلك الربامج الفرعية للتحقق من قابليتها للتشغيل .

العامة باحلاسوب وتعترب هذه الربامج  تدقيقتتمثل باستخدام برامج ال :الحاسوب بمساعدة تدقيقالأسلوب -د
العامة  تدقيقاملختلفة ومتتاز برامج ال تدقيقمتخصصة يف عمليات ال بواسطة منشآتيتم تصميمها  تدقيقأداة لل

 :باحلاسوب مبيزتني مها

ني على استخدامها يف جمال دققاليت ميكن من خالهلا تدريب معظم امل ةتصمم هذه الربامج بنفس الطريق :األولى
 التشغيل اآليل للبيانات. 

إمكانية تطبيق برنامج واحد لعدد كبري من املهام دون حتمل تكلفة تصميم عدة برامج خاصة ونتيجة  :ثانيةال
التعرف  تدقيقب على طلبة احملاسبة والجيالعامة باحلاسوب يف املنشآت احملاسبية  تدقيقال املكثف لربامج مالستخدا

 أمهها:إليها وهلذه الربامج عدة استخدامات 
 ؛التحقق من العمليات احلسابية من ضرب ومجع وغريها ... اخل -
فحص السجالت من حيث اجلودة والصحة واالكتمال حيث يتم هذا الفحص من خالل وضع أوامر يف برنامج  -

 لسجالت بواسطة معايري حمددة؛ة االعامة للحاسوب لفحص كاف تدقيقال
حسب طرق خمتلفة تساعد على  تدقيقتلخيص وإعادة ترتيب البيانات وإجراء التحليالت حيث يصمم برنامج ال -

مثل إعادة ترتيب  تدقيقمن إجراء التحليالت اليت يستخدمها يف ال دققتغيري شكل وترتيب البيانات ترتيبا ميكن امل
 جرد فعلي؛ راءسهل إجعناصر املخزون بشكل ي

األخرى مع سجالت املنشأة مثل مقارنة قوائم الدائنني  تدقيقمقارنة البيانات اليت مت التوصل إليها من إجراءات ال -
 ؛آليا)(مع ملفات الرائدين  )يدويا(
ب اختبار عينات إحصائية من العمليات املختلفة واختبار مدى صحتها من القيود األولية وحىت الرتصيد والتبوي -

 الطرق احملاسبية املتعارف عليها؛ئي واختبار مدى الثبات يف تطبيق املبادئ و النها
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   1.النسب احملاسبية للبنود املختلفةعمل املقارنات واستخراج  -

 ق لمساندة مهمة التدقيق الماليلتطبي تدقيق الحاسوبيمراحل مهمة الالفرع الثالث: 

على عمليتني أساسيتني مها فحص الرقابة  يق املايلتدقة الملساندة مهم ترتكز مهمة التدقيق احلاسويب  
 2مرحلتني مها:  دققامل ويتبعتطبيق أو عدة تطبيقات  وفحصالداخلية، 

هتدف إىل فحص الرقابة الداخلية العامة احلاسوبية لتقييم مالئمة الرقابة يف مصلحة  :مرحلة جمع المعلومات -1
 رقابة الداخلية يف نظام املعلومات.ن مستوى البتقدمي نظرة ع ويسمحاإلعالم اآليل 

احلاسويب بفحص تتابع األعمال خالل التنظيم احلاسويب، عمليات االستغالل  دققخالل هذه املهمة يقوم امل
خمطط ألمن احلاسويب، تسيري االحتفاظ و التطبيقات، تسيري ا وصيانةحول بيئة نظام االستغالل، أعمال تطوير 

 ل.استمرارية االستغال

عن  والتبليغإن الرقابة على التطبيقات احلاسوبية هي الرقابة املعتمدة الكتشاف ابة على التطبيقات: الرق -2
 اليت ميكن أن تؤثر على القوائم املالية. والتجاوزاتاألخطاء 

جة حتقيق أهداف الرقابة (در  وغرضهايتم تنفيذ الرقابة على التطبيقات على مستوى الدورة أو العملية 
هذا  وخاللالدخول إىل التسجيالت)،  وامنسجيالت، دقة التسجيالت، مصداقية التسجيالت، استيعاب الت

إجراءات  وتتضمن. واملعاجلات، اإلدارة، الدخول، املدخالت، الرد ةأعماله على فحص رقاب دققالفحص يركز امل
 :وهيثالث مراحل  حاسويب ملساندة التدقيق املايل تطبيق تدقيق

األمر باألنظمة اليت تساهم يف إعداد  ويتعلقذه املرحلة معرفة البيئة احلاسوبية للمؤسسة، تتطلب ه التخطيط: -أ
القوائم املالية. تتضمن األعمال األساسية هلذه املرحلة إحصاء وسائل اإلعالم اآليل من خالل مجع معلومات تكميلية 

 ختص:

 د القوائم املالية؛تساهم يف إعدا التطبيقات أو األنظمة اليت -
 جهزة اإلعالم اآليل ملستخدمة؛أ -
 اإلدارة على وظيفة اإلعالم اآليل؛الرقابة اليت تقوم هبا  -
 ؛درجة تعقيد املعاجلات احلاسوبية (حجم العمليات، احلسابات املعقدة، تبادل البيانات...) -
  املؤسسة؛هندسة أنظمة املعلومات املتواجدة يف -
 الوصف العام للتطبيقات؛ -
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 احلاسوبية؛ والبيئةنظمة ة يف األلتغريات املهما -
 ليت مت مصادفتها على مستوى النظم؛املشاكل السابقة ا -
 مشاريع اإلعالم اآليل احلالية أو املستقبلية. -

، أما يف تدقيقهذه املرحلة أكثر أمهية يف السنة األوىل أو سنة التغري أل�ا تساعد يف حتديد إسرتاتيجية ال وتعترب
ينصب على التغريات  دققبشكل أسرع الن اهتمام امل تدقيقاملرتاكمة تتم إجراءات ال للمعرفة ونظراالتالية  السنوات

 اليت حدثت خالل السنة.
بإعداد خارطة  ويقومفكرة واضحة عن نظام معلومات املؤسسة  مدققيف �اية هذه املرحلة جيب أن تكون لل

يقية (معلومات خاصة بالتطبيقات: األمساء، بطاقات تطبوالواجهات) و  املعلومات: التطبيقاتعريف نظام لألنظمة (ت
 الطبيعة، امللقم، املكان).

ملرحلة  دققبعد احلصول على معرفة كافية عن بيئة الشغل االلكرتوين للبيانات يف املؤسسة، ينتقل امل التنفيذ:-ب
على احلسابات  وأثرهاسة إجراءات التسيري يف املؤسهو تقييم مستوى الرقابة الداخلية املطبق على  وهدفهتنفيذ املهمة 

 دققيقوم املمان فعالية املعلومات املنتجة، و الرقابة حول تطبيقات اإلعالم اآليل لض وجودةمن خالل تقييم مالئمة 
 بفحص العناصر التالية:

هبا أشخاص غري  ويقومة النهائية الناجتة عن عمليات املعاجل املعلومات: تتم هذه الرقابة على رقابة اإلدارة -
أن تتضمن  وميكنخاص الذين قاموا باملعاجلة هبدف اكتشاف أخطاء أو جتاوزات من املمكن أن حتدث قبليا األش

هو التأكد من أن الرقابة اليت  دققامل وهدفالغري عادية،  واألرصدةالكتشاف العمليات  تدقيقلربامج ال وتتبعفحص 
 ات املعاجلة.علومات املنتجة عند �اية إجراءوصفتها اإلدارة تضمن صحة امل

: يتكون تنظيم املؤسسة من عدة مصاحل تستخدم كل واحدة منها تطبيقات حاسوبية خاصة إجراءات الدخول -
التأكد من احرتام  دققامل وعلىيسمح للدخول إىل هذه التطبيقات إال للمستخدمني املرخص هلم  والبنشاطها، 

 إىل املستخدمني.حقوق الدخول املمنوحة 

التأكد من أن البيانات مت إدخاهلا إىل النظام  دققامل وعلىانات اليت ستخضع للمعاجلة : هي البيالمدخالت -
 واحدة فقط. ومرةبطريقة دقيقة 

شخص مؤهل  ويقوم: يتم إعداد تقارير الرد بصفة منتظمة يف املؤسسات اليت متلك نظام حاسويب فعال، الرد -
، مث يتتبع املعلومة حىت تتمكن إدارة العمليات اليت تقوم يلهاوحتلير لتحديد البيانات اليت مت ردها بفحص هذه التقار 

 األخطاء. وتصحيحبالتحقق من إصدار هذه التقارير  دققامل ويقومهبذه العمليات من استغالهلا. 

أنتجها  املعلومات اليتللتحقق من أن  بتقييم جودة الرقابة املطبقة على إجراءات املعاجلة، دقق: يقوم املالمعالجة -
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 الفرتة الصحيحة. ويفظام متت معاجلتها بشكل صحيح عن طريق احلاسوب الن
بتقييم مستوى الرقابة الداخلية املطبق على اإلجراءات يف  مدققتسمح نتائج فحص العناصر السابقة لل

 املؤسسة.

له لفريق صة أعماالداخلي خال دققاإلجراءات يقدم امل بعد تقييم الرقابة الداخلية على المرحلة النهائية: -ج
 املالئمة للجانب احملاسيب املتعلق مبعاجلة التطبيق. تدقيقهذه اخلالصة أساس اختبار إسرتاتيجية ال وتعترب التدقيق املايل

  تدقيقدور البرامج في عملية ال الفرع الرابع:

أو  ف املؤسسةيتم تصميمها من طر  تدقيقعامة باحلاسوب أداة ال تدقيقتعترب برامج ال :تدقيقتعريف برامج ال -1
الربنامج العام من جممعة من الربامج اليت  ويتكوناملختلفة،  تدقيقتستخدم يف عمليات المن طرف جهة خارجية، و 

خدام است ويتموصف هذه الربامج بأ�ا معاجلات البيانات  وميكنتؤدي معا الوظائف املختلفة لتشغيل البيانات، 
يف صورة  ومتثيلهااملعاينة العشوائية، األعمدة الرقمية، حيث يتم برجمتها بعض التطبيقات املعينة على حنو متكرر مثل 

 هذه الربامج بكو�ا: وتتميز أوامر يف الربنامج.

ني على استخدامها حىت يف حالة تلقيهم لقدر ضئيل من دققتصمم بطريقة ميكن من خالهلا تدريب معظم امل -
 ؛التعليم يف جمال التشغيل االلكرتوين

ج العامة من خالل تطبيق برنامج واحد القيام بالعديد من املهام دون حتمل تكلفة تصميم برامج تسمح الربام -
 1خاصة أو أن يتم تصميمها بشكل غري مالئم.

عناصر  ة تسمح جبمع وحتليلباعتبارها أدا تدقيقيف اجلانب امليكانيكي لل دققامل تدقيقتساعد برامج ال 2أهميتها: -2
 فيما يلي: ظهر متطلبات التدقيق امليكانيكي، وتتدقيقعلى فهم املعلومات يف إطار ال دققزيادة قدرة املو األدلة 

 ؛احلاجة إىل اختبار الدقة الرياضية للبيانات اليت مت فحصها -
نتمكن من معرفة   وحىت مت فحصها جمموعة من البيانات هبدف حتديد معىن املعلومة اليت راحلاجة إىل معرفة عناص -

 تعنيه املعلومة فعال؛ وما دققملني ما فهمه اكيفية املقارنة ب
القدرة على معرفة كل منسق، و احلاجة إىل القدرة على مقارنة املعلومات ملعرفة إذا مت استخدام بيانات متشاهبة بش -

 سيتم حتليلها؛ حد من املناطق اليتلل وذلكالتغريات يف ملف ما بالنسبة لألخر 
 ؛القيام بنظرة شاملة على حمتواها احلاجة إىل تلخيص البيانات للتمكن من -
 نتائج االختبارات. ولتقييماحلاجة إىل اختيار العناصر الختبارها  -

 
  .047لوبك، مرجع سبق ذكره، ص وجيمسالفني ارينز   1
 .12 d’audit, n°8, 1995, P , Logicielvue algérienne de comptabilité et d’auditSociété national de comptabilité, re 2  
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لشروط الضرورية بتحديد ا دققميكن حتقيق هذه احلاجة باستخدام تقنية العينات اإلحصائية حبيث يقوم املو 
العامة يف هيكلة البيانات يف شكل  تدقيقبرامج التسمح الختبارات اليت مت القيام هبا، و تقييم نتائج او  الختار العينات

 يسهل عملية حتليلها.

تساعد الربامج يف التعامل بكفاءة مع كمية كبري من البيانات العامة:  تدقيقالوظائف التشغيلية لبرامج ال -3
 تلخص أهم وظائفها فيما يلي: وميكنيف اختبارات الرقابة  دققامل اويستخدمه

من العمليات احلسابية (اجلمع، الضرب)  للتحقق تدقيقالميكن استخدام برامج : الحسابيةالتحقق من العمليات  -
األمثلة عمليات حساب الرواتب، إعادة حساب اخلصم على املبيعات،  ومنالعمليات الغري الصحيحة  والكشف

 لألرصدة.  تدقيقتري، إمجايل ميزان الالعمليات احلسابية على الفوا

كبرية   املخزونمن األمثلة أرصدة و  :يوتر لتحديد المظاهر الغير العادية االستثنائيةفحص القيود في الكمب -
أو أرصدة  مبالغ خاطئةبشكل غري عادي، وصول أرصدة حسابات املقبوضات إىل أعلى حدود االئتمان أو على 

 دائنة.

ت مستقلة حتتوي يف حالة وجود ملفات على سجالجودة في قيود أو ملفات مختلفة: مقارنة البيانات المو  -
على ملفات متوافقة، ميكن استخدام الربامج لتحديد مدى التوافق بني املعلومات أو ضرورة القيام مبقارنات أخرى،  

الت العمليات بسجصلة النقدية احملني تارخيني مع تفاصيل املبيعات و كمثال مقارنة التغري يف أرصدة املدينني ب
 ثل معدالت الدفع واإلعفاءات الضريبية مع سجالت األفراد.املالية، أو مقارنة تفاصيل األجور م

 1:تدقيقلبرامج ال وظائف أخرى-4

بياناهتا وفقا  وشكلالعامة  تدقيق: ميكن تصميم برامج الالتحليالت وإجراءتلخيص أو إعادة ترتيب البيانات  -
يستخدمها يف إجراءات الت اليت على إجراء التحلي دققالبيانات امل وترتيبالقدرة على شكل  وتساعدلطرق خمتلفة 

كمثال التحقق من املدى الزمين ألرصدة املدينني، إعداد ميزان مراجعة األستاذ العام، تلخيص إحصائيات . و تدقيقال
ب عناصر املخزون بكل موقع لتسهيل القيام باجلرد ترتي وإعادةمعدل دوران املخزون إلجراء حتليل العناصر املتقادمة 

 الفعلي.

اختيار عينات االختبار من خمتلف البيانات اليت يستطيع احلاسب  تدقيق: ميكن لربنامج التدقيقعينات الاختيار  -
 قراءهتا وفقا لطرق خمتلفة مبا يف ذلك الطريقة العشوائية.

 
  1 097لوبك، مرجع سبق ذكره، ص وجيمسز رينالفني ا
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 1ي ظل استخدام تكنولوجيا المعلوماتف المطلب الرابع: خطوات تقييم الرقابة الداخلية
بية خطوات خاصة لتقييم الرقابة الداخلية يف املؤسسة يف ظل استخدام تفرض خصائص البيئة احلاسو    

 تقييم الرقابة الداخلية من خالل ثالث مراحل أساسية ويتمجهاز احلاسوب ملعاجلة البيانات احملاسبية، 

 ة الحاسوبيةجمع المعلومات عن البيئ الفرع األول:

احلصول على  وجيب احلاسوبية،اجلة النظم احملاسبية تتعلق باخلصائص العامة لبيئة التشغيل االلكرتوين ملع
 املعلومات األساسية التالية:

 ؛يف املؤسسة، خاصة فيما يتعلق باإلدارة العامة وموقعهالتنظيم املفصل لقسم اإلعالم اآليل  -
ارجي عن امللفات، الربامج، الوثائق...)، كذلك الدخول اخل (نسخناصر احلساسة الع وختزينحتديد أماكن تثبيت  -

 األجهزة الطرفية، وسائل االتصال)؛(
 ؛ما يتعلق باالحتياطات األمن املتخذة وكلدليل اإلجراءات املستخدم يف املؤسسة،  -
 ؛)والوسائطوصف األجهزة (الوحدة املركزية  -
من اخلارج أو العمل النمطي     تصميمها من طرف املؤسسة أو شراؤها وصف التطبيقات املستخدمة سواء مت -
 .واملاليةالتطبيقات اليت تعاجل املعلومات احملاسبية خاصة و 

 العامة لمعالجة البيانات إلكترونيا الرقابة الثاني:الفرع 

 إلكرتونيا،يانات مصممة لوضع إطار تنظيمي على نشاطات معاجلة الب وهي الرقابة اإلدارية والتنظيمية: -1
 على:ويشمل هذا اإلطار 

 ؛هام الرقابةالسياسات واإلجراءات املتعلقة مب -
 احلاسب اآليل). وتشغيلوالربجمة  العمليات،الفصل املناسب بني املهام غري املتجانسة (مثل إعداد مدخالت  -

 قول بأن النظم قد مت تطويرهامصممة لتوفري تأكيد مع وهي تطوير نظم التطبيقات وصيانتها والرقابة عليها: -2
 للرقابة على: أيضا مصممة وهيوصيانتها بطريقة رمسية وناجحة 

 ؛تنفيذ وتوثيق النظم اجلديدة أو املعدلة حتويل، اختبار، -
 يقية؛التغيريات يف النظم التطب -
 تداول وثائق النظم؛ -
 حيازة نظم التطبيقات من أطراف ثالثة. -

 
1  Société nationale de comptabilité, revue algérienne de comptabilité et d’audit, la révision en milieu informatique 
n°8, 1995, P40. 
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 مصممة ملراقبة تشغيل النظم ولتوفري تأكيد معقول بأن: وهيرقابة تشغيل الحاسب اآللي:  -3

 ؛ض املسموح هبا فقطالنظم تستخدم لألغرا -
 يقتصر على املوظفني املختصني فقط؛تداول عمليات احلاسب اآليل  -
 ستخدام الربامج املسموح هبا فقط؛ا -
 أخطاء التشغيل مت اكتشافها وتصحيحها. -

 ري تأكيد معقول بأن برنامج النظم يتم احلصول عليه أو وضعه بطريقةمصممة لتوف وهيالنظم: رقابة برامج  -4
 :تشمل على وهيحة رمسية وناج

 ؛ختويل ومصادقة واختبار وتنفيذ وتوثيق برامج النظم اجلديدة وتعديل برامج النظم -
 حصر تداول الربامج وتوثيقها على املوظفني املختصني. -

 :صممة لتوفري تأكيد معقول بأنم هيو  والبرامج:رقابة إدخال البيانات  -5

 ؛تم إدخاهلا يف النظامهناك نظاما معينا للموافقة على العمليات اليت ي -
 تداول البيانات والربامج يقتصر على املوظفني املختصني. -

معاجلة البيانات  ميكن أن تسهم يف استمرارية نظام إجراءات احتياطية أخرى لمعالجة البيانات إلكترونيا: -6
 :يا تشملإلكرتون

 ؛لعملوجود بيانات وبرامج للكمبيوتر مساندة (احتياطية) حمفوظة خارج موقع ا -
 لتخزين املقصود أو غري املقصود؛الضياع أو ا السرقة،إجراءات طارئة تستخدم يف حالة  -
 توفري املعاجلة خارج موقع العمل يف حالة حصول كارثة. -

 نات إلكترونياالرقابة التطبيقية لمعالجة البيا الفرع الثالث:

 مصممة لتوفري تأكيد معقول بأنه: وهي :المدخالتالرقابة على  - 1

 ؛قد متت املوافقة الرمسية على العمليات قبل معاجلتها باحلاسب اآليل -
 ت بيانات احلاسب اآليل بشكل صحيح؛قد مت حتويل العمليات بدقة إىل شكل مقروء لآللة ومت تسجيلها يف ملفا -
 كرارها أو تغيريها بشكل غري سليم؛أو إضافة عمليات أو ت ال يتم فقد العمليات -
 وإعادة تقدمي العمليات غري الصحيحة يف الوقت املناسب. قد مت حتديد أو تصحيح -

 مصممة لتوفري تأكيد معقول بأنه: وهي اآللي:الرقابة على المعالجة وملفات بيانات الحاسب  -2
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 العمليات احملدثة بواسطة النظام؛  ذلكمبا يف اآليل،قد متت معاجلة العمليات باحلاسب  -
 اخها أو تغيريها بصورة غري رمسية؛يها أو استنسمل يتم فقدان العمليات أو اإلضافة إل -
 قد مت حتديد وتصحيح أخطاء املعاجلة يف الوقت املناسب. -

 مصممة لتوفري تأكيد معقول بأن: وهي المخرجات:الرقابة على  -3

 ؛نتائج املعاجلة صحيحة -
 جات يقتصر على املوظفني املختصني؛املخر تداول  -
 تم يف الوقت املناسب.توفري املخرجات للموظفني املختصني ي -

ويتم تنفيذ الرقابة على املدخالت والتشغيل وملفات البيانات واملخرجات بواسطة موظفي إدارة معاجلة 
قابة مستقلة أو ميكن أن تكون مربجمة يف أو بواسطة جمموعة ر  ،أو بواسطة املستفيدين من النظام ،البيانات إلكرتونيا

 يف اختبارها على ما يلي:  دققلتطبيقية ملعاجلة البيانات إلكرتونيا واليت يرغب املبرنامج التطبيقات. وتتضمن الرقابة ا

 يف حالة ما إذا كانت الرقابة اليدوية اليت ميارسها املستفيد من نظام التطبيقات: رقابة يدوية يمارسها المستفيد -
احلد من اختبارات  دققفقد يقرر امل ،ودقيقة ومعتمــدة ،قادرة على توفري تأكيد معقول بأن خمرجات النظام كاملة

الرقابة على هذه الرقابة اليدوية. وعلى سبيل ذلك فان الرقابة اليدوية اليت ميارسها املستفيد على نظام الرواتب 
واملصادقة على  ، فحص خمرجات صايف الرواتب،ع للرواتباإللكرتوين ميكن أن تتضمن إدخال اجملموع املتوق

قد  ،مطابقة املبالغ مع سجل الرواتب وتسوية حسابات البنوك يف حينه. ويف هذه احلالةالدفعات أو التحويالت و 
 يف االعتماد على الرقابة اليدوية اليت ميارسها املستفيد وبالتايل إجراء اختبار هلذه الرقابة فقط. دققيرغب امل

إذا كانت الرقابة اليت سيتم االعتماد  ،يدباإلضافة للرقابة اليدوية اليت ميارسها املستف :الرقابة على مخرجات النظام -
فمن املمكن  ،عليها تستخدم املعلومات املتوفرة من احلاسب اآليل أو كانت موجودة ضمن برامج احلاسب اآليل

مبساعدة احلاسب  تدقيقأو طرق ال طرق التدقيق اليدوي ام باستخداماختبار هذه الرقابة بفحص خمرجات النظ
خرجات على شكل وسائط ممغنطة أو أفالم مصغرة أو تقارير مطبوعة. وعلى سبيل املثال اآليل. وقد تكون هذه امل

دفرت على اختبار الرقابة اليت متارسها املنشأة على مطابقة جماميع التقرير مع احلسابات املوجودة يف  دقققد يعتمد امل
فانه يف حالة تنفيذ املطابقة  ،وبدال من ذلكاألستاذ العام وميكن له تنفيذ االختبارات اليدوية على هذه املطابقات. 

مبساعدة  تدقيقيف اختبار املطابقة من خالل إعادة تنفيذ الرقابة باستخدام طرق ال دققباحلاسب اآليل فقد يرغب امل
 احلاسب اآليل.

 عضأو يف ب املمكن،بالنسبة لبعض نظم احلاسب اآليل أنه من غري  دقققد جيد امل: إجراءات الرقابة األخرى -
ليس عمليا اختبار الرقابة من خالل فحص الرقابة لدى املستفيد أو على خمرجات النظام. وعلى سبيل  احلاالت،
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ر اإلجراءات وتتجاوز بذلك املثال فانه يف التطبيقات اليت ال توفر تقارير مطبوعة باملوافقات اهلامة أو اليت ختتص
ختبار إجراءات الرقابة املوجودة ضمن برنامج التطبيقات. وقد يف ا دققفقد يرغب امل ،السياسات املعمول هبا عادة

مثل بيانات  ،مبساعدة احلاسب اآليل تدقيقيف اعتباره تنفيذ اختبارات للرقابة باستخدام طرق ال دققيأخذ امل
 قات.وإجراءات فحص ترميز برنامج التطبي ،نات االختبار يف بعض الظروف غري العاديةوإعادة معاجلة بيا ،االختبار

 .في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات أهم التوصيات المتعلقة بتقييم الرقابة الداخلية الفرع الرابع:
 1-7 بوصية فرض مؤهالت مالئمة كما هو حمدد يف التييف بيئة التشغيل االلكرتوين للبيانات  تدقيقإن ال

 تتضمن:ل االلكرتوين" املبادئ العامة، و يف بيئة التشغي تدقيق"ال

 إجراءات املعاجلة اآللية للمحاسبة جيب أن تكون منظمة بشكل يسمح مبراقبة ما إذا كانت متطلبات األمن -
 ؛توصيات املخطط الوطين احملاسيب بالكفاءة املكتسبة يف هذا اجملال قد مت احرتامها حسو 
بع عدد من اخلصائص تت ولكنالرقابة الداخلية  تدقيقالتشغيل االلكرتوين ال توجد منهجية واحدة ليف بيئة  -

 ؛تعقيد البيئة احلاسوبية يف املؤسسة ودرجةالنموذجية حسب أمهية 
 والربامججبمع البيانات القاعدية عن البيئة احلاسوبية (حتديد املوقع، املخطط التنظيمي، األجهزة  دققيقوم امل -

 ؛املستخدمة)
 دققامل ويهتمالتعمق يف اختبار البيئة احلاسوبية، جيب التحقق من احرتام املبادئ العامة للرقابة الداخلية من خالل  -

 أساسا ب:
 ؛الرقابة املرتبطة بالتنظيم 
 العمل؛ واستئنافألمن، االحتفاظ، الرقابة املرتبطة با 
 ؛اإلجراءات املتعلقة باملعاجلة 
 التوثيق. ووجودالتطبيقات  وصيانة، االستغالل إجراءات التطوير 
بفحص إن كانت طبيعة عملها تضمن  ويقوم هلا تأثري على القوائم املالية أساسا بالتطبيقات اليت دققيهتم امل -

 للمعامالت؛ والرخصة والدقيقةلة الصفات الكام
بتقييم  دققمت يف اإلطار اليدوي يقوم امل وكما ،مدققيسمح اختبار الرقابة الداخلية برتمجة املنهجية املستقبلية لل  -

 داخلية؛ضعف الرقابة ال ولنقاطوة أويل لنقاط ق
 ؛استخدام تقنيات رقابة تعتمد على احلاسوب ويستطيع الرقابة،التطبيق الفعلي إلجراءات  ويفحص  -
ءات الرقابة الداخلية قد أدت عملها على الضمان بان إجرا مل حيصليف نظام الرقابة الداخلية أو  دققإذا مل يثق امل -

 .واملعامالتراقبة احلسابات جيب أن يكرس أمهية كبرية مل تدقيقبشكل صحيح خالل فرتة ال
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أثير استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقييم المدقق من خالل ما تعرضنا إليه في الفصل الثالث حول ت
تقييم المدقق  فعالبةحكم على صدق الفرضية األولى، حيث أن الاخلية يمكن الداخلي ألنظمة الرقابة الد

الداخلي ألنظمة الرقابة الداخلية تأثرت بتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النظام المحاسبي من 
 خالل:

من نجد نوعين  مفاهيم وعناصر الرقابة الداخلية في النظام المحوسب عنها في النظام اليدوي حيثاختالف  -
 الرقابة في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: عناصر الرقابة العامة، وعناصر رقابة التطبيق؛

في المؤسسة التي تستخدم  عدم اتباع المدقق الداخلي لنفس اإلجراءات لتقييم نظام الرقابة الداخلية -
ع الرقابة في البيئة المحوسبة من نوا وعناصر وأ متكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك الختالف مفاهي

جهة، ومن جهة ثانية ظهور ضوابط وعناصر جديدة يجب على المدقق أن يحصل على الفهم الكافي لها 
ل     ط   

 

 اختبار الفرضية األولى 
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 الثالثالصة الفصل ـــــخ
اسيب، نظرا ملسامهة لقد كان الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثرا اجيابيا على نظام املعلومات احمل

 تطوير طريقة عمله من حيث حتقيق السرعة ة) والربجمية يفاحلاسوب ووسائل االتصاالت البعدي (أجهزةالوسائل املادية 
والدقة يف معاجلة العمليات املالية واملعلومات احملاسبية وتقدميها إىل األطراف ذات الصلة. رغم ظهور بعض املخاطر 

 البيانات ومحايتها. اجلديدة املتعلقة بأمن

الية إىل التأثري على إجراءات ة العمليات املوقد أدى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معاجل
معاجلة البيانات وتوزيعها، ورغم االجيابيات اليت قدمتها إال أ�ا خلقت خماطر جديدة كان من الضروري تكييف 

أمرا حتميا ملا تسمح به من  ذا أصبح استخدام التدقيق اآليلات اجلديدة، وهلوالرقابة مع هذه املعطي تدقيقعملييت ال
بسرعة ودقة أكرب من خالل برامج احلاسوب اليت تقوم بقراءة البيانات واختيار العينات ومجع  يذ هذه األعمالتنف

 األدلة، كما تساعد يف تنفيذ االختبارات املنطقية واحلسابية.
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 ديتمهــ

لداخلية والتدقيق الداخلي وخمتلف تطبيقات عد التطرق يف الفصول السابقة إىل تفاصيل عن الرقابة اب
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومدى تأثري تكنولوجيا املعلومات على أداء الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، 

ة اقتصادية صناعية هي املؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة سإسقاط الدراسة النظرية على مؤسسنحاول يف هذا الفصل 
تبيني كيفية تقييم املدقق الداخلي لنظام الرقابة الداخلية اخلاص مبعاجلة بالعلمة، حيث سيتم  AMCالقياس واملراقبة 

  ثمباح ربعةأمن خالل تقسيم الفصل إىل  العمليات املالية يف ظل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 كاأليت:

النشاطات اليت تقوم هبا،  وأهم: سنحاول فيه التعرف على املؤسسة من خالل عرض كيفية نشأهتا المبحث األول
 .ودراسة هيكلها التنظيمي

 التدقيق الداخليتطور وكذا  ومكوناته ت احملاسيب املطبق يف املؤسسةنظام املعلومابنية فيه سندرس : املبحث الثاين
 .داخل املؤسسة

داخل  خليدالاعمل املدقق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  استخدام فيه مدى: ونتناول الثالث بحثالم
 ملعلومات يف تطوير وحتسني أداءه.، وكيفية استخدام هذا األخري لتكنولوجيا ااملؤسسة حمل الدراسة

لية يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات اإلجراءات واألساليب املتبعة يف تقييم أنظمة الرقابة الداخ :الرابعالمبحث 
 واالتصاالت.
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 أجهزة القياس والمراقبة إلنتاجف بالمؤسسة الوطنية ريعتالمبحث األول: ال

سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل التعريف باملؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة، وحماولة إعطاء نظرة 
 ينيبتواألهداف اإلسرتاجتية اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها، كما يتم كيز على أهم املهام حول تطورها ونشاطها، والرت 

أهم منتجاهتا وعمالئها ومورديها، واملؤسسات املنافسة هلا واملتعاملة معها، كما يتم التطرق إىل اهليكل التنظيمي هلا 
 املعلومايت. ولكل قسم من أقسامها، هبدف إعطاء نظرة شاملة وواضحة على نظامها

 المطلب األول: أسباب اختيار المؤسسة محل الدراسة

لدراسة امليدانية، وذلك لعدة لة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة كموضوع حمل سسؤ قع االختيار على املو 
 اعتبارات نذكر منها

نية، كما أ�ا تنفرد يف ترب من بني أهم املؤسسات الوطحتتل املؤسسة مكانة هامة يف االقتصاد الوطين، كو�ا تع -
 ى الوطين؛تو سوتسويق أجهزة العد والقياس والتنظيم واحلماية على امل صناعة

 ضمن هيكلها التنظيمي؛ ملؤسسة على قسم للتدقيق الداخليتتوافر ا -
يت باهتمام كبري إلصالحية يف جمال التسيري، كما حظتعترب من املؤسسات الوطنية اليت شهدت مجيع العمليات ا -

 ؛ا من املؤسسات الناجحة والقادرة على منافسة املؤسسات األجنبيةرف الدولة، هبدف جعلهمن ط
 اجلوانب املالية واحملاسبية للمؤسسة؛ تدقيقواحنصار نشاطه يف  حمدودية قسم التدقيق الداخلي -
جبمعية ، وهلا اتصاالت وعالقات وطيدة واسعة يف جمال التدقيق الداخلي توظيف املؤسسة إطارات ذات خربة -

ني الداخليني واملعهد الفرنسي دققملاواملستشارين الداخليني اجلزائريني وبعض التنظيمات العاملية كمجمع ني دققامل
 ني واملستشارين الداخليني؛مدققلل

 .املسؤولنييبا كبريا من قبل بعض هي مؤسسة متفتحة على اجلامعة، حيث لقي موضوع البحث ترح -

 المراقبةسة الوطنية ألجهزة القياس و المطلب الثاني: تقديم المؤس

أهم املشاريع االقتصادية على املستوى الوطين، والوحيدة من  بةالقياس واملراق تعترب املؤسسة الوطنية ألجهزة
يف جمال صناعة امليكانيك الدقيقة، وهي مؤسسة اقتصادية عمومية تابعة لقطاع  اإلفريقيمن نوعها على املستوى 

والبنزين،  از غالختتص يف صناعة خمتلف أجهزة القياس واملراقبة املستعملة يف قياس املاء والكهرباء و الصناعات الثقيلة، 
واسعة  منتجاهتاوتعد  كما ختتص يف بعض أنظمة التحكم الكهربائي كالقواطع وأزرار التماس واملوصالت احلرارية،

 حية).، الصناعية، الفال(املنزليةومتنوعة وموجهة ملختلف االستعماالت 
تصدير، وتسويق أجهزة اد، ستري تتوىل املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة مهام حبث، تطوير، إنتاج، ا

العد والقياس والتنظيم واحلماية، وكل لواحق هذه األجهزة ومكوناهتا، كما أن التصنيع اإلمجايل ملنتجاهتا مت اقتناء 
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 رخصها من أكرب الشركات املتخصصة يف امليدان.
والية سطيف لمة عال تقع املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة باملنطقة الصناعية جنوب شرق مدينة

بالطريق الرابط بني العلمة وباتنة، أما مقرها االجتماعي فيتواجد على الطريق الرابط بني العلمة ومدينة مجيلة، وهي يف 
 منها مغطاة. 2م 45.000، 2م130.000قدرها  على مساحةجمملها ترتبع 

 نشأة املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة
حيث مت اختاذ قرار بإنشائه يف جنوب مدينة  12/06/1976دات إىل تاريخ العدا مصنعيرجع مشروع إنشاء 

هكتار مغطاة، ولقد تولت تنفيذ املشروع الشركة الوطنية  4.5هكتار منها  13العلمة والذي يرتبع على مساحة قدرها 
الكهرباء، ادات (بالعد ةتعلقات الوطنية املوظل هذا املصنع مكلفا بتغطية االحتياج ،SONALGAZللكهرباء والغاز 

 املاء، والغاز).
، نشأت املؤسسة الوطنية ألجهزة SONALGAZوكنتيجة حتمية لعملية إعادة اهليكلة اليت مست شركة 

واخلاص بقطاع الصناعات  05/11/1983املؤرخ يف  633/83وذلك وفقا للمرسوم رقم  ،»AMCالقياس واملراقبة "
 . على املستوى الوطين املتخصصة يف هذا النوع من النشاطنوعها  نريدة مالثقيلة، وهي تعد املؤسسة الف

عرفت املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة تطورا سريعا على مجيع املستويات، األمر الذي ساعدها على 
ل ا أو يرمسقد ، لتع19/03/1989االستقاللية، حيث مت دراسة مشروع استقالهلا مبجلس احلكومة يف الدخول يف مرحلة 

جملس إدارهتا وتوجيه هياكلها وحتديد رأمساهلا االجتماعي الذي  مت تنصيب، أين 10/07/1983 مجعية عمومية هلا يف
 دج.  30.000.000آنذاك بـ 

لة ذات أسهم، وقد عرف رأمساهلا اقتصادية مستق " مؤسسة عموميةAMCمنذ ذلك التاريخ أصبحت "
، 1998دج يف سنة  560.000.000دج لريتفع بعدها إىل  105.000.000بـ  1993االجتماعي تطورا حيث قدر سنة 

   دج.                                                            770.000.000وإىل يومنا هذا يقدر بـ  1999ليصبح منذ سنة 

 المطلب الثالث: نشاط المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة

 جات ة المنتل: تشكيلالفرع األو 
قوم املؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس واملراقبة بتسويق تشكيلة متنوعة من املنتجات ذات اجلودة العالية ت

اقبة، واحلماية، وميكن ميادين القياس، املر ) اليت تغطي كال من 2001منذ جانفي  ISO 9001(احلصول على شهادة 
 توضيح منتجاهتا يف اجلدول التايل:
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 ): منتجات المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة1-4( رقم لجدو 
 الطاقة السنوية الشركة المانحة للرخصة النوع المنتج

 عداد الكهرباء

 الكرتو_ميكانيك:
 أحادي الطور 
 ثالثي الطور 

 LANDIS & GYR شركة
 السويسرية

 
220.000 

40.000 

 الكرتوين:
 أحادي القطب 
 ثالثي األقطاب 

 SAGEM كةشر 
 فرنسا

 

 قوطع
 أحادي القطب 
 ثنائي األقطاب التفاضلي 
 رباعي األقطاب التفاضلي 

 ABB.STORZ شركة
 أملانيا

800.000 
300.000 

أزرار التماس وموصالت 
 حرارية

 أزرار التماس ثالثية األقطاب 
  ثالثية األقطابحرارية موصالت 
  قاطع أزرار 
 أزرار التماس املساعدة 
 اعدة أزرار التماس املس 

 TELECANIQUE كةر ش
 فرنسا

200.000 
100.000 

35.000 
50.000 
75.000 

 منتجات الغاز
 عداد الغاز 
 منظم الغاز 

 AM COM شركة
 و.م. األمريكية

80.000 
80.000 

 عداد الماء
  سا/3م3أحادي القذف 
 سا/3م3ذف متعدد الق 
  سا/3م5متعدد القذف 

 AQUA-METRO شركة
 سويسرا

200.000 

 عداد البنزين
 امليكانيكيع العارض بنزين ملعداد ا  
 عداد البنزين مع العارض االلكرتوين 

 NUEVO-PIGNONIEشركة
 ايطاليا

1.200 
300 

 شهارية للمؤسسةالمصدر: البطاقة اإل
كات سة نامجة عن احلصول على ترخيص من أحسن الشر من اجلدول ميكن القول أن أغلب منتجات املؤس

ما تعمل املؤسسة على عرض وتطوير منتجات جديدة، فخالل سنة املي، كعتوى الاليت تنشط يف امليدان على املس
، GLOBAL STARطرحت املؤسسة منتجني جديدين يف السوق واملتمثلني يف موزعات الوقود من نوع  2007

 .G6ن النوع وعدادات الغاز الصناعية م

 : المحيط التنافسي للمؤسسة وموقعها في السوق المحليةالفرع الثاني

ة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة حبماية الدولة ملدة طويلة ما جعل منها املؤسسة الوطنية املؤسس تتمتع
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الشركة الوطنية للكهرباء والغاز  الوحيدة يف اجلزائر املنتجة لعدادات الكهرباء والغاز، كما ترتبط املؤسسة باتفاقيات مع
املستوى احمللي. لكن يف اآلونة األخرية، شهدت  غاز علىلباء واتكتسب مبوجبها حق الشراء احلصري لعداد الكهر 

سوق أجهزة القياس واملراقبة على املستوى الوطين ظهور مؤسسات خاصة منافسة للمؤسسة حمل الدراسة، تتمتع 
كمؤسسة ة منتجات املؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس واملراقبة،  منتجاهتا بنفس مواصفات وجود

ENERGICALومؤسسة غرداية،ب   CETEL بتلمسان، ما خلق جوا من املنافسة بني املؤسسات، إضافة إىل
هذا ما دفع  باجلزائر العاصمة. ITAFشروع بعض املؤسسات التجارية يف استرياد خمتلف العدادات من اخلارج كشركة 

سيع حصتها السوقية، افظة وتو �ا احملإلنتاج أجهزة القياس واملراقبة إىل إتباع سياسة جتارية من شأ ملؤسسة الوطنيةبا
وقد تعلقت سياستها مبتغريين أساسيني مها سعر منتجاهتا واملدة الالزمة إلنتاجها، حيث عملت املؤسسة الوطنية على 

منتجاهتا، ألن معظم زبائنها يشرتطون التعجيل يف استالم طلبياهتم، كما  ختفيض املدة الزمنية اليت يستغرقها يف إنتاج
فيض أسعارها عن طريق تقليص حجم مصاريف املستخدمني، وتوظيف عمال بعقود حمددة ة على ختست املؤساعتمد
 املدة.

 : أهم المتعاملين االقتصاديين مع المؤسسةالفرع الثالث

 واملراقبة إىل جمموعتني رئيسيتني:ؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس كن تصنيف املؤسسات املتعاملة مع املمي

 :قسمني تقسيمها إىل: ومين نةو ات الممالمؤسس -1

مبختلف املواد : تضم هذه الفئة كل املؤسسات احمللية اليت تساهم يف متوين املؤسسة المؤسسات الوطنية -أ
عمومية أو خاصة، ومين عرض أهم املؤسسات الوطنية اليت  واللوازم اليت تساعدها على القيام بنشاطها سواء كانت

 وايل:جلدول املااسة يف حمل الدر  متون املؤسسة
 ة للمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة): أهم المؤسسات الوطنية الممون2-4جدول رقم (

 نوع التعامالت المؤسسات الوطنية
 المقر االسم

BCR  والببكل أنواع اللتمون المؤسسة  سطيف 
ENIP تمون المؤسسة بالدهن سطيف 
ENIP تكيةد البالساة بالمو تمون المؤسس سكيكدة 
ENIP تمون المؤسسة بالمواد البالستكية وهران 

NAFTAL تمون المؤسسة بالزيوت  سطيف 
SMC تمون المؤسسة بالورق سطيف 

SOVTELEC دة في عملية التشحيمتمون المؤسسة بالمواد المساع الجزائر العاصمة 

 المصدر: الوثائق الداخلية لمديرية التجارة
: تضم هذه الفئة كل املؤسسات األجنبية اليت تساهم يف متوين املؤسسة الوطنية ةياألجنب المؤسسات -ب
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يقة مباشرة أو غري ألجهزة القياس واملراقبة باملواد األولية وقطع الغيار واملواد الكيميائية واملواد الثانوية اليت تدخل بطر 
 مباشرة يف عملية اإلنتاج.

 %80 متوين املؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس واملراقبة يفوق ارجية يفخلؤسسات اميكن الرتكيز على أن مسامهة امل
لة من إمجايل مشرتياهتا، هذا ما يكلفها مبالغ باهظة من العملة الصعبة. وميكن عرض أهم املؤسسات األجنبية املتعام

 مع املؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس واملراقبة يف اجلدول املوايل:
 : أهم المؤسسات األجنبية المتعاملة مع المؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة)3-4(جدول 

 نوعية التعامل المؤسسات األجنبية
 الدولة االسم

SAGEM هرباءمتّون املؤسسة مبركبات عدادات الك فرنسا 
OTTO WOLF متّون املؤسسة باملواد األولية وقطع الغيار ألمانيا 

B MASON متون املؤسسة باملواد املعدنية متحدةكة اللالمم 
CIBA GEIFI متون املؤسسة باملواد الكيميائية فرنسا 
PER STROP متون املؤسسة باملواد األولية ايطاليا 

GEBEAUET GRLLA يائيةباملواد الكيممتون املؤسسة  النمسا 
KLUBERT BRICAT واد ثانويةغيار وملوقطع امتون املؤسسة باملواد الكيميائية  بلجيكا 

A B B متون املؤسسة باملواد الكيميائية ألمانيا 
ALLU MENZIKEN متون املؤسسة باملواد األولية سويسرا 

AUGUST KREMPEL متون املؤسسة باملواد األولية ألمانيا 

 وثائق الداخلية لمديرية التجارةر: الالمصد

: تتمتع املؤسسة حمل الدراسة منذ نشأهتا كفرع راقبةاس والميزة القأهم زبائن المؤسسة الوطنية إلنتاج ألجه  -2
تابع للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، وملدة طويلة، حبماية أسواقها ودعم الدولة لنشاطها، ما جعل املؤسسة الوحيدة 

 ر املنتجة لعدادات الكهرباء والغاز. يف اجلزائ
كة ملختلف العدادات، وتتمثل يف الشركة الوطنية املستهل لوطنيةتسوق املؤسسة منتجاهتا لكبار املؤسسات ا

واملؤسسة الوطنية إلجناز القنوات الناقلة للغاز، ما للكهرباء والغاز واملؤسسة الوطنية للمياه، وشركة أشغال الكهرباء، 
 أكرب وأهم مؤسسة على املستوى الوطين.جيعل منها 

ة إال أ�ا مل تستطع اقتحام األسواق اخلارجية، ويعود هذا املؤسس اامت هبلكنه رغم التقدم واجلهود الكبرية اليت ق
الفشل إىل عدة أسباب، ومن أمهها االرتفاع الكبري يف تكلفة منتجات املؤسسة، ما جعلها غري قادرة على منافسة 

ذا يقه، وكقبية حتجنبية، كما ميكن الرتكيز على التفوق التكنولوجي اليت استطاعت املؤسسات األجناملؤسسات األ
 التنوع الكبري يف تشكيلة املنتجات اليت تعرضها املؤسسات األجنبية.
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 للمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة التنظيميالمطلب الرابع: الهيكل 

تقسيم املسؤوليات واألعمال مبا  وكيفية، سة مستويات السلطة القائمة بهؤسلميعكس اهليكل التنظيمي ل
 :01 امللحقوتبادل املعلومات، وميكن توضيح ذلك من خالل  النشاط راستمرايكفل 

 يوضح اهليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة ثالث مستويات إدارية، وهي: 

 مة: المديرية العاالفرع األول

لى نشاط العام ع إلشرافهي أعلى مستوى إداري باملؤسسة، وممثلة يف شخص املدير العام، الذي مهمته او 
وتتفرع عن املديرية العامة عدة مديريات تتمثل يف  ،املؤسسة ككل. كما يتكفل بالتنسيق بني خمتلف مسريي املؤسسة

 اإلدارات الوظيفية واإلدارات التشغيلية.

 الوظيفية دارات: اإلالفرع الثاني

أقدم وأسهل الطرق سسة من ؤ لك املعترب هيكلة املؤسسة حسب خمتلف الوظائف األساسية القائمة يف تت
 عامال موزعني على مخس مديريات مركزية وهي: 59املستعملة، وهي تضم 

 وهي مكلفة بـ: مديرية التطوير والتنمية: -1

 ؛)ISOاملنتجات وفق  (تنميطاملصادقة على نوعية املنتجات  -
 تطوير منتجات املؤسسة؛  -
 متابعة املشاريع اجلديدة؛ -
 .الشراكة دراسة ومتابعة ملفات -

 تتوىل هذه املديرية:مديرية الموارد البشرية:  -2

 تطبيق النصوص القانونية املعمول هبا على املستوى الوطين واخلاصة بقانون العمل؛ -
، احلوافز، التوظيف، التكوين، املنازعات جورأل(احتديد سياسة إدارة املوارد البشرية على مستوى املؤسسة  -

 تنفيذها. االجتماعية وغريها)، ومتابعة

 : هذه املديرية مسؤولة عن:التجارة مديرية -3

 تسويق مجيع منتجات املؤسسة على مستوى الوطن؛ -
 البحث عن أسواق خارجية؛  -
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 دراسة أسواق املؤسسة ومتابعة منافسيها سواء يف الداخل أو اخلارج؛ -
 أعمال املؤسسة؛ رقم  حتسني -
 حتسني خدمات ما بعد البيع؛  -

 على: ةه املديري: تعمل هذمديرية المالية -4

 البحث عن مصادر التمويل الداخلية واخلارجية؛ -
 مسك حسابات املديرية العامة؛  -
 حسابات املؤسسة ككل)؛ (توحيدحتضري امليزانية املوحدة للمؤسسة  -
 .تدقيقمن خالل دائرة ال تنفيذ مهمات التدقيق املايل واحملاسيب -

 يرية على:: تشرف هذه املدمديرية التسيير التقديري والتنظيم -5

 داد هيكل تنظيمي للمؤسسة وحتديد إجراءات العمل به؛ عإ -
 حتضري امليزانيات التقديرية وتقارير التسيري الدورية؛ -
 وضع قنوات االتصال لإلعالم اآليل باملؤسسة. -

 ة.: األقسام التشغيليالفرع الثالث
 عددها أربعة أقسام وهي كاآليت:و 

الكهرباء، القواطع، أزرار التماس، بيع عدادات و يع وتركيب : يتخصص هذا القسم يف تصنقسم الكهرباء -1
واملوصالت احلرارية بأنواعها. ويعد هذا القسم من أهم األقسام يف املؤسسة من حيث رقم األعمال وعدد العمال، 

 .عامال 479تأدية نشاطه على  يفحيث يعتمد 

ب وبيع تصنيع وتركيبوهو مكلف  عامال موزعني على سبع دوائر، 238: يوظف هذا القسم قسم السوائل -2
 عدادات الغاز واملاء وموزعات البنزين واملازوت.

عامال، ويقوم بتصنيع بعض القطع اليت تستخدم يف إنتاج العدادات  72: يوظف هذا القسم قسم األدوات -3
 عملية شراء وتصليح القوالب اليت تستعمل يف صنع تلك القطع.بأنواعها، كما يتوىل 

القسم بكل ما يتعلق باخلدمات من: امن، معامالت العبور، حظرية  م هذات: يهصناعيةقسم الخدمات ال -4
 عامال. 158املؤسسة، أعمال الصيانة وغريها، ويضم 



 القیاس والمراقبةأجھزة نتاج ة الوطنیة إلالمؤسس دراسة حالة ...............................عالرابالفصل 
 

 
167 

 مديرية اإلعالم اآللي والتنظيمالفرع الرابع: 

ة س أن املؤسلمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس واملراقبة فقد تبنيل التنظيمي العام لن خالل دراسة اهليكم
 والتنظيم. وتضمي مديرية اإلعالم اآليل ية خاصة هتتم بأمور اإلعالم اآليل، الربامج واألنظمة احلاسوبية، وهمتلك مدير 

 مديرية اإلعالم اآليل والتنظيم أربعة أقسام كاآليت:

 وير؛والبحث والتطقسم الدراسة  -
 قسم أنظمة التشغيل؛ -
 قسم تدقيق نظام إدارة اإلنتاج؛ -
 ومراقبة التسيري.مج األخرى ادارة الرب قسم إ -

 وتقوم املديرية بالعديد من العمليات نذكر من أمهها:

 تشغيل املدخالت بأنواعها؛ -
 ) وخيتص بإدارة عملية اإلنتاج بكافة مراحلها:TOLASإدارة برنامج ( -

 رتيات؛إدارة املش 
 ،إدارة املخزون 
  إدارة اإلنتاج؛ 
 إدارة املبيعات. 

 واألجور؛ د الرواتبإدارة برنامج إعدا -
 إدارة برنامج احملاسبة؛ -
 تطوير برامج حسب الطلب؛ -
 صيانة العتاد والربامج وحتديثها؛ -
 طباعة الوثائق واملستندات؛ -
 تدقيق الربامج وطريقة تأدية العمليات -
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 ؤسسةات المحاسبي للمظام المعلومن دراسة: لمبحث الثانيا
الذي   املؤسسة حمل الدراسةاسيب املعتمد يفاحملام ضوء على النظبحث تسليط المن خالل هذا مل حناول

، كما ؤسسةطرف امل تمد منظام احملاسيب املعضحة عن بنية النذلك بإعطاء صورة وا احملاسبية، املعلوماتتاج إنيقوم ب
كما .  ظامأهداف الن حتقيقجمية اليت تتفاعل فيما بينها من أجل فهم ، البشري والرب اديةامله ناتيتم التطرق ألهم مكو 

ليت تتم من ؤسسة بداية من مدخالته إىل عمليات املعاجلة اام املعلومات احملاسيب للمنظورة عمل سري  إىليتم التطرف 
 .االستخداماتها ملختلف صدار صول على املخرجات اليت يتم إأجل احل

 ؤسسةت المحاسبي المعتمد في الماة نظام المعلوميبن: ألوللب االمط

ة نسبات املختلفة بالعليه الكثري من القرار الذي تبىن لومات احملاسيب األساس تعترب منتجات نظام املع
 ،ذا اجملالبريا هلك  اهتماماؤسسات اليت تويل زة القياس واملراقبة من املؤسسة الوطنية إلنتاج أجهملستخدميها، جند أن امل

  كل حاجاهتا، سواءإىل ستجابةالاكنها من يتجلى ذلك من خالل سعيها حنو بناء نظام حماسيب متكامل وشامل مي
 باحملاسبة التحليلية.ة العامة أو ذلك باحملاسب لقتع

ام حماسيب آيل من أجل توفري حاجاهتا من املعلومات، ذلك بإدخال احلاسوب تعتمد املؤسسة على نظ
العمل اجلماعي اسبني لألنرتنيت متكن العديد من احمل داخليةكما أنشأت شبكة امج اخلاصة يف احملاسبة،  الرب  واستعمال

 .واإلمكانياتم املهام إطار تقاس يف
الغز، عية إل الشركة الوطنية للكهرباء و فرتة التبتعود جذور النظام احملاسيب اآليل املطبق يف املؤسسة إىل 

ات بيق. هذه التطاخلاصةآليل قات اإلعالم اير بعض تطبيرب تطو ك تألية نظامها احملاسيب عاذحيث حاولت املؤسسة آن
 ة وتسيري املخزونات.الفوتر اليت تقوم هبا املؤسسة بصورة متكررة ك ئفظاشأ�ا التكفل مبعاجلة الو من 

وير حاولة تط، ذلك مببتغطية حاجاهتا املعلوماتيةناء نظام حماسيب كفيل بؤسسة يف تواصلت جهود امل
هة واج طورسسة والعمل على الربط بينها بتت واألعمال اليت تقوم هبا املؤ لف النشاطاتجلة خمتطبيقات أخرى تقوم مبعا

 .ل والبسيط جلملة التطبيقات احملاسبية اليت مت تطويرهاالسه باالستعمالعمل من شأ�ا توفري أداة تسمح 
ت اليت مت تطويرها والرتابط بني خمتلف التطبيقا تكامليق الكبرية من أجل حتقا  ؤسسة جهودت املبذل

بشري صر الخل العنسيب عرب تقليل تدجلة احملارية املعامبا يضمن استمرا، وحدوم املللحصول على نظام حماسيب متك
 ثل جهودا وأمواال ضائعة.س البيانات، وما ميواملتكررة لنفاملزدوجة ، وتفادي املعاجلات إىل أقل قدر ممكن

 للمؤسسةة لنظام المعلومات المحاسبي العناصر المكون: الثاني طلبالم
 رئيسة التالية:ناصر الة من العبقياس واملراة القمؤسسة الوطنية ألجهز ت احملاسيب للنظام املعلوماتكون ي

 ؛العنصر البشري -
 ؛املكونات املادية -



 القیاس والمراقبةأجھزة نتاج ة الوطنیة إلالمؤسس دراسة حالة ...............................عالرابالفصل 
 

 
169 

 ؛الربامج احملاسبية -
 .شبكة املعلومات احملاسبية -

 يالبشر  العنصر: الفرع األول
برجمتها للقيام لالزمة مث البيانات اه ببتزويدقومون ث ييعمل األفراد السري احلسن للنظام احملاسيب، حي

 )، يتمثلاملخرجات تصميم(أيضا واحملتوى ث الشكل ملخرجات من حيد نوعية اوكذا حتديباملعاجلات املطلوبة، 
  واملربجمني.ر البشري يف احملاسبنيالعنص

إنشاء  كذابات و جعة القيود املشكوك فيها، إنشاء خمتلف املقار ، مرابتزويد النظام باملدخالت نو قوم احملاسبي
صدار األمر للنظام إ علىباإلضافة  ،وصيانة النظام احملاسيب اآليل ة، مراجعنيات. يف حني يقوم املربجمون مبراقبةامليزا

 .ر املطلوبةقاريملعاجلة اليوميات املساعدة وطبع خمتلف الت

 لمكونات الماديةافرع الثاني: لا
ترتبط به مجلة وب مركزي، بة على حاسواملراق ة القياستاج أجهز يتوفر النظام احملاسيب للمؤسسة الوطنية إلن 

دف معاجلتها على واسرتجاع البيانات احملاسبية هب ، تلقي، ختزينتستعمل من أجل إدخال لطابعاتفيات وامن الطر 
 ة.تائج املعاجلة على خمتلف وسائط عرض املعلومات املتوفر ض نونات املادية بعر وم املككزي. تقاسوب املر مستوى احل

، مع إبراز الدور الذي ؤسسةللميب احملاس أهم املكونات املادية املستعلمة يف النظاميتم فيما يلي عرض 
 احملاسيب للمؤسسة حمل الدراسة: املعلوماتتلعبه يف سري نظام 

 زي: الحاسوب المركأوال
جلة قسام املؤسسة ملعااسبون من خمتلف أاحمل يستعملهامجلة التطبيقات احملاسبية اليت ن احلاسوب املركزي خيز 

 جهاز.ستخدمني وتعدد املهام للتعدد امل مكانيةوب إة. يتيح هذا احلاسالبيانات املختلف
تاج لمؤسسة للوطنية إلنوي النظام احملاسيب لقوم احلاسوب املركزي جبملة من الوظائف واألعمال على مستي

 :تتمثل يف أجهزة القياس واملراقبة
 ؛اع امللفاتزين واسرتجخت -
 ارة الشبكة؛دإ -
 ؛ ة املستخدمنيإدار  -
 حتقيق األمن. -
اليت يتم إدخاهلا إىل النظام زين التسجيالت احملاسبية خيقوم احلاسوب املركزي بت :اتفملع التخزين واسترجا  -أ

ؤسسة يف امللفات املخصصة لكل تسجيل، مع مراعاة التاريخ ى أقسام املو تعلى مستواجد تعري خمتلف الطرفيات اليت 
بالغ احلسابات املسجلة يف ل م تستقبيتبات الساملة على خمتلف احلتعرب امللفات املستع له اليومية املساعدة.الذي حتم
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سابقا تعتمد على  (كانتسيب بع للدليل احملامله تلك احلسابات التاب رقم احلساب الذي حتسدة حومية املساعالي
 ).احملاسيب املايلحسابات النظام  فتعتمد عل مدونةأم حاليا  اسيب الوطينخطط احملحسابات امل

ها استعمال حيث السياسة اليت يتحدد على أساسزي بإدارة الشبكة من كاملر  احلاسوبيقوم : ة الشبكةإدار  -ب
، لتفادي وقوع اجلة البيانات وطابعات لطبع املخرجاتنات ومعاجل ملعة لتخزين البيااملتوفرة من ذاكر اإلمكانيات املادية 

 اسيب.نظام املعلومات احمللوماتية املستعملة يف املعبكة شظاظ يف الاكت

دمي اإلمكانيات املادية للنظام حة لكل مستخزي الصالحيات املمنو وب املركاحلاس حيدد: المستخدمينة إدار  -ج
ام حفاظا على سالمة ال ميكنها استعمال النظ راد واألطراف اليت ميكنها أواحملاسيب، كما يقوم بتحديد األف

 ومات احملاسبية.ات واملعلدية وصحة البياناملااإلمكانيات 

ي عليها، ذلك ظام احملاسيب واملعلومات احملاسبية اليت حتتو لى توفري احلماية واألمن للنكزي عر امل اسوبيسهر احل -د
ستعملي النظام باستعمال كلمات مرور للدخول إىل فراد مة هتدف إىل التحكم يف األعن طريق تطبيق سياسة أمني

ع ا لضيا غناطسية تفاديرية على أشرطة مو دبصورة  حبفظ التسجيالت احملاسبية الشهريةقوم النظام احملاسيب ي. مالنظا
 امللفات املخزنة يف الذاكرة.

 terminauxات : الطرفيثانيا
ن جهاز يتكون م شاشة عرض ولوحة مفاتيح وواجهة استعمال، ؤسسة عبارة عيف امل الطرفيات املستعملةإن 

متكنها من من املكونات املادية اليت  ةا جمردتنفرد بكو��ا اسوب العادي، إال أاحلة بدرجة كبرية بشبيها لهجيعما 
كة حلاسوب املركزي عن طريق شب، ذلك لكو�ا ترتبط جبهاز امعاجلة البيانات على مستوى األقسام املختلفة للمؤسسة

 ركزي.ع املستخدم إىل موقع احلاسوب املمعلوماتية متتد من موق
ؤسسة تتمثل أساسا حملاسيب للممات او لام املعمستوى نظ وظائف علىلة من المجتستعمل الطرفيات ألداء 

 ما يلي:في
باملدخالت مات احملاسيب للمؤسسة علو املإدخال البيانات إىل النظام احملاسيب؛ حيث تستعمل الطرفيات يف تغذية  -

 .وب املركزيآلية على مستوى احلاس، يتم معاجلتها بصورة )سسالبيانات احملاسبية اخلاصة مبختلف تعامالت املؤ (
، التسجيالت والقوائم اليت خيز�ا احلاسوب املركزي فخمتلت واملخرجات احملاسبية، باستعراض الالتسجي استعراض -

 ثائق.و تلك الح األخطاء من طرف احملاسبني قبل طبع حيية تصيسمح بإجراء عملما 

 عةثالثا: الطاب
لف املخرجات ع خمتبطيث يتم ، حخمرجات نظام املعلومات احملاسيبض و معروف لعر ابعة كما هتستعمل الط

 وب املركزي مباشرة على الطابعة.ت اليت تستعمل لتخزينها على مستوى ذاكرة احلاسااملخزنة على امللف
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 البرامج المحاسبية فرع الثالث:لا
 تطويرهاصة اليت مت تطبيقات احملاسبية اخلالامن  ى مجلةنات علعتمد املؤسسة يف إطار املعاجلة اآللية للبيات

ختلف املستعمل من االستعمال البسيط والسهل ملمتكن استعمال  ناء واجهة، كما مت بسةسؤ جمي املمرب ف من طر 
ة التسجيالت احملاسبية اخلاصة بإثبات كافة الوقائع تصحيح ومراجع معاجلة،، خالإد أجلة من التطبيقات احملاسبي

يف بيقات احملاسبية املستعملة تطلل ريكبلعدد الظرا لنو  دية اليت تكون الوحدة االقتصادية طرفا فيها.صاحداث االقتواأل
 مها فيما يلي:ئف اليت تقوم هبا يتم ذكر أؤسسة والوظاامل

 تعمالس: واجهة االأوال
هي النافذة  املستخدم؛ أيمج احملاسيب الذي يتعامل معه هة الربناهة االستعمال أو االستخدام هي واجواج

الذي  تشمل أساسا اجلزء املرئي ن منها النظام احملاسيب.تكو ي يتيقات التلف التطبباستعمال خم دمختاليت تسمح للمس
مبختلف الوظائف احملاسبية اليت  من القياكن مل إلكرتونية، متنات، حقول كتابة وجداو يتكون عادة من نوافذ، أيقو 

 كافية للمستخدم.ومات واضحة و طاء معلإعتساهم يف  تأديتها أوميكن للنظام 

 خزونللمي لسيير اآلثانيا: تطبيق الت
ث ، هبدف تفادي حدو باحلجم ويف الوقت املناسبنينتاج والبيع تجابة إىل احتياجات اإلاملؤسسة االسحتاول 

سيري اآليل ص بالتيق حماسيب خااإلنتاج أو قدرات البيع املتاحة للمؤسسة، ما دفعها إىل تطوير تطب أي ضياع يف طاقة
بيات يف دار الطلرورة إصع وكذا التنبيه بضية شراء أو بيعملل ك  سسة بعدؤ حيث يتم تسيري خمزونات املللمخزون 

الذي جيب توفره يف خمازن املؤسسة من طرف الربنامج ن ون األما من خمز ، مع مراعاة احلد األدىناألوقات املناسبة
 احملاسيب.

النظام إىل  لياآ ادخاهلم إيتة اليت بيانات احملاسبية على خمتلف الؤسسملزون يف ايل للمخآل اسيرييعتمد الت
ت البيع ن عملياع خمازن املؤسسة، فهي تعكس حركات املخزون الناجتةفيات املتواجدة على مستوى احملاسيب عرب الطر 

ة املخزون بصور سيري حملاسيب اخلاص بترف التطبيق ايتم معاجلتها من طاليت  .)قاتالنف)، الشراء (دورة اإليراداتدورة (
ر فيما يلي أهم مميزات التسيري اآليل ، نذكتعلى املخزوناغيريات الكمية والقيمة الالزمة تالتلف خم ذلك بإجراء، آلية

 ملؤسسة:للمخزون على مستوى ا
نب جت اتيجيةرت اسوفق  خزونعمليات البيع وشراء امل؛ حيث تتم ضمان التدفق اجليد للمخزون من وإىل املؤسسة -

 أو نفاذ املخزون؛ عضيا  ،لفيتسبب فيها تقد املؤسسة تكاليف إضافية 
على مستويات كل حلظة التعرف بعة املستمرة له، حيث ميكن يف  ذ املخزون من خالل املتاالوقاية من حاالت نفا -

 خزون؛امل
 املخزون.على  ظمة الرقابةنأبفضل ، ذلك استهالك غري عاديي تكدس يف املخزون أو الكشف عن أ -
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 راتثماستاآللي لالتطبيق التسيير  الثا:ث
على تطبيق حماسيب خمصص  باالعتمادأجهزة القياس واملراقبة ؤسسة الوطنية إلنتاج ارات يف املستثمري االتس

ة ؤسسات املهتالكات اخلاصة بكل استثمار حساب االف كعلى مجلة من الوظائق يث يسهر التطبيهلذا الغرض، ح
الكرتوين حتتوي بشكل مفصل على  لف ل مشكى ة علائمتفظ بقحيتالك يف �اية الدورة احملاسبية، كما هاملعرضة لال

. ويف �اية الدورة ستثماراتيع االراء وبت شاملؤسسة، كما يراقب هذا التطبيق عمليا كل االستثمارات اليت حتوزها
املادي ملوجودات املؤسسة وإجراء نة باجلرد عملية مقار ء ن أجل إجرارات ويطبع مامللف اخلاص باالستثما يؤخذ

 .ليهة عزمت الاليحاالتصح

 ور العماللألج اآلليرابعا: تطبيق التسيير 
ث يستلزم يحتعقيدا، كثر صعوبة و عمال املؤسسة من العمليات األجر الشهري لتعترب عملية حساب األ

ل عقد العميف للعمال وحالتهم العائلية ونوع املعر  ملستوىكالفة  ت املخته العمليات حدا أدىن من املعلوماأداء مثل هذ
 م. لساعات العمل اليت يتم احتساهبا هلم يف خمتلف األقسامجايلإىل العدد اإلاملؤسسة، إضافة بهم بطلذي ير ا

ا وتتكرر بصفة أديتهين لتحساب األجر تتطلب جهدا ووقتا كبري عترب وكون عملية ملا النظرا لعدد العم
طبيق املستعمل سمح الت. يديتحالذا إىل ه ابةيب م شأنه االستجع باملؤسسة إىل بناء تطبيق حماسة، هذا ما دفشهري

ية لذلك، ومات الضرور ملعلذلك بفضل تزويد التطبيق بكل اكل العمال التابعني للمؤسسة، يل ألجرة  باحلساب اآل
 هولة ودون جهد.سهبدف احلصور على األجر الشهري لكل عامل ب

 مباشرة على مدخالت النظامالمراقبة المسا: تطبيق اخ
دقة مما هي عليه يف مراجعة احملاسبية اليدوية، نظرا لكون اسيب اآليل أكثر أمهية و م احمللنظااة على اقبتعترب املر 

ية عملتمال وقوع بعض األخطاء يف ا يرفع من اححملاسبية، مبري من البيانات احجم كلى معاجلة النظام اآليل قادرا ع
 عاجلتها.مبقيام قبل الها ب تصحيحواليت جي عدة،ت املسايامن اليومالبيانات إدخال 

ح ما يفت يق،تدقعملية الا سلبيا على بع مسار العمليات احملاسبية يف النظام احملاسيب اآليل تأثري ثر صعوبة تتتؤ 
وين (مدمج يف اء تطبيق إلكرت سة إىل بنؤسباملختالس وسرقة األموال يف املؤسسات، هذا ما دفع م ظواهر االاجملال أما

ختبارات بإجراء مجلة من اال فياتطر دخاله عرب خمتلف الإاشر للبيانات اليت يتم بص امله الفحشأنن النظام احملاسيب م
 قية عليها.املنط

 ومات المحاسبيةشبكة المعل الفرع الرابع:
إىل مصلحة سة سؤ من خمتلف أقسام املبية نات احملاسل البيامعلومات خالصة بنقكة املؤسسة بشبتمتع ت

بسيطرة احلاسوب املركزي ا النوع من الشبكات هذيز ، يتمربط واملعاجلةليف ا ملركزيتستعمل األسلوب ا اإلعالم اآليل.
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عل السري تلف الطرفيات اليت تكون تلك الشبكة، ما جيوعمليات االتصال بني خم امل عمليات معاجلة البياناتعلى ك
 املادية. عطابأو األ هونا بسالمة احلاسوب املركزي من التعطللشبكة مر نات عرب الومات والبيامعللاحلسن 

 ؤسسةفي الم م المعلومات المحاسبينظات مكونا: ثطلب الثالمال
ؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة من ى املة املالية لداخلاص باحملاسبتكون نظام املعلومات احملاسيب ي
 اوهلا فيما يلي:ننتة، نظماأله من جلة وخمرجات على غرار غري معا، و مدخالت

 المدخالت الفرع األول:
 اتدة عملية القياس واملراقبة بكرب حجمها وتنوع منتجاهتا، لذلك نقوم بعالوطنية ألجهز  ؤسسةيز املتمت

ع احمليط ؤسسة سواء ماليت تقوم هبا امل العمليات اليوميةك جليا من خالل نحصر يف خمتلف األنشطة، يبدو ذلت
 اإلنتاجيام بعمليات للقالزمة الية الداخلمن خالل التبادالت  والشراء أو عمليات البيع ؛ املتمثلة يفاخلارجي

 .إخل ..والصيانة.
ات احملاسيب من ظام املعلومفق البيانات اليت يتم إرساهلا إىل نسسة تدهبا املؤ ينتج عن العمليات اليت تقوم 

ي مع بالتواز يف الدفاتر مليات يل العسجحيث يتم ت، هاتمية من أجل معاجلغة كا وإعطائها صبنظيمهها، تعأجل جتمي
 .دوثهاح

ملة االكرة حيث تتجمع ضمن الدو  ةيم هذه العمليات حسب األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسكن تقسمي
 :يهي كما يله الدورات حسب الدورة اليت تنتمي إليها وأهم هذ نتناوهلا، ملعاجلة العمليات

 دورة النفقات -أ
شاط تقوم به دورة هم نأن أ ملياتص الدورة الكاملة ملعاجلة العصل األول فيما خيكما رأينا يف الف

 ةإلنتاج أجهز ات اليت تقوم هبا املؤسسة الوطنية عمليالنفقات هو عملية الشراء، يف حني تعترب عملية الشراء من أهم ال
 ف نشاطاهتا.لسري خمت ا لضمانكل املواد واملستلزمات اليت حتتاجهتوفري  ن كنها م، حيث متالقياس واملراقبة

يام خمتلف االستثمارات الالزمة لقشراء املواد األولية و سسة أساسا يف املؤ  اء يفتنحصر عملية الشر 
 : صر التاليةم املؤسسة بعملية الشراء من أجل متوينها بالعنا. تقو شاطهاؤسسة بنامل

 جات؛ مكونات املنت -
 القوالب؛األدوات و صيانة اصة باملنتجات، مواد الاملواد األولية اخل -
 ات؛ملنتجصة بااملواد الثانوية اخلا -
 قطع غيار التجهيزات؛ -
 ئل القطع؛ساو  -
 يزات.التجه -



 القیاس والمراقبةأجھزة نتاج ة الوطنیة إلالمؤسس دراسة حالة ...............................عالرابالفصل 
 

 
174 

، حيث ال تتعامل مع أي ا للتعامل مع املوردينبة شروطواملراق القياسأجهزة نتاج إلضع املؤسسة الوطنية ت
 :اتني مهيورد من ناحويتم اعتماد امل تمادهعامورد ما مل يتم 

 االعتماد التقين؛ -
 عتماد االقتصادي.اال -

سم يتوىل الق صن طرف املؤسسة، بعد الفحلتقين مبدى مطابقة التموينات للمواصفات احملددة مماد ااالعتيتعلق  -
ما تعلق األمر بقطع الغيار إذا  تعلق األمر باملواد األولية، الثانوية أو األدوات) أو قسم الصيانة ( (إذا ينالتق

رار إىل ل هذا الق. يرسصفات احملددةات للموايملشرت طابة املفقة التقنية، ذلك نتيجة ) إصدار قرار املواوالتجهيزات
 لشراء.متابعة إجراءات اسم الشراء الذي يتوىل ق

ج حتليل ملف إلضافة إىل نتائن طرف املورد باتنافسية العروض املقدمة مصادي فيرتكز على أما االعتماد االقت -
شروط التموين، السعر، االلتزام بص فيما خي املفات املوردين سنويا وذلك بتحليل ملفاهتاجعة املورد. تتم مر 

 .سريورة الشراءياكل اليت هلا عالقة باهلكة خمتلف ، كما تتم هذه العملية مبشار .إخلالنوعية..

بقرار من  وردينئمة املاملشرتيات بإضافة امسه على قا مصلحة ، تقومريةضرو يستويف املورد الشروط العندما 
 .عينس مصلحة الشراء للقسم املرئي

 اإليراداتدورة  -ب
مع العلم أن عملية البيع متثل ة، قديحتصيل النمليات البيع و اصة بعالبيانات اخلعاجلة يرادات مباإلق دورة لعتت

ملختلف ذي ستتحصل عليه املؤسسة كمقابل د املايل المستوى اإليراأساسها يتحدد على اليت قطة احلرجة لنا
لة، قات املالية الداخمعترب من التدف توىسطرف املؤسسة لضمان م هتمام مننال جل االجاهتا، مما جيعل العملية تمنت

 واستمرار املؤسسة يف نشاطها.اء أ�ا ضمان وبقشاليت من 

 جوردورة األ -ج
هرية، ، ش(أسبوعيةية ذ صفة الدور تأخعض العمليات األخرى اليت ات البيع والشراء، هناك بعلى غرار عملي

كرارها يرتبط مبدة زمنية حمددة، ما جيعلها عمليات دورية ت األنشطة السابقة، لكن كرارا منت ل، تعترب أق...إخل)ةفصلي
 ال. وترية مستمرة، أمهها معاجلة أجور العمها بتكرار معاجلتها بحكم فييسهل الت

 -ذكرنا سابقا كما –ت ببناء برنامج حماسيب آيل  املؤسسة حمل الدراسة قامكبري للعمال يفبسبب العدد ال
 لتسهيل عملية املعاجلة.البيانات املتعلقة باألجور ال بإدخ خاص

 تاجدورة اإلن -د
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بيانات العمليات املتعلقة منتجاهتا باإلضافة لتعدد أقسامها تعترب معاجلة حجم ة و ؤسسكرب حجم املبسبب   
من واقع أوامر ة  املؤسسيف ناتث يتم جتميع البيا، حيفواتري واملستنداتلا مننتاج عملية معقدة وتتطلب العديد باإل

 .باإلنتاج ةات املتعلقاندر البيمصان وغري ذلك من خاز الت املاإلنتاج وطلبات شراء املواد األولية وسج
تباطا وثيقا اإليرادات والنفقات) كو�ا ترتبط ار  (دورةء البيع والشر االتابعة لعمليات  املخزونرب عمليات تعت

. حيث جيب تسليم زوناتيؤثر ذلك عل مستوى املخمن بضاعتها سأو جزءا ا ما باعت املؤسسة منتجاهت، فكلهبا
، ئعة الشراء للمواد األولية أو البضايء فيما خيص عمليؤسسة، ونفس الشن املاز ن خمراجها مإىل الزبون بإخت املبيعا

خمزون  يفحركة  هامليات الشراء والبيع تتبعكل من ع املؤسسة، فهذه العملية من مستوى املخزونات يففع ث تر حي
 يل للمخزون.يري اآلخاص بالتسير تطبيق حماسيب قامت بتطو . لذلك املؤسسة

اقبة ر هزة القياس واملجخرى اليت تقوم هبا املؤسسة الوطنية إلنتاج أت املختلفة األالعمليا توجد جمموعة من
يضات اليت تدفع للغري التعو ك؛  نائيةتثأساسا باملصاريف االسا، تتعلق هذه العمليات هثدفة حدو ميز بقلة تكرارها وصتت

يصعب التحكم االستثناء العمليات صبغة  ظرا الكتساب هذهبعض املخزونات. نقضائية والتلف يف ات نتيجة حماكم
النظام احملاسيب اآليل  لية يفصورة آبرجمتها بيصعب ، ومن جهة أخرى لومات اليت تنتج عنها من جهةيف التدفقات املع

كة ومشار ة يربز أمهية مسامهها، ما االت اليت ميكن الوقوع فيدم إحاطتهم بكل احل، نظرا لع)ناملربجمو ( لغري احملاسبني
 املعلومات احملاسيب للمؤسسة. ظاميناء ن يف نياسباحمل

 المعالجة: الفرع الثاني
أجهزة اج مليات اليت تقوم هبا املؤسسة الوطنية إلنتلعباختلف البيانات اخلاصة اجلة احملاسبية ملعملتبدأ ا 

 .مسبعة لكل قاحملاسبة واملالية التادوائر سامها على مستوى أققياس واملراقبة عرب خمتلف ال
ن من مجلة من كو يتآيل ات احملاسبية يف نظامها احملاسيب على نظام البيان تعتمد املؤسسة يف معاجلة

التابعة عالم اآليل صلحة اإلمب باالتصالترتبط بشبكة أنرتنيت تسمح هلم  اسيب،مج حمنايب املزودة برب احلواس
يب ي بغرض جتميع وتبو ر البشر تدخل العنصذ ي، إفقطعلى احلواسيب  باالعتمادأن املعاجلة ال تتم . إىل للمؤسسة

ضافة إىل برجمتها باإل ،(مدخالت) آليل بالبياناتاسيب االنظام احمل صها لتغذيةوتلخي االقتصاديةخمتلف األحداث 
نوعية املخرجات من حيث الشلك واحملتوى (عملية تصميم  ات املطلوبة وحتديداملعاجلب يامربامج الالزمة للقبال

لمؤسسة حمل  لاسيبنظام املعلومات احملتلخيص خمتلف خطوات املعاجلة يف ميكن و . احملاسيب) وماتاملعل نظامخمرجات 
 :الدراسة يف اخلطوات التالية

 ةفي اليوميات المساعد ات: تسجيل العمليأوال
 صواملالية التابعة إىل أحد أقسام املؤسسة مستندات ختلة عند استالم مصلحة احملاسبة ذه املرحتبدأ ه

ثائق البنكية...إخل، يتم ت، الو ، الشيكايع والشراءملؤسسة طرفا فيها كفواتري الباقتصادية أو مالية تكون اتعامالت 
 حد احملاسبني التابعني للمصلحة.إىل أ تسليم املستندات
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 دنا أن املؤسسة تتبع سياسةوج واملراقبةباملؤسسة الوطنية ألجهزة القياس يدانية املالدراسة من خالل 
 ، إذ يوج حماسب خاص بكل عملية حمددة:م لكل حماسبالتخصص يف املها

 الشراء؛ حماسب خاص بعمليات -
 حماسب خاص بعمليات البيع؛ -
 ليات املخزون واالستثمار؛بعماص حماسب خ -
 ية؛ات البنكحماسب خاص بالعملي -
 ).اخلارج اسب خاص بعمليات التصدير واالسترياد (معحم -

ك ستلم تلك املستندات اعتمادا على طبيعة العملية اليت ترتبط هبا تليسختيار احملاسب الذي يتم ا
 .اتومات اليت حتملها املستندواملعل بياناتا إىل الاحملاسيب لتلك العملية استنادقوم بالتسجيل ا ياملستندات، بعده

 ليا: إدخال اليوميات المساعدة إلى النظام المحاسبي اآلثاني
 القياسأجهزة يت تقوم هبا املؤسسة الوطنية إلنتاج ة لكل املعامالت اليومية البعد إعداد اليوميات املساعد

حتملها تلك ات اليت ال البيانبإعدادها إىل احملاسب املكلف بإدخ امو قايومية املساعدة اليت يسلم احملاسبون القبة، واملرا
نات يات خمصص لعملية إدخال البياسم املخصص لذلك، حيث توج طرفعرب طرفية القالوثائق إىل النظام احملاسيب 

 قسام املؤسسة.اعدة يف كل قسم من أيات املساليت حتتوي عليها اليوم
ساعدة تبعا يات املميو ال احملتواة يف تإلكرتوين تسجل فيه البياناف ملكل احملاسبية شالبيانات  تأخذ

لها بصورة بتسجيالنظام احملاسيب  يقوم يود اليتاإلشارة إىل أن هناك بعض العمليات أو الق ، ميكنتسلسلها الزمينل
 حركة املخزون). (كعملياتيف ذلك  سبتلقائية يف امللف دون احلاجة إىل تدخل احملا

الشهرية عملية إقفال التسجيالت  هر تتملشسجيل خمتلف العمليات اليومية اخلاصة باعملية ت د انتهاءحل
بالشهر، إضافة إل حمضر القيود سبية اخلاصة لعمليات حملاقيام النظام احملاسيب بإصدار حالة الك على ذ يرتتب

ك يف يشم احملاسيب اآليل و النظا من طرفصورة آلية يت مت مراجعتها بالقيود العن رب ي يعاملشكوك يف صحتها الذ
 أو الشهر...إخل). ، الشرحبالغ، احلساباتشك يف املال (سواء صحتها

، عرب خمتلف الطرفياتد التصحيحية يو ك يف صحتها بإدخال الققيود احملاسبية املشكو بعد عملية تصحيح ال
ملفات  حنورتوين لليوميات املصححة لكاللف اامل عليها حيتوي ية الرتحيل اآليل للقيود اليتيثوم النظام احملاسيب بعمل

 إىل بياناهتا مباشرة.ل وصو ن الاليت تأخذ شكل ملفات إلكرتونية متتابعة ممك ذاألستا دفرت
، كما ميكن أن يضم بةساب رئيسي من حسابات احملاسمن تلك امللفات لكل حف واحد خيصص مل

ة عية تابع، فاحلسابات الفر سابات الرئيسية للمحاسبةية للحسابات الفرعثل خمتلف احلي ملفات فرعية متلرئيسامللف ا
 سابات.حسب رقم احليتحدد ها نبي واالرتباطووحيد،  ساب رئيسي واحدحل
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م بعملية ن املراجعة اخلاص بالنشاط الشهري للمؤسسة، ذلك بالقياابعد ذلك يتم إعداد جدول ميز 
ملراجعة ان اميز  املؤسسة نوعني من (تستعمل التابعة هلاالرئيسية صدة احلسابات الفرعية يف احلسابات ر يل ألع اآلالتجمي

جتميع احلسابات سابات، لذلك ختتلف علمية م احلاألول مفصل جدا يف أرقام احلسابات والثاين خمتصر جدا يف أرقا
أرصدة كل ترحيل يزان املراجعة، وبعدها ة فتح ملف خاص مبام احملاسيب بعمليقوم النظ، مث يول والثاين)بني األ

 امللف. كاحلسابات إىل ذل
ئم قواال قوم بعملية طبع خمتلف، يدارة العامةيل األمر من طرف اإلعالم اآلة اإلمصلحئيس عند استالم ر 

للقوائم املالية طبع  س مصلحة اإلعالم اآليل بعد كل عمليةقوم رئيؤسسة، كما ياليت حتتاجها اجلهات املختلفة للم
 هة الشريط.خ عل واجد التاريية حفظ امللفات على شريط مغناطيسي مع حتديبعمل بعة للمؤسسةالشهرية التا

 المخرجات  الفرع الثالث:
ا نلكن ما يهمنا يف دراست إدارية،جات يف املؤسسة تتمثل يف تقارير مالية وأخرى خر قا فإن املما ذكرنا سابك

ت من حيث العدد، الشكل واحملتوى ري جات قد تغهذه املخر أن  سابقفصل املالية، رأينا يف حملاسبة ت نظام ارجاهو خم
 اسيب املايل اجلديد.احمل ئرية للنظامؤسسات اجلزاتبين امل إثر

ائم املالية كل القو وطنية إلنتاج أجهزة القياس واملراقبة حسب املخطط احملاسيب الوطين تقد  سة الؤسكانت امل
الكشوف  تنتج املؤسسةحاليا فأصبحت  املالحق. أماومجيع  جدول حسابات النتائج امليزانية،ثلة يف ها املتم تبنااليت

 ة يف:مثلديد املتها اجلايل بشكلاملظام احملاسيب  أقرها الناملالية اليت
 ية؛امليزان -
 حساب النتائج؛ -
 ينة؛ز قات اخلتدف جداول -
 موال اخلاصة؛س األو تغري رؤ جدول  -
 ق.ملالحكشف ا -
 جمموعتني كن تقسيمها إىلرى، ميأخئق مالية ية وثاة الرئيسباإلضافة إىل الكشوف املالي تقدم املؤسسةكما 
 تني:رئيسي

 أوال: الوثائق الخاصة بأقسام المؤسسة المختلفة
، لمؤسسةباجلزئية، حيث يتم إجنازها خصيصا لالستعمال الداخلي ل ثائقالو موعة من ذه اجملتتصف ه

يف حتقيق  سم على حدا ومدى مسامهتهاألقسام املختلفة للمؤسسة من أجل متابعة كل قل هلا داخد الستعمابالتحدي
الئها، ومورديها،  ، عمنتجاهتام، . كما تساهم يف إعطاء نظرة واضحة حول املؤسسة من حيث نشاطهاسسةائج املؤ نت

ية اخلاصة هبا، فمثال الرئيسبإعداد بعض الكشوف يلية لتشغام اا، تقوم األقسيز هبقوة والضعف اليت تتمكذا نقاط ال
، جدول تدفقات اخلزينة النتائجامليزانية، حساب " يف:لة ع الكشوف الرئيسة املتمثيثوم قسم الكهرباء بإعداد مجي
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اد بعض غيلية بإعدة فهو خاص باملديرية العامة. تقوم األقسام التشوال اخلاصات األمجدول تغري "، أم املالحقوكشف 
 : ام الداخلي تتمثل أساسا يفقوائم بغرض االستخدال

 ة الشهرية؛اليومي -
 دفرت األستاذ؛ -
 ؛ميزان املراجعة -
 ال؛ألجور العم فصيليةالتئمة االق -
 ة جرد املخزون.قائم -

 يوميةال -أ
عالم اآليل بعد عملية تصحيح العمليات وعة تصدرها مصلحة اإلطبعبارة عن وثيقة م اليومية الشهرية

شهر األاميع (املصححة) على جمعاجلة، حتتوي اليومية الشهرية املمية الشهرية صة بالشهر على اليو سبية اخلااحملا
 عدة.ا يف كل اليوميات املساهتاليت مت إثباشهرية العمليات ال قيود إىل ة، إضافةالسابق

 ونوعتاريخ ليس ملساعدة و إنشاء اليوميات ا ن اإلشارة إىل أن التسلسل الزمين اليوميات مبين على تاريخميك
تلفة يف النظام احملاسيب يات املخملاجلة العمعة ب األحيان نظرا لسرعغلن يف أتساويايان هذان التارخيأن عمليات، إال ال

 يل.اآل

 دفتر األستاذ -ب
عمليات اليومية  ملختلفية الرتحيل اآليل ملم بعاحملاسيب بعد القيا يصدره النظام قة مطبوعوثيعبارة عن 

حساب معني، كما ها ملتابعة هلا. تأخذ الوثيقة شكل صفحات ختصص كل واحدة منبعة سابات التااحلهرية إىل الش
ركات او التدفقات إمجايل احلتفصيل  ، إضافة إىللألشهر السابقة ى أرصدة خمتلف احلساباتصفحة عل وي كلحتت

 املدينة والدائنة اخلاصة بكل حساب.

 ميزان المراجعة -ج
لم نسخة ستاذ، تسآليل ملختلف احلسابات الشهرية التابعة لدفرت األتجميع الرتصيد والبعملية ا بعد القيام

نيات ء امليزامن إنشا ؤسسة، بغية متكينهاأقسام املمصلحة احملاسبة التابعة إىل خمتلف إىل ة ملراجععن وثيقة ميزان ا
قاربة كية ومت البنالشهرية كاملقارباقاربات ملخمتلف اا، وإجراء دسم من أقسام املؤسسة كال على حصة بكل قاخلا

 ون.املخز 

 ال العم ية ألجورالقائمة التفصيل -د
ة مسحقة الدفع لكل عامل من عمال لشهريعلى تفصيل األجول ا تويحتطبوعة عبارة عن وثيقة م

 املفصل لكل عامل.، إضافة إىل احلجم الساعي ةاملؤسس
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 المخزونة جرد قائم -ه
، واملنتجات املتواجدة بضائعية، الوقيم خمتلف املواد األول على تفصيل كميات يحتتو طبعة عبارة عن وثيقة م

 خزونات.على تطبيق امل باالعتمادالنظام احملاسيب هذ القائم ئ شهر املعين، يناية الشن املؤسسة يف �يف خماز 
عة ما يسمح مبتاب، املؤسسةيم بعد كل عملية تقوم هبا زونات والقري مستوى املخآليا بتغيقوم الربنامج ي

 .ةأقسام املؤسس ة ملختلفالتابعمصلحة احملاسبة لم نسخة من هذه القائمة إىل نية ومستمرة، تسات بصفة آملخزونا
 صة بالمؤسسةالوثائق الخاثانيا: 

ن ققة متائج احمل، إذ يتم فيها جتميع الناحملققة من طرف املؤسسة النتائجبصفة كلية عن وثائق رب هذه التع
أو بالتحديد  ،لدورة. يتم اجناز هذه القوائم لغرض االستعمال اخلارجي للمؤسسةقسام خالل ااأللف طرف خمت

، وتساهم )إخل.املسامهون، .. كاء األجانب،ائب، الشر ر الض (مصلحة اخلارجيةلة أمام خمتلف اهليئات دأماهلا كالستع
فة إىل املالية التالية باإلضائم اجملموعة القواهذه تضمن حول نشاط املؤسسة، وتة يف إعطاء نظرة شامل القوائمذه ه

 لكل قسم حسب وظائفه:ئية ز كشوف اجلاعتمادا على ال إعدادهابة ية اليت تقوم املديرة العامالكشوف اخلمسة الرئيس

 يوميةال -أ
، حتتوى ت اليت أصدرهتا مصلحة اإلعالم اآليل لألقسام املختلفةوعاية ملختلف املطبوثيقة جتميعن ع عبارة

 ؤسسة طرفا فيها.قة إضافة إىل قيود العمليات الشهرية اليت كانت املالساب األشهرلى جماميع ع

 تاذدفتر األس -ب
لتابعة ة اصديع األر م بعملية جتمقياكل دورة بعد اليف �اية  احملاسيب ها النظام يصدر مطبوعة ة عن وثيقة عبار 

باملؤسسة  اخلاصةاحلسابات حتوي أرصدة خمتلف الوثيقة  ميكن اإلشارة إىل أن تلك ،ختلف حسابات املؤسسةمل
 ز بني احلسابات التابعة ملختلف األقساميدون متي ، أيواملراقبة بصورة جممعة سأجهزة القياالوطنية إلنتاج 

 يزان المراجعةم -ج
سية بات الرئيختلف احلساام احملاسيب بعد القيام بعملية الرتصيد اآليل مليصدره النظن وثيقة مطبوع عبارة ع

تمادا على ، ذلك اعبنكيةملقاربات الإلجراء خمتلف املقاربات كا. تستعمل هذه الوثيقة عة لدفرت األستاذبتاة الالشهري
) اليت حتملها املستندات قيمال(احملاسبية يد املقاربة صوال ور راجعة أصل عليها ي ميزينا املاملتح األرصدةني املقاربة ب

 جات.دخالت واملخر بة سجل املنيا، يف األخري مقار ثا

 .بالمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة : تطور التدقيق الداخليالمطلب الخامس
، أين أنشأت 1994سنة  لتدقيق الداخليملراقبة بوظيفة اأجهزة القياس وا نية إلنتاجطؤسسة الو بدأ اهتمام امل

  التقديري والتنظيم.بط مبديرية التسيرياآلخر مرتأحدمها تابع للمديرية املالية، و  تدقيققسمني لل
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 التنظيمية لقسم التدقيق الداخلي: المكانة الفرع األول
هذه الوظيفة  لكن خبطوط متقطعة، األمر الذي يؤكد أن تواجد تدقيقي الظهر الشكلني السابقني قسمي

تعيني تنفذ، كما مل يتم اليت س يقتدقباملؤسسة كان شكليا ومؤقتا، فاملؤسسة مل حتدد آنذاك طبيعة مهمات ال
 .تدقيقاألشخاص الذي سيقومون بأعمال ال

الصادر يف جانفي ر الوزاري اعلى القر  ، تبنت املؤسسة خمطط توجيه داخلي، وذلك بناءا1995ويف سنة 
من اليت  وامليكانزماتقتصادية من خالل وضع كل العناصر وع إنعاش املؤسسات العمومية واالواخلاص مبشر  1995
ية املؤسسات واالستعمال األمثل والفعال ملواردها املتاحة. ولقد أنشئت هلذا الغرض حتسني مستوى إنتاجشأ�ا 

لضعف يف مجيع أنشطة ل على تشخيص نقاط القوة ونقاط اى الوطن، تعمو ة على املستمكاتب دراسات متخصص
القياس واملراقبة ة الوطنية ألجهزة لي للمؤسساملؤسسة وتقدمي التوصيات املناسبة. لقد تضمن خمطط التوجيه الداخ

ب شرية، اجلانباملوارد ال، الصناعي، التجاري، املايل (النشاطتشخيصا عاما ومعمقا وهادفا جلميع أنشطة املؤسسة 
ف اليت مت حتديدها، واملتعلقة باجلانب النظري، وجود نقص يف بعض اهلياكل التنظيمي). ومن مجلة نقاط الضع

  اجملال، ضرورة حتديد وإكمال تنظيم املستويات الوظيفية باملؤسسة.املختصون يف هذا  أين اقرتحالتنظيمية، 
قسم  ، ومن مجلة هذه التغيريات: هي إلغاء1997سنة  نظيم هياكلهاوبناءا عليه، فقد أعادت املؤسسة ت

لية، مستوى مديرية املاواحد على  تدقيقالتابع ملديرية التسيري التقديري والتنظيم، واالحتفاظ فقط بقسم  تدقيقال
 وأصبح هيكلها التنظيمي مثل ما يوضحه الشكل التايل:

يل، األمر وبصفة مباشرة أمام املدير املاملدقق مسؤوال االية، جيعل وظيفيا مبديرية امل تدقيقإن ارتباط دائرة ال
للمؤسسة   دمات اليت يقدمهاى قيمة اخلالذي قد حيد من استقالليته وموضوعيته يف إبداء رأيه، وبالتايل قد يؤثر عل

 ككل.

 مراقبةبالمؤسسة الوطنية ألجهزة القياس وال روع إنشاء هيكل للتدقيق الداخليمش: الثانيالفرع 
دير العام للمؤسسة ومسؤويل املديريات الوظيفية اجمللس من امل (يتكوناع تنسيق املؤسسة  اجتميفقرر ت

عمل خاص من داخل املؤسسة مكون من أربعة ، تكوين فريق 03/04/1995يف ورؤساء األقسام التشغيلية) املنعقد 
ء البارزين يف مجعية وهو أحد األعضا موارد البشرية، يرتأسهم املدير احلايل للتدقيقأشخاص ذوي خربة يف جمال ال

تخصصة يف املالدولية  الداخليني اجلزائريني، والذي له العديد من العالقات باملنظمات املهنية واملستشارين نيدققامل
تطوير للمؤسسة يتوىل ممارسة و  تدقيق الداخلي. لذلك كلف هذا الفريق بتحضري إنشاء هيكل للالتدقيق الداخليجمال 

 ة ملسؤولياهتم.مسرييها على املمارسة الفعالفة هبدف مساعدة يهذه الوظ

 بةزة القياس والمراقطنية ألجهبالمؤسسة الو  التنظيمية لقسم التدقيق الداخليالمكانة  الثالث:الفرع 
سة مرتبطة مباشرة بأعلى مستوى إداري باملؤس يالداخل تدقيقكد املشروع على ضرورة إنشاء مديرية الأ

س أفرادها بعبء املسؤولية امللقاة على عاتقهم هذا من تقلة عن باقي اإلدارات األخرى، حىت حي)، ومسمالعا (املدير
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 اللية وموضوعية من جهة أخرى.ة مهنية وبكل استقماهلم بصفجهة، وحىت يتمكنوا من تنفيذ أع
مدى تطبيق  ولني باملؤسسة حولؤ عن انشغاالت املسيف بداية نشأهتا باإلجابة الفورية  تدقيق الداخليوتتوىل مديرية ال

يد ، وكذلك استنتاج أي نقص أو غياب من جانب التنظيم وحىت اإلجراءات ليتم بعدها حتداءاتواإلجر القواعد 
 بيقها يف املؤسسة.ها وتوسيع جمال تطممارست

 الداخلي تدقيقالهيكل التنظيمي لمديرية ال: الرابعالفرع 
 مناسبا للمؤسسة ألنه: ، واعتربهالتدقيق الداخليال تنظيما ملديرية كف هبذه الدراسة هيقرتح الفريق املكلا

 يتوافق مع التنظيم اإلداري للمؤسسة؛ -
ال حيتاج لتوظيف  (هيكلرهم من بني العاملني باملؤسسة والذين يسهل اختياني، دققمليتطلب تشكيلة بسيطة من ا -

 أشخاص من خارج املؤسسة)؛
 ؛تدقيقطلوبة يف كل مهمة درجة املوضوعية امل نل اجلماعي الذي يضميرتكز على العم -
حملاسيب، وذلك املايل وامتنوعة تشمل مجيع أنشطة ووظائف املؤسسة، مبا فيها اجلانب  تدقيقمات يسمح بتنفيذ مه -

 ويصادق عليه جملس التنسيق باملؤسسة. تدقيقا ملخطط سنوي تعده مديرية الوفق
داري يكل تنظيمي وألي مستوى إجده روتينيا يف أي هاارية الذي يعترب تو وباستثناء منصب السكرت

، ومدققني داخليلتدقيق الأشخاص هم: مدير ايتكون من ثالثة  هيكل املديرية التدقيق الداخلي باملؤسسة، فإن
إىل حجم  اعدين. ويرى أعضاء الفريق املكلف بتحضري هذا املشروع أن مثل هذا العدد ليس مبالغا فيه بالنظرمس

تدقيق خمتلفة ( تدقيقهي موضوع مهمات  املختلفة، واليت بة عن انشغاالت املسريينإمنا هو ضروري لإلجاو املؤسسة، 
 ية وغريها).النوع تدقيق، ويقيتدقيق تس مايل وحماسيب، تدقيق اجتماعي،

 ت أفراد مديرية التدقيق الداخليومسؤوليا مهام الخامس:الفرع 
ناسبة، اخلربة العملية العلمية امل (املؤهالت يق الداخلييرية التدقدكل فرد مبط تعيني  ضح املشروع بدقة شرو و 

 هم كما يلي:كل فرد منوالصفات الواجب توافرها يف كل فرد)، كما حدد مهام ومسؤوليات  

 : يتوىل باإلضافة إىل مسؤولية اإلشراف على نشاط قسمه املهام التالية:التدقيق الداخليمدير  -1

 ؤسسة؛بامل تدقيقارسة وظيفة التوجيهات الالزمة ململهداف قسمه وتقدمي احتديد أ -
 عت الضرورة لذلك؛يله مىت دوعرضه على جملس التنسيق باملؤسسة مع امكانية تعد تدقيقحتضري املخطط السنوي لل -
 من خالل تقييم النتائج اليت مت التوصل إليها يف �اية كل مهمة؛ تدقيقالسهر على جناح مهمات ال -
 ستويات اإلدارية باملؤسسة؛اليت تربط قسمه مبختلف املت وتطوير العالقات التحكم يف االتصاال -
ئل نهم، وكذلك تسيري وساسيم العمل فيما بيينهم، وتقتسيري أفراد قسمه بدءا باختيار املدققني املساعدين، تكو  -
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 قسمه املادية واملالية؛
 هادفة وبناءة؛ إعداد تقارير تدقيق داخلي -
ة اليت متتلك هياكل ملؤسسات الوطنيباملؤسسة، وذلك من خالل االتصال ببعض ا اخليدتدقيق الر وظيفة التطوي -

ملنظمات املهنية وطنية كانت ذا االتصال ببعض اجديدة، وكلالستفادة من جتارهبا واكتساب معارف  تدقيق داخلي
 أم دولية.

من املهام نذكر املساعد جبملة  ، يقوم املدققداخلياملباشر ملدير التدقيق ال : حتت اإلشرافالمدقق المساعد -2
 منها:

 ؛تدقيقعليمات العمل باحرتام معايري التطبيق ت -
 تنفيذ عمليات الفحص والتدقيق؛ -
 ؛تدقيقباشر أثناء وعند انتهاء كل عملية صات مع مسؤوله املائج الفحو عرض ومناقشة نت -
 ؛ تدقيقاملساعدة يف حتديد العمليات اليت حتتاج إىل  -
 لضرورية.احتضري أوراق العمل  -

 حسب المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة ليأنواع التدقيق الداخ :السادسالفرع 

 :ناك نوعني من التدقيق الداخليه

مبدققني خمتصني ومعرتف هبم يف اهليئة العاملية للتدقيق، أي  تدقيقهذه ال يتم بالجودة العالمية:خاصة  قيقتد -1
ن املدقق املتحصل على الشهادة ال أاهليئات. وهذا ال يعين خاصة بالتدقيق هبذه  دققني لديهم شهادةمبعىن آخر أن امل

وهذا النوع من قت مدقق داخلي، رية هو يف نفس الو وارد البشيزاول نشاط آخر باملؤسسة مثل مسؤول املالية أو امل
دة ويكون يف شهر عاملية اخلاصة باجلو لتقوم به اهليئات ا ، واآلخرجويلية) -أفريليتم القيام به مرتني يف السنة ( تدقيقال

 ديسمرب.

دقق خاص مديرية م املدقق الداخلي يقع حتت مسؤوليته أول مسؤول باملؤسسة، يوجد يف كل التدقيق الداخلي: -2
 فمثال مديرية املالية لديها مدقق خاص هبا، وكذا مديرية املوارد البشرية ...بكل قسم، 

وبعد ذلك يقوم كل ، ويقدم خمطط لكل مدقق، من طرف املدير العام دقيق عند كل مديريةوتربمج أوقات الت
 ر العام.مدقق بأعماله، مث جتمع التقارير وتدرس من طرف املدقق التابع للمدي

فتتكون من شخص واحد هو نفسه رئيسها، والذي مت تعيينه من داخل املؤسسة بناءا على  تدقيقأما دائرة ال
 .بة، حيث شغل عدة مناصب قبل أن يصبح مدققا هباخرباته الواسعة يف جمال احملاس

يسا ا أصبح رئوحىت يعمل املدقق كمدقق فقط كان البد من حتديد مهامه ومسؤولياته بدقة ووضوح، وهبذ
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مسؤوال فقط على اقرتاح املخطط السنوي للتدخالت من أجل التحقق من الرقابة  2001منذ جوان  قتدقيلدائرة ال
 وذلك لضمان تطبيق اإلجراءات باملؤسسة. املطبقة على مستوى مديرية املالية، واجلبائية املالية، واحملاسبية،

 ر منها:خاصة، نذكحيقق املدقق ذلك، فإنه يتوىل عدة مهام  لكيو 

 ؛تدقيقطيط أعمال الحتضري وخت -
 ضمان وتدعيم جناعة نظام الرقابة الداخلية؛ -
 التأكد من صحة وصدق احلسابات؛ -
 ما احملاسبية واملالية منها؛اءات داخل املؤسسة، وال سيق التعليمات واإلجر السهر على حسن تطبي -
 يف �اية كل تدخل؛ تدقيقحتضري وعرض تقارير ال -
 ؛ور وكذلك األخطاءواحي القصاكتشاف ن -
 تقدمي النصائح والتوصيات املناسبة لتصحيح وحتسني األوضاع باملؤسسة؛ -
 يرية مالية؛حضور كل الدراسات اليت تتم على مستوى كل مد -
 التوجيهات؛ وإعطاءمات، حتديد الفروق املوجودة يف التعلي -
 .حسابات الدورة) إقفال(املالية حضور أعمال �اية الدورة  -
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 ائج الدراسةليل نتتح: المبحث الثاني

ولني حول عظم املسؤ وعي لدى م كعن املؤسسة أن هنا علوماتومجع املستنتج من خالل عملية االستقصاء ن
كل وظائف يقتصر على قسم املالية واحملاسبة فقط، بل امتد ليشمل  تدقيق الداخلي، والذي مل يعد الال تطور جم

 لشمول الذي يتميز هبا.اصية اخ كداألمر الذي يؤ استثناء، ونشاطات املؤسسة دون 

ابة على أنظمة الرق ق الداخليتقييم املدق يفومات االتصاالت املعل كنولوجيات مدى استخدام ولدراسة
يبني  01سسة، واجلدول رقم اسة مت توزيع استبيان على املدققني الداخليني يف املؤ لية داخل املؤسسة حمل الدر داخال

 تزيد ملدققنيرية من اونسبة كب ،من الذكور %92.31ضح من اجلدول فإن هو وا ماوك ية للمدققني،ائص الشخصاخلص
 أخرى، فيمااختصاصات توزع بني احملاسبة واملالية و ققني تاختصاصات املدن ذلك وجد أوك .اعام 35أعمارهم عن 

بيعة حيث ط من. و دة املاجستريل على شهات ليسانس، بينما مدقق واحد حاصشهادا ميلكونأن غالبية املدققني 
من  %53.84. وأخريا يبني اجلدول أن شريك 5، وعدمدقق مسا 4 ،مدقق رئيسي 4الوظيفة فقد اشتمل على 

يتهم جم مع التحليل السابق لعمر املبحوثني حيث وجد أن غالبسنوات، وهو ما ينس 6ربة تفوق عون خبملبحوثني يتمتا
 .عاما 35فوق 

 صيةيرات الشخأوال: المتغ
 النسبة% لتكرار ا خصيةلشات االمتغير 

 الجنس
 92,31 12 ذكر

 7,69 1 أنثى

 100,00 13 وعـــــالمجم

 العمر
 0,00 0 ةسن 24ن أقل م

35-24 5 38,46 

 61,54 8 سنة 35أكبر من 

 100,00 13 وعـــــالمجم

 النسبة التكرار المتغيرات الوظيفية

 المؤهل العلمي
 92,31 12 ليسانس 

 7,69 1 ماجيستير

 100,00 13 وعـــــجمالم

 التخصص العلمي
 30,77 4 محاسبة 

 23,08 3 ةمالي
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 46,15 6 أخرى

 100,00 13 وعـــــجمالم

 مهنيؤهل الالم
 30,77 4 مدقق رئيسي

 30,77 4 قق مساعدمد

 38,46 5 شريك

 100,00 13 وعـــــالمجم

 الخبرة
 46,15 6 سنوات 5أقل من  

 15,38 2 تسنوا 10 - 6من 

 38,46 5 سنوات 10أكثر من 

 100,00 13 وعـــــالمجم

 خليملية التدقيق الداع في اتيا: استخدام تكنولوجيا المعلومثان
 حايدم غير موافق موافق الفقرة رقمال

 س% ك س% ك س% ك  

1 
ت يف تلخيص النتائج من تستخدم تكنولوجيا املعلوما

 شريكا من قبل القابة عليهأجل الر 
10 76,92 2 15,38 1 7,69 

2 
رائط التدفق عداد خمات يف إتستخدم تكنولوجيا املعلو 

 سةللمؤس الرقابة الداخلية عرف علىاليت هتدف إىل الت
6 46,15 4 30,77 3 23,08 

3 

يستخدم املدقق الداخلي تكنولوجيا املعلومات 

سب قيت املناالت للحصول على األدلة يف التو واالتصا

 قيقتدل الللبند حم
12 92,31 1 7,69 0 0,00 

4 

ملعلومات يف عملية وجيا الي تكنوليستخدم املدقق الداخ

املالية،  عملياتحص أكرب عدد من الاخلي لفالتدقيق الد

ية الدليل الذي يدعم رأي املدقق وبالتايل زيادة كفا

 دق القوائم املاليةالنهائي حول عدالة وص

11 84,62 2 15,38 0 0,00 
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5 
املعلومات يف تسهيل عملية التدقيق  ولوجياكنهم تتسا

 تهايف سرعالزيادة الداخلي و 
11 84,62 2 15,38 0 0,00 

6 

برنامج  (مثلاالتصاالت ومات و م تكنولوجيا املعلتستخد

Word و أExcel(  ،يف إعداد مناذج املذكرات والوثائق

 ل االرتباط واملصادقاتمثل رسائ
9 69,23 3 23,08 1 7,69 

7 

الداخلي تكنولوجيا املعلومات  املدققم يستخد

كثر تعلقا باهلدف أدلة أصول على واالتصاالت للح

قق من ق التحلو كان هدف املدق ه، مثالاملراد حتقيق

يات املبيعات سيكون ذلك اكتمال وتسجيل كافة عمل

 ملعلوماتأسهل وأسرع يف ظل تكنولوجيا ا

11 84,62 0 0,00 2 15,38 

8 
ت يف إعداد الرسائل والتقارير علوماامللوجيا تخدم تكنو تس

 املؤسسةإدارة رسل إىل املالية اليت ت
12 92,31 1 7,69 0 0,00 

9 
ت واالتصاالت يف إعداد علوماتخدم تكنولوجيا املتس

 زمين يف عمليات التدقيق الداخليمج الالربنا
9 69,23 4 30,77 0 0,00 

10 
ع  توزييف علوماتلوجيا املاخلي تكنو يستخدم املدقق الد

 املهام على املوظفني
5 38,46 5 38,46 3 23,08 

11 
 إعداد لومات يفاملدقق الداخلي تكنولوجيا املعستخدم ي

 مفرداهتا وتقييم نتائجها اختيارو العينات 
3 23,08 8 61,54 2 15,38 

12 

  تدقيقلوجيا املعلومات يف يستخدم املدقق الداخلي تكنو 

سة للسنة احلالية للمؤس يةم املالوالقوائ احلسابات كافة

 والسنوات السابقة

9 69,23 2 15,38 2 15,38 
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13 

نتائج رنة الومات الداخلي ملقاا املعلتستخدم تكنولوجي

له لتحديد االحنرافات ومعرفة الفعلية مع ما هو خمطط 

 األسباب.
9 69,23 2 15,38 2 15,38 

        

14 

مات املعلو ا كنولوجيلداخلي تا ملدققا يستخدم

الع على االط يف اإلنرتنيت)شبكة  (مثلواالتصاالت 

 ..سبية.ني والتشريعات والسياسات احملاالقوان
4 30,77 6 46,15 3 23,08 

 المدقق الداخلي سلوك  معلومات على معرفةتأثير تكنولوجيا الثالثا: 
 محايد غير موافق موافق الفقرة الرقم

 س% ك س% ك %س ك  

15 
ة عن الغش والتدليس ناجتة عن عدم الناجتت لتحريفاا

 ات واالتصاالتملعلومولوجيا ااستعمال تكن
3 23,08 9 69,23 1 7,69 

16 

ول دون تطبيق تكنولوجيات اليت حتمن الصعوبات 

علومات يف التدقيق الداخلي نقص املعرفة لدى امل

 يف جمال احلاسوباملدققني 
6 46,15 6 46,15 1 7,69 

17 

عالية وخربات خارجية من أجل هارات ملاحلاجة إن 

عد من أهم معوقات ومات يات املعلاستخدام تكنولوجي

 لي الداخ علومات يف التدقيقجيا املتطبيق تكنولو 
5 38,46 8 61,54 0 0 

18 

إن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

د على شكل متزايق الداخلي يؤدي إىل االعتماد بالتدقي

 ىربامج وبالتايل قتل اإلبداع لدزة والجهرات األقد

 لياملدقق الداخ

2 15,38 11 84,62 0 0 
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19 

عملية جيا املعلومات يف تكنولو  من آثار استخدام

لعاملني ى خدمات بعض االتدقيق الداخلي االستغناء عل

 يف قسم التدقيق الداخلي
5 38,46 8 61,54 0 0 

20 

تخدام يف اس ققات املدطوير قدر العتبار تيتم األخذ با

ريبية رات التدتكنولوجيا املعلومات من حيث توفري الدو 

هنية ادات املأو التشجع على احلصول على الشه

 املتخصصة

6 46,15 6 46,15 1 7,69 

21 

ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات  يري يفمعاتوجد  

قبل على نظم املعلومات تستخدم من  حمددة للتدقيق

 ي ق الداخلاملدق

7 53,85 4 30,77 2 15,4 

22 

ق التدقي عملية لومات يفتستخدم تكنولوجيا املع

ي على فهم نظام الداخل لتحسني مقدرة املدقق الداخلي

ديد مدى الداخلية للمؤسسة، وبالتايل حترقابة ال

 ليةاالعتماد عليه يف تقييم أدلة ذات مصداقية عا

12 92,31 1 7,69 0 0,00 

32  

تصاالت يف عملية ات واالوما املعلتكنولوجيتستخدم 

اد على األفر  ة وتأهيللتحسني قدر  تدقيق الداخليال

 اليت حيصل علومات(امللية إعداد أدلة ذات جودة عا

 املدقق بنفسه) عليها

11 84,62 2 15,38 0 0,00 

ة ابظمة الرقخلي ألنمدقق الداعلومات واالتصاالت في تقييم الالمطلب األول: مدى استخدام تكنولوجيا الم

 خلية.الدا

خيص النتائج من ت يف تلول استخدام تكنولوجيا املعلوماحليني ني الداخأن إجابات املدقق )01(نالحظ يف الفقرة  -
تكنولوجيا  ت بنسبة كبرية إىل املوافقة، وهذا ما يفسر مدى مساعدةابة عليها من قبل الشريك اجتهل الرقأج

 ة عمله.ثناء تأدياملعلومات للمدقق أ



 القیاس والمراقبةأجھزة نتاج ة الوطنیة إلالمؤسس دراسة حالة ...............................عالرابالفصل 
 

 
189 

خرائط التدفق اليت هتدف إىل إعداد ومات يف تكنولوجيا املعل استخدام حول )02(يف الفقرة  جاباتاإلانقسمت  -
ايد، وهذا ما يفسر أنه يتم إعداد خرائط التدفق يف بني موافق وغري موافق وحم سسةة للمؤ ى الرقابة الداخليتعرف علال

 أقسام املؤسسة فقط. بعض
ألدلة على ا احلصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف يستخدمخلي ق الدادقاملا أن  مفادهاليت )03( يف الفقرة -

ما يفسر أن تكنولوجيا  بات إىل اإلجابة مبوافق، وهذااإلجا اجتهت معظم تدقيقلد حمل ايف التوقيت املناسب للبن
 املدقق الداخلي. تسريع عملاملعلومات تساهم يف 

ات ن العمليفحص أكرب عدد ملتكنولوجيا املعلومات  يستخدم لداخليا املدققأن ص على ) اليت تن04يف الفقرة ( -
اجتهت معظم  ملاليةائي حول عدالة وصدق القوائم اق النهذي يدعم رأي املدقدليل الالية، وبالتايل زيادة كفاية الامل

فعالية وكفاية أكثر  طيعلومات يعيا املم تكنولوجمبوافق وهذا ما يبني أن استخدا اإلجابةهلذه الفقرة إىل  اإلجابات
 لة وصدق القوائم املالية؛ول عدالداخلي حللدليل الذي يدعم رأي املدقق ا

م يف تسهيل عملية التدقيق الداخلي والزيادة تكنولوجيا املعلومات تساهأن  نص على) واليت ت05فقرة (ظ يف النالح -
إجابتني كانتا غري موافق، وهذا دليل  فق إالوامب إلجابةاإىل  سبة كبرية، أن إجابات املدققني اجتهت بنيف سرعتها

 اخلي؛عملية التدقيق الدويسهل  جيا املعلومات واالتصاالت يسرعتكنولو استخدام على أن 
 )Excelأو  Wordبرنامج  (مثلاملعلومات واالتصاالت  تكنولوجياملدقق الداخلي لااستخدام  حول) 06يف الفقرة ( -

فق إال أنه موا اتاإلجابن ، كانت نسبة كبرية مسائل االرتباط واملصادقاتمثل ر  ق،رات والوثائملذكد مناذج ايف إعدا
ومات واالتصاالت ال ا ما يبني أن تكنولوجيا املعل، وهذةتوجد إجابة حمايد لك، كمايوجد من يبدي عكس ذ

 ية؛ دو الطريقة اليعد بالوثائق يلوثائق، وإمنا هنا قسم من هذه تستخدم يف إعداد مجيع املذكرات وا
تدقيق ملية الصاالت يف عجيا املعلومات واالتتكنولو لداخلي لاملدقق ااستخدام ) حول 07إلجابات يف الفقرة (ا -

لتحقق علقا باهلدف املراد حتقيقه، مثال لو كان هدف املدقق ادقق الداخلي على أدلة أكثر تصول املحلل الداخلي
كانت   سرع يف ظل تكنولوجيا املعلوماتسهل وأأ ت سيكون ذلكبيعامليات املمن اكتمال وتسجيل كافة ع

كنولوجيا املعلومات دقق لتخالل استخدام امل ر أن منإجابتني حمايدتني، وهذا ما يفسق إال رأي موافمعظمها ب
 ؛ت سوف حيصل على أدلة أكثر تعلقا باهلدف املراد حتقيقهواالتصاال

الية لومات تستخدم يف إعداد الرسائل والتقارير املا املعجيتكنولو ا أن فاده) واليت م08كانت اإلجابات يف الفقرة ( -
خلي وهذا دليل على أن املدقق الداذلك،   إجابة واحدة عكسوافق إال، معظمها مبإىل إدارة املؤسسة  ترسلاليت

 تقارير؛يستخدم تكنولوجيا املعلومات يف إعداد الرسائل وال
زمين يف ومات واالتصاالت تستخدم يف إعداد الربنامج الاملعل ياتكنولوجأن  على واليت تنص) 09نالحظ يف الفقرة ( -

وهذا يدل أن ربع إجابات كانت بغري موافق، إال أ ىل اإلجابة مبوافقكبرية إاجتهت بنسبة   التدقيق الداخلي عمليات
مليات مين لعلز االربنامج  عداداالت يف إتكنولوجيا املعلومات واالتصان يف كثري من األحيمعظم املدققني يستخدمون 

 .التدقيق الداخلي
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م على املها ملعلومات يف توزيعلوجيا اتكنو لاملدقق الداخلي  استخدام ) حول10لفقرة (يف ا اإلجاباتانقسمت  -
أن تكنولوجيا املعلومات ال  موافق وغري موافق وثالث إجابات حمايدة، وهذا يفسر على، بني اإلجابة املوظفني

 هام على املوظفني.ل واملماتوزيع األع ا يفتعمل كثري تس
مفرداهتا  ختيارواإعداد العينات  ومات يفلداخلي يستخدم تكنولوجيا املعلدقق اامللى أن ) اليت تنص ع11يف الفقرة ( -

تني؛ بات برأي موافق وإجابتني حمايدت نسبة كبرية من اإلجابات بالرأي غري موافق وثالث إجا، كانوتقييم نتائجها
 ية.رق اليدو العينات وتقييم نتائجها على الط يف اختيارمد ال يعتيز ل على أن ما يد وهذا

كافة   تدقيق يستخدم تكنولوجيا املعلومات يفداخلي على أن املدقق ال ليت تنص) ا12هت اإلجابات يف الفقرة (اجت -
نت برأي غري تني كاابمبوافق إال إجة ىل اإلجاب، إة احلالية والسنوات السابقةاحلسابات والقوائم املالية للمؤسسة للسن

راسة جراء املقارنات ودت على إخلي يستخدم تكنولوجيا املعلوماق الداأن املدقموافق وإجابة حمايدة، وهذا يفسر 
 للمؤسسة؛ القوائم املاليةالحنرافات يف ا
ط له هو خمطا الفعلية مع م ئجرنة النتااملعلومات الداخلي تستخدم ملقاتكنولوجيا ) اليت تنص على أن 13يف الفقرة ( -

فق وإجابة غري موابرأي موافق إال إجابتني برأي  جاباتمعظم اإل لتحديد االحنرافات ومعرفة األسباب، كانت
افات اليت اخليني يستخدمون تكنولوجيا املعلومات يف دراسة االحنر يدل على أن معظم املدققني الدوهذا  حمايدة،

 هم يف قسم مراقبة التسيري.زمالئ ثروهذا يساعد أك، التقديريةحصلت يف امليزانيات 
بكة ش (مثللومات واالتصاالت يا املعالداخلي تكنولوج املدقق ستخداماحول  ) اليت14نالحظ يف الفقرة ( -

اإلجابات منقسمة بني الرأي ، كانت ..ى القوانني والتشريعات والسياسات احملاسبية.يف االطالع علاإلنرتنيت) 
لى أن يفسر عة، وهذا رب هلذا األخري وكذلك يوجد ثالث إجابات حمايدسبة أكبنغري موافق لكن  فق والرأيموا

دام تكنولوجيا عات اخلاصة مبجال علمهم باستخالتشريون على القوانني و ني يطلعهناك عدد قليل من املدقق
 املعلومات واالتصاالت

 

 
 

 المدقق الداخلي سلوك  معرفةت على ماكنولوجيا المعلو تأثير ت: المطلب الثاني

اسوب مال احلناجتة عن عدم استعلتدليس التحريفات النامجة عن الغش وا كانت  اإذما  ولح )15(يف الفقرة  -

 أنمراقبة يمكن الحكم على اس والإنتاج أجهزة القي ي المؤسسةخالل تحليل إجابات المدققين ف من

ية التدقيق عملفي االت لومات واالتصيا المعتكنولوجخلي لاقق الدالمدتخدام اس أن حيث ،دقةصا الثانيةالفرضية 

 تسهيل وتسريع في عملية التدقيق مما يساهم فياألدلة واإلثباتات من أكبر عدد معالجة ي اعده فيسالداخلي 

 .ق الداخليرير المدقتققية ة أكبر لموثو وزياد الداخلي

 

 الثانيةاختبار الفرضية  
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 استخدام تكنولوجيايفسر أن جتهت معظم اإلجابات إىل اإلجابة بغري موافق، وهذا ما وتكنولوجيا املعلومات ا
 مجة عن الغش والتدليس.ت النافايقلل من التحري العلومات امل
الداخلي  لتدقيقات املعلومات يف اكنولوجيلصعوبات اليت حتول دون تطبيق تمن اه أن فادهاماليت ) 16الفقرة (يف  -

ي واحد أي موافق والرأي غري موافق ورأ، كانت اإلجابة متساوية بني الر دققني يف جمال احلاسوبنقص املعرفة لدى امل
ستخدام تكنولوجيا سوب واال احلااك قسم من مدققني لديهم اخلربة واملعرفة يف جمأن هن لىايد وهذا يفسر عحم

 ك.ت وقسم آخر عكس ذلالتصاالاملعلومات وا
جل استخدام احلاجة ملهارات عالية وخربات خارجية من أتنص على أن  ) اليت17اإلجابات يف الفقرة (إن  -

 اربة بني، كانت متقوجيا املعلومات يف التدقيق الداخليتكنول يقأهم معوقات تطب منات يعد تكنولوجيات املعلوم
نظام اليدوي ال عمل املدقق يف ظل الل على أن يدهذا رب هلذا األخري، و نسبة أكموافق والرأي غري موافق لكن ب الرأي

 جيا املعلومات واالتصاالت.خيتلف كثريا عنه يف ظل استخدام تكنولو 
لي يؤدي الداخ التدقيق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نعلى أ نص) واليت ت18رة (فقخالل المن  -

، اجتهت معظم دقق الداخليامل ىوبالتايل قتل اإلبداع لد لربامجقدرات األجهزة وا ايد علىإىل االعتماد بشكل متز 
ا املعلومات نولوجيتكفسر أن استخدام ا يم وهذافق إال إجابتني كانت عكس ذلك، اإلجابات إىل الرأي غري موا

 ق أثناء القيام مبهامه.املدق من إبداعواالتصاالت بشكل متزايد ال يقلل 
لوجيا املعلومات يف عملية التدقيق الداخلي من آثار استخدام تكنو ادها أن ليت مف) ا19يف الفقرة ( إلجاباتاكانت  -

وافق لكن رأي موافق والرأي غري مبني الة متقارب ،الداخلييق التدق لعاملني يف قسمعلى خدمات بعض ااالستغناء 
يف جمال احلاسوب وخربة قق الداخلي معرفة ون للمدذا يفسر أنه من املستحسن أن يكري، وهذا األخبنسبة أكرب هل
 .يفيحىت حيافظ على أدائه ومنصبه الوظ ملعلومات واالتصاالتوتكنولوجيا ا

وجيا العتبار تطوير قدرات املدقق يف استخدام تكنولخذ بااأليتم نص على أنه  ت) اليت20اإلجابات يف الفقرة (إن  -
هت اجت، شهادات املهنية املتخصصةعلى اللتشجع على احلصول ية أو امن حيث توفري الدورات التدريب علوماتامل

اهتمام من طرف  ناكر أن هموافق وإجابة حمايدة، وهذا يفسبالرأي غري إجابتني و  الرأي موافقبنسبة كبرية إىل 
  .قتدقيال املعلومات واالتصاالت يف عمليةلوجيا دام تكنو لتطوير مهنة املدقق الداخلي وتشجيعه على استخؤسسة امل
م ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات حمددة للتدقيق على نظ معايري يفتوجد تنص على أنه  ) اليت21يف الفقرة ( -

الرأي موافق والرأي غري موافق وبنسبة أكرب  ات بنياب، انقسمت اإلجليداخدقق الاملعلومات تستخدم من قبل امل
يف ظل م معرفة باملعايري املستخدمة  لديهاك قسم من املدققنيى أن هنجابتني حمايدتني، وهذا دليل علول، وإلرأي األل

 لك.قسم عكس ذية التدقيق الداخلي و استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمل
عملية التدقيق ات يف لوماملع تكنولوجيااملدقق الداخلي لاستخدام ) حول 22( الفقرة ابات املدققني يفإج إن -

مؤسسة، وبالتايل حتديد مدى فهم نظام الرقابة الداخلية للي على درة املدقق الداخلن من مقسوف حيس الداخلي
ل على أن استخدام ذا دليوهاإلجابة مبوافق ىل ظمها إاجتهت مع لة ذات مصداقية عاليةاالعتماد عليه يف تقييم أد
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نظام  ق الداخلي على فهمة املدقالتدقيق الداخلي سيحسن من مقدر عملية االت يف تكنولوجيا املعلومات واالتص
 الرقابة الداخلية للمؤسسة؛

يودي  الداخلييق التدق صاالت يف عمليةاملعلومات واالتاستخدام تكنولوجيا ) اليت مفادها أن 23خالل الفقرة ( من -
إن ، ففسه)اليت حيصل عليها املدقق بن ماتاملعلو (عالية  قدرة وتأهيل األفراد على إعداد أدلة ذات جودةحتسني  إىل

لي املدقق الداخن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساعد اإلجابة موافق وهذا ما يفسر أكانت بمعظم اإلجابات  
 لية؛على إعداد أدلة ذات جودة عا

من خالل تحليل النتائج السابقة حول سلوك المدقق الداخلي في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في أداء مهامه في مؤسسة إنتاج أجهزة القياس والمراقبة يمكن الحكم على صدق الفرضية الثالثة، حيث أن المدقق 

الداخلي يجب أن يكو ن له دوار هاما في تقييمه لنظام الرقابة الداخلية في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات و 

االتصاالت في المؤ سسة، مما يجعله ملزما إلى تطوير مؤ هالته واكتساب مهارات جديدة ليتمكن من تحقيق 

أهدافه بكفاءة وفعالية، نظرا للميزات والخصائص والمجاالت التي تفتحها تكنولوجيا المعلومات 

 ثةالثالاختبار الفرضية  
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لوجيا ة الداخلية في ظل استخدام تكنو الرقابم أنظمة : إجراءات وأساليب تقييالمبحث الثالث

 محل الدراسة سسةمعالجة العمليات المالية للمؤ ت في لمعلومات واالتصاالا

 ولوجيادام تكنخيف ظل استالداخلية عن كيفية تقييم نظام الرقابة  يف هذا املطلب سنحاول إعطاء نظرة عام
 إلنتاجسة الوطنية ا املؤسالعام للمؤسسات اجلزائرية ومنهلتوجه الية وااملعلومات واالتصاالت يف معاجلة العمليات امل

وخاصة يف  هام اليت تقوم هبا،نولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كافة األنشطة واملتك القياس واملراقبة، حنو تطبيق أجهزة
 الية.يات املللعمل يلقيق الداخجمال التد

 المدخالتفحص  األول:المطلب 

ها يف ظل النظام ريا عنوجيا املعلومات كثم تكنولاستخداظل ت احملاسبية يف بياناالادر مص تدقيق ال ختتلف
 من خالل ما يلي: بتدقيقها الداخلي دققم امليقو حيث اليدوي، 

وأن لكل حاسوب  ،وحتديد صالحياهتم اسبيةنات احملادخال البين عملية إعمن حتديد األشخاص املسؤولني  التأكد -
حسب وليات خالل توزيع املسؤ  وذلك منإىل أي ملف أو برنامج داخله،  الوصولد ميكنه مستعمل واح

 ؛نظام احملوسبال االختصاصات مبا يتناسب مع
ستعمل ألي م ال ميكن يثحبامة، سرية واهللالسر على امللفات والربامج ا التأكد أنه يتم اعتماد تقنية كلمات  -

 ؛مل أخرحاسوب يف الشبكة الدخول إىل حاسوب مستع
تري شراء، فوابيع،  (فواتريصلية للمعامالت نسخ أ ة تتم استنادا إىلحملاسبيمن أن عملية إدخال البيانات ا التأكد -

حفظها نه يتم أ، و سلسليةوأرقام ت وزوذات رم موعة من املسؤولنيحتمل تواقيع حمددة جمل ،وصوالت، شيكات...)
 ؛بطريقة سليمة للرجوع إليها عند احلاجة

 املدخالت يف احلاسوب حىت يتبنيعناصر احلاسويب مع عدد  النظام اليت مت إدخاهلا إىل احملاسبيةوثائق ة عدد المطابق -
 ه مدى اكتمال ووجود مدخالت النظام ومعاجلته؛ل
 ىإىل النظام احلاسويب مع جمموع البيانات عل دخاهلايت مت إلاسبية الوثائق احملا قة اجملموع احلسايب لعينة منمطاب  -

 ؛هومعاجلتبني له مدى صحة مدخالت النظام حىت يتاحلاسوب 
عرفة احملاسبية إىل النظام احلاسويب، وهو ما يسمح له مب ناتت اخلطأ اخلاصة بإدخال البياول حاالإجراء حتقيق ح  -

 نظام.لمدخالت ا رقابة علىالبعض نقاط ضعف إجراءات 

 المعالجة الحاسوبية: فحص الثانيلمطلب ا

 للحاسوب من خالل:لداخلة ااحملاسبية معاجلة البيانات  قتدقيب الداخلي التدقيقيقوم 
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الربامج املصممة داخل  النظام احلاسويب يف مديرية اإلعالم اآليل يف حالة امجع على سري التدفق املنطقي لرب االطال -
أولية عن  ه صورةما يعطي ليل االستخدام يف حالة الربامج اجلاهزة، وهذاماد ودة االعتدع على شها، واالطالسةاملؤس

 فيها؛ ط الضعفطبيعة املعاجلة ونقا
راكمي تلقائي ت تدقيقعمليات املعاجلة املباشرة فيه وتعد تقرير  علىتقوم بالرقابة  اسويب برجمياتام احلالنظتضمني  -

بطلب ي الداخلاملدقق  عالية الرقابية يف معاجلة النظام. ويقوم الفيزيد يفهذا ما و ند طلبه، الداخلي عق يقدم إىل املدق
ديرية اإلعالم اآليل بوضع هذه  ملبة املربجمني وحمللي النظم يفا مبطاة اليت تقوم بدورهاإلدار  تصميم هذه الربجميات من

 امج.لرب وخمطط التدفق املنطقي لسري االتعليمات الربجمية 
 له مدى صحة املعاجلة ما يبنيعا، وهو النظام مرة أخرى ومقارنة نتيجة املعاجلتني م مدخالتينة من عدة إدخال إعا -

 النظام؛وم هبا اليت يق
منة، وأن ملة يف عملية املعاجلة على وسائط ختزين يف أماكن آستعتفاظ بالربامج والتطبيقات املن االحالتأكد م  -

 لني بذلك؛و دخوهلا على أشخاص خم
التيار الكهربائي،  انقطاع(ارئة االت الطالداخلة للحاسوب يف احل السرتجاع البيانات اتاحتياطن وجود مالتأكد   -

     ؛..ات.زنات الطاقة، ومضادات الفريوسمال خم...)، مثل استعارث، كو ساتفريو 

 المخرجات: فحص المطلب الثالث

 املعلومات بالتأكد من: ولوجيامال تكنعيف ظل استاحملاسيب ام خمرجات النظ تدقيقالداخلي ب دققيقوم امل

 ؛لتدقيق الداخليملية اعد إ�اء عاسوب بة يف احلعلى البيانات املالية املوجود تشويه ديالت أوعدم إمكانية إجراء تع -
 ؛اتالسرية واألمان وسالمة إجراءات حفظ وتناول املعلومات سالمة إجراء  -
ية، ة والتقارير) يف أقراص مضغوطة أو وسائط ختزيناملالي لقوائما(التشغيل ن خمرجات ة ماالحتفاظ بنسخ احتياطي  -

 دات)؛ومستن (وثائقىل النسخ العادية ضافة إباإل
خولني واملصرح هلم بذلك، واحرتام اآلجال لتسليمها املوالتقارير) لألشخاص  (القوائمخرجات إجراءات تسليم امل  -

 ذلك؛وتوزيعها على املعنيني ب
ت مع خمرجات ملخرجانة هذه امقار و هلا، بع مصدرها ومصدر البيانات األصلية ية لتتنات كافاخرجات ببياملإرفاق   -

 صحتها.أكد من سابقة حىت يتم الت
ة تصحيحها وتشغيلها مر  املدخالت) مث(مصادر البيانات ىل طاء يف املخرجات يتم الرجوع إجود أخيف حالة و   -

 أخرى؛
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 رابعالالفصل الصة ـــــخ
ها من استقصاء آراء علي صلالتحمت  حتليل البيانات اليت ومنمن خالل املقابالت،  ميعهالومات جتعدراسة املبعد 

يف املؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة  ليتائج حول وظيفة التدقيق الداخعض الن، ميكن استخالص بلداخلينياملدققني ا
 كالتايل:  القياس واملراقبة

نشاء ، تناولت إ1995من داخل املؤسسة سنة  الداخلي لتدقيقصص يف اخفريق مت اراسة أعدهسسة على دتتوفر املؤ  -
سسة ملؤ تم تطبيقها حىت بعدما أعادت اه مل يي للمؤسسة، إال أناإلدار  يتوافق مع التنظيم يالداخل قيقتدل للهيك

 صاح عنها؛ولون اإلفهذا ألسباب رفض املسؤ ، وحىت يومنا هذا، و 1997تنظيم هياكلها يف سنة 
يعد حمتشما باملقارنة مع سة الدرا ؤسسة حملاخلي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املالد ققدام املداستخإن   -

 .يع عملية التدقيق الداخليتسر ل و ب حديثة اليت تستعمل لتسهيألساليفر من التقنيات واهو متو  ما
جمال استعمال لة يف ولو قلي ذو مهاراتا مدققني الية، وكذباملؤسسة كفاءات ع ليميلك قسم التدقيق الداخ -

 قيق الداخلي؛ة التديف عملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لعمليات املالية اليت على ا م الرقابةقييلتاج أجهزة القياس واملراقبة ة إلنتيف املؤسسة الوطنيلداخلي ا دققستخدم املا  -

 ثة املتبعة يف التدقيق احلاسويبلثالاليب ااألست، واالتصاال املعلوماتتكنولوجيا ؤسسة يف ظل استخدام تقوم هبا امل
 وهي: 
  احلاسوب من خالل فحص املخالت؛ ن خاللم تدقيقلا 
  نظام؛ال خالل إعادة إدخال العينات إىلوب من باستخدام احلاس يقتدقال 
 ؛احلسابية..اجملاميع والعمليات مبساعدة احلاسوب من خالل التأكد من  تدقيقال 
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شهدت الرقابة الداخلية تطورا مستمرا ومتزايدا يف جمال نشاطات األعمال خاصة يف ظل استعمال تكنولوجيا 
املعلومات، لذا ظهرت احلاجة إىل وجود نظام رقايب فعال ملواكبة التطورات واملستجدات يف هذه البيئة، ولعل من 

تقييم املدقق الداخلي ألنظمة الرقابة الداخلية يف ظل األهداف الرئيسية اليت سعى إليها هذا البحث هو معرفة كيفية 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع الرتكيز على الرقابة الداخلية يف معاجلة العمليات املالية من خالل 

 دراسة النظام احملاسيب.
، وذلك من خالل املاليةمعاجلة العمليات يف ساس األكان من الضروري دراسة نظام املعلومات احملاسيب ألنه 

املعلومات احملاسبية واملالية بشكل خاص. حيث يقوم نظام املعلومات  ونظامالتعرف على نظام املعلومات بشكل عام 
احملاسيب بعدة وظائف أساسية كتجميع وختزين البيانات عن األنشطة والعمليات املالية املختلفة، معاجلة البيانات 

الختاذ القرارات وتوفريها للمستخدمني الداخليني واخلارجيني، تأمني الرقابة الكاملة  ةدوحتويلها إىل معلومات مفي
 حلماية أصول املؤسسة وممتلكاهتا.

املشرتيات،  (نظامويستمد نظام املعلومات احملاسيب مدخالته األساسية من عدة أنظمة فرعية داخل املؤسسة 
هم التأكد من صحة ودقة البيانات اليت تنتجها هذه األخرية املن نظام األجور، نظام املدفوعات النقدية...). وم

اليت  واإلجراءاتلضمان صحة املعلومات احملاسبية، وهلذا كان من الضروري املعرفة التامة باملستندات اليت تستخدمها 
ة عل مدى صحة ابرقتتحكم يف معاجلة بياناهتا وانتقاهلا حىت وصوهلا إىل نظام املعلومات احملاسيب، الذي يقوم بال

النفقات، اإليرادات، تدفق بياناهتا إىل أربع دورات ( البيانات اليت حتملها. وميكن تقسيم األنظمة الفرعية حبسب
التحويل، املالية). حيث تكمن أمهية دراسة هذه الدورات يف حتديد مصادر البيانات، اإلجراءات اليت تتحكم هبا، 

وملعاجلة العمليات املالية يتم  بة على مدى صحتها وتطابقها مع سياسة اإلدارة.قالر وقنوات انتقاهلا، هبدف القيام با
املعلومات احملاسيب حتت إطار يسمى "الدورة احملاسبية أو التنظيم  داخل النظام واإلجراءاتبعض اخلطوات  إتباع

 احملاسيب" وترتكز هذه الدورة على دليل لإلجراءات، وخمطط حسابات.

ملعلومات احملاسبية يتطلب فرض رقابة مستمرة على البيانات واإلجراءات عن وضع ة اصح إن التأكد من
نظم رقابة داخلية فعالة تساهم يف تسيري عملياهتا والتحقق من سالمة العمليات احملاسبية والوثائق املالية من حاالت 

سسة وتعمل حتت مسؤوليتها هبدف ملؤ ا ااخلطأ، الغش واإلمهال. فالرقابة الداخلية هي جمموع اإلجراءات اليت تضعه
ضمان التطابق مع القوانني والقواعد وتطبيق التعليمات اليت حتددها اإلدارة، وقد مت التطرق يف هذا البحث إىل 

نظام  احملاسبية واإلدارية قوماتاملاحلديثة للرقابة الداخلية ملخصا يف النموذجني األمريكي والكندي، وكذا  االجتاهات
 .لية الفعالداخال الرقابة

بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وهي وظيفة يؤديها موظفون داخل املؤسسة وتتناول  وتقوم التدقيق الداخلي
فحصا انتقاديا لإلجراءات والسياسات والتقييم املستمر للخطط والسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية 

لوظيفة إىل محاية ممتلكات املؤسسة ومصاحلها، وتقدمي ه اهذ للتأكد من تطبيقها ومن سالمتها، حيث هتدف
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جملموعة من  وخيضع التدقيق الداخلي ،التوصيات إلجراء التعديالت الالزمة على السياسات واإلجراءات اإلدارية
 املدققهبا  حلىيت ب أناملعايري العاملية حتدد مسؤولياهتا، القواعد واملبادئ املتحكمة فيها، وقواعد السلوك املهين اليت جي

إىل عدة مراحل وتستخدم تقنيات معرتف هبا ختضع إىل قواعد حمددة  لي. وتقسم مهمة التدقيق الداخليالداخ
يف تقييم نظام الرقابة الداخلية، حيث يتطلب هذا األخري تقييم أنظمة  يستوجب احرتامها لتحقيق عمل واضح وفعال

 رتيات، املدفوعات النقدية، األجور...ملشبا الرقابة الفرعية له يف املؤسسة واملتعلقة

لقد تأثر نظام املعلومات احملاسيب بالتطورات اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسامهت 
هذه األخرية بشكل فعال يف حتقيق السرعة والدقة يف معاجلة العمليات املالية، عن طريق استعمال الوسائل 

تكنولوجيا املعلومات واستغالهلا يف تصميم وتطوير النظام احملاسيب. ولقد أثر استخدام  رهاوالتطبيقات اليت توف
، املنهج، الوثائق واملستندات وكذا ختزين احملاسيب، املقوماتتكنولوجيا املعلومات على أهداف نظام املعلومات 

لة للتحكم يف هذه األخطار، فعاية البيانات، وهو ما ساعد على ظهور خماطر جديدة تتطلب بناء نظم رقابة داخل
الضروري اعتماد برامج وباملوازاة مع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نظام املعلومات احملاسيب كان من 

 وفر إجراءات رقابية جديدة الكتشاف األخطاء سواء عند إدخال البيانات، أو خالل عملية املعاجلة.ي تدقيق آيل
وجعلها  تد ليشمل وظيفة التدقيق الداخليعلى النظام احملاسيب امتكنولوجيا املعلومات الواضح ري تأثفإن الوبالتايل 

 تتأقلم مع التطورات اجلديدة.

مل يشتمل تأثري تكنولوجيا املعلومات على التدقيق الداخلي بشكل عام وتقييم املدقق الداخلي ألنظمة الرقابة 
إجابات املدققني الداخلني يف لداخلي، وهذا ما ملسناه من خالل ق ادقيالداخلية بشكل أخص على كل جوانب الت

. ومت استنتاج أن املدقق )AMCاملؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس واملراقبة بالعلمة ( أجريت يفالدراسة امليدانية اليت 
يطور مؤهالته ويكتسب  أن ماتالداخلي حيتاج يف تقييم ألنظمة الرقابة الداخلي يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلو 

مهارات جديدة حىت يتمكن من أداء عمله بكفاءة وفعالية، وهذا نظرا لوجود العديد من اإلجراءات واألساليب 
حول احلاسوب، وباستخدام  ملعلومات واالتصاالت مثل التدقيقيف ظل استخدام تكنولوجيا ااتباعها  الواجب

 احلاسوب، ومبساعدة احلاسوب.

 ق ذكره، فقد مسح لنا هذا البحث باخلروج بعدة استنتاجات ميكن عرضها يف النقاط اآلتية:سب ما إضافة إىل

 اختبار فرضيات البحث؛ -1
 أهم النتائج املتوصل إليها؛ -2
 آفاق البحث. -3
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 فرضيات البحثاختبار  -1

 باربعد دراسة خمتلف جوانب املوضوع، وعرض أهم عناصر هذا البحث بشقيه النظري وامليداين، مت اخت
 ى صدق فرضيات البحث، اليت مت توضيحها يف البداية وكانت النتائج كاأليت:مد

 الفرضية األولى -

 تأثرت الداخلية الرقابة نظمةأل الداخلي املدقق تقييم فعالبة أن حيثمت التأكد من صحة الفرضية األوىل، 
واالتصاالت يف عملية مات ولوجيا املعلو فاستخدام تكن احملاسيب، النظام على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بتطبيق

مبا ينسجم مع استخدام التقنيات احلديثة، وهذا  مفاهيم وعناصر الرقابة الداخليةيف تعديل الالتدقيق الداخلي أدى إىل 
 ما جعل املدقق الداخلي ال يتبع نفس اإلجراءات واألساليب اليت كان يتبعها يف النظام اليدوي.

 الفرضية الثانية -

ية الثالثة، حيث أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تستخدم يف العديد من أعمال صدق الفرضبات مت إث
وتنسيق  وسرعةالبيانات  حتليلدقة اهم سيما ، ومعاجلتها ع األدلة واإلثباتاتمج�ا تستعمل يف ما أكالتدقيق الداخلي  

 أكثر ألوضاع املؤسسة.
 الفرضية الثالثة -

على إملام كاف بنظام أن يكون املدقق الداخلي  الواجبمن ضية الثالثة، حيث أنه مت التأكد من صدق الفر 
فهو حيتاج يف تقييمه لنظام الرقابة ، املعلوماتية حىت يكون يف استطاعته دراسة وتقييم أوجه الرقابة األساسية للنظام

وير مؤهالته واكتساب مهارات ت يف املؤسسة، إىل تطاالالداخلية يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتص
تكنولوجيا  اليت تفتحهاجديدة ليتمكن من حتقيق أهدافه بكفاءة وفعالية، نظرا للميزات واخلصائص واجملاالت 

 املعلومات واالتصاالت.

 أهم النتائج المتوصل إليها -2

 قاط التالية:ج ميكن تلخيصها يف النتائبعد التطرق إىل خمتلف عناصر البحث، مت اخلروج مبجموعة من الن

يعترب نظام الرقابة الداخلية يف أي مؤسسة مبثابة خط الدفاع األول الذي حيمي مصاحل املسامهني بصفة خاصة وكافة  -
األطراف ذوي الصلة باملؤسسة، حيث يوفر احلماية لعملية إنتاج املعلومات املالية اليت يتم االعتماد عليها يف اختاذ 

 سليمة؛لالستثمار واالئتمان ات اقرارا
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العديد من الوسائل  ىإن الرقابة الداخلية ميارسها العامل البشري على كافة املستويات داخل املؤسسة اعتمادا عل  -
واآلالت. حيث تسعى إىل التزويد "بتأكيد معقول" وليس "تأكيد مطلق" بسبب حمدودية الرقابة الداخلية على 

 وللوائح وكفاءة وفعالية العمليات؛التقارير املالية وااللتزام بالقوانني  ة واملتعلقة بالثقة يفاخلمدى حتقيق األهداف املتد
الداخلي يف الوحدة االقتصادية من متطلبات نظام الرقابة الداخلية اجليد، ومهمته التأكد  للتدقيقيعترب وجود قسم  -

أوجه تالعب أو خمالفات، أي  ضا التحقق من عدم وجودوأيمن دقة البيانات احملاسبية اليت يوفرها النظام احملاسيب، 
 از مهمات نظام الرقابة الداخلية؛أن املهمة الرئيسية لقسم التدقيق الداخلي هي التأكد من تطبيق وإجن

تؤثر تكنولوجيا املعلومات على كل املكونات اليت تشكل الرقابة الداخلية والذي يؤثر بدوره على عملية إعداد   -
 األعمال، وأيضا أهداف الرقابة واملؤسسة.لقوائم املالية وأداء وا التقارير

االختالف يف طبيعة ومشكالت الرقابة الداخلية يف ظل استعمال تكنولوجيا املعلومات عن طبيعة ومشكالت الرقابة  -
 الداخلية يف النظم اليدوية انعكس أثره على وسائل حتقيق كل مقومات الرقابة الداخلية؛

واالتصاالت يف معاجلة العمليات املالية يف املؤسسة تظل اخلصائص الرقابية  م تكنولوجيا املعلوماتخدايف ظل است  -
 متوفرة ولكن يؤثر استخدام التكنولوجيا على تنفيذ هذه اخلصائص؛

فق يت ختتلف مفاهيم وعناصر الرقابة الداخلية يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات عن اليت يف البيئة اليدوية، إذ  -
لى وجود نوعني من العناصر البد من أخذمها يف عني االعتبار عند تقييم نظام الرقابة الداخلية الكتاب والباحثون ع

 يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات مها: عناصر الرقابة العامة وعناصر رقابة التطبيق.
نظام اليدوي، ففي  ت عن أهدافها يف ظل الوماال ختتلف أهداف الرقابة الداخلية يف ظل استخدام تكنولوجيا املعل  -

  :كال النظامني هتدف الرقابة الداخلي إىل
 التأكد من البيانات احملاسبية ومدى االعتماد عليها؛ 
 محاية أصول املؤسسة من السرقة والضياع وسوء االستخدام؛ 
 .تنمية الكفاءة اإلنتاجية وضمان تنفيذ سياسات املؤسسة 

باإلضافة إىل املخاطر التقليدية يف البيئة اليدوية، ومجيع هذه بة تنتج مشاكل وخماطر وسعند العمل يف بيئة حم  -
املخاطر تؤثر على استمرارية املؤسسة، وأيضا على كفاءة وفعالية عملية التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة 

 الداخلية.
كانت تستخدم احلاسوب   اخلية يف املؤسسة سواءالدالداخلي نفس اإلجراءات لتقييم نظام الرقابة  دققال يتبع امل  -

والشبكات أو كانت تعتمد على األنظمة اليدوية، وذلك الختالف مفاهيم وعناصر وأنواع الرقابة يف ظل استخدام 
الداخلي أن  دققذكره، وظهور ضوابط وعناصر جديدة جيب على امل قتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما سب

 مادا على طرق خمتلفة حسب البيئة اليت يعمل فيها؛ايف هلا واختبارها اعتالكحيصل على الفهم 
إن تقييم نظام الرقابة الداخلية يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو أكثر تعقيدا من تقييمه يف   -

 بينها؛ يماالبيئة اليدوية، ويرجع ذلك إىل اتساع مكونات النظام باإلضافة إىل التعقد والتشابك ف
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ثق يف مصداقيتها، إال إذا ي أالالداخلي  دققاليت ينتجها احلاسوب ال تكون صحيحة دوما، وعلى امل إن املعلومات  -
 توفر ما يلي:

 إجراءات وضوابط رقابية تضمن حتقيق أمن وسالمة هذه املعلومات؛ 
 كافة الوسائل اليت تضمن اكتشاف األخطاء يف الوقت املناسب؛ 
 ة ميكن الوثوق فيها، وأ�ا تقدم يف الوقت املناسب.من توفري معلومات دقيقيت تضاملعايري ال 

لنظام الرقابة الداخلية يف املؤسسات اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات  تقييمحيتاج املدقق الداخلي عند  -
من حتقيق أهدافه تمكن واالتصاالت يف معاجلة عملياهتا املالية، إىل تطوير مؤهالته واكتساب مهارات جديدة، كي ي

 ة وفعالية، نظرا خلصائص وخماطر هذه النظم؛بكفاء
استخدام تكنولوجيا املعلومات يزيد من فعالية نظام الرقابـة الداخليـة فيهـا، طبعـا إذا تـوفرت الضـوابط الرقابيـة املالئمـة   -

رب مـن يعتـالرقابـة الداخليـة  نظـام والكافية، كما أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالستفادة منها يف تصميم وتشـغيل
 معايري احلكم على كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية؛

ال تتغري أهداف التدقيق الداخلي يف سواء يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو يف ظل النظام   -
وبية، ر بطرق املعاجلة احلاسد تتأثاألدلة ق الداخلي جلمعاليدوي، ومع ذلك فإن طر ق تطبيق إجراءات التدقيق 

املعلومات مال التدقيق باستخدام تكنولوجيا ويستطيع املدقق استعمال اإلجراءات اليدوية للتدقيق أو استع
 واالتصاالت أو استعمال الطريقتني معا.
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 جامعة فرحات عباس سطيف

 فرع العلوم التجارية
 قسم الدراسات العليا

 تخصص: دراسات مالية ومحاسبية معمقة

 تحية طيبة وبعد:
في إطار تحضير رسالة ماجيستير بعنوان: " تقييم أنظمة الرقابة الداخلية من طرف المدقق الداخلي في ظل استعمال 

ات واالتصاالت في معالجة العمليات المالية للمؤسسة". أقوم بدراسة ميدانية لمعرفة وجهة نظركم كمهنيين تكنولوجيا المعلوم
أنكم تدركون أهمية حول هذه النقطة، ورغم إدراكي بأن وقتكم ثمين إال أنني أتطلع إلى تعاونكم معي، وأنا واثق  وأكاديميين

 .االستمارةاإلجابة على أسئلة هذه 
سيستعمل ألغراض البحث العلمي فقط، إذ يهدف إلى التعرف على مدى استخدام تكنولوجيا  ناالستبياهذا 

فالرجاء كل والمعوقات المرتبطة بذلك، المعلومات واالتصاالت في عملية الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، وكذا أهم المشا 
 لواقع فعليا، علما أن المعلومات سوف تعامل بسرية تامة. امنكم قراءة فقرات االستبيان المرفق واختيار اإلجابات التي تعكس 

 عبد الوهاب قبائليالطالب: 
 والوظيفية وال: المتغيرات الشخصيةأ

 ) يف املكان املناسب:xأرجو من سيادتكم وضع إشارة (
 (اختياري). .االسم: ..............................

  
 :الجنس -1

 .أنثى   .ذكر 
 :العمر -2

 .سنة35-24من    .سنة 24أقل من   
  .سنة 35أكبر من   

 :المؤهل العلمي -3
 .ماجستير   .ليسانس  

 :التخصص العلمي -4
 .مالية   .محاسبة  
  .تخصصات أخرى  

  :المؤهل المهني -5
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 .مدقق مساعد   .مدقق رئيسي  
  .شريك  

 :الخبرة -6
 .سنوات 10 -6من    .سنوات 5أقل من   
  .سنوات 10أكثر من   

 عملية التدقيق الداخلي في ثانيا: استخدام تكنولوجيا المعلومات
 :من بني االختيارات املقرتحة )x(يرجي التكرم باختيار االجابة املناسبة بوضع إشارة 

 محايد غير موافق موافق الفقرة الرقم

1 
من أجل الرقابة عليها من قبل ج تستخدم تكنولوجيا املعلومات يف تلخيص النتائ

    الشريك

2 
تستخدم تكنولوجيا املعلومات يف إعداد خرائط التدفق اليت هتدف إىل التعرف على 

    الرقابة الداخلية للمؤسسة

3 
يستخدم املدقق الداخلي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحصول على األدلة يف 

    تدقيقالتوقيت املناسب للبند حمل ال

4 

يستخدم املدقق الداخلي تكنولوجيا املعلومات يف عملية التدقيق الداخلي لفحص أكرب 

عدد من العمليات املالية، وبالتايل زيادة كفاية الدليل الذي يدعم رأي املدقق النهائي 
 حول عدالة وصدق القوائم املالية

   

    والزيادة يف سرعتها ليتساهم تكنولوجيا املعلومات يف تسهيل عملية التدقيق الداخ 5

6 
يف  )Excelأو  Wordبرنامج  (مثلتستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

    إعداد مناذج املذكرات والوثائق، مثل رسائل االرتباط واملصادقات

7 

يستخدم املدقق الداخلي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحصول على أدلة أكثر 
حتقيقه، مثال لو كان هدف املدقق التحقق من اكتمال وتسجيل   تعلقا باهلدف املراد

 كافة عمليات املبيعات سيكون ذلك أسهل وأسرع يف ظل تكنولوجيا املعلومات
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8 
تستخدم تكنولوجيا املعلومات يف إعداد الرسائل والتقارير املالية اليت ترسل إىل إدارة 

    املؤسسة

9 
زمين يف عمليات التدقيق تصاالت يف إعداد الربنامج التستخدم تكنولوجيا املعلومات واال

    الداخلي

    يستخدم املدقق الداخلي تكنولوجيا املعلومات يف توزيع املهام على املوظفني 10

11 
مفرداهتا وتقييم  واختياريستخدم املدقق الداخلي تكنولوجيا املعلومات يف إعداد العينات 

    نتائجها

12 
كافة احلسابات والقوائم املالية   تدقيقالداخلي تكنولوجيا املعلومات يف  يستخدم املدقق

    للمؤسسة للسنة احلالية والسنوات السابقة

13 
تستخدم تكنولوجيا املعلومات الداخلي ملقارنة النتائج الفعلية مع ما هو خمطط له 

    لتحديد االحنرافات ومعرفة األسباب.

14 
 يف اإلنرتنيت)شبكة  (مثلومات واالتصاالت الداخلي تكنولوجيا املعل ملدققيستخدم ا

    ..االطالع على القوانني والتشريعات والسياسات احملاسبية.

 المدقق الداخلي سلوك  تأثير تكنولوجيا المعلومات على معرفةثالثا: 
 حمايد غري موافق موافق الفقرة الرقم

    دليس ناجتة عن عدم استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعن الغش والت التحريفات الناجتة 15

16 
من الصعوبات اليت حتول دون تطبيق تكنولوجيات املعلومات يف التدقيق الداخلي نقص املعرفة 

    لدى املدققني يف جمال احلاسوب

17 
ت يعد من جيات املعلوماإن احلاجة ملهارات عالية وخربات خارجية من أجل استخدام تكنولو 

    أهم معوقات تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف التدقيق الداخلي 

18 
إن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدقيق الداخلي يؤدي إىل االعتماد بشكل 

    املدقق الداخلي ىمتزايد على قدرات األجهزة والربامج وبالتايل قتل اإلبداع لد



 ...................................................................... ........................................المالحق
 

206 
 

19 
نولوجيا املعلومات يف عملية التدقيق الداخلي االستغناء على خدمات بعض ار استخدام تكمن آث

    لعاملني يف قسم التدقيق الداخليا

20 
يتم األخذ باالعتبار تطوير قدرات املدقق يف استخدام تكنولوجيا املعلومات من حيث توفري 

    ةهنية املتخصصالدورات التدريبية أو التشجع على احلصول على الشهادات امل

21 
ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات حمددة للتدقيق على نظم املعلومات تستخدم  معايري يفتوجد  

    من قبل املدقق الداخلي 

22 
لتحسني مقدرة املدقق الداخلي على  لومات يف عملية التدقيق الداخليتستخدم تكنولوجيا املع

يد مدى االعتماد عليه يف تقييم أدلة ذات وبالتايل حتد فهم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة،

 مصداقية عالية
   

23 
لتحسني قدرة وتأهيل  صاالت يف عملية التدقيق الداخليتستخدم تكنولوجيا املعلومات واالت

    اليت حيصل عليها املدقق بنفسه) (املعلوماتاألفراد على إعداد أدلة ذات جودة عالية 

 

اوناجلزيل على تع تقبلوا مين الشكر
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 المديرية العامة

 األمانة

 قسم األدوات قسم الكهرباء قسم السوائل قسم الخدمات الصناعية واإلمدادات

ميةية التطوير والتنمدير  مديرية الموارد البشرية مديرية التجارة مديرية المالية مديرية التسيير التقديري والتنظيم  

 دائرة تطوير نشاط الوسائل
وااللكرتونيةدائرة تطوير األنشطة الكهربائية   

)(تنميطاملصادقة على النوعية   

 دائرة العالقات االجتماعية
 دائرة التوظيف والتكوين
 دائرة تسيري األفراد
 دائرة التجارة مساعد قانوين

 دائرة التسويق

ئرة احملاسبةدا  
 دائرة املالية

يقتدقدائرة ال  

 دائرة التنظيم
 دائرة التسيري التقديري
 دائرة الدراسات والتنفيذ

 مساعد التسيري
 الدائرة التقنية
 دائرة التصليح
 دائرة التصنيع

 مساعد التسيري 
 دائرة املالية/احملاسبة واملوارد البشرية

املبيعات -دائرة املشرتيات  
ائرة الصيانةد  

 الدائرة التقنية
ةدائرة إنتاج العدادات الكهربائي   

دائرة إنتاج القواطع وأزرار التماس واملوصالت   

 مساعد التسيري 
 دائرة املالية/احملاسبة واملوارد البشرية

املبيعات -دائرة املشرتيات  
 دائرة الصيانة
 دائرة تسيري االنتاج

 الدائرة التقنية
 دائرة االنتاج

يري تسلمساعد ا  

ة الوسائلدائر   
 دائرة اإلمداد
 دائرة األمن

 الدائرة الصناعية

 املصدر: وثائق املديرية العامة للمؤسسة
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 فهرس األشكال والجداول
 الصفحة العنوان الرقم 

 قائمة األشكال
 4 مكونات نظـام املعلومات. ): 1-1شكل رقم ( 01

 10 ): األنظمة اجلزئية لنظام معلومات احملاسبة املالية.1-2شكل ( 02

 12 ): هرم تدفق املعلومات1-3شكل ( 03

 13 ): دورات العمليات احملاسبية1-4شكل ( 04

 51 ): أساليب الرقابة الداخلية2-1شكل ( 07

 COSO 53مكونات الرقابة الداخلية وفقا لنموذج ): 2-2شكل ( 08

 COCO 55إطار عام للرقابة الداخلیة وفقا لنموذج ): 2-3شكل ( 09

 58 ): منوذج للهيكل التنظيمي الكفء2-4شكل ( 10

 60 ): مقومات نظام الرقابة الداخلية2-5شكل ( 11

 78 تقييم نظام الرقابة الداخلية): مراحل 2-6شكل ( 13

 115 ): مسار البيانات بني قسم احملاسبة اليدوية وقسم احملاسبة اآللية.3-1شكل ( 14

 قائمة الجداول
 33 : حركة احلسابات)1-1جدول رقم ( 05

 40 اجلردمقارنة بني ميزان املراجعة قبل اجلرد وميزان املراجعة بعد : )1-2جدول رقم ( 06

 76 ): معايري التدقيق الداخلي2-1جدول ( 12

 162 ): منتجات املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة1-4جدول رقم ( 15

16 
): أهم املؤسسات الوطنية املمونة للمؤسسة الوطنية إلنتاج 2-4جدول رقم (

 أجهزة القياس واملراقبة
163 

17 
إلنتاج  ية املتعاملة مع املؤسسة الوطنية): أهم املؤسسات األجنب3-4جدول (

 أجهزة القياس واملراقبة
164 
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 195 خـــــالصة الفصل الرابع

 197 مةالخات
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يعد تقييم أنظمة الرقابة الداخلية يف ظل استخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معاجلة عملياهتا 
ملياهتا املالية على استخدام تكنولوجيا املالية موضوعا مهما، نظرا العتماد العديد من املؤسسات يف معاجلة ع

املعلومات ملا توفره من الدقة يف التقارير والقوائم املالية والسرعة يف احلصول عليها، وهو ما طرح صعوبات ومشاكل 
 .جديدة أمام املدققني عند تقييمهم ألنظمة الرقابة الداخلية أو عند أدائهم ملهام التدقيق

املوضوع اجته حنو معاجلة بعض املشاكل املتعلقة بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية يف ظل من هذا املنطلق، فإن هلذا 
 :استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك فيما خيص

 تطوير مفهوم ومعايري األداء املهين للتدقيق الداخلي يف ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات؛ -

تكنولوجيا املعلومات والذي يهدف بشكل أساسي لتوفري الدعم لتقرير املدقق دراسة التوثيق املستندي يف ظل -
 املدقق الداخلي؛

تطوير مناذج وتطبيقات الكرتونية تالئم التطورات احلاصلة يف أنظمة الرقابة الداخلية، وتساعد املدقق الداخلي يف  -
 .تقييم هذه األخرية

L'évaluation des systèmes de contrôle interne à la lumière de l'utilisation par 
l'institution des technologies de l'information et de la communication dans le 
traitement de ses opérations financières est une question importante, en raison de la 
dépendance de nombreuses institutions dans le traitement de leurs opérations 
financières à l'utilisation des technologies de l'information en raison de l'exactitude 
et rapidité d'obtention des rapports et des états financiers, ce qui pose des difficultés 
et des problèmes Nouveau pour les auditeurs lorsqu'ils évaluent les systèmes de 
contrôle interne ou lorsqu'ils exécutent des tâches d'audit. 

De ce point de vue, ce thème a évolué vers la résolution de certains des problèmes 
liés à l'évaluation des systèmes de contrôle interne à la lumière de l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication, en relation avec : 

- Développer le concept et les normes pour la performance professionnelle de l'audit 
interne dans l'environnement informatique ; 
- Etudier la documentation documentaire en informatique, qui vise principalement à 
soutenir le rapport de l'auditeur interne ; 
- Développer des formulaires et applications électroniques compatibles avec les 
évolutions des systèmes de contrôle interne et assister l'auditeur interne dans 
l'évaluation de ces derniers. 
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