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وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون (

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 

  ).تعملون

 104: سورة التوبة اآلية
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 إلىأداء هذا الواجب ووفقنا  علىالحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا 

 انجاز هذا العمل

 

ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز هذا  مننتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل 

محمد /دالعمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر األستاذ المشرف 

إتمام  فيالذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا  شنشونة

 .هذا البحث
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  :مقدمة 

تواجه المنشآت االقتصادية العديد من التحديات نتيجة ما يشهده عالم األعمال من تطور سريع     

وعميق في مجاالت عدة تنعكس بشكل  أو بآخر على هذه األخيرة وتجعلها في صراع دائم مع محيط 

. ليس بالضرورة لتحقيق تقدمها وازدهارها ولكن غالبا حفاظا على بقائها واستمراريتها يتميز بمنافسة شديدة،

وكان صلب هذا التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات وما سايره من تغير في المفاهيم وظهور لموارد 

أسها مورد جديدة أصبح لزاما على المنشأة التحكم فيها واستغاللها على أحسن وجه لتحقيق رقيها، وعلى ر 

المعلومات الذي يعتبر عنصرا استراتيجيا في عملية تسيير المنشأة، كما أنه يتطلب فعالية وكفاءة في 

التعامل معه وهذا ال يتحقق إال بتوفر تكامل وتجانس بين جميع مستويات المنشأة وبين كل أنظمتها 

            .                                                      الوظيفية

تتكون المنشأة من عدة نظم وظيفية تعمل في تناسق تام وذلك من خالل ضمان فعالية العمليات    

واألنشطة والسيطرة على الكم الهائل من المعلومات الناتج عنها من جهة، وتزويد المسيرين بمعلومات 

ى، بهدف تحقيق األهداف دقيقة في الوقت وبالشكل المناسب التخاذ القرارات المالئمة من جهة أخر 

  .المسطرة من طرف اإلدارة

ومن أهم وأقدم هذه األنظمة الوظيفية نجد نظام المعلومات المحاسبية الذي يعد عنصر هاما في تحديد    

  . ونموها في ضل المنافسة الشديدة التي تواجهها  استمراريتهاكفائة وفعالية المؤسسة للحفاظ على 

المحاسبية بشكل واضح وبارز دورا هاما بشان تشغيل البيانات المتعلقة ويلعب نظام المعلومات    

وتوفير المعلومات الالزمة وذلك لضمان وصول معلومات موثوقة وصحيحة ودقيقة  , بالعمليات المحاسبية

بالشكل المالئم والوقت المناسب من اجل تعبيرها عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة وكذا استخدامها في 

وهذا لظهور ,  الحاجة للمراجعة الداخلية نتجت ووظائفهاونظرا لكبر المؤسسات ,  الرشيدة قراراتالاتخاذ 

  .صعوبة في الرقابة على المؤسسات

للقيام بتسيير عقالني داخل  المراجعة الداخلية تهدف الى مراجعة العمليات المالية والمحاسبيةان    

كما تهدف كما تهدف المراجعة , دوات الرقابية المستخدمة المؤسسة ودلك من خالل متابعة مدى فعالية اال

مختلف البيانات الداخلية الى التأكد من الدقة المحاسبية و المحافظة على اصول المؤسسة ومراجعة 

...) عمليات الشراء، البيع، األجور(الناتجة عن العمليات المستمرة واليومية المتعلقة بنشاطات المنشأة 
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تعتبر مخرجات األنظمة الوظيفية األخرى ويقوم بتسجيلها ومعالجتها وعرضها في حسابات المتعلقة  والتي

  .بالوثائق المحاسبية

إن صحة ودقة هذه المعلومات المحاسبية ومدى تعبيرها عن الوضعية الحقيقية للمنشأة يتطلب مراقبة    

م دائم لإلجراءات والسياسات التي تهدف إلى الوظيفية وتقيي ةالسير العادي للعمليات المرتبطة باألنظم

وهنا نطرح اإلشكالية . تسيير البيانات المتعلقة بها وذلك بالرجوع إلى مصادر البيانات المحتواة فيها

  : التالية

ودقة  صحة ضمان المحاسبي بهدف المعلومات نظام تقييم في الداخلية المراجعة تساهم كيف �

  المحاسبية؟ المعلومات

  :إلجابة على هذه اإلشكالية البد من طرح األسئلة الفرعية التاليةومن أجل ا

 ما هو نظام المعلومات المحاسبية، وما هي أهم مكوناته؟ .1

 ما مدى اهمية نظم الرقابة الداخلية في تحقيق فعالية نظام المعلومات المحاسبي ؟ .2

كيف تؤثر تكنولوجيا المعلومات الحديثة على عمل نظام المعلومات المحاسبي و أنظمة الرقابة  .3

 الداخلية؟ 

  :الفرضيات

يمكن أن نعرف نظام المعلومات على أنه نظام متكامل يتكون من أفراد ومعدات وآالت تضمن  .1

لقرار بالمعلومات تبادل داخل المنظمة، ويربط المنظمة ببيئتها الخارجية، كما يزود صانعي ا

الضرورية الالزمة كذلك إضافة إلى التنبؤ بمستقبل المؤسسة وهذا باالستغالل الجيد واالستعمال 

 .األمثل للمعلومات المتوفرة لديها

نظم الرقابة الداخلية تهدف الى ضمان احترام السياسات و األجرائات التي تضعها االدارة لتحقيق  .2

 .صحة ودقة البيانات التي يستخدمها نظام المعلومات المحاسبيفعالية االنظمة الوظيفية ومنه 

يتميز عمل نظام المعلومات المحاسبي الحديث بسرعة ودقة اكبر في معالجة البيانات وتقديم  .3

  .النتائج الى جانب امكانية القيام برقابة داخلية الية 

 :اسباب الدراسة 

 .التطبيقية المتعلقة بالموضوعرغبة الباحث في توسيع مجال معرفته النظرية و  •
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  .اثراء المكتبة الجامعية •

وذلك من خالل تقييم ، يعتبر نظام الرقابة الداخلية العمود الفقري للمراجعة الداخلية والخارجية •

 .وتحديد مسؤولية مرتكب الخطأ إن وجد، كيفية توزيع السلطة والمسؤولية داخل المنشأة

من جهة أخرى لمعلومات المحاسبية و يتطرق إلى نظام اسيس بأهمية الموضوع فهو من جهة التح •

 .إلى أدوات تقييمه

اهمية تقييم نظام المعلومات المحاسبي في ضان اكبر قدر من الثقة والدقة في المعلومات  •

المحاسبية وما ينجر عنها في مراقبة مختلف االنظمة الوظيفية في المنضمة باعتبارها المصدر 

 .مدخالت لنظام المعلومات المحاسبي ت والتي تعتبرالرئيسي للتدفقات البيانا

  :اهمية البحث 

ضمان قدر ب ةمن خالل تسليط الضوء على قيام نظام المعلومات المحاسبي تظهر أهميته واضحة     

الدقة في المعلومات المحاسبية وما ينجر عنه من مراقبة لمختلف األنظمة الوظيفية في أكبر من الثقة و 

المحاسبي  التي تعتبر مدخالت لنظام المعلوماتمصدر الرئيسي لتدفقات البيانات و باعتبارها الة منشأال

المعلومات فيما تتحكم في تسيير تنقل البيانات و  التي تاإلجراءاو  هو ما يستلزم التعمق في دراسة النظامو 

  .وهذا اعتمادا على أدوات الرقابة والمراجعة الداخلية بينها

  :اهداف البحث

  :تتمثل االهداف التي يسعى اليها البحث في التالي 

 .محولة ابراز مفهوم نظام المعلومات المحاسبي  •

محولة التطرق الى دور واهمية نظام الرقابة والمراجعة الداخلية في مراقبة المعلومات المحاسبية  •

 .في النظم اليدوية وااللية

في تطوير نظام المعلومات المحاسبي واثر محولة ابراز مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال  •

 .ذلك في تحسين المعلومة المحاسبية

  :صعوبات البحث 

  :من الصعوبات التي واجهة الباحث 

صعوبة في  من اهم الصعوبات التي واجهة الباحث في الدراسة الميدانية هي انه ولحساسية الموضوع نجد

التحصل على المعلومات وعى كامل الحرية في المؤسسة التي اجريت فيها الدراسة الميدانية اذ انه 

ونالحظ وجود عدم تقبل لهذا التقييم ووجود شح  إالوبمجرد التكلم عن تقييم نظام المعلومات المحاسبي 
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تحالة الحصول على بعض في المعلومات وتماطل في االجابة عن بعض التساؤالت االستفسارات واس

  .عليها بحجة انها سرية وخاصة  لإلطالعالوثائق 

  :منهجية البحث 

على المنهج التاريخي والوصفي التحليلي واالستقرائي في عرض اذ تجلى المنهج اعتمد في هذا البحث 

ة الى الوصفي التحليلي في عرض نظام المعلومات المحاسبي والمنهج التاريخي في تطور ونشاة المراجع

  . جانب اسلوب االستقراء واالستنتاج

  :هيكلة البحث 

تم تقسيم البحث الى ثالثة فصول فصلين يدرسان البحث من الجانب النضري وفصل يدرسه من     

فالفصل االول المعنون بنظام المعلومات المحاسبية مكون من المبحث االول الذي ,الجانب التطبيقي 

اما المبحث الثاني ,النظام وماهية المعلومات وماهية نظام المعلومات  يدرس نظام المعلومات من ماهية

والمبحث الثالث حول اجرائات ومراحل تصميم نظام المعلومات ,فهو حول مفهوم نظام المعلومات 

  .المحاسبي ثم اثر تكنولوجيا المعلومات على نظام المعلومات المحاسبي 

المبحث االول الذي يدرس ,فهو مكون من ثالث مباحث خلية اما الفصل الثاني المعنون بالمراجعة الدا

ثم المبحث الثاني الذي يتكلم على ,نشأة وتعريف وخصائص وأنواع وأهمية اهداف المراجعة الداخلية 

مبحث ثالث حول معايير واجرائات المراجعة الرقابة الداخلية من تعريفها وخصائصها وأنواعها وأهدافها 

  .واثر تكنولوجيا المعلومات على منهجيتها ومراحلهاالداخلية من ادواتها 

فسنحاول  ENICABاما الفصل الثالث واألخير الذي وهو عبارة عن دراسة ميدانية بمؤسسة الكوابل بسكرة 

من خاللها التعرف على المؤسسة على نظام المعلومات المحاسبية المتبع فيها واساليب المراجعة لهذا 

    ورة المبيعاتالنظام من خالل مراجعة د

  

  

  

  

  

  

 



   

:     الفصل االول  

نظام المعلومات              

  المحاسبي
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  نظام المعلومات المحاسبية: الفصل االول 

  : تــمهيد

إذ أن الـتحكم واالسـتغالل األمثـل  ثـروة ،مـوردا جـد مهـم ومصـدر لل تعتبر المعلومات في الوقت المعاصر

وقـد أدركـت الـدول المتقدمـة مبكـرا  .لها يحقق أرباحا ونجاحا للخطط المستقبلية وضمانا الستمرار وتطور المنظمة

أهمية المعلومات كمورد إستراتيجي حيوي ال يقل أهميـة عـن المـوارد األخـرى مثـل الطاقـة، لكونهـا عنصـرًا أساسـيا 

ي اتخــاذ القــرارات، و نشــاطات البحــث العلمــي، والركيــزة األساســية للتقــدم العلمــي والتنميــة فــي الحيــاة اليوميــة، وفــ

حيث أصبح من يمتلك المعلومات ويستثمرها بشكل أفضل هو األقـوى، ألن قـدرة اإلنسـان علـى اسـتثمار . الشاملة

  . الموارد المادية والبشرية مرهونة بقدرته على توظيف المعلومات

المعلومات على هذا الجانب الكبير من األهمية فال بد من العمل على جمعها وتنظيمها وبما أن 

. وتبويبها وتسهيل مهمة استرجاعها لمعالجة المشكالت التي تعترض أو تعيق تقدم الشعوب والمجتمعات

حقق إال في األخير لن يتهذا والمعلومات الجيدة ينتجها نظام معلومات حديث ومتطور والمجتمعات والمؤسسات،

بين األنظمة حجم وطبيعة نشاط المنظمة ويعد نظام المعلومات المحاسبية من لظل تطبيق أنظمة تسيير مناسبة 

م المعلومات المحاسبية اهتم نظة في مجال النشاطات االقتصادية ويلما له من أهمياألكثر أهمية في المنظمة  

  .بتسجيل ومعالجة البيانات المالية االقتصادية

هذا الفصل سنتطرق إلى ماهية نظم المعلومات من خالل معرفة تعرف أكثر على هذا النظام نحاول في ولل

 هماهية النظام مكوناته وخصائصه وماهية المعلومات بعدها نعرج على نظام المعلومات المحاسبي وذلك بشرح

 .وتصميمه  وخصائص النظام ووظائفه مفهوممن  هوتفصيل
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  .نظام المعلومات : األولالمبحث 

سنة  Ludwig Von Bertalanffy( 1(تعد نظرية النظم العامة التي جاء بها عالم األحياء األلماني

م، اإلطار المنهجي والنظري الذي تم رسمه لدراسة الظواهر الطبيعية، ضمن إطارها الطبيعي من خالل 1937

شكلة لها، بهدف معرفة تأثير مختلف العناصر في محاولة تفكيك الظاهرة محل الدراسة إلى العناصر األولية الم

وكيفية عملها، وقد جرى ) عالقات سببية وغير سببية(تشكيلها، وكذا عالقات التفاعل الموجودة بين العناصر

تطوير وتوظيف النظرية في مختلف العلوم منها العلوم اإلنسانية، واالجتماعية بهدف المساعدة في حل المشاكل 

  .ن نوعية القرارات المتخذة في مختلف المستوياتالمعترضة، وتحسي

  . ماهية النظام:  األولالمطلب 

إن كلمة نظام متداولة كثيرا في حياتنا اليومية، حيث أن كل شيء يحيط بنا هو شكل من أشكال النظم، وبتالي 

وقد ظهرت الحاجة إلى مفهوم النظام في المجال اإلداري مع  يمكن ألي ظاهرة نعيشها أن نحولها إلى نظام،

الزيادة المطردة في حجم التنظيمات اإلدارية وزيادة استخدام التقنيات المتطورة وخاصة تقنيات المعلومات، لذا 

  .  سوف يتم التطرق إلى بعض المفاهيم األساسية لنظام كمفهوم النظام ومكوناته وخصائصه وأنواعها

  مفهوم النظام: اوال 

تبلــور كمفهــوم علمــي فــي نهايــة األربعينيــات مــن هــذا القــرن ، وهــو مصــطلح ) System(إن مصــطلح النظــام    

ــــي الكــــل المركــــب مــــن عــــدد مــــن أجــــزاء،) Systema(مشــــتق مــــن كلمــــة  ــــي تعن ــــه يعــــد مــــن  اليونانيــــة الت إال أن

المصطلحات شائعة االستخدام في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصـادية والسياسـية وغيرهـا، إذ اكتسـب هـذا 

المصــــطلح بمــــرور الــــزمن معــــاني جديــــدة ودالالت مختلفــــة لوصــــف مختلــــف الظــــواهر اإلداريــــة والفنيــــة والعلميــــة 

  2.والظواهر العامة األخرى

  :اريف للنظام منهاحيث نجد أن هناك عدة تع   

مجموعـة مـن األجـزاء التـي تتفاعـل وتتكامـل مـع بعضـها الـبعض ومـع بيئتهـا "يعرف النظام بأنـه  :التعريــف األول

  3".لتحقيق أهداف معينة

                                                           
  11، ص 2006، ا	وراق 	���ر وا	�وز��، ا	ط��� ا	����� ���ن ا�ردن  �ظم ا�
�و
	ت ا�دار�����م ا	�����،  - 1
  .17، ص 2005األردن، ، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، نظم المعلومات اإلدارية المدخل إلىمحمد عبد حسين آل فرج الطائي،  –2

 .23مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، ص  ،"نظم المعلومات اإلدارية": أحمد فوزي ملوخية 3-
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مجموعة من العناصر المترابطة المتناسقة التي تعمل مع بعضها البعض ضمن عالقـات "هو :  التعريــف الثانـي

المـدخالت ومعالجتهـا وٕاجـراء  اسـتقبالمخصصة، مـن أجـل تحقيـق هـدف محـدد مـن خـالل محددة وقنوات إتصال 

 1".بعض العمليات عليها إلنتاج مخرجات مفيدة

الكيـان المتكامـل الـذي يتكـون مـن أجـزاء وعناصـر متداخلـة تقـوم بينهـا "كمـا يعـرف النظـام بأنـه : التعريــف الثالــث

 ". ، تكون محطتها النهائية بمثابة الناتج الذي يحققه النظام كلهعالقات تبادلية، من أجل أداء وظائف وأنشطة

عبارة عن تكـوين مـنظم ومركـب مـن عـدة عناصـر أو "ويعرف أيضا النظام في صورته المجردة : التعريــف الرابـع

 ".أجزاء تنتظم معا في تكوين متناسق لتحقيق هدف محدد

نظام يتكون من : "يمكن النظر ألية منظمة مهما كانت على أنها عبارة عن  إذن من منطلق هذه التعاريف،     

مجموعــة األجــزاء أو األنظمــة الفرعيــة التــي يعتمــد كــل جــزء منهــا علــى اآلخــر وتتــداخل العالقــات فيمــا بينهــا وبــين 

 2".البيئة الخارجية لتحقيق الهدف الذي يسعى هذا النظام لتحقيقه

 عناصر النظام: ثانيا 

 :القا من تعريف النظام يمكن تحديد العناصر التي يتضمنها النظام فيما يليانط   

تمثــل المــدخالت المــوارد الالزمــة للنظــام لكــي يــتمكن مــن القيــام باألنشــطة المختلفــة والالزمــة  :المــدخالت .1

   .3لتحقيق أهدافه، وتشمل المدخالت العديد من العناصر كالخدمات والطاقة والمعلومات واآلالت

هي النشاط الذي يمارسه النظام على المدخالت باعتماد المستلزمات الضرورية من قوى بشرية  :العمليات .2

  .4ومادية وٕاجراءات معينة ألجل تحويل هذه المدخالت إلى المخرجات المطلوبة

تمثـــل المخرجـــات نـــاتج عمليـــة تحويـــل المـــدخالت وقـــد تكـــون المخرجـــات ســـلع أو خـــدمات أو   :المخرجـــات .3

، وتعد المخرجات العنصر الذي يمكن من خالله التحقق من أداء النظام أي قدرته على تحقيق  معلومات

، ويمكــــن التميــــز بــــين عــــدة أنــــواع مــــن المخرجــــات، فهنــــاك مخرجــــات تســــتخدمها أنظمــــة أخــــرى  أهدافــــه

  .5وأخرى يتخلص منها )التغذية العكسية(كمدخالت، كما أن هناك مخرجات يستخدمها النظام ذاته 

                                                           

  .32، ص2004، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "نظم المعلومات اإلدارية ": إيمان فاضل السامرائي، هيثم محمد الزعبي 1-
  .32دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص  ،"تحليل النظم السلوكية": ميعلي السل 2-

 .21، ص 2005، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، مدخل النظم: نظم المعلومات اإلداريةإبراهيم سلطان،  –3
 .19، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد حسين آل فرج الطائي،  –4
 .24، ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم سلطان،  –5
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ــ .4 تعــرف بيئــة النظــام بأنهــا أي شــيء يقــع خــارج حــدود النظــام وتــؤثر علــى عملياتــه وال يمكــن  :ة النظــامبيئ

التحكم فيها بواسطة محلل النظام، وقد تتسع حدود النظام لتشمل بعض عناصر البيئة وعندئذ تصبح هذه 

  .1العناصر من عناصر النظام وليست من عناصر البيئة

ينظر لحدود النظـام علـى أنهـا ذلـك الخـط الـذي يشـكل دائـرة مغلقـة حـول المكونـات المختـارة  :حدود النظام .5

 .2للنظام، كما تستخدم الحدود أيضا لتميز النظام عن بيئته

ألجل تحقيق االنتظام في فعاليات النظام والرقابة عليهـا البـد مـن وجـود عنصـر التغذيـة  :التغذية العكسية .6

المقارنــة بــين مخرجــات النظــام الفعليــة وبــين المخرجــات المخططــة والمحــددة العكســية الــذي يتــولى مهمــة 

مســبقا، إذ أن وجــود أيــة اختالفــات بينهمــا يحــتم اســتخدام مــدخالت جديــدة أو إجــراء تعــديالت فــي عمليــات 

  .3المعالجة أو إعادة النظر في المخرجات المخططة للحصول على المخرجات المرغوبة

كل نظام هدف ما أو عدة أهداف وتمثل هذه األهداف العائد الحقيقي الناتج مـن البد أن يكون ل :األهداف .7

  .4عمليات تشغيل النظام

  :خصائص النظام : ثالثا 

  .5من خالل جملة التعاريف السابقة يمكن استخالص مجموعة من خصائص النظام

فإذا أراد الهيدروجين  فالنظام يجب أن يتكون من خمسة عناصر ذأي أكثر من عنصر واحد، :العناصر - 1

  .واألوكسجين هي عناصر ولكن ال تشكل كل واحدة وبمفردها نظام

وتكاملية واضحة بين كل عناصر النظام فالنظم -أي يجب أن يكون هناك عالقات منطقية :العالقات - 2

 .فالعناصر التي تتكون منها الساعة والسيارة بعضها بعض منطقيا وعمليا الميكانيكية تحقق هذا الشرط،

من المفترض أن يعمل النظام وفق آليات عمل معينة ومتناسقة حتى يؤدي غرضه فتواجد  :آليات عمل - 3

عناصر النظم وتكاملها ال يكفي وحده بل ال بد من وجود آلية عمل تحكم عالقاتها وتكاملها، فحتى 

سيارة، ال بد من أن يعمل المحرك واألنظمة األخرى الكهربائية والمائية وفق آليات تدور عجالت ال

 .مع بعضها مغتتنا
                                                           

 .28، ص مرجع سبق ذكره أحمد فوزي ملوخية، –1
 .69، ص 2008، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات اإلداريةمحمد أحمد حسان،  –2
 .20، ص 1998، مؤسسة األهرامات للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، أساسيات نظم المعلوماتيحيى مصطفى حلمي،  –3
 .20، ص مرجع سبق ذكرهحمد عبد حسين آل فرج الطائي، م –4
  .28-27، ص 2002، 3، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، ط نظم المعلومات االداريةسليم ابراهيم الحسنية، - 5
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أي أن للنظام حدودا مميزة وٕان كانت متداخلة مع األنظمة األخرى المجاورة  :العمل في نطاق محدود - 4

 .ما هو خارجهفإذا لم يكن للنظام حدود مميزة فمن الصعوبة بمكان تعيين ما هو ضمن النظام و 

إن النظام الطبيعي أو النظام االصطناعي يعمل عادة لتحقيق هدف محدد فالنظام  :تحقيق هدف معين - 5

 .الميكانيكي للساعة صمم ليخبرنا عن الوقت وهكذا السيارة لتقطع المسافات بسرعة

  ماهية المعلومات : المطلب الثاني 

رة فقد أصبحت موردا استراتيجيا تعتمد عليه المؤسسات في تمثل المعلومات عنصرا هاما في حياتنا المعاص     

مواجهة ظروف المنافسة، فالبيئة التي تحيط بالمؤسسات اآلن تتصف بالتغير المستمر والسريع، ولهذا التغير 

يجب على أي منظمة يتوافر لديها نظاما يمكن من خالله توفير ما تحتاج إليه من معلومات تساعد في صنع 

ذا يزيد من فاعلية المؤسسات ويساعد في االستمرار، وكذلك يزيد من إمكانية المؤسسة في التعامل القرارات وه

  .الخارجي

  المعلومات  تعريف: اوال 

فالبيانات بعد أن  النتائج التي تحصل عليها من عملية معالجة البيانات، informationsتمثل المعلومات      

يتم إدخالها إلى نظام المعلومات تخضع لعدة عمليات معالجة، ثم التبويب والتحليل والتلخيص والعرض في 

تقارير تناسب وغرض االستخدام الذي طلبت من اجله وفي الوقت المناسب، وبذلك تتحول البيانات إلى 

  .معلومات

تم استخالصها من البيانات والتي تأخذ شكل حقائق أو مؤشرات المعرفة التي ي"وتعرف المعلومات على أنها     

  "مسجلة

عبارة عن بيانات تم تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها، " وتعرف أيضا على أنها      

  "بالتالي المعلومات لها معنى وتؤثر في ردود أفعال وسلوك من يستقبلها

ما يمثل أو يبرهن إلى الحقائق واآلراء والمعرفة المحسوسة أو المدركة "ت على أنهاويمكن تعريف المعلوما      

   " في صورة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو حسية أو ذوقية
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السابقة أن المعلومات تعبر عن بيانات تم تشغيلها بطريقة معينة أدت إلى  ومنه يتضح من خالل التعاريف      

  .الحصول على نتائج ذات معنى مفيد لمستخدميها

عبارة عن مجموعة من الحقائق والرموز واألرقام "أما عن البيانات نوجد عدة مداخل لبيان مفهومها وهي      

خذ القرار إال بمعالجتها بغرض إنتاج المعلومات وقد تأخذ ذات دالالت معينة، غير مبوبة ال يستفيد منها مت

  1 "شكل أرقام أو حقائق تاريخية عن فعاليات المؤسسة

  علومات                       خصائص الم: ثانيا 

مما سبق ذكره حول التفرقة بين مفهوم كل من البيانات والمعلومات فان مخرجات النظام لن تعتبر      

معلومات إال إذا كانت ذات معنى مفيد لمستخدم هذه المخرجات والشك أن درجة اإلفادة التي ستعود على متخذ 

باألسلوب والوقت المالئمين بما يؤثر القرار من استخدامه للمعلومات ستتوقف على مقدار اإلضافة إلى معرفته 

على سلوكه ويساعده في اتخاذ القرار وحتى يمكن أن تضاف المعلومات إلى معرفة مستخدميها باألسلوب 

وهو ما يعني أن القدرة على تمثيل المعلومات تعد أمرا والوقت المالئمين البد وان تتوفر فيها بعض الخصائص 

ا، حيث أن نفس المعلومة تختلف قراءتها من شخص إلى آخر وذلك تبعا جوهريا في استخالص ما نريده منه

  2 :وسوف نناقشها باختصار فيما يلي لمستوى اإلدراك المعرفي لمضمون التمثيل المعلوماتي لدى الشخص نفسه

بمعنى أن تتالءم المعلومات مع الغرض الذي أعدت ألجله فمثال المعلومات التي تساعد في  :المالئمة - 1

  .اتخاذ قرار شراء سيارة فرنسية لن تكون مالئمة إذا كان المطلوب شراء سيارة يابانية

ويقصد بها سهولة وسرعة الحصول على المعلومات وبمعنى آخر يجب أن تصل : الوقت المناسب - 2

المناسب الذي يمكنه من اتخاذ القرار واختيار البديل الذي يعتمد على هذه  الوقت مستخدميها فيالمعلومات ل

ويجب  تنفيذ الحملة اإلعالنية بوقت كافالمعلومات على سبيل المثال يجب أن تصل نتائج بحوث التسويق قبل 

  .تدفقات الخارجة من المنظمةمعرفة شكل التدفقات النقدية الداخلة للمنظمة قبل اتخاذ قرار لتحديد نمط ال

                                                           

                          .7ص ،2007األردن،دار المناهج، ،1ط،)مدخل تطبيقي معاصر(نظم المعلومات المحاسبيةعصام فهد العربيد، زياد احمد، احمد حلمي جمعة ،1_

 .26، ص ، مصر، الدار الجامعيةنظم المعلومات المحاسبيةاحمد حسين علي حسين،  -2
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بمعنى أن تكون واضحة ومفهومة لمستخدميها فالمعلومات الغامضة أو غير المفهومة : السهولة والوضوح - 3

التي تحتوي مثال على رموز أو تغيرات رياضية أو معادالت غير معروفة ال يستطيع مستخدم المعلومة من 

   .فهمها بالتالي ال تكون لها أي قيمة

بمعنى يجب أن تكون المعلومات حقيقية عن الشيء الذي تعبر عنه ودقيقة أي ليس فيها  :حة والدقةالص - 4

  .أخطاء 

بمعنى أن تكون المعلومات كاملة وتغطي كافة جوانب اهتمامات مستخدميها من إجراء أي : الشمول - 5

  .إضافات عليها لكي يحصل على المعلومة المطلوبة 

يجب أن تكون المعلومات مرتبطة بمجال العمل وبالجوانب والقضايا الهامة التي تعني الفرد أو  :التوافق - 6

  .الوحدة التي تحتاج إلى معلومات

وتعكس هذه الصفة مدى إمكانية عرض المعلومات في صورة كمية أما المعلومات : إمكانية القياس الكمي - 7

  .أهداف عامةالوصفية فهي التي تعبر عنها غي شكل عبارات أو 

درجة التجميع أو التفصيل في المعلومات فكلما زادت درجة تجميع المعلومات كلما كانت أكثر : التركيز - 8

  .تركيزا

وهو المجال الذي تعطيه المعلومات فالمعلومات ذات المجال الواسع هي التي تغطي : مجال المعلومات - 9

  .مساحة واسعة من الشركة

هذا الشرط أو المعيار تكيف لالستخدام بأكثر من مستخدم،قابلية المعلومات على ال المرونة تعني:المرونة -10

  . يصعب قياسه بدقة ولكن يمكن تقييمه بمدى واسع

هذا الشرط مفهوم نسبي ويشير إلى درجة الدقة التي يمكن الوصول إليها بين مختلف :التصحيح -11

  .المستخدمين والفاحصين لنفس المعلومات

أو تغيير المعلومات لغرض التأثير على هذا الشرط يشير إلى غياب القصد في تحريف : حيزعدم الت -12

، ويعد هذا األمر نسبي لكون التمثيل المستخدم للوصول إلى نتيجة معينة أي خلو المعلومات من التحيز

  .بالفرد المعلوماتي يرتبط أكثر
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  أنواع المعلومات:ثالثا

المؤسسة في المعلومات التي يتوقف تحديدها على المستخدم النهائي ومن ثم يختلف  تتتفاوت احتياجا    

  :تصنيف المعلومات من مستخدم آلخر، فيمكن تصنيف هذه المعلومات وفقا للمعايير التالية

فهناك معلومات رسمية ومعلومات غير رسمية فالرسمية هي كل المعلومات التي تخرجها : درجة الرسمية - 1

لك التي تأتي من خارج نظم المعلومات الخاصة تنظم المعلومات داخل المنظمة أما الغير رسمية فهي  وتقدمها

  .بالمؤسسة

هناك مصدرين لذلك، قد تكون المعلومات داخلية فهي التي تتعلق بعمليات المنشاة إما : مصدر المعلومات - 2

  .خارجية وهي المعلومات المتعلقة بالبيئة المحيطة بالمؤسسة

فهناك معلومات ثابتة ال تتغير مثل أسماء المواطنين وتواريخ ميالدهم ومعلومات متغيرة مثل : درجة التغير - 3

  1.عناوين السكن والحالة االجتماعية والوظيفية

  .نظام المعلومات: المطلب الثالث 

التــي أعطــت لــه األهميــة التــي يســـتحقها  أصــبح نظــام المعلومــات جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام الكلـــي للمؤسســة،   

باعتبـاره واحـد مــن بـين األنظمـة الفرعيــة المكونـة لهــا مـن جهـة، ومــن جهـة أخــرى كونـه النظـام الــذي يهـتم بــالمورد 

ذلك أن االقتصاد تحـول مـن اقتصـاد السـوق إلـى اقتصـاد المعرفـة، . األساسي في المؤسسة والمتمثل في المعلومة

ل الركيزة األولى واألساسية لبلوغ األهداف، حيث تظهر منافع نظام المعلومـات مـن خـال الذي تعتبر فيه المعلومة

  .مما يؤثر على قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات سليمة وصائبةإمكانية توفير معلومات دقيقة،

  . نظام المعلومات ، و خصائصه ، وأنواع نظم المعلومات تعريففي هذا المطلب سوف نتطرق إلى    

  :نظام المعلومات تعريف: اوال

إن المفهوم البسيط لنظم المعلومات يعني كيفية حفظ المعلومات واسترجاعها، هذا المفهوم تطور مع 

تطور نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب ليعطي حقًال واسًعا تعددت فيه التعاريف والمفاهيم التي وردت في 

   .ن والمؤلفين، ونظرا لكثرت التعارف ال يمكن أعطاء تعريف محدد لهاالكتابات والمقاالت حسب توجهات الباحثي

                                                           

     .8ص ،مرجع سبق ذكره ، ملوخيةاحمد فوزي -1
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  : ومن بين التعاريف المقدمة نورد التعاريف الموالية  

يمكن تعريف نظام المعلومات على أنها مجموعة منظمة من األفراد، والمعدات والبرامج وشبكات      

وتشغيل، وتخزين، وتوزيع المعلومات الالزمة التخاذ القرارات االتصال، وموارد البيانات، والتي تقوم بتجميع 

  1. والتنسيق والرقابة داخل المنظمة

يعرف نظام المعلومات بأنه مجموعة اإلجراءات التي تتضمن تجميع وتشغيل وتخزين وتوزيع ونشر     

  2. واسترجاع المعلومات بهدف تدعيم عمليات صنع القرار والرقابة داخل المنظمة

على أنه ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة ومترابطة من األعمال والعناصر  هفيعر ت كما يمكن   

والموارد نقوم بتجميع وتشغيل وٕادارة ورقابة البيانات بغرض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة لمستخدمي القرارات 

  .من خالل شبكة من قنوات وخطوط االتصال

ويشمل نظم المعلومات سواء كانت خاصة بجهات حكومية أو جمعيات ومؤسسات ويالحظ أن هذا التعريف عام 

أو الصناعية في مجال األعمال، كما ينطبق هذا التعريف على أي نظام ة أو الشركات العامة أو التجارية خيري

م شامل للمعلومات سواء كان نظام يدوي بسيط يتكون من مجموعة من الملفات والدفاتر والمستندات أو كان نظا

  3. ومعقد يقوم على استخدام الحسابات االلكترونية

ومن خالل التعاريف السابقة، يمكن أن نعرف نظام المعلومات على أنه نظام متكامل يتكون من أفراد   

ومعدات وآالت تضمن تبادل داخل المنظمة، ويربط المنظمة ببيئتها الخارجية، كما يزود صانعي القرار 

الالزمة كذلك إضافة إلى التنبؤ بمستقبل المؤسسة وهذا باالستغالل الجيد واالستعمال  بالمعلومات الضرورية

  .األمثل للمعلومات المتوفرة لديها

  

  

  
                                                           

  .21الجامعية، ص الدار  نظم المعلومات اإلدارية،منال محمد الكردي، جالل ابراهيم العبد، -  1
  .11، ص مرجع سبق ذكره  ،ابراهيم سلطان، -  2
  .21، ص مرجع سبق ذكره  ،أحمد حسين علي حسين-  3
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  خصائص نظم المعلومات:ثانيا

 خصـائص عـن يختلـف المعلومـات نظـم مـع خصـائص التعامـل أن وهـي هامـة، مسـألة توضـيح مـن بـد ال   

 سـيكون فالتعامـل وعليـة متكامـل، المعلومـات بشـكل نظـام أجزاء جميع مع التعامل هو المقصود المعلومات، وان

  1 :يلي بما تحديدها يمكن والتي ككل بالنظام التي تتعلق الخصائص مع

مـع  المعلومـات مـن النظـام مخرجـات تـالؤم مـدى يعكـس وهـو: المعلوماتيـة مخرجاتـه فـي التناسـب مسـتوى .1

 أن يجـب التـي الخصـائص بعـض مـن خـالل التناسـب مسـتوى تحديـد يمكـن حيـث القـرار، صـانع احتياجـات

 وســهولة فهمهـا، وموضــوعيتها، ودقتهــا، المقدمــة، المعلومــات تكامــل(  المعلومــات وهــي فــي تتـوافر

  ...).ووضوحها

 يلبـي أن يجـب المعلومـات الجيـد نظـام أن إلـى Burch   & Grudnitskiيشـير   :النظـام فـي الشـمولية .2

صـناعة  فـي الشخصـية أنمـاطهم اختلفـت مهمـا الوظيفيـة، مختلـف مـواقعهم فـي القـرارات صـانعي احتياجـات

 ) ...عامـة شـاملة، مـوجزة، كميـة، مفصـلة، وصـفية،(المقدمـة  المعلومـات ونـوع طبيعـة حيـث مـن القـرار،

 .صنع القرارات في لمساعدتهم

 والقدرات الشخصية اآلفاق توسيع في المعلومات نظام يساعد أن وهما: المعلومات تحليل في واإلسناد الدعم .3

 والكميـة اإلحصـائية بالنمـاذج االسـتعانة خـالل وذلـك مـن المعلومـات، مـع التعامـل فـي القـرارات لصـانعي 

 هـو كمـا المعقـدة شـبه أو المشـاكل المعقـدة مـع اسـتخدامها يمكن التي البرامج الجاهزة خالل أو من الرياضية

 .القرارات دعم نظام في الحال

 الضـرورة عنـد معلومـة أو عمليـة تعـديل أيـة علـى بالقـدرة المعلومـات نظام يتمتع أن بذلك المقصود: المرونة .4

 الوظيفية، الختالف مواقعهم انعكاس هو الذي المعلومات، من القرارات متطلبات صانعي في التنوع لمواجهة

 .معها يتعاملون التي المشاكل وطبيعة

 المناسـب بالتوقيـت مـن المعلومـات المخرجـات تـوفير ألن ذلـك )بالتوقيـت(تعـرف  وهـي: االسـترجاع سـرعة .5

 البديلـة، وتقـاس الفـرص تكلفـة تقلـيص فـي يسـاعد ممـا التنبـؤات، فـي إعـداد الخطـأ نسـبة تخفـيض إلـى يـؤدي

 وهـذا .القـرار صـنع عمليـة فـي اسـتخدامها واسـتالمها لغـرض المعلومـات طلـب بـين الواقعـة الفتـرة بـين بـالفرق

                                                           

المجلة ، عمان مدينة في نجوم الخمس فنادق في تطبيقية دراسة: االستراتيجي الخيار تحديد وأثرها في المعلومات نظم خصائصالزعبي،  علي حسن – 1
 .175-174، ص ص 2007، 2، العدد 3، المجلد األعمالاألردنية في إدارة 
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 فـي والمتاحـة المطلوبـة القـرار بالمعلومـات صـانع تزويـد فـي المسـتغرق الوقـت هـو االسـتجابةوقـت  أن يعنـي

 .البيانات قاعدة

 إلـى المقدمـة نظـام المعلومـات بمخرجـات والوثـوق االعتمـاد درجـة إلـى تشـير وهـي: والموثوقيـة االعتماديـة .6

 ومعالجـة وتحليـل جمـع عمليـة انتظـام ودقة درجة منها مختلفة، من مؤشرات تأتي قد وهذه. القرارات صانعي

 حقيقـة مـن جـزء وضـياع طمـس وهـو التحريـف، خلوهـا مـن أي المعلومـات، موضـوعية عـن فضـال البيانـات،

 .المعلومات به تتعلق الموضوع الذي

 عـن واالبتعاد القرارات، لصانعي الضرورية فقط المعلومات توفير على المعلومات نظام قدرة وهي: التصفية .7

 اإلداريـة اإلسـتراتيجية المسـتويات أن إذ القـرار؛ بموضـوع صـلة لهـا ليسـت بالمعلومـات الزائـدة التـيإغـراقهم 

إداري  مسـتوى لكـل أن ذلـك والتشـغيلية، التكتيكيـة بالمسـتويات اإلداريـة قياسـاً  اقـل تفصـيل درجـة تتطلـب

 مـن هائلـة بكميـات المـديرين يـزود الـذي نظـام المعلومـات أن فنجـد اآلخـر، عـن تختلـف معلوماتية احتياجات

 منهـا المهـم وصـول وضـمان تلـك المعلومـات تصـفية المطلـوب ألن سـيئة، خدمات يقدم نظام المعلومات هو

 .هؤالء المديرين إلى فقط

 فـي كـالتنوع عديـدة مجـاالت فـي تمتاز بـالتنوع معلومات تقديم على القدرة المعلومات لنظام يكون أن :التنوع .8

 الخارجيـة، مـن المصـادر معلومـات إلـى تحتـاج اإلسـتراتيجية اإلداريـة مـثًال، فالمسـتويات المعلومـات مصـادر

بالمسـتويات  مقارنـة ،..اإلسـتراتيجية البـدائل بـين قـرارات إسـتراتيجية والمفاضـلة التخـاذ لحاجتهـا نظـرا وذلـك

 .التنفيذية باألمور نشاطاتها لتعلق نظرا مصادرها الداخلية من معلومات إلى تحتاج التي التشغيلية اإلدارية

 أنواع نظم المعلومات:ثالثا

 نظم المعلومات اإلستراتيجية .1

ذلـك النظـام الـذي يرفـع  "بأنـه O’brienهناك العديد من المفاهيم لنظام المعلومات االستراتيجي منها مـا أورده    

المؤسســـة بالمنتجـــات والخـــدمات والقـــدرات التـــي تعطيهـــا الميـــزة اإلســـتراتيجية علـــى منافســـيها فـــي ســـوق األعمـــال، 

  .1"ويشجع على ابتكار األعمال ويحسن من عملياتها ويساهم في بناء موارد معلوماتية إستراتيجية للمؤسسة

أحــد األســاليب الممكنــة للتحليــل " اإلســتراتيجية علــى أنــه إلــى نظــام المعلومــات Jauch & Glueek ونظــر   

البيئــي، مــن خــالل إنشــاء قواعــد بيانــات إســتراتيجية معتمــدة علــى مــدخالت مــن العمــالء، المجهــزين، المنافســين، 

  .2"القوى البيئية، المدراء الداخليين، وحدات البحث و التطوير، وهكذا
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أمـــا عـــن دور نظـــام المعلومـــات االســـتراتيجي فهـــو يســـاعد علـــى القيـــام بمســـح البيئـــة الخارجيـــة، إضـــافة إلـــى      

إن نظــــام المعلومــــات االســــتراتيجي يمكــــن اعتبــــاره ســــالحا تنافســــيا . الســــيطرة علــــى األنشــــطة الداخليــــة للمؤسســــة

ي تــوفير البيانــات ذات العالقــة أمــا عــن دوره فــ. اســتراتيجيا ويمكــن اعتبــاره نقطــة قــوة للمؤسســة أو نقطــة ضــعف

   1 :بالتحليل البيئي فهو يساهم في توفير

  .البيانات المتعلقة باألنشطة الداخلية للمؤسسة لمساعدة المؤسسة في تقييم واقع أنشطتها الداخلية - 

عن البيئة الحالية لمساعدة المديرين في تحديد الفرص والتهديدات ومن ثم التنبؤ بواقع المؤسسـة  البيانات - 

 .المستقبلي

 .البيانات المتعلقة بتنفيذ االستراتيجيات و الرقابة عليها، أي تقييم األداء االستراتيجي للمؤسسة - 

ليـة وافيـة عـن بيئـة األعمـال الخارجيـة وبصـورة وتقدم نظم المعلومـات اإلسـتراتيجية أو التنفيذيـة معلومـات تحلي    

خاصـــة معلومـــات عـــن فـــرص األعمـــال، مصـــادر التهديـــدات، المخـــاطر المحتملـــة والمتوقعـــة لألعمـــال، اتجاهـــات 

المنافســة، معلومــات عــن المنافســين والمؤسســات المنافســة إلــى غيــر ذلــك مــن المعلومــات المفيــدة ألغــراض تنفيــذ 

 .2ألعمالبرامج اإلدارة اإلستراتيجية ل

 نظم المعلومات اإلدارية .2

لوظـــائف  نظـــام متكامـــل لتـــوفير المعلومـــات الالزمـــة"تعريفـــا لنظـــام المعلومـــات اإلداريـــة علـــى أنـــه  senn قـــدم    

فهو يساعد عمليات اإلدارة واتخـاذ القـرارات مـن خـالل تـوفير معلومـات  التخطيط والرقابة والعمليات في المؤسسة،

تصـف الماضـي والحاضـر وتتنبـأ بالمسـتقبل بشـأن العمليــات الداخليـة، والمخـابرات الخارجيـة للمؤسسـة، فهـو يــوفر 

  .3"بذلك معلومات موحدة في التوقيتات المناسبة للمؤسسة

 من النظم مجموعة من يتكون" إجرائيا على أنه تعريفاً  اإلدارية تالمعلوما لنظام أن Mcleod ماكليود ويعتقد   

 مرئيـة أو مكتوبـة أو شـفوية صـورة فـي وتنبؤيـة سـابقة وحاليـة بمعلومـات اإلدارة تمـد التـي الرسـمية وغيـر الرسـمية

 بإتاحة وذلك المديرين، وبخاصة دعم اإلداريين، بهدف بها، المحيطة البيئة ولعناصر للمؤسسة للعمليات الداخلية

 ."القرارات واتخاذ واإلدارة إنجاز العمل في لمساعدتهم المناسب الوقت إطار وفي الدقيقة والواضحة، المعلومات
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  1 :من التعريفات السابقة يمكن أن نستخلص عدد من العناصر التي تميز نظم المعلومات اإلدارية كاآلتي

، ويحقـق التكامـل ...)تسـويق، إنتـاج، تمـول، أفـراد،(أنه نظام متكامل يربط بـين مجـاالت وظيفيـة مختلفـة  - 

  .بين معلومات هذه المجاالت الوظيفية وصف عمليات المؤسسة ككل

ففـي كـل الحـاالت تكـون . أنه نظام يساعد اإلدارة في صنع القرارات، سواء كانت روتينية أو غير روتينية - 

 .هناك حاجة إلى معلومات دقيقة تصل لإلدارة في الوقت المناسب

فالمعلومـات تصـف وضـع المؤسسـة فـي الماضـي،  ,أنه نظام يصف الماضي والحاضـر ويتنبـأ بالمسـتقبل - 

 .كما تصف الوضع الحالي لها وما يجب أن تكون عليه في المستقبل

فهــو يالحــظ ويرصــد باســتمرار العمليــات الداخليــة ويقارنهــا  ,أنــه نظــام يصــف العمليــات الداخليــة للمؤسســة - 

 .لموضوعة، ثم يظهر المجاالت التي تحتاج إلى تعديلبالتوقعات أو الخطط ا

أنه نظام يقوم بدور المخابرات الخارجية، حيث يرصد األحداث والفـرص التـي تظهـر فـي البيئـة الخارجيـة  - 

 .للمؤسسة، والتي يمكن أن تؤثر على مستقبل المؤسسة أو على عملياتها الداخلية

يـــة يتضـــح مـــن خـــالل تأثيرهـــا الجـــوهري فـــي المجـــاالت واألنشـــطة أمـــا الـــدور االســـتراتيجي لـــنظم المعلومـــات اإلدار 

 2 :الرئيسية التالية

المشــاركة فــي صــياغة الرؤيــة اإلســتراتيجية للمؤسســة مــن خــالل إضــفاء خصــائص البســاطة، الوضــوح،  - 

العمــق، والشــمول علــى هــذه الرؤيــة والمســاعدة فــي تحقيــق أعلــى قــدر مــن المشــاركة الفاعلــة فــي عمليــة 

  .اإلستراتيجيةصياغة الرؤية 

دعــم عمليــة صــياغة رســالة المؤسســة وذلــك عــن طريــق تحديــد أنــواع األنشــطة الجوهريــة وتقــديم معلومــات  - 

 .عن األسواق المستهدفة

األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة من خالل تشخيص عناصر القـوة والضـعف فـي داخـل المؤسسـة  صياغة - 

 .ومقارنتها بالفرص والتهديدات الحالية والمتوقعة في البيئة الخارجية

المســاعدة فــي اختيــار اإلســتراتيجية المناســبة مــن بــين البــدائل اإلســتراتيجية الممكنــة، باإلضــافة إلــى تقيــيم  - 

 .لمؤسسة ومقارنته بأداء المؤسسات المنافسة في قطاع الصناعةاألداء الكلي ل
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تعمـــل نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة علـــى تحقيـــق الميـــزة التنافســـية وذلـــك باعتبارهـــا األداة المثلـــى فـــي تحليـــل  - 

 . مصادر الميزة التنافسية في داخل المؤسسة وخارجها

 نظم المعلومات الوظيفية .3

ـــــةانظـــــ .1 هـــــو النظـــــام الـــــذي يـــــزود اإلدارة الماليـــــة واإلدارة العليـــــا وغيرهـــــا  :م المعلومـــــات المحاســـــبية والمالي

مــــــن األنظمــــــة ذات العالقــــــة، بالبيانــــــات والمعلومــــــات والحقــــــائق عــــــن النشــــــاطات الماليــــــة للمؤسســــــة، التــــــي 

ــــرارات الماليــــة المناســــبة ــــى اتخــــاذ الق ــــل . تحتاجهــــا لمســــاعدتها عل ــــات نظــــم التموي حيــــث تتعــــدد مصــــادر بيان

   1 :نذكر منها

االستخبارات المالية، هي المصدر الذي يؤمن البيانات والمعلومات الرسمية وغير الرسـمية، الشـفوية والموثقـة  - 

لتحديـــد أفضـــل مصـــادر التمويـــل، وتحديـــد أفضـــل أوجـــه االســـتثمار، لـــذلك يهـــتم هـــذا المصـــدر بجمـــع بيانـــات 

تلفــة للتعــرف علــى العوامــل ومعلومــات عــن أوضــاع المســاهمين والمؤسســات الماليــة واألجهــزة الحكوميــة المخ

  .ثرة في التدفقات المالية للمؤسسةالمختلفة المؤ 

مصــادر التمويــل، تتضــمن البيانــات الخاصــة بالجهــات التــي يمكــن أن تمــول اســتثمارات المؤسســة، وتوضــح  - 

ل توضح كل ما يتعلق بمعـدو تمويال ذاتيا أو تمويال خارجيا، إن كانوالشروط التي يتم فيها التمويل، الخيارات

وتختلف معلومات مصادر التمويل عن معلومات االستخبارات المالية كون . وشروط الدفع والضماناتالفائدة،

التــي تجمــع معلومــات رســمية  على عكــس الثانيــةســمية،األخيــرة هــي معلومــات غالبــا مــا تكــون ســرية وغيــر ر 

 .ومعلنة

م المعلومــات الماليــة، فكثيــر مــن األنظمــة الحكوميــة، تشــكل األنظمــة الحكوميــة مصــدرا مهمــا مــن مصــادر نظــ - 

 .الحكومات تحدد ما يجب وما ال يجب أن تفعله المؤسسات عندما تتعامل مع األموال

بيانات البيئة الخارجية، هـي البيانـات المتعلقـة باالتجاهـات العامـة للبيئـة الماليـة مثـل اتجاهـات معـدل الفائـدة،  - 

 .حالة ميزان المدفوعات، ومعدل الصرف

ذلك النظام الذي يتكون مـن "نظام المعلومات التسويقية على أنه  Kollerيعرف  :المعلومات التسويقيةنظام  .2

األشــخاص واألجهــزة واإلجــراءات ويســتخدم فــي جمــع، تصــنيف، تحليــل، وتوزيــع معلومــات دقيقــة وفــي الوقــت 

 .2"المناسب لمتخذي القرارات التسويقية
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  1 :مصدرين أساسيين هما ويتم الحصول على البيانات التسويقية من 

وهي البيانات التي تعكس واقع البيئة الداخلية للمؤسسـة التـي يعمـل فيهـا نظـام المعلومـات : المصادر الداخلية - 

ويـــتم الحصـــول علـــى هـــذه البيانـــات مـــن أنظمـــة المعلومـــات األخـــرى مثـــل نظـــام معلومـــات اإلنتـــاج . التســـويقية

ومــن بــين البيانــات التــي يــتم . وذلــك فــي إطــار التكامــل بــين األنظمــة.. .والعمليــات، ونظــام معلومــات األفــراد،

حجـم الطلـب المتوقـع لمنتجـات المؤسسـة والتغيـرات الحاصـلة فـي طلبـات الزبـائن، حجـم : الحصول عليها هي

  ...المبيعات، منافذ التوزيع المعتمدة،

عكـس طبيعـة الجهـات التـي تتفاعـل وهي التـي تقـع فـي البيئـة المحيطـة بالمؤسسـة والتـي ت: المصادر الخارجية - 

معهـــا المؤسســـة وهـــذه الجهـــات هـــي المســـتهلكون، المجهـــزون، المؤسســـات المنافســـة، المؤسســـات الحكوميـــة، 

وتشـــمل البيانـــات علـــى أنـــواع كثيـــرة ومتعـــددة والجـــدول اآلتـــي ... المؤسســـات الماليـــة، االتحـــادات والجمعيـــات،

  .يوضح نموذجا من هذه البيانات

هو نظام معلوماتي فرعي من النظام الكلي للمؤسسة، يقوم بتحليل ومعالجـة  :موارد البشريةنظام معلومات ال .3

ـــــث  ـــــع البيانـــــات المتعلقـــــة بـــــالموارد البشـــــرية داخـــــل المؤسســـــة مـــــن حي المهـــــارات، الخبـــــرات، األجـــــور، (جمي

ـــدريب، ـــد اإلدارة بالمعلومـــات الالزمـــة لوضـــع الخطـــط و البـــرامج الخاصـــة بـــا...) الت ـــك بهـــدف تزوي لموارد وذل

البشرية وتحديد احتياجات المؤسسة مـن هـذا المـورد فـي الوقـت الحاضـر وفـي المسـتقبل، كمـا أنـه يتفاعـل مـع 

، حيـث تتمثـل مـدخالت هـذا النظـام فـي جميـع البيانـات النظم الوظيفيـة األخـرى بغيـة تحقيـق أهـداف المؤسسـة

إلضــافة إلــى البيانــات عــن الوظــائف، المتعلقــة بالعــاملين فــي المؤسســة علــى اخــتالف مســتوياتهم وأعمــالهم با

معـــــدالت األداء المعياريـــــة المعتمـــــدة فـــــي المؤسســـــة، بيانـــــات عـــــن ســـــوق العمـــــل، بيانـــــات عـــــن التكنولوجيـــــا 

المستخدمة، بيانات متعلقة بأجور األفراد ومؤهالتهم والفـرص التدريبيـة التـي حصـلوا عليهـا والتـي مـن الممكـن 

ن القــوانين والتشــريعات المتعلقــة بالعــاملين مــن البيئــة الخارجيــة، أن يحصــلوا عليهــا فــي المســتقبل، بيانــات عــ

  .2بيانات عن الموارد المالية التي يمكن استخدامها في برامج تنمية الموارد البشرية

  3 :ومن أهم مخرجات نظام الموارد البشرية مايلي    

                                                           

، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مدخل إلى تكنولوجيا المعلومات :نظم المعلومات التسويقيةمحمد عبد حسين الطائي وتيسير محمد العجارمة،  – 1
 .33-32، ص ص 2008عمان، األردن، 

دراسة ميدانية على شركات الغزل في : دور نظام معلومات الموارد البشرية في اختيار القيادات اإلداريةعلي ميا، نجم الحميدي وماهر ضويا،  – 2

 .6، ص 2008، 2، العدد 30، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد عة تشرين للبحوث العلميةمجلة جام، محافظة الالذقية

 .63، ص مرجع سبق ذكوهسعد غالب ياسين، ، – 3
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  معلومات حول تخطيط الموارد البشرية؛ - 

 العاملين؛معلومات حول استقطاب واختيار  - 

 معلومات عن تنمية الموارد البشرية؛ - 

 .معلومات عن أداء العاملين - 

ويمكن القول أن المعلومـات التـي يقـدمها نظـام معلومـات المـوارد البشـرية تعتبـر علـى درجـة بالغـة مـن األهميـة    

ت باحتياجـــات إلدارة المـــوارد البشـــرية مـــن ناحيـــة وإلدارة المؤسســـة مـــن ناحيـــة أخـــرى، وذلـــك لصـــلة هـــذه المعلومـــا

  .اإلدارات وبمستلزمات تحسين كفاءة وفعالية رأس المال البشري من صانعي المعرفة ومن العاملين في المؤسسة

 العليـا واإلدارة اإلنتاج إدارة يزود الذي النظام ذلك هو اإلنتاجي المعلومات نظام :نظام المعلومات اإلنتاجية .4

 امن ع المساعدة أجل من وذلك المتنوعة والحقائق المعلومات بالبيانات، بها المرتبطة من األنظمة غيرها و

 مراقبـة اإلنتاجيـة، العمليـات وتنفيـذ تخطـيط المنـتج، تصـميم :مثل المختلفة بنشاطاتهم القرارات المتعلقة اتخاذ

  .اإلنتاج ومراقبة الجودة عمليات

والمتمثلة في البيانات سواء من البيئة الداخلية للمؤسسة أو مـن  يتكون نظام المعلومات اإلنتاجي من مدخالت   

البيئة الخارجية، حيث تتمثل بيانات البيئة الداخليـة فـي الموازنـات التقديريـة لإلنتـاج، اليـد العاملـة المخططـة للقيـام 

ت حــول المؤسســات أمــا البيانــات الخارجيــة فتتمثــل فــي بيانــا... بالعمليــة اإلنتاجيــة، مختلــف الطاقــات اإلنتاجيــة،

وتستخدم مخرجاته في إدارة وتشغيل نظام اإلنتاج بالمؤسسـة ... المنافسة وبيانات حول السوق والبيئة التكنولوجية

والتي تسمح بتدعيم العمليات اإلنتاجية بهـا، فالنظـام اإلنتـاجي كأحـد األنظمـة الفرعيـة داخـل المؤسسـة يهـدف إلـى 

الجـودة وفـي التوقيـت المطلـوب لترشـيد اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالمؤسسـة  تقديم المعلومات بالكم والشكل ومستوى

   :عامة وترشيد اتخاذ القرارات المتعلقة بوظيفة اإلنتاج خاصة وفي هذا السياق فهو يعمل على

ظـيم، توجيـه والرقابـة علـى توفير المعلومات التي ترشد القرارات الخاصة بمدير اإلنتـاج فـي مجـال تخطـيط، تن - 

  .اإلنتاج

نظـيم، توجيـه والرقابـة تـوفير المعلومـات الالزمـة لترشـيد القـرارات الخاصـة بمـدير اإلنتـاج فـي مجـال تخطـيط، ت - 

 .على المواد

نظـيم، توجيـه والرقابـة تـوفير المعلومـات الالزمـة لترشـيد القـرارات الخاصـة بمـدير اإلنتـاج فـي مجـال تخطـيط، ت - 

 .على الجودة
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تـوفير المعلومـات الالزمـة لترشـيد القـرارات الخاصـة بمـدير اإلنتـاج فـي مجـال تخطـيط، تنظـيم، توجيـه والرقابـة  - 

 .على الصيانة

  م المعلومات المحاسبيةانظ: الثاني المبحث

 تختص نظم المعلومات المحاسبية بتوفير معظم المعلومات االقتصادية التي يمكن التعبير عنها ماليا،

وتساعد في حل المشكالت التي تواجه اإلدارة واألطراف الخارجية، وبما أنها تساعد أيضا في وضع األهداف 

  .والسياسات والمعايير األمر الذي يوفر إمكانية تحقيق الرقابة

فبذلك تعتبر نظم المعلومات المحاسبية من أهم نظم المعلومات لما لها أهمية، ولذلك فإن هدف الدراسة في 

الجزء يتركز بالتعريف بمفاهيم وخصائص وأهمية هذه النظم، وأخيرا التطرق إلى تأليه نظم المعلومات  هذا

  . المحاسبية والتي تضمنت أسباب هذه التأليه ومشاكل استخدام الحاسب في بنائها

 مفهوم نظم المعلومات المحاسبية :المطلب األول

  تعريف نظم المعلومات المحاسبية :أوال  

  :يمكن تعريف نظم المعلومات المحاسبية بأنها

احد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية المالئمة التخاذ 

  1.القرارات إلى األطراف الخارجية كالجهات الحكومية والدائنين والمستثمرين وٕادارة المؤسسة

بية تعتبر جزءا ال يتجزأ من التنظيم اإلداري المعروف بنظام المعلومات لذلك نجد أن نظم المعلومات المحاس

اإلدارية حيث يمكن القول أن نظم المعلومات المحاسبية أحد مكونات نظم المعلومات اإلدارية الذي يعني بتوفير 

لغرض أال البيانات والمعلومات التي تؤثر على نشاطات الشركة ككل، وجميع نظم المعلومات تهدف إلى نفس ا

وهو توفير المعلومات المالئمة والموضوعية من أجل اتخاذ قرارات صحيحة تساعد الشركة على تحقيق 

  .األهداف

ال يعتبر بديال لنظام المعلومات اإلدارية وال منفصل "ويالحظ من هذا التعريف أن نظام المعلومات المحاسبي 

م المعلومات اإلدارية داخل المؤسسة االقتصادية، هذا عنه ولكن يعتبر نظام من النظم الفرعية المكونة لنظا

                                                           

دار . وتطبيقاتنظم المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات مفاهيم ستيفن أ موسكوف مارك ج سيمكن،  ترجمة  كمال الدين سعيد و أحمد حامد حجاج، -  1

  .25المريخ،  بدون سنة نشر، ص 
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باإلضافة إلى تداخل نظام المعلومات المحاسبي وتفاعله مع سائر النظم الفرعية األخرى التي يمكن أن توجد في 

    1".إلخ…نظام المعلومات اإلدارية مثل نظم اإلنتاج، التسويق، األفراد

  اسبيةاألطراف المستعملة للمعلومات المح:ثانيا

مع تنوع األطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية، أصبح من الصعب لهذه األخيرة االستجابة للجميع خاصة 

 2 :أن نوعية وشكل المعلومات المطلوبة تختلف من مستعمل آلخر، وقد صنفت هذه األطراف إلى

الخارجين للمعلومات المحاسبية ينتظر هؤالء األطراف من األداة المحاسبية أن توفر لهم  المستخدمين .1

الضمانات التي من شأنها أن تخلق جو من الثقة الضرورية لعالم األعمال، ويمكن تصنيفهم إلى ثالث 

  3:مجموعات

 .للمؤسسة المستثمرون الحاليون والمتوقعون والبنوك الذين يمثلون مصادر التمويل المتاحة •

 .المدينون والدائنون الذين ُيساهمون في عمليات التشغيل اليومي للمؤسسة •

الهيئات المهنية والحكومية التي ُتؤثر قراراتها على المؤسسة االقتصادية مثل وزارة التجارة والصناعة،  •

المالية إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة  .مصلحة الزكاة والدخل، والهيئة السعودية للمحاسبين

 .إلخ...الضرائب 

ويطلب هذا النوع من المستعملين أن تعد . تتمثل في أعضاء مديرية وقيادة المنظمة: المستخدمين الداخلين .2

المعطيات المحاسبية حسب التعليمات والتوجيهات المقدمة لهيئة المحاسبة بحيث تسمح لها باتخاذ القرارات، 

  ن نوعية األداة المحاسبية مطابقة لالحتياجات الخصوصية للمؤسسةكما يرغب المسيرون عادة في أن تكو 

إن تجميع المعلومات التي توفرها محاسبة المؤسسات عمل جد ضروري لسياسات  :المحاسبة الوطنية .3

كما تسمح األداة المحاسبية بتحليل هيكلة . التنمية، خاصة بالنسبة للدول الطموحة والسائرة نحو النمو

 .والتحكم في التخطيط الشامل االقتصاد الوطني

  

                                                           

  .47ص ،مرجع سبق ذكره، أحمد حسين على حسين-1
أطروحة دكتوراه في العلوم . "نظام معلومات للتسيير ومساعدة على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية: المحاسبة التحليلية" ،درحمون هالل،-2

  .79ص  ، 2004/2005الجزائر  االقتصادية ، جامعة يوسف بن خدة
  .     48ص ، مرجع سبق ذكرهأحمد حسين على حسين،-3
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  :وهناك نوعان من المعلومات المحاسبية

معلومات محاسبية إجبارية مطلوبة بقوة القانون وتتمثل في إلزام المؤسسات االقتصادية بمسك الدفاتر  •

وحفظ السجالت والمستندات وٕاعداد التقارير، كذلك معلومات محاسبية إجبارية عن األجور والمرتبات 

 .والموردين والعمالء

معلومات محاسبية اختيارية مثل أنظمة الموازنات وأنظمة محاسبة المسئولية والتقارير الخاصة لإلدارة  •

بالرغم من أهميتها والفائدة التي تخرجها هذه النظم إال أنه ُيمكن أن تعمل المؤسسة وتستمر في و  .الداخلية

 .البقاء بدون وجود هذه النظم

بصفة عامة يمكن تعريف نظم المعلومات المحاسبية على أنها مجموعة من اإلجراءات التي توفر عند 

تنفيذها معلومات متنوعة تدعم من عملية صنع واتخاذ القرارات عند كافة مستويات الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

  . االقتصادية

  :خصائص نظم المعلومات المحاسبية: المطلب الثاني 

خواص لتشغيل البيانات والتي تميز نظام المعلومات المحاسبية بوضوح عن النظم الفرعية توجد عدة   

  1: لنظام المعلومات المعتمد على الحاسب فيؤدي نظام المعلومات المحاسبية المهام التالية

بالقانون أن  ال تحدد المنشآت إذا كانت تريد تنفيذ تشغيل بيانات فالمنشأة مطالبة،: تنفيذ المهام الالزمة - 1

تحفظ بسجالت ألنشطتها، وتطلب العناصر الموجودة في بيئتها مثل الحكومة، وأصحاب األسهم والمالك 

ومجتمع التمويل، أن تجري المنشأة تشغيال للبيانات، وحتى إذا لم تتطلب البيئة ذلك سوف تنفذ إدارة 

  .قبة واالحتفاظ بهاالمنشأة بصورة ثابتة نظام معلومات محاسبية كوسيلة لتحقيق المرا

تملي التنظيمات والممارسات العملية المقبولة كيف يجري تشغيل  :االلتصاق باإلجراءات النمطية نسبيا - 2

 .البيانات فتقوم المنظمات بكل أنواعها بتشغيل بياناتها بنفس الطريقة األساسية

شأة بطريقة تفصيلية فإنها حيث أن سجالت تشغيل البيانات تصف أنشطة المن: معاملة البيانات التفضيلية - 3

توفر ممر مراجعة، ويكون هذا األخير عبارة عن أنشطة مرتبة ترتيبا زمنيا، يمكن تتبعها من البداية إلى 

 .النهاية، ومن النهاية إلى البداية

                                                           

  .506-505، ص ص 2000سرور علي ابراهيم سرور، دار المريخ للنشر، الرياض، : ترجمة نظم المعلومات اإلدارية،رايموند مكليود، -  1
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تصف البيانات التي يجمعها نظام المعلومات المحاسبية ما حدث  :له تركيز أولي على البيانات التاريخية - 4

 .اضي بصفة عامة ويكون هذا هو الحال بالتأكيد عند استخدام تشغيل الدفعةفي الم

أي أن  :نظام المعلومات المحاسبي ليس بديال عن نظام المعلومات اإلداري ولكن هو نظام فرعي منه - 5

نظام المعلومات المحاسبي هو نظام فرعي من النظام الكلي للمؤسسة أال وهو نظام المعلومات اإلداري إال 

ونظرا لمكانته في المؤسسة يعتبره البعض أنه نظام مستقل بحد ذاته وكذلك نظام المعلومات المحاسبي  أنه

يتصف بالشمولية حيث يمتد إلى كل األنشطة داخل المؤسسة، فال يمكن تصور أي نشاط في المؤسسة ال 

ة لها أثر مالي، هذا يمسه نظام المعلومات المحاسبي بطريقة أو أخرى باعتبار أن كل حركات هذه األنشط

  1. األثر الذي يسيره نظام المعلومات المحاسبي

  وظائف وأهداف نظام المعلومات المحاسبية : المطلب الثالث 

  وظائف نظم المعلومات المحاسبية : أوال

يؤدي  نظام  المعلومات المحاسبية مجموعة من الوظائف ضمن المؤسسة  وتتلخص هذه الوظائف في ما    

  :يلي

تشمل هذه الوظيفة والتي يطلق عليها عملية ادخال  : تجميع بيانات العمليات بواسطة الوثائق األصلية .1

البيانات، الحصول على البيانات من نظام العمليات وتسجيلها على المستندات  والوثائق  المالئمة، والتحقق 

 .مستندات وكمالهاة المن صحة البيانات وتسجيلها على المستندات وأيضا التأكد من شمولي

يتم في هذه المرحلة إجراء مجموعة من عمليات المعالجة على المستندات التي يتم  :معالجة البيانات  .2

  : الحصول عليها مثل 

تصنيف المستندات التي تم الحصول عليها وفقا لمعايير محددة مسبقا مثل ملف فواتير المبيعات أو ملف  •

 ..... أوامر الصرف 

ندات إلى مستندات أخرى مثل إعداد أمر الصرف الذي يتضمن نقل محتويات فاتورة نقل محتوى المست •

 –أمر الصرف - الشراء  وتقرير االستالم  وأمر الشراء إلى المستند الجديد 

                                                           

   .33، ص 2000االسكندرية، ، الدار الجامعية، نظم المعلومات المحاسبيةهشام أحمد عطية، -  1
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ترحيل فواتير المبيعات اآلجلة : ترحيل محتوى الوثائق والمستندات إلى السجالت المحاسبية المالئمة مثل •

ذات العالقة وتسجيل العملية في اليومية وترحيل العملية إلى حسابات  دفتر األستاذ  إلى حسابات المدينين

 .العام

ات  الجمع والطرح والضرب والقسمة بغرض حساب إجراء مجموعة العمليات الحسابية على البيانات كعملي •

 .أرصدة الحسابات  ومجموع العمليات المسجلة في اليومية 

بين محتوى السجالت المختلفة للتأكد من صحة التسجيل و الترحيل إلى إجراء بعض عمليات المقارنة  •

 .السجالت المختلفة 

الوظيفة الثالثة لنظام المعلومات المحاسبية هي توفير المعلومات المفيدة لإلدارة التخاذ  :توليد المعلومات .3

ففي األنظمة اليدوية يتم تأمين تلك المعلومات على شكل تقارير تصنف  القرارات و للمستفيدين الخارجيين،

 . 1القوائم المالية و التقارير المحاسبية : في فئتين

و تشمل قائمتي الدخل والمركز المالي باإلضافة إلى تقارير وكشوف إحصائية تعد ألغراض : القوائم المالية/أ

وهي تختلف من حيث أنواعها، وكيفية تنظيمها، ومواعيد تنظيمها و الجهة  معينة و بصفة دورية أو غير دورية،

   .التي تقدم إليها و المعلومات التي تشملها، ويتضمن إعداد القوائم المالية سلسلة من العمليات

يجب أن يكون نظام المعلومات المحاسبية قادرا على تزويد اإلداريين بالمعلومات : التقارير المحاسبية/ب

الموازنات . تقارير حول حالة المخزون، المتحصالت النقدية: شغيلية التفصيلية حول أداء الشركة مثالالت

  2التخطيطية 

  أهداف نظام المعلومات المحاسبية : ثانيا

إن الغرض الرئيسي ألي نظام معلومات محاسبية هو توفير معلومات محاسبية لمختلف المستخدمين الداخلين    

ارجين كالزبائن و توجد ثالث أهداف يمكن تحديدها لمساعدة انجاز الغرض الرئيسي المشار كاإلدارة أو الخ

  3:أعاله وهي كالتالي 

  

                                                           

  . 49الى ص  46، ص2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية ، عبد الرزاق محمد قاسم- 1
  . 50ص  ،مرجع سبق ذكره عبد الرزاق محمد قاسم،-  2
  .30إلى ص 27،ص2009 -األردن -عمان -، دار اليازوردي للنشر و التوزيعالمحاسبيةأساسيات نظم المعلومات ابراهيم الحزراوي، عامر الجنابي، -  3
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  الدعم اليومي للمعطيات  :الهدف األول

إن أي وحدة اقتصادية تقوم يوميا بعدد من األنشطة و األحداث التي تسمى بالعمليات المحاسبية ويقصد  

بالعمليات المحاسبية هي العمليات المالية المتبادلة أي انتقال قيمة أو منفعة بين طرفين نتيجة قرار أو عمل 

عمليات البيع التي تحدث في الوحدات إداري و تتضمن أحداث أو عمليات تبادل القيمة االقتصادية، مثال 

االقتصادية و تبادل قيمة اقتصادية تمثل عملية محاسبية و التي أساسا يحويها و يعالجها نظام المعلومات 

المحاسبية و الجدير بالذكر أن نشير إلى اغلب العمليات غير المحاسبية كأمر الشراء على سبيل المثال يقود 

دما تشتري أي وحدة اقتصادية بضاعة على الحساب بناء على أمر شراء معين إلى حدوث عملية محاسبية فعن

و يؤدي هذا إلى حدوث عملية محاسبية حيث تزداد البضاعة في المخزن ويجعل المخزن أو المشتريات مدينا 

من هنا نرى أن العمليات غير المحاسبية أيضا يحويها ويعالجها نظام  ,يزداد الدائنون حيث يجعل دائنا

  .لمعلومات المحاسبية لتأثيرها على العملية المحاسبية ا

  دعم اتخاذ القرار  :الهدف الثاني

الهدف الثاني المهم لنظام المعلومات المحاسبية هو توفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار والذي عادة يجب أن 

ا الهدف غالبا ما يطلق عليه يتخذ بالتناسب مع عمليات الوحدة االقتصادية، التخطيطية، والرقابية وٕان هذ

  .بمعالجة المعلومات 

فمثال نجد كثيرا من الوحدات االقتصادية تستخدم نظام معلوماتها المحاسبية لمهمة معالجة المعلومات الحيوية،   

كتسليط الضوء على اإلرادات المتوقعة للعام القادم، حيث بمعرفة هذه األخيرة تستطيع الوحدة االقتصادية من 

التخطيط الضروري إلنتاجها و إن نضام المعلومات المحاسبية عادة ما يوفر المعلومات المطلوبة لعملية  إجراء

و المستوى  اتخاذ القرار فمثال نظام المعلومات المحاسبية يوفر معلومات حول اتجاه اإليرادات للسنة الماضية

بة، فعلى سبيل المثال محاسب التكاليف ينشأ تقرير الحالي لها واستنادا لذلك تقوم اإلدارة باتخاذ القرارات المطلو 

يتعلق بالتكاليف الفعلية لمكونات اإلنتاج مما يساعد بالتوصية لمدير اإلنتاج بشراء أو تصنيع بعض المكونات 

  .الالزمة للعمليات التصنيعية 
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  انجاز االلتزامات المتعلقة باإلدارة   :الهدف الثالث 

دد بتوفير المعلومات الالزمة إلى المستخدمين الخارجيين عن الوحدات االقتصادية إن أهمية االلتزامات تتح  

فعلى سبيل المثال الوحدات االقتصادية المندمجة أو ذات الملكية العامة لها التزامات كبيرة كما في الوحدات 

معلومات إلى  االقتصادية الصناعية ذات المنفعة العامة تلك الوحدات االقتصادية مطلوب منها أن توفر

أصحاب المصالح فيها الذين يشملون إضافة إلى المالكين، الدائنين، اتحادات العمل، اللجان التنظيمية، المحللين 

الماليين، المشاركين الصناعيين و حتى الجمهور العام، أما الوحدات االقتصادية األصغر و التي عادة ما يطلق 

قوائم مالية دوريا إلى المساهمين، و يجب أن توفر تقارير عن عليها شركات المساهمة فهي عادة ما تصدر 

  . الدخل الخاضع للضريبة إلى الجهات الحكومية

  تصميم نظام المعلومات المحاسبية : المبحث الثالث

والمبادئ التي تحكم نظم  نتناول في هذا الجزء األهداف التي يسعى نظام المعلومات المحاسبي لتحقيقها،

  .      المعلومات أثناء عملية إنشاء النظام، والخطوات الرئيسية التي يتم إتباعها أثناء مراحل إنشاء النظام

  إجراءات تصميم نظام المعلومات المحاسبية: المطلب األول

  1:أهداف نظام المعلومات المحاسبية - 1

إن المهام الرئيسية لنظام المعلومات المحاسبي إنتاج البيانات وتقديمها إلى المنفذين في المنشاة وذلك     

لمساعدتهم على أداء مهامهم األساسية والفرعية، ولذلك يجب أن يتم تصميم النظام المحاسبي بصورة تمكن من 

ية في المنشاة بوسائل وأدوات تحقيقها، وتتمثل هذه إنتاج البيانات التي تساعد على ربط األهداف األساسية والفرع

الوسائل واألدوات في التقارير المالية الدورية والموازنات التخطيطية والمعايير والتقارير المرتبطة بالقرارات 

الخاصة، وبعدها يتم عرض وتحليل أعمال المنشاة بحيث يتمكن القائمين على إدارتها من تقييم أداء األنشطة 

  .لفة للمنشاةالمخت

   2:وحتى تتحقق فاعلية النظام المحاسبي المصمم يجب أن تتحقق األهداف التالية     

                                                           

 .287، 286، ص ص 1997الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  ، نظم المعلومات المحاسبية،عبد المقصود دبيان -1
 .34ص  ،مرجع سبق ذكره،  هاشم أحمد عطية-2
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  .إنتاج التقارير الالزمة لخدمة أهداف المشروع - 

  .يجب أن تتوافر في بياناته وتقاريره الدقة في اإلعداد والنتائج - 

  .يجب أن تقدم التقارير في الوقت المناسب - 

  .المحاسبي شروط الرقابة الداخلية الالزمة لحماية أصول المشروع ورفع كفاءة أدائهايجب أن يحقق النظام  - 

 .يجب أن تتناسب تكلفة النظام وتكلفة إنتاج بياناته مع األهداف المطلوبة - 

  :الخصائص الرئيسية للنظام المحاسبي الفعال - 2

مجموعة من الخصائص الرئيسية  لتحقيق األهداف السابقة الذكر، ينبغي أن تتوافر في النظام المحاسبي    

  1: حتى يمكن أن يتصف بأنه نظام جيد أهمها

  .أن تكون أهداف النظام محددة بقدر اإلمكان حتى يمكن تصميمه بالطريقة المناسبة لتحقيقها - 

أن يكون متالئما، ويتسم بالمرونة الكافية التي تمكنه من التأقلم مع ما يطرأ من تغيرات في األهداف وما  - 

  .النظام من ظروفيحيط ب

    .أن يكون النظام مستقرا، حتى يتمكن من الحفاظ على تناسق العالقة بين قيم متغيراته - 

أن يكون بالنظام عالقات خلفية كافية تربط أركانه األساسية والبيئية التي تحيط بها بشكل يسمح للنظام  - 

  .بالتوصل إلى حالة االستقرار المنشودة والمرغوبة

  : ام المحاسبيكيفية تصميم النظ - 3

في الفرعين السابقين كنا قد تناولنا أهداف نظام المعلومات المحاسبية والخصائص الرئيسية للنظام المحاسبي     

الفعال وسنتطرق إلى إجراءات تصميم نظام المعلومات المحاسبية التي مازالت غير ممكنة من خالل قواعد 

ا من المشروعات، عالوة على ذلك فإن مهنة تصميم األنظمة وٕاجراءات جامدة يسهل تطبيقها بكاملها على غيره

المحاسبية مازالت حديثة العهد مما يؤدي إلى عدم وجود إجراءات وقواعد ثابتة يمكن أن يكون لها قبوال عاما في 

  :التطبيق، ويمكن تقسيم هذه اإلجراءات إلى النقاط التالية

  .من البيانات دراسة طبيعة المشروع وهيكله الوظيفي واحتياجاته - 

دراسة النظام المحاسبي القائم وتحديد مدى قدرته على الوفاء بحاجة المشروع من بيانات ونقاط الضعف  - 

  .والقوة فيه

                                                           

 .41، ص1993مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر،  ، تصميم نظام المعلومات المحاسبي،دبيان، محمد القيومي محمدعبد المقصود -  1
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  .عرض نتائج الدراسة السابقة على إدارة المشروع واتخاذ القرار المناسب بشأنها - 

  .التخطيط لمعالجة النظام القائم أو بناء نظام جديد - 

  .تصميم إجراءات النظام الجديد وكتابة التقرير الخاص به - 

 .تخطيط إجراءات تنفيذ النظام الجديد - 

  مراحل تصميم نظام المعلومات المحاسبية: المطلب الثاني

 تنقسم إجراءات تصميم نظم المعلومات المحاسبية على مرحلتين، تسمى األولى مرحلة التصميم المنطقي،   

والثانية مرحلة التصميم المادي، وتنفذ في كل منهما سلسلة من األنشطة التي تنتهي عادة بوضع التصميم 

  . النهائي للنظام

  مرحلة التصميم المنطقي - 1

تصميم نظام المعلومات المحاسبية، يبدأ عادة في مرحلة التصميم المنطقي، والذي يراد منه وضع   

. قبل االنتقال إلى عملية التنفيذ المباشر، باستخدام برمجيات الحاسوب. مالتصورات والمفاهيم المنطقية للنظا

بمعنى أخر رسم صورة نظرية عن النظام ومفاصله الفرعية، وتحديد وظائف ومهام كل مفصل من هذه 

   1:المفاصل، وتضم مرحلة التصميم المنطقي األنشطة اآلتية

المعلومات التي ستمثل مخرجات النظام أو  ويتم فيها بناء تصور عن شكل وحجم :تصميم المخرجات - 1-1

 2.مع مراعاة كفايتها لمتطلبات المستفيدين. النظم الفرعية

وهنا يجب تحديد نوع البيانات المطلوب إدخالها إلى النظام وتصميم استمارات  :تصميم المدخالت - 1-2

 .خاصة تسمح بتلقي البيانات المعدة لإلدخال

التي تجرى على البيانات من فرز وتصنيف وتنظيم والتي تؤدي يقصد بها العمليات  :تصميم المعالجة - 1-3

 .إلى تحويل المدخالت إلى مخرجات قابلة لالستخدام وتحقق رضا المستفيد

ويتم فيها توصيف محدد لشاشات اإلدخال التي تتوافق مع البيانات المدخلة،  :تصميم قاعدة البيانات - 1-4

تحديد آلية لتكشيف المحتويات بالطريقة التي  فضال عن شكل شاشات اإلخراج ونماذج الطباعة، مع

 .تضمن استرجاعها بسرعة ودقة

                                                           

 .189ص2001للنشر، األردن،  لدار وائ ، نظم المعلومات المحاسبية،محمد يوسف الحفناوي -1
 .72ص ،  1998دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ، ، نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية عبد الرزاق محمد قاسم- 2
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  مرحلة التصميم المادي - 2

في هذه المرحلة يتم نقل التصاميم المنطقية إلى الشكل المادي من خالل تحديد المواصفات التفصيلية       

راج وتتضمن هذه المرحلة األنشطة لألجهزة والبرمجيات المطلوبة وتحديد منطق المعالجة ووسائل اإلدخال واإلخ

  1:التالية

أي تحديد نوع وطبيعة التقارير والمعلومات المطلوبة وطريقة إظهارها  :التصميم المادي للمخرجات - 2-1

  .مع بناء نماذج أولية لمخرجات النظام الطبيعية. وأشكال طباعتها

تحديد الحزم البرمجية المناسبة للتنفيذ والعمل على تحديد حجم  :التصميم المادي لقاعدة البيانات  - 2-2

الملف وعدد التسجيالت التي يستوعبها، مع قياس معدل استخدام الملفات وعمليات تحديثها، مع األخذ 

بعين االعتبار تكلفة تحديث الملفات والطريقة المثلى لتنظيمها، وبشكل عام يمكن القول إن عملية 

يانات في هذه المرحلة تهتم بتنظيم الملفات وتحديد سجالت كل ملف وتعيين العالقات تصميم قاعدة الب

 .بين التسجيالت وأساليب تحديث واسترجاع المعلومات

ويقصد بها اختيار وتحديد برامج التشغيل والتطبيقات ونظم إدارة قواعد  :تصميم عمليات المعالجة - 2-3

يانات، وفقا لمتطلبات المستفيدين من النظام وأهداف النظام البيانات، وتحديد نوع المعالجة المطلوبة للب

 .العامة

تصميم نماذج اإلدخال وطريقة تسجيل البيانات، وتحديد الوسائط المادية  :التصميم المادي للمدخالت - 2-4

التي يتم تجميع نماذج البيانات فيها، فضال عن تصميم حجم ونوع الحقول المخصصة إلدخال البيانات، 

 .لوسائل المساعدة ورسائل النجدة التي تضمن التوحيد في عمليات اإلدخالمع تأمين ا

  اثر تكنولوجيا المعلومات على نظام المعلومات المحاسبية: المطلب الثالث

إلى  أدت حيث المحاسب، وظيفة في ملموس تغير إلى إلكترونيا البيانات معالجة نظم استخدام أدى      

 وال للمعامالت االقتصادية، اليدوي التسجيل عمليات في يوميا يستغرقه كان الذي والوقت العمل مقدار انخفاض

 تلك وتطبيقات على إجراءات يؤثر إنما ذاته، حد في المحاسبية النظم أهداف على الكمبيوتر استخدام يؤثر

  .بتطبيقها المنشأة تقوم التي النظم

                                                           

 .192-190ص ص ،مرجع سبق ذكره، محمد يوسف الحفناوي- 1
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 عن مقومات تختلف لن للبيانات إلكتروني تشغيل على يقوم الذي المحاسبي مقومات النظام أن القول يمكن    

 مالية ودفترية وقوائم مستنديه مجموعة وجود من بد ال األحوال كل في انه بمعنى اليدوي، المحاسبي النظام

 استخدام ظل المحاسبية في المعلومات نظام مقومات لطبيعة باستعراض نقوم أكثر وللتوضيح أخرى، وتقارير

  1 :الكمبيوتر

 الذي تظهر عليه المعتاد الشكل اليدوي النظام ظل في المستندات تتخذ  :المستندية المجموعة األثر على .1

 فإن اإللكتروني للبيانات التشغيل حالة في أما وغيرها، والتحصيل التسديد وٕايصاالت والشراء البيع دفاتر

 الحاسب يفهمها مترجمة بطريقة األصلية المستندات طبيعة أو شكل في التعديل بالضرورة يستلزم األمر

  .اإللكتروني

 شكل المجلدات، اليدوي المحاسبي النظام ظل في الدفترية المجموعة تأخذ :الدفترية المجموعة على األثر .2

 .ممغنطة أسطوانات أو ممغنطة أشرطة شكل فتأخذ اإللكتروني التشغيل ظل في أما

 والفرعية، كما اإلجمالية الحسابات بأسماء قائمة المحاسبي الدليل يتضمن  :المحاسبي الدليل على األثر .3

 بالنسبة المحاسبي ضروريا الدليل كان وٕاذا حساب، لكل التسجيل تحكم التي القواعد مجموعة أيضا يشمل

 بيان توجيه اآللي للحاسب ال يمكن حيث اإللكتروني؛ التشغيل لنظام بالنسبة ضرورة أكثر فإنه اليدوي للنظام

 .واإلجمالية الفرعية وأسماء للحسابات أرقام به مخزن كان إذا إال معين حساب إلى معين

 الحصول وسرعة دقة إلى اإللكتروني الحاسب استخدام أدى :األخرى والتقارير المالية القوائم على األثر .4

 على اإللكتروني لمقدرة الحاسب نظرا فعالية أكثر إدارية تقارير توفير إمكانية عن فضال هذا التقارير، على

 .البيانات من هائلة كميات تشغيل

 محاسبي معلومات نظام ظل في البيانات تخزين يتم :المحاسبية والمعلومات البيانات تخزين على األثر .5

 الحاسب فإن طبيعة اإللكتروني النظام ظل في أما خاصة، ملفات داخل األصلية المستندات لحفظ يدوي

 .ذلك في المستخدمة والوسائل البيانات لتخزين جديدة صورة تفرض

  

  

  

  
                                                           

  .25 ص  ،مرجع سبق ذكره ،واخرون  جمعة، حلمي أحمد 1 
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  :خالصة الفصل

تعتبر المعلومات أساسًا التخاذ القرار، ولكي يكون القرار جيدًا وصائبًا إلى حّد ما يجب أن يعتمد على         

من بينها المعلومات المحاسبية والتي تأخذ قسطًا من األهمية ال يقل عن المعلومات اإلدارية  معلومات مالئمة،

  . األخرى

من الممكن أن تكون المعلومات المحاسبية كثيرة داخل المنشأة الواحدة، لهذا يجب تصنيفها حسب ما        

لعمل المستمر من أجل تحقيق شروطها، يحتاج إليه المراجعين ومتخذي القرار واألطراف الخارجية، كما يجب ا

ومن بين الحلول المعتمدة هي نظام المعلومات المحاسبي اآللي لكن هذا ال يعني أن تبحث المنشأة دوما عن 

معلومات محاسبية ذات جودة عالية دون االنتباه إلى التكاليف التي يولدها النظام اآللي أو المحوسب، فالمقارنة 

ات المحاسبية اآللي أو اليدوي والتكاليف المنجرة عنهما أمر بالغ األهمية لضمان كفاءة بين عائد نظام المعلوم

  . وفعالية التسيير داخل المنشأة

نظام فرعي ) مخرجات(هناك عالقة داخلية واضحة بين فروع نظام المعلومات المحاسبية، فمعلومات         

تم معالجتها لتصبح معلومات يستعملها نظام فرعي لنظام فرعي آخر ي) مدخالت(تصبح عبارة عن معطيات 

  .ويتحسن أداء هذه الحلقة كلما كان نظام االتصال الداخلي ناجحاً ... ، وهكذا)أو النظام الفرعي األول(آخر 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  :الفصل الثاني

  المراجعة الداخلية
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 ة المراجعة الداخلي: لفصل الثاني ا

  :تمهيد

تمثل المراجعة الوجه المكمل للعمل المالي والمحاسبي بصفة عامة، فهي عملية منتظمة تعكس لصاحب 

المنشأة أو لمن يقوم بهذه المراجعة مدى صحة وصدق وموضوعية القوائم المالية الختامية في نهاية كل فترة 

  .أي مدى تطابق هذه القوائم مع الواقع الفعلي لها مالية،

وعليه تسمح هذه العملية للمراجع من إبداء رأي فني محايد حول مدى داللة القوائم المالية الختامية 

  .ة، ومدى االلتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليهانشأللم

والتطور ومن خالل هذا الفصل سنحاول أن نبين ماهية المراجعة الداخلية من خالل التعرف على  النشأة 

ثم نتطرق ألهميتها، وبعدها نبين المعايير واإلجراءات األساسية التي تقوم  وخصائصهاالتاريخي لها، وتعريفها 

، وأيضا التعرف على  وكيفية إنشائه لنظاموخصائص وأنواع هذا اعليها، ثم نتعرف على نظام الرقابة الداخلية 

 .تأثير التشغيل االلكتروني على منهجية المراجعة الداخلية وعلى عمل المراجع الداخلي
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  الداخليةالمراجعة  مفاهيم حول: المبحث األول

المراقبــة، و حتــى د عمــل اإلدارة ، خاصــة مــن حيــث أدى توســع حجــم المؤسســات و تعــدد أنشــطتها إلــى تعّقــ      

توصل إدارة المؤسسـة إلـى ضـمان تحقيـق أهـدافها، كـان البـد لهـا مـن القيـام بإنشـاء قسـم خـاص يطلـق عليـه اسـم ت

  .قسم المراجعة الداخلية 

 خصائصها لذا سنتناول في هذا المبحث نشأة المراجعة الداخلية و تطورها، بحيث نتطرق إلى مختلف تعاريفها

  .أهميتها وكذا أهدافها أنواعها و 

  نشأة وتطور المراجعة الداخلية: المطلب األول

نشأت المراجعة الداخلية وتطورت مع تزايد الحاجة للمحافظة على الموارد المتاحة واطمئنـان مجلـس إدارة 

ناسـب المؤسسة على سالمة العمل وحاجاتها إلى بيانات دورية دقيقة لمختلف النشاطات من أجل اتخاذ القـرار الم

   .والالزم لتصحيح االنحرافات ورسم السياسات المستقبلية

    التطور التاريخي للمراجعة: أوال

جاءت نتيجة الحاجة الماسة لها بغية بسط  إن المتتبع ألثر المراجعة عبر التاريخ يدرك أن هذه األخيرة

الرقابة من طرف الجماعات أو أصحاب المال والحكومات على الذين يقومون بعملية التحصيل، الدفع واالحتفاظ 

بالمواد في المخزن نيابة عنهم، وحسب التاريخ أيضا فإن المراجعة ترجع إلى حكومات مصر واليونان الذين 

  .التأكد من صحة الحسابات العامةاستخدموا المراجعين بغية 

  .ومعناها يستمع" AUDIRE"مشتقة من الكلمة الالتينية " AUDIT"والمراجعة 

إن التطورات السريعة للمراجعة كانت رهينة األهداف المتوخاة منها من جهة ومن جهة أخرى كانت 

اشى والتغيرات الكبيرة التي عرفتها نتيجة البحث المستمر لتطوير هذه األخيرة من الجانب النظري بغية جعلها تتم

حركة التجارة العالمية واالقتصاد العالمي بشكل عام، والتي شهدتها المؤسسة االقتصادية على وجه الخصوص 

  1 :ويمكن إظهار التطور التاريخي للمراجعة من خالل الجدول التالي

  

  

  

                                                           

 .7، ص2003، دوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المراجعة وتدقيق الحساباتمسعود صديقي،  محمد التهامي طواهر، 1
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  التطور التاريخي للمراجعة): 1(الجدول رقم 

  أهداف المراجعة  المراجع  بالمراجعةاألمر   المدة

قبل  2000من 

المسيح إلى 

  م1700

الملك، إمبراطور، الكنيسة، 

  الحكومة
  رجل الدين، الكاتب

معاقبة السارق على اختالس 

  حماية األموال األموال،

م إلى 1700من 

  م1850

الحكومة، المحاكم، التجارة 

  والمساهمين
  المحاسب

  منع الغش معاقبة فاعليه

  األصول حماية

م إلى 1850من 

  م1900
  الحكومة والمساهمين

شخص مهني في 

  المحاسبة أو القانون

  تجنب الغش واألخطاء

  تأكيد مصداقية الميزانية

م إلى 1900من 

  م1940
  الحكومة والمساهمين

شخص مهني في 

  المحاسبة والمراجعة

  تجنب الغش واألخطاء

الشهادة على مصداقية القوائم 

  المالية التاريخية

م إلى 1940من 

  م1970

  الحكومة

  البنوك والمساهمين

شخص مهني في 

  المحاسبة والمراجعة

الشهادة على صدق وسالمة 

  .انتظام القوائم المالية 

م إلى 1970من 

  م1990

الحكومة، هيئات أخرى 

  والمساهمين

شخص مهني في 

المحاسبة والمراجعة 

  واالستشارة

الشهادة على نوعية نظام 

الرقابة الداخلية واحترام معايير 

  المحاسبة والمراجعة

ابتداء من 

إلى  م1990

  غاية اليوم

  الحومة، هيئات أخرى والمساهمين

شخص مهني في 

المحاسبة والمراجعة 

  واالستشارة

الشهادة على الصورة الصادقة 

للحسابات ونوعية نظام الرقابة 

احترام  الداخلية في ظل

  .المعايير

  .8-7محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص ص  :المصدر  

حمايـة االمـوال مـن من خالل الجدول السـابق نالحـظ أن  المراجعـة الداخليـة فـي بدايـة االمـر كانـت تتعلـق بكيفيـة 

والشــهادة علــى مصــداقية القــوائم الماليــة وســالمة انتظامهــا امــا فــي اواخــر القــرن  وتجنــب الغــش واالخطــاء الســرقة

اكثــر الهتمــام بالمراجعــة  فاصــبحت الحكومــة والهيئــات والمســاهمين  وبــدايات القــرن الواحــد والعشــرين  العشــرين
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للحسـابات ونوعيـة  من خالل الشهادة على نوعية نظـام الرقابـة الداخليـة والشـهادة علـى الصـورة الصـادقة الداخلية 

  .نظام الرقابة الداخلية في ظل احترام المعايير

والـذي  13وظهرت مهنة المراجـع المحاسـبي بتطـور المحاسـبة وكـان ذلـك فـي البندقيـة بإيطاليـا فـي القـرن 

كان يتقاضى أتباعه بالتناسب مع األخطاء وحاالت الغش التي يكتشفها، أما في فرنسا فقد فـرض علـى العيـان ن 

ا سنويا قراءة عمومية لحسـابات ممتلكـاتهم أمـا المـراقبين وأمـا عـن التنظـيم المهنـي للمـراجعين فـيمكن اإلشـارة يقدمو 

م كمـا تـم تأسـيس جمعيـة ميالنـو سـنة 1581إلى تأسيس أول جمعية مهنيـة للمحاسـبين فـي البندقيـة بإيطاليـا سـنة 

  .م9173

م ثم تلت بعد ذلك جمعيات مهنية 1854ة أما المنظمة المهنية التي ظهرت للوجود في اسكتلندا سن 

، الجزائر سنة 1950، بلجيكا سنة 1942م، فرنسا 1912أخرى في عدد من الدول خاصة في الدنمارك سنة 

1991. 1  

  نشأة وتطور المراجعة الداخلية: ثانيا 

لعدة  وذلك (USA)ظهور المراجعة الداخلية كفكرة إلى الثالثينات بالواليات المتحدة األمريكية يعود         

أسباب أهمها رغبة المؤسسات األمريكية في تخفيض ثقل المراجعة الخارجية، ألن القوانين األمريكية كانت 

تفرض على كل المؤسسات التي تتعامل في األسواق المالية إلى إخضاع حساباتها لمراجعة خارجية حتى يتم 

     2 .المصادقة عليها 

بادئ األمر إلى أن قـرر المراجعـون الـداخليين  فيباالهتمام واالعتبار الالزمين  ىلكن المراجعة الداخلية لم تحض

الـذي عمـل منـذ إنشـائه ) I.I.A(إنشـاء مـا يسـمى بمعهـد المـراجعين الـداخليين األمـريكيين 1941في نيويورك سـنة 

األخطـاء و الغـش على تنظيم هذه المهنة و تطوير أهدافها ، ومفهومها من نظرة محاسـبية  تعتمـد علـى اكتشـاف 

  .بما في ذلك المبيعات واإلنتاج  و التالعبات إلى نظرة أصبحت تهتم بكل نشاطات و وظائف المؤسسة

  3 :يلي ومن بين العوامل التي ساعدت على ظهور وتطور المراجعة الداخلية ما

  انفصال اإلدارة عن الملكية -

                                                           

 .2-1ص  ،2012، جامعة بسكرة، محاضرات في التدقيق، قسم الثانية ماستر تدقيق محاسبيإسماعيل جوامع،  1

 12ص،  1990 البشير عمان،األردن، ،دار  ، المراجعة الداخلية، اإلطار النظري و المحتوى السلوكي العمرات أحمد صالح، 2

 تخصص ،غير منشورة ماستر مذكرة(،دور المراجعة الداخلية في تحسين مخرجات نظام المعلومات المحاسبية بالمؤسسة االقتصادية عمارة عبد الرؤوف، 3
 69ص ،)2012بسكرة، خيضر محمد جامعة اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،كلية العلوم  ،محاسبي تدقيق
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  الحاجة لوسائل الكتشاف األخطاء والغش -

  ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافيا -

  ظهور البنوك وشركات التأمين  -

 الحاجة إلى كشوف دورية ودقيقة حسابيا وموضوعيا -

 .التوسع في احتياجات اإلدارة  - 

  تعاريف حول المراجعة الداخلية: المطلب الثاني

ز بالتنوع والتعدد و من المراجعة و المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي التي تتميّ  سنتناول فيما يلي بعض تعاريف

  : أهم هذه التعاريف نذكر

  تعريف المراجعة - 1

فحص انتقادي يسمح بتدقيق المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة والحكم  "هي المراجعة : التعريف األول

  1". على العمليات التي جرت والنظم المقامة التي أنتجت تلك المعلومات 

عملية منتظمة للحصول على القرائن "عرفت جمعية المحاسبية األمريكية المراجعة على أنها  :التعريف الثاني

لى األحداث االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة المرتبطة بالعناصر الدالة ع

  2". هذه العناصر للمعايير الموضوعية، ثم توصيل نتائج ذلك إلى األطراف المعنية 

  :تعريف المراجعة الداخلية - 2

  :تعرف المراجعة الداخلية بأنها

ر عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة ؤسسة، لتعبّ دارة المإلوظيفة إدارية تابعة المراجعة الداخلية هي  "

النظام مع ما تتطلب اإلدارة أو العمل على حسن استخدام الموارد  ياإلدارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى تماش

  3"بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى 

  : على أنها )I.I.A(كما عرفها المعهد األمريكي للمراجعين الداخليين  

                                                           

 11ص ،)2003 ،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،الجزائر (،المراجعة و مراقبة الحسابات، محمد بوتين 1

 9ص ،مرجع سابق ، صديقي مسعود، طواهر محمد التهامي 2

 .61، ص 2000دار الصفاء، عمان،  ،الحساباتالمدخل الحديث لتدقيق : ح.أ  .جمعة 3
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نشاط مستقل للتقييم داخل المؤسسة، يعمل على مراجعة النواحي المحاسبية و المالية و األعمال األخرى، وذلك "

  1."رى للرقابةخاألسائل لخدمة اإلدارة، كما أنها رقابة إدارية تقوم بقياس وتقييم الو 

تنفيذها في ظل المفهوم العام من األنشطة التي يتم  العديديعتبر هذا التعريف واسع بشكل كاف لدرجة أنه يشمل 

  .للمراجعة الداخلية سواء في القطاع العام أو الخاص

 وتتناول الفحص اإلنتقاديوظيفة تؤديها هيئة مؤهلة من الموظفين، ": كذلك تعرف المراجعة الداخلية علي أنها 

 المنظم والتقييم المستمر المخطط والسياسات واإلجراءات ووسائل المراجعة الداخلية وأداء اإلدارات واألقسام

المختلفة بهدف التحقق من مدى االلتزام بهذه الخطط والسياسات واإلجراءات ووسائل الرقابة ومدى كفاءة وفعالية 

  .2"اإلدارة واألقسام هذه الخطط والسياسات واإلجراءات ووسائل الرقابة ألداء

يظهر من خالل التعاريف السابقة أن تنفيذ المراجعة الداخلية تُفرض على اإلدارات بمختلف أقسامها وكذا على  

  .المؤسسات للتأكد من مدى التزامها بالخطط والسياسات المفروضة عليها

 3:لتركيز عليها و هيايتعين  والتي الداخلية لمراجعةل ستخراج مجموعة من المظاهر الهامةيمكن ا

إلى أن تنفيذ وظيفة المراجعة الداخلية يتم أساسا داخل المؤسسة عن طريق العاملين  "داخلي"يشير اصطالح  - 

  .المختصين بها

  .ز باالستقالليةعدم إقامة حدود أو قيود على حكم المراجع الداخلي، فهذه الوظيفة يجب أن تتميّ  - 

  .هي التي تقوم بخلق وظيفة المراجعة الداخلية المؤسسة - 

  .تقوم المراجعة الداخلية بالبحث عن الحقائق وتقييم النتائج وذلك خدمة لإلدارة - 

  .حماية أصول المؤسسة والتأكيد من حسن تطبيق الخطط ومدى كفاءتها في تحقيق األهداف وكذا حمايتها - 

 .اختالس أو سوء استخدام من أي تالعب أو

  خصائص وأنواع المراجعة الداخلية: الثالثلب المط

  1:تمتاز المراجعة الداخلية بجملة من الخصائص وهي: خصائص المراجعة الداخلية: اوال 

                                                           

 .202، ص 1994، مكتب الشباب، القاهرة، دراسات متقدمة في المراجعة :ش م .عطاء اهللا 1

 .186 - 185, ص ,ص, 1998دار الجامعة  ,الرقابة و المراجعة الداخلية ,محمد السيد سرايا, عبد الفاتح الصحن   2
 .155 ، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، االتجاهات الحديثة في المراجعة و الرقابة على الحسابات :أمين السيد، أ، ل  3
 ، مذكرة ماجيستر منشورة ،علوم التسيير، فرع مالية المؤسسة، دور المراجعة المالية في تقييم األداء في المؤسسة االقتصادية ،شدري معمر سعاد -  1

   54ص ،2008،2009بومرداس،جامعة أمحمد بوقرة، 
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فهي تطبق في المؤسسات وفي كل الوظائف، حيث تنصب على كل : المراجعة الداخلية وظيفة شاملة .1

  .وظائف المؤسسة بهدف خدمة اإلدارة

حيث تخضع مختلف الوحدات والمصالح التابعة لها لعمليات الفحص  :المراجعة الداخلية وظيفة دورية .2

  .والتقييم بصفة مستمدة 

رغم أن المراجعة الداخلية وظيفة من وظائف المؤسسة إال أنها مستقل عن باقي الوظائف  :االستقاللية  .3

 . فعلى المراجع أن يكون مستقال حتى يتم عمله بموضوعية ،األخرى

 .تعتبر دعامة أساسية من دعائم نظام الرقابة الداخلية  .4

 .وظيفة تقوم بها وحدة إدارية من وحدات المؤسسة  .5

 .تسعى إلى ترشيد قرارات اإلدارة من خالل توفير المعلومات الدقيقة والمناسبة في التوقيت المناسب  .6

  :ويمكن تناول طبيعة المراجعة الداخلية من خالل النقاط التالية    

 .وظيفة إستشارية أكثر منها وظيفة تنفيذية  •

 .يعد نشاطها إلى جميع الرقابات اإلدارية والمحاسبية والضبط الداخلي  •

 .تعمل عمل تقييم الرقابة المحاسبية  •

 .قوم بها المراجع الخارجي خالل فترة المراجعةيستطيع المراجع الداخلي أن يقوم بذات المهام التي ي  •

  أنواع المراجعة الداخلية: ثانيا

من الصعب وضع حدود فاصلة ألنواع المراجعة الداخلية بسبب شمولية المراجعة لكافة العمليات في    

  2.المؤسسة، وهدفها تقويم فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية لنشاط ما

عة الداخلية واسع، إذ أنه يقوم على أساس الرقابة الداخلية للمؤسسة كما أنها تعتمد حيث أن مجال تطبيق المراج

  : على الفحص ومدى إحترام القوانين واألنظمة وبتالي تنقسم إلى

لقد كان المفهوم التقليدي للمراجعة الداخلية مرتبطا بالمعلومات المحاسبية : المراجعة المحاسبية المالية : أوال

تأكد من دقتها وصحتها، حتى يتسنى للمؤسسة اإلعتماد عليها في رسم البيانات وٕاتخاذ القرارات والمالية وال

يهدف المراجع الداخلي في إطار المراجعة المحاسبية والمالية إلى فحص ومراجعة الوثائق المالية . اإلدارية

  :خلي على المعطيات التالية والمحاسبية لتجنب الوقوع في األخطاء تتعلق بتسيير حيث يعتمد المراجع الدا

                                                           

 .62-61، ص ص2009األردن، : ، دار الرايةالرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلوماتعطا اهللا أحمد سويلم الحسبان،  -  2



 المراجعة الداخلية                    :                          الفصل الثاني 

 

46 

 

وذلك من أجل التحقق من موثوقية المعلومات المحاسبية والمالية المقدمة في الميزانية  :المحاسبة العامة .1

 .الخ...العامة، جدول حسابات النتائج،

يقوم المراجع الخارجي بالتأكد من مدى صحة حساب التكاليف والهوامش من خالل  :المحاسبة التحليلية .2

 .تحليل، مختلف مكونات تلك الحسابات

تعتبر الموازنات التقديرية وسيلة لتقييم ومراقبة األداء المالي ومن الموازنات نجد  :معطيات الموازنات التقديرية .3

 .الخ...موازنة المبيعات، موازنة اإلنتاج ،

 1.لها دور في إعطاء صورة حقيقية حول وضعية المؤسسة :المعطيات اإلحصائية .4

تعتبر المراجعة اإلدارية أداة لتزويد المؤسسة وغيرها من األشخاص أو المنظمات بتقييم : المراجعة اإلدارية: ثانيا

   :وفي هذا التوجه فإنها تخدم هدفين ووظيفتين هما. مستقل وموضوعي للعمليات

    .    ةة أو إمكانية المساءلة المحاسبيأنها تساعد على ضمان أو التأكد من وجود محاسبة للمسؤولي •

 .أنها تمكن من تحديد الطرق والسبل الخاصة بتحسين العمليات •

كما أنه يهتم باإلقتصاد والكفاءة والفعالية . إن مفهوم المراجعة يتدفق وينبع من مفهوم المساءلة المحاسبية   

ات أسس وجذور ولذلك فإن المراجعة اإلدارية ذ. باإلضافة إلى تحديد صحة وسالمة العمليات والتقارير المالية

والتي تتحقق عن طريق توفير المعلومات إلى اإلدارة العليا من أجل الحكم . تنبع من مفهوم المساءلة المحاسبية

على أداء المرؤوسين باإلضافة إلى تقييم أداء اإلدارة العليا والحكم عليها عن طريق إخطار السلطات التنظيمية 

  .والجمهور العام

راجعة اإلدارية السيما في مراجعة نتائج البرنامج في المؤسسات الخدمية، يتم إبرازها والشك فإن أهمية الم   

  :على نحو محكم والذي أفاد بأن واحد من أكثر اإلجراءات الهامة المطلوبة في إدارة المؤسسات الخدمية هي

غرض معين أو قد  مراجعة منظمة لألهداف والنتائج التي تهدف إلى تحديد تلك األهداف والتي لم تعد تخدم - 

أثبتت أنها غير قابلة للتحقق وتحتاج تلك المؤسسات إلى تحديد األداء واألنشطة غير المقنعة والتي تعتبر 

  . متقادمة أو غير منتجة أو كالهما

والشك أن المراجعة اإلدارية يمكن أن توفر النظام المطلوب عن طريق التقرير وتوفير المنظور المرئي إلى    

للموارد المتاحة في تحقيق أهدافها  استخداملمحققة والنتائج التي تم تحقيقها وكيف قامت اإلدارة بأفضل األهداف ا

  1 .المقررة

                                                           

1
  .55ص ،مرجع سابق شدري معمر سعاد، - 
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  أهمية وأهداف المراجعة الداخلية: الرابعالمطلب 

  أهمية المراجعة الداخلية: أوال

تحدد أهمية المراجعة الداخلية بالدور الذي تؤديه في تدعيم الوظيفة الرقابية إلدارة المؤسسة، وتتضح بصورة    

خاصة من االتجاه المتزايد خالل السنوات العشر األخيرة والذي ينادي بضرورة تحسين األداء الرقابي للمؤسسة، 

يادة حاالت فشل المؤسسات وٕافالسها والتغيير في ويمكن أن نرجع ظهور هذا االتجاه إلى ثالث عوامل وهي ز 

  .أنماط الملكية والتغيرات في المحيط النظامي الذي تعمل فيه المؤسسات

خصوصا تلك الحاالت التي انهارت  اتويالحظ في السنوات األخيرة ظهور العديد من حاالت فشل المؤسس  

ن، الباحثين، وغيرهم من المهتمين بمجاالت فيها مؤسسات عمالقة ولفت ذلك أنظار المستثمرين، المشرعي

األعمال واالقتصاد، وأجريت العديد من الدراسات والبحوث التي تتناول أسباب انهيار هذه المؤسسات، وخلصت 

إلى أن السبب الرئيسي هو ضعف األداء الرقابي فيها نتيجة وجود قصور في استقاللية مجلس اإلدارة أو 

  .راجعة أو غياب وظيفة المراجعة الداخليةانخفاض جودة أداء لجان الم

من ناحية أخرى، شهدت السنوات األخيرة تغييرا في أنماط الملكية خصوصا عند ظهور شركات المساهمة     

نتيجة تحول ملكية األسهم من المستثمر الفرد إلى المؤسسات االستثمارية، مثل صناديق االستثمار، البنوك، 

  .وغيرها

كيز الملكية في يد عدد قليل من المستثمرين الذين أصبح لهم تأثير فعال على مجلس اإلدارة، وأدى ذلك إلى تر   

وبدأ هؤالء المستثمرون ينادون بضرورة التغير في المواصفات اإلدارية واإلجراءات واألساليب الرقابية التي 

  .تستخدمها المؤسسات بما يحقق الحماية لمصالحهم
                                                                                                                                                                                                 

       48 -47ص  ص مرجع سابق، ، أمين السيد أحمد لطفي -  1
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ئة األعمال إلى ظهور الحاجة لتدخل الجهات الرقابية والتشريعية لضمان حماية وأدت هذه التطورات في بي   

حقوق المستثمرين في المؤسسات المختلفة ولعل من أبرز مظاهر التغيير في البيئة النظامية التي تعمل فيها 

  :المؤسسات والدراسات التي أثرت فيها ما يلي

ضــع العديــد مــن التوصــيات للحــد مــن الغــش فــي م والــذي و 1987صــدور تقريــر لجنــة تريــدواي فــي عــام  - 

القـوائم الماليـة، ولتحسـين الرقابــة واألداء الرقـابي فـي المؤسسـات، وينــادي التقريـر بضـرورة تحســين األداء 

اإلداري، ووجــود لجــان مراجعــة مســتقلة وفاعلــة، وٕاشــراف دقيــق للجــان المراجعــة للتأكــد مــن اســتقاللية كــل 

  .الداخليين من المراجع الخارجي والمراجعين

م 2000صدور تقرير اللجنة المنبثقة عن الجمعية الوطنية لمديري المؤسسات الواليات المتحدة في عـام  - 

والــذي يتعلــق بلجــان المراجعــة، وتضــمن إرشــادات عمليــة لعمــل لجــان المراجعــة بمــا يحقــق التحســين فــي 

علــى أســواق المــال بالواليــات  األداء الرقــابي فــي شــركات المســاهمة، ولقــد تبنــت هيئــة الرقابــة واإلشــراف

  .م2000المتحدة التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة وتم العمل بها منذ عام 

م والتي قدمت إلى سوق األوراق 2002صدور عدد من التوصيات لمعهد المراجعين الداخليين في أبريل  - 

فصـــاح عـــن تقيـــيم مجلـــس الماليـــة بنيويـــورك والتـــي تضـــمنت ضـــرورة االلتـــزام بمبـــادئ األداء الرقـــابي، واإل

اإلدارة لفاعلية نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة، وضرورة إنشاء، واإلبقاء على وظيفة مستقلة للمراجعة 

 .الداخلية على أن توفر لها الموارد الكافية واألفراد المؤهلين

 م نتيجة حاالت2002أوكسلي عن الكونجرس األمريكي في منتصف عام  صدور قانون ساربانيس - 

االنهيار في المؤسسات العمالقة والذي وضع عددا من القواعد التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات 

المساهمة من حيث ضرورة إنشاء لجان المراجعة في جميع مؤسسات المساهمة، مع إلزام إدارة كل 

لرقابة مؤسسة بإصدار تقرير ضمن التقرير المالي السنوي يؤكد مسؤولية مجلس اإلدارة عن وجود نظام ل

  .الداخلية، وتنفيذه بفاعلية، مع التأكيد على استقاللية لجان المراجعة

وتبين هذه التوصيات والتقارير والقوانين أهمية تحسين األداء الرقابي في المؤسسات بصفة عامة ومؤسسات   

 1 .سةالمساهمة بصفة خاصة، إذ تزداد أهمية األداء الرقابي كلما انفصلت الملكية عن إدارة المؤس

                                                           

1
    .168- 167، ص2001، الدار الجامعية، بيروت، لبنان،دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةمحمد مرايا، ، الدهراوي مصطفى الدين كمال  
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  أهداف المراجعة الداخلية: اثاني

من خالل هذه األهمية يمكن تحديد أهم األهداف المرجوة من المراجعة الداخلية من جهة وأهداف أفراد إدارة   

  .المراجعة الداخلية من جهة أخرى، إذ البد أن نميز بين هذين النوعين من األهداف

فإذا أردنا التطرق إلى األهداف المرجوة من المراجعة الداخلية فيمكن القول بأنه بالرغم من أن الهدف       

المراجعة الداخلية في أي تنظيم هو اإلسهام في تحقيق األهداف الكلية لهذا ) دائرة أو خلية(الرئيسي لقسم 

 1 :قيق األهداف التاليةالتنظيم، فإن المراجعين الداخلين يسعون بصفة أساسية إلى تح

   .مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية •

 .قياس درجة الكفاءة التي يتم بها تنفيذ الوظائف •

 .             تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المؤسسة وٕاجراءاتها •

 .حماية أصول المؤسسة •

 .منع الغش واألخطاء واكتشافها إذا ما وقعت •

مدى االعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية، والتأكد من أن المعلومات الواردة  تحديد •

 .فيها تعبر وبدقة عن الواقع

القيام بمراجعات منتظمة ودورية لألنشطة المختلفة ورفع تقارير النتائج والتوصيات إلى اإلدارة  •

 .العليا

 .تماعيةتحديد مدى التزام المؤسسة بالمتطلبات الحكومية االج •

 .تقييم أداء األفراد بشكل عام •

 .التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجاالت المراجعة الخارجية •

  .المشاركة في تخفيض التكاليف ومنع اإلسراف والتبذير ووضع اإلجراءات الالزمة لها •

  2 :ويمكن تقسيم هذه األهداف إلى

  :أهداف الحماية - 1

                                                           

1
  21 ص ، 1993 اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة ،وعمال علما المراجعة وأسس مبادئ , الصحن الفتاح عبد  
2

  .46، ص2002ر، ص، دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، مالرقابة و المراجعة الداخليةي رزق السوافيري و آخرون، فتح   
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  :حيث يتم القيام بأعمال الفحص والمطابقة بين األداء الفعلي والمعايير الموضوعة مسبقا لكل من       

  .سياسات المؤسسة - 

 .اإلجراءات المحاسبية -

 .نظم الضبط الداخلي -

 .سجالت المؤسسة -

 .أصول المؤسسة -

  .أنشطة التشغيل -

  ):التطوير(أهداف البناء  - 2

ي تعد وظيفة رقابية عالجية وٕارشادية إذ يتم اقتراح الخطوات الالزمة يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة الت   

لتصحيح نتائج الفحص ولمطابقة وتقديم النصح لإلدارة من أجل اتخاذ قرارات سلمية وفعالة، وعلى ذلك يعمل 

ا والقيام المراجع الداخلي على فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج اإليجابية والسلبية، ووضع الحلول له

بعملية التشخيص الممكنة، أين يتم تحديد نقاط القوى والضعف ورفع كل هذا بتوصيات ومقترحات إلى اإلدارة، 

  :وباإلضافة إلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية يقوم المراجع الداخلي بـ

 .تحقيق مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات والخطط الموضوعة - 

 .األصولالتحقق من حماية  - 

 .اقتراح ما من شأنه تطوير وتحسين األداء - 

  :كما يمكن أن نقسم هذه األهداف بحسب ما يصبوا المراجع الداخلي إلى تحقيقه  إلى مداخل مختلفة

  .مدخل مراجعة مدى االلتزام - 

 .مدخل مراجعة العمليات - 

  :مدخل مراجعة مدى االلتزام -أ

خل إلى التحقق إذا كان العاملون في المستويات اإلدارية عملية المراجعة من هذا المد) المراجع(تهدف   

المختلفة، قد التزموا بنص األوامر والتعليمات الصادرة عن اإلدارة العليا واتبعوا اإلجراءات المناسبة في تنفيذ 

  :المراجعة من خالل ثالث مستويات هيواجباتهم، وتتم هذه 
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  :مستوى التحقق - 1.أ

بموجب هذا المستوى يبحث المراجع عن أدلة وبراهين تثبت صحة أية عملية يراجعها، ويحرص المراجع هنا  

  :على جمع معلومات من أعمال المؤسسة من جهة خارجية محايدة مثل

  .شهادة الرصيد الصادرة عن البنوك - 

 .رسائل وأجوبة المدينين والدائنين - 

 .إعادة تقييم الممتلكات من قبل متخصصين - 

  :مستوى المراجعة المستندية - 2.أ

يعتمد المراجع في هذا المستوى على المستندات التي تثبت صحة القيود والمطابقة القانونية للشروط والواجبات   

اإلتباع في المعامالت والعمليات، وبموجب هذا المستوى ال يفحص المراجع أكثر من السجالت والدفاتر 

 .1والوثائق

  :مستوى مراجعة النظم - 3.أ

ركز المراجع وفقا لهذا المستوى على النظام نفسه، فيأخذ كل نظام على حدى، ويفحصه ويقيمه ويحاول ي   

ربطه مع النظم األخرى، وذلك للتحقق من أن النظم الموضوعة تعمل بشكل صحيح، وأنها تحقق الغرض الذي 

  .وضعت من أجله وأنها ال تتعارض في األهداف

  :مدخل مراجعة العمليات - ب

ى المراجع في مراجعته للعمليات إلى الحصول على أدلة وقناعات تثبت ارتفاع كفاية العمليات، وفعالية يسع   

  .السياسات واإلجراءات ووسائل الرقابة المتبعة لتدعيم كفاءة تلك العمليات

  .وبشكل أساسي فإن هذه المراجعة تشتمل على فحص و تقييم االستخدام األمثل للموارد المتاحة

  :مراجع الداخلي في مراجعة العمليات مستويين لتحقيق غايات المراجعة وهمايتبع ال

  :المستوى التنظيمي - 1.ب

                                                           

1
  .101ص ،مرجع سابق ،ي رزق السوافيري و آخرونفتح  
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يركز المراجع الداخلي في هذا المستوى اهتماماته على الوحدة التنظيمية، حيث يخضع جميع عملياتها     

ويشمل فحصه مراجعة أهداف وخطط وأساليب وٕاجراءات هذه الوحدة، ولكنه  وأنشطتها لمراجعته وتحليله وتقييمه،

  .ال يخرج بفحصه عن الحدود التنظيمية لهذه الوحدة

  :المستوى الوظيفي - 2.ب

يتبع المراجع الداخلي في هذا المستوى العملية أو النشاط محل المراجعة من بداية العملية أو النشاط إلى    

وحتى إن اخترقت إجراءات هذه العملية الحدود التنظيمية للوحدات المختلفة، فالعمليات كثيرا ما تشترك  نهايته،

في إنجازها أكثر من وحدة تنظيمية، وعلى المراجع أن يقوم بفحص جميع اإلجراءات التي تمت في المراحل التي 

اجع عمليات الشراء، البيع وٕاصدار األوراق قطعتها في مختلف الوحدات التنظيمية، ومن أمثلة العمليات التي تر 

  1 .المالية

  ماهية نظام الرقابة الداخلية :الثاني المبحث 

إن الرقابة الداخلية في المؤسسة تهتم بتحديد السلوك العام للتسيير الذي يهدف الى االحترام الصارم       

خلية الى ادراك وكشف األخطاء وتحديد للقوانين، كما يعتبر مصدر الثقة في المؤسسة، وتهدف الرقابة الدا

طرق تصحيحها وكل هذا يكون بطرق عملية وسريعة وكذلك التأكد من ان التسجيل  وٕاعطاءاالنحرافات 

  .المحاسبي والجرد قد تم القيام بهما من أجل الوصول الى تحقيق األهداف المسطرة

  .نواعهأأهميته و أهدافه و وقد تناولنا في هذا المبحث تعريف نظام الرقابة الداخلية و 

  تعريف نظام الرقابة الداخلية : المطلب األول

من أهم التطور التي مر بها هذا النظام و تعددت المفاهيم التي تناولت نظام الرقابة الداخلية بتعدد مراحل 

  : المفاهيم نذكر ما يلي

  

  

  
                                                           

  .102ص ،مرجع سابق ،السوافريي و آخرون،فتحي رزق   1



 المراجعة الداخلية                    :                          الفصل الثاني 

 

53 

 

  

  

  

   :تعريف األولال

نظام الرقابة الداخلية هو تخطيط التنظيم االداري المشروع وما يرتبط به من وسائل :عرف الصحن ونور

أو مقاييس تستخدم داخل المشروع للمحافظة على األصول،اختبار دقة البيانات المحاسبية ومدى االعتماد عليها 

 1.ا المرسومفي طريقه اإلداريةوتنمية الكفاءة االنتاجية وتشجيع السير للسياسات 

اي ان نظام الرقابة الداخلية هو عبارة عن تخطيط وتنظيم واختبار لدقة البيانات المحاسبية ودرجة 

      .االعتماد عليها وذلك لتطبيق خطط المؤسسة

  : التعريف الثاني

يدور مفهوم الرقابة الداخلية حول ايجاد أساليب مختلفة لعملية التقييم الداخلي ألنشطة وبرامج المشروع أو 

الوحدة أو االدارة المعينة،حيث تتضمن هذه األساليب مختلف نواحي هذه األنشطة والبرامج، وتمثل الرقابة 

دى فاعلية أدائها من ناحية ومدى فاعلية أنواع فة عامة أداة لخدمة االدارة في مجال قياس وتقييم مصالداخلية ب

   2.وأدوات الرقابة  األخرى من ناحية أخرى

 أداة  هي عبارة عن اساليب للتقييم الداخلي لألنشطة وانها تمثلوفي هذا التعريف يرى ان الرقابة الداخلية 

  .لقياس وتقييم لإلدارة وكذا مدى فعالية انواع الرقابة االخرى

  : الثالث التعريف

الرقابة  A.I.C.P.Aلقد عرفت لجنة طرائق المراجعة المنبثقة عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 

الداخلية على أنها تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في المشروع بهدف حماية أصوله 

                                                           

  .84ص  ،مرجع سابق ،ومسعود صديقي التهامي طواهر، محمد - 1
84ص، )2002دار المعرفة الجامعية، : اإلسكندرية( أصول وقواعد المراجعة والتدقيق، محمد السيد سرايا، - 2

.  
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وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد من وقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكفاية االنتاجية وتشجيع 

  3.ةالعاملين على التمسك بالسياسات االدارية الموضوع

  :التعريف الرابع   

  :صدرت عن هيئة الخبراء المحاسبين المقبولين الفرنسية التعريف التالي

الرقابة الداخلية هي مجموع الضمانات التي تساهم في توجيه المؤسسة، وتهدف الى ضمان المحافظة على  

وتدعيم تحسين األداء، من جهة  األصول ونوعية المعلومات وحماية من جهة، الى تطبيق تعليمات االدارة،

وتبثق طرائق كل نشاط وٕاجراءاته من .أخرى، والى يطبق تعليمات االدارة ،وتدعيم تحسين األداء من جهة أخرى

  1.داخل المؤسسة للمحافظة على استمراريتها

دى ومن هنا نستنتج الرقابة الداخلية تخطيط وتنظيم تستخدم للمحافظة على أصول اختيار البيانات وم 

كما أن الرقابة الداخلية تعطي أساليب من أجل تقييم فعالية األداء، التأكد من .درجة الوثوق معا واالعتماد عليها

  .دقة البيانات المحاسبية ومدى االعتماد عليها وزيادة تشجيع العاملين وتدعيم أدائهم من أجل استمرارية المؤسسة

  : ةخصائص نظام الرقابة الداخلي: المطلب الثاني 

  2:حتى يكون نظام الرقابة الداخلية فعاال يجب أن تتوفر فيه الخصائص التالية

تعتبر الخطة التنظيمية أحد الوسائل األساسية التي نستطيع من خاللها ترجمة السلوك : الخطة التنظيمية: أوال

تكتيكية، لذلك يمكن أن ننظر للمؤسسة في الفترات القادمة سواء كان يحوي قرارات إستراتيجية فنية أو  ريالتسي

إلى هذه الوسيلة بعمق من خالل إبراز فيها اإلمكانات المادية والبشرية الممكنة  لتحقيق ما تصبوا إليه المؤسسة، 

  .التنظيمي لوظائف التشغيل االستقاللإال أنه ينبغي تبني هذه الخطة على ضوء 

أن تكون الخطة مرنة في كل الحاالت لمقابلة أي فالخطة التنظيمية تختلف من مؤسسة إلى أخرى، ولكن يجب 

تطور أو تغير في المستقبل، كما يجب أن تكون واضحة وبسيطة للعاملين داخل المؤسسة، وتتمثل العناصر 

  :األساسية للخطة التنظيمية في

                                                           

  .176ص )1،2000عمان، األردن، دار وائل للنشر، ط( ، علم تدقيق الحسابات، خالد امين عبد اهللا - 3
،  1999، ،1األردن ط , ، عمان الوراق للنشر والتوزيعمؤسسة أساليب التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية،  حسين دحدوح، سين القاضي،ح -  1

  .242ص
  .100 - 98 ص ،مرجع سابق ،شدري معمر سعاد -  2
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 .تحديد األهداف الدائمة للمؤسسة •

 .البحث عن كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية •

 .خالل تقييم العامل المهني الوظيفي داخل المؤسسة حماية األصول من •

يتميز نظام الرقابة الداخلية الفعال بخصائص أساسية تتمثل في ضرورة وجود نظام : النظام المحاسبي: ثانيا

  :محاسبي سليم  يكفل للمؤسسة سبل الرقابة من أجل تحقيق

  .مصادر تدفق البيانات والمعلومات الرقابة على سجالت التشغيل وتنفيذ العمليات التي تمثل  •

بحيث إذا تم إعداد هذه األخيرة بعناية فمن شأنه أن يسهل إعداد القوائم  تبويب البيانات ووضع دليل لها،  •

المالية ويمكن من تحقيق درجة كبيرة من التوحيد في تسجيل العمليات الحسابية خاصة إذا تم مصاحبة هذا 

    تصميم سجالت بطريقة مناسبة. الدليل بكتيب يمكن من خالل توضيح الحسابات والقيود التي يجب إجراؤها

  .ويجب أن توضح اإلجراءات الخاصة بتداول هذه السجالت التي تم حفظها

فسالمة كل قسم يؤثر على فعالية الرقابة الداخلية وعلى كفاءة العمليات الناتجة عن : مستويات األداء: ثالثا

جيلها، مستويات األداء، حيث تمد اإلجراءات الموضوعة كل الخطوات التي تتضمن دقة إتخاذ القرارات وتس

  .وذلك من خالل تقييم الواجبات والمسؤوليات بحيث يقوم موظف بمراجعة دقة العمل وٕاكتشاف األخطاء

ال تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية على تنظيم إداري محاسبي سليم فقط، ولكن يجب أن : كفاءة األفراد: رابعا

رهم وذلك عن طريق تكوين موظفي ورؤساء اإلدارات يتوفر لها مجموعة من األفراد األكفاء الذين يقومون بأدوا

  .الذين يقومون بتنفيذ اإلجراءات الموضوعة بطريقة اقتصادية وفعالة

  :ومن هذه الخصائص نستنتج أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من

فهي وتتكون من مجموعة الوسائل والعمال األساسية التي تمكن المؤسسة من بلوغ أهدافها : اإلستراتيجية .1

 :تأخذ بعين اإلعتبار

  .تتركز على األداء والكفاءة المهنية والتمهين: الوسائل البشرية •

  .تتركز على معرفة ما إذا كانت الميزانية المؤسسة مناسبة مع تطلعاتها: الوسائل المالية •

ك للمؤسسة تتمثل في التحقق ما إذا كانت تقنيات التسيير، التقنيات التجارية ومشابه ذل: الوسائل التقنية •

  .تتطابق مع أهدافها

 :يتمثل في لوحة القيادة التي تحتوي على مجموعة المعلومات والمؤشرات التي تساعد على: نظام القيادة .2

  .تحليل وقياس اإلنحرفات  •
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  .القيام باإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب  •

 .التنظيم  •

القيام بإجراء الرقابة على المؤسسة يجب أن يكون لها مبدئيا تنظيم جيد بحيث يتكون من ثالث مبادئ  قبل    

  :أساسية هي

 .مع التغيرات) التكيف(التأقلم   •

 .الموضوعية •

 .الفصل بين المهام •

  :وهذا على أساس العناصر التالية

  .لمؤسسة الذي يقارنها بعد ذلك بالوثائقحيث يساعد المراجع على فهم ومعرفة طريقة عمل ا: الهيكل التنظيمي

  .يجب أن تكون هناك عالقة ترابط وتكامل بينها وبين الهيكل التنظيمي :تحديد المركز

تساهم الوسائل المادية ال محالة في سير العمليات، حيث أن ضمان حماية : العنصر المادي الذي ينظم المحيط

  .بة الداخليةهذه الوسائل هو جزء ال يتجزأ من إجراء الرقا

فكل مؤسسة تقوم بتحديد التعليمات الدائمة المطبقة لكل المهام، هذه اإلجراءات يجب أن تكون  :اإلجراءات

  .مكتوبة وبطريقة صحيحة

حيث يقوم المراجع بالتأكد من أن كل عضو من المؤسسة يعرف حدود وظيفته : تلقي الصالحيات والتصرفات

  .في إطار تفويض الصالحيات والمهام

هي مسار للرقابة المستمرة يتكفل بها كل مسؤول حسب مكانته ووظيفته في الهيكل : الرقابة اإلستشارية

  .التنظيمي

  1أنواع نظام الرقابة الداخلية : المطلب الثالث

   :ينقسم نظام الرقابة الداخلية إلى       

المحاسبية في اإلجراءات التي تتعلق بحماية األصول وضمان دقة وسالمة  وتتمثل القابة: الرقابة المحاسبية - 1

السجالت المحاسبية ومطابقة األصول المدرجة بدفاتر وسجالت المؤسسـة مـع األصـول الموجـودة بالفعـل فـي 

  .اقسام المؤسسة المختلفة ومخازنها

                                                           

 .58ص 2006-2005الدار الجامعية اإلسكندرية،  الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة،عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته،  1
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ظـــام ســـليم للرقابـــة المحاســـبية وتعتبـــر اإلدارة الماليـــة أو إدارة الحســـابات بالمؤسســـة مســـؤولة عـــن وضـــع ن

وتهـدف الرقابـة . بهدف حماية األصول وزيادة الثقة في المعلومات المحاسبية وبالتالي زيادة درجة اإلعتماد عليهـا

المحاسبية إلـى التحقـق مـن أن كـل عمليـات المؤسسـة قـد تـم تنفيـذها وفقـا لنظـام تفـويض السـلطة المالئـم والمعتمـد 

المنشــأة قــد تــم تســجيلها فــي دفــاتر المنشــأة طبقــا للمبــادئ المحاســبية المقبولــة قبــوال  مــن اإلدارة، وأن كــل عمليــات

  . عاما، وبالتالي التحقق من دقة المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير والقوائم المالية

اءة التشــغيلية تتمثــل الرقابــة اإلداريــة فــي كافــة اإلجــراءات واألســاليب والطــرق المتعلقــة بالكفــ: الرقابــة اإلداريــة -2

بالسياسات اإلدارية، أي أن الهدف من الرقابة اإلدارية التحقق من كفاءة أداء العمليات التشغيلية في  وااللتزام

  .بالقوانين واللوائح والسياسات التي وضعتها إدارة الشركة االلتزامالشركة والتحقق من 

 ارتبـــاطوتــرتبط الرقابـــة اإلداريــة باألقســـام التشــغيلية فـــي المؤسســة ولـــيس فــي اإلدارة الماليـــة وذلــك نظـــرا لعــدم     

  .الرقابة اإلدارية بصورة مباشرة بالسجالت والدفاتر المالية

ــداخلي -3 وهــو خطــة تنظيميــة تشــمل كــل الوســائل واإلجــراءات التــي تهــتم أساســا بتعزيــز الكفايــة فــي  :الضــبظ ال

ومـا تـرتبط بـه مـن  االسـتعمالأو السرقة أو الضياع أو سـوء  االختالسية أصول وممتلكات المشروع من حما

وسـائل أو مقـاييس هــدفها ضـبط عمليـات المشــروع ومراقبتهـا بطريقـة تلقائيــة مسـتمرة وذلـك بجعــل كـل موظــف 

وممتلكـات  يراجع عمل الموظف اآلخر لضمان حسن سير األعمال وعـدم حـدوث أخطـاء أو تالعـب بأصـول

والمسؤوليات والفصل بين األعمال التنفيذية بحيث  االختصاصاتالمؤسسة ويعتمد على تقسيم العمل وتحديد 

   1.ال يعهد لموظف واحد بتنفيذ العملية كاملة من بدايتها حتى نهايتها

  الفرق بين الرقابة المحاسبية و الرقابة اإلدارية ): 02(الجدول رقم

                                                           

 .171ص . 2009دار صفاء للنشر، عمان،  مراجعة المعامالت المالية، ،نواف محمد عباس الرماحي 1
  
 

  الرقابة اإلدارية  المحاسبية الرقابة  وجه المقارنة

  الهدف من الرقابة 

  حماية األصول من السرقة والضياع -

  .واإلختالس وسوء اإلستخدام

التحقق من دقة المعلومات المالية الواردة في  -

  .القوائم والتقارير المالية

  .التحقق من كفاءة أداء العمليات التشغيلية-

بالقوانين واللوائح والسياسات  التحقق من اإللتزام-

  .واإلجراءات التي وضعتها إدارة الشركة
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  .60عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته، مرجع سابق، ص :المصدر  

  

  

  

  أهداف نظام الرقابة الداخلية :المطلب  الرابع

  1 :من أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية ما يلي

إن الـتحكم فـي االنشـطة المتعـددة للمؤسسـة وفـي عوامـل اإلنتـاج داخلهـا وفـي  نفقاتهـا    :التحكم فـي المؤسسـة - 1

ي عليهـا وتكاليفها وعوائـدها وفـي مختلـف السياسـات التـي وضـعت بغيـة تحقيـق مـا ترمـي إليـه المؤسسـة، ينبغـ

تحديـــد أهـــدافها، هياكلهـــا، طرقهـــا، وٕاجراءاتهـــا مـــن الوقـــوف علـــى معلومـــات ذات مصـــداقية تعكـــس الوضـــعية 

 .الحقيقية لها، والمساعدة على خلق رقابة على مختلف العناصر المراد التحكم فيها

ه وذلــك مــن خــالل فــرض حمايــة ماديــة وحمايــة محاســبية لجميــع عناصــر األصــول، إن هــذ :حمايــة األصــول - 2

الحمايــة تمكــن المؤسســة مــن اإلبقــاء والمحافظــة علــى أصــولها مــن كــل األخطــار الممكنــة وكــذا دفــع عجلتهــا 

اإلنتاجيــــة بمســــاهمة االصــــول الموجــــودة لتمكينهــــا مــــن تحقيــــق األهــــداف المرســــومة ضــــمن السياســــة العامــــة 

 .للمؤسسة

لبيانات المحاسبية في ظل على ا االعتماددقة ودرجة  اختباروذلك من خالل  :ضمان نوعية المعلومات - 3

نظام معلوماتي يعالج البيانات من أجل الوصول إلى نتائج تتمثل في المعلومات، بيد أن تجهيز هذه 1

 :البيانات المحاسبية تتم عبر نظام المعلومات المحاسبية الذي يتصف بالخصائص التالية

 .العمليات التي سجلت إلى البرنامج اآللي والتأكد من البيانات المتعلقة بها إدخال •

 .تسجيل العمليات من المصدر وفي أقرب وقت ممكن •

 .تبويب البيانات على حسب صنفها وخصائصها في كل مرحلة من مراحل المعالجة •

                                                           

 .92-90ص ص ، مرجع سابقمحمد التهامي طواهر ،مسعود صديقي،  1

  طبيعة عملية الرقابة

التحقق من تنفيذ عمليات المنشأة وفقا انظام -

  .تفويض السلطة المالئم والمعتمد من اإلدارة

من أن عمليات المنشأة قد تم تسجيلها  التحقق-

في الدفاتر والسجالت طبقا للمبادئ المحاسبية 

  .المتعارف عليها

التحقق من تنفيد و تطبيق اإلجراءات والسياسات -

  .اإلدارية
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 .تقديم المعلومات المحاسبية المبادئ المحاسبية المتفق عليها والقواعد الداخلية للمؤسسة من أجل احترام •

إن إحكـــام نظـــام الرقابـــة الداخليـــة بكـــل وســـائله داخـــل المؤسســـة يمكـــن مـــن ضـــمان : تشـــجيع العمـــل بكفـــاءة -4

اإلستعمال األمثل والكـفء لمـوارد المؤسسـة، ومـن تحقيـق فعاليـة فـي نشـاطها مـن خـالل الـتحكم فـي التكـاليف 

ة الداخليــة ال يعطــي لــإلدارة بعــض الضــمانات وفقــط بــل بتخفيضــها عنــد حــدودها الــدنيا، غيــر أن نظــام الرقابــ

 .يعطي تحسنا في مردودية المؤسسة

إن اإللتزام بالسياسات اإلدارية المرسومة من قبل اإلدارة تقتضي تطبيق  :تشجيع اإللتزام بالسياسات اإلدارية -5

هـدافها المرسـومة بوضـوح ألن إحتـرام السياسـات اإلداريـة مـن شـأنه أن يحقـق للمؤسسـة أ أوامر الجهة المديرة،

 .في إطار الخطة التنظيمية

  .معايير و اجرائات المراجعة الداخلية: المبحث الثالث 

عنــد القيــام بتنفيــذ عمليــة المراجعــة الداخليــة يجــب علــى المراجــع الــداخلي إتبــاع مجموعــة ضــوابط تحكــم 

  .ضمان السير الحسن لعملية التنفيذعملية التنفيذ من حيث الطرق والخطوات ومختلف التقنيات المتبعة من أجل 

  1:أدوات المراجعة الداخلية: المطلب األول

يستخدم المراجع الداخلي في إطار مهمته عدة أدوات وآليات لتحقيق األهـداف التـي ينبغـي التوصـل إليهـا 

  :وتتصف هذه األدوات بثالثة خصائص أساسية

 .المناسبة لتحقيق الهدف المطلوب وال تخدم بشكل منهجي يختار المراجع األداة أو األلية - 

 .ال يقتصر استخدام هذه األدوات واآلليات على المراجعة الداخلية بل يمتد استخدامها إلى أطراف عديدة - 

يمكــن أن يســتخدم المراجــع أداتــين مختلفتــين فــي إطــار عمليــة المراجعــة واحــدة تخــص نفــس العنصــر بحيــث  - 

 .للتحقق من النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام األداة األولى تستخدم األداة الثانية

  :وفيما يلي يتم التطرق إلى األدوات التالية

  :قوائم االستقصاء .1

وهـــي قائمـــة نموذجيـــة تشـــمل مجموعـــة مـــن األســـئلة والتـــي تتنـــاول جميـــع نـــواحي النشـــاط داخـــل المؤسســـة 

  .الخ....الشراء والبيععمليات النقدية، عمليات : وخاصة العمليات المعتادة

                                                           

-83ص ص, 2011-2010مكتبـة بـن موسـى السـعيد للنشـر والتوزيـع ،الـوادي، ، المراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات،زين يونس، عوادي مصطفى  -1

88. 
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يتم توزيعها على الموظفين لتلقـي االجابـات لتحليلهـا لتقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة ومـدى فعاليتـه وتكـون األسـئلة   

  "ال"أو " نعم: "تكون ب واإلجابةعلى عدة أجزاء في مختلف مجاالت النشاط 

  :ومن مزاياها

 .تغطية جميع المجاالت - 

 .األسلوب من طرف أشخاص أقل تأهيال وخبرةامكانية استخدام هذا  - 

  :ومن عيوبها ما يلي

 .االجابات عن األسئلة تمثل وجهة نظر من أجاب عليها وليس وجهة نظر القائمين بها فعال - 

 .االجابة بنعم أوال غير كافية إلعطاء صورة كاملة عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية - 

عمـال التـي يـتم تنفيـذها أكثـر مـن التركيـز علـى األفـراد أو المجموعـات أسلوب قوائم االستقصاء يركز على األ - 

 .التي تؤدي هذه األعمال

  :أدوات الوصف .2

وتتمثـل فــي تقـديم تعـاليق مـن طــرف الجهـة التـي تكـون محــل المراجعـة ويعـاب عليهـا أنهــا  :الدراسـة الوصـفية •

 .تضيع الكثير من الوقت من خالل تقديم المعلومات والتوسع فيها

المخطط الوظيفي انطالقا من المعلومات التي تحصل عليهـا  بإعداديقوم المراجع الداخلي : الهيكل التنظيمي •

من عمليات االستجواب والمالحظـة والسـرد التـي قـام بهـا فـي بدايـة المهمـة حيـث يسـتعمل المراجـع هـذه األداة 

 :من أجل معرفة ما ان كان هناك 

 .شخص واحد يقوم بعدة وظائف - 

 .احدة يقوم بها عدة أشخاصوظيفة و  - 

 .عدم اسناد وظيفة ما الى شخص محدد - 

 .شخص بدون وظيفة - 

تسـتخدم هـذه الشـبكة لتحليـل الوظـائف أو اإلجـراءات محـل الدراسـة إلـى أعمـال أوليـة : شبكة تحليل الوظـائف •

 :بهدف تحديد النقائص ومعالجتها وتتكون هذه الشبكة من ثالثة أعمدة كالتالي

 .فيه تحديد األعمال األولية المتعلقة بالوظيفة أو اإلجراء بشكل مفصل ومتسلسل يتم: العمود األول - 

 .توضح فيه طبيعة المهمة سواء كانت تتعلق بالتنفيذ، التصريح، التسجيل، المراقبة: العمود الثاني - 

 .وفيه األشخاص دو العالقة بمختلف المهام الوظيفية: العمود الثالث - 
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هي طريقة تحليل يقـوم مـن خاللهـا المراجـع بعملـه، حيـث يبـدأ مـن الوثيقـة الخبـرة أو النتيجـة  :مسار المراجعة •

المتوصل اليها الى غاية المصدر عن طريق مراجعة كل الخطوات التي تتوسط بين النتيجة والمصدر ويجب 

 .على المراجع التركيز جيدا

لية حيث يتم وصف الوثائق المختلفة، مناصب هي تعبير شكلي لمجموعة من العمليات المتتا: خرائط التدقق •

 .للمؤسسة اإلداريالعمل، القرارات وغيرها التي تعرض برموز وأشكال مرتبطة بها حسب التنظيم 

حيث تبين هذه الخرائط دورة انتقـال الوثـائق بـين مختلـف الوظـائف ومراكـز المسـؤولية وهـي تقـدم نظـرة كاملـة 

  .ها وتهدف الخرائط الى اختيار دقة تطبيق اإلجراءات وفعاليتهاعن تسلسل المعلومات واجراءات انتقال

وهــي وســيلة تحليــل بســيطة وفعالــة يقــوم المراجــع كلمــا واجهتــه مشــكلة مــا،  :ورقــة الكشــف وتحليــل المشــاكل .3

  :أوخطأ ما أو مالحظة نقائص، وتتكون كل ورقة من العناصر التالية

 .األسباب، النتائج، التوصيات، المعاينة -

 

  :المعاينة االحصائية .4

يمكن تعريفها على أنها خطة تطبيق بطريقة تسمح باستخدام القوانين االحتماالت للوصول الى أراء حول 

المجتمــع المــراد دراســته وهــي تعبــر عــن العمليــة الشــاملة التــي تضــمن تحديــد العينــة واختيــار العناصــر واختيارهــا 

  .وتقييم النتائج

  : خطوات أساسية 3ه الطريقة ويتبع المراجع عند استخدام هذ

تحديـد يسمح بتحديد الرقابـة التـي في هذه الخطوة تحديد الهدف أو األهداف المراد تحقيقها ما : تصوير السبر/ 1

  :القيام بها بهدف تحديد نوع الخطأ الذي يريد المراجع أن يتحقق غيابه ويقوم ب

تحقيقها وتكوين رأي حول المعلومـات التـي  تحديد المجتمع االحصائي حسب األهداف المسطرة المرغوب في - 

  .تمثل المجتمع المحدد

 تحديد درجة الثقة المرغوب فيها التي تتماشى مع الموضوع المراد دراسته - 

تحديد معدل الخطأ المقبول أي الحد األعلى كنسبة مئوية للخطأ المقبول لمجتمع ما والخطأ المنتظر الوقوف  - 

 ن معدل الخطأ المقبولعليه والذي ينبغي أن يكون أصغر م

  :اختيار العينة/ 2
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ـــة حســـب حدســـه  ـــدخل العين ـــار المت ـــة الموجهـــة الشخصـــية حيـــث يخت ـــثالث طـــرق، الطريق ـــة ب ـــار العين تخت

مما يتعارض مع االحصاء والطريقة العشوائية وذلك باستعمال جدول األرقام العشوائية وطريقـة السـبر  الشخصي،

  .مثال 55أو  35أو  5الترتيبي بحيث انطالقة من نقطة معينة تؤخذ المفردات المرتبة 

  :استغالل نتائج المراجعة/ 3

  يتم استغالل نتائج المراجعة بالقيام بنوعين من التحليل

بتأكــده مــن أن األخطــاء واالنحرافــات التــي تمــالوقوف عليهــا ال تتعــارض مــع األهــداف : كمــي للنتــائجتحليــل  - 

 المسطرة 

وعلـى . تحليل نوعي لألخطار واالنحرافات والتأكد فيما كانت تكراريـة أم ال وكـذلك فيمـا اذا كانـت اراديـة أم ال - 

 ,المراجع في النهاية اتخاد قرار قبول المجتمع أو عدم ذلك

  :أليات المراجعة الداخلية: ياثان

  1 :ان كافة أنواع المراجعة تستخدم أساليب وأليات متماثلة على موقف معين وتتضمن تلك األليات مايلي

وهي أليات نافعة فـي تـوفير معلومـات تسـاعد علـى التفكيـر واتخـاد القـرار ويمكـن أن تسـتخدم  :قوائم اختيارية .1

 .لفحص االلتزام بإجراءات معينة

وهي أدوات مفيـدة لمواقـف مباشـرة أو عنـد تكـرار عمليـة المراجعـة كجـزء مـن برنـامج مسـتمر  :استقصاءقوائم  .2

 .ومن األفضل عدم تقييد األسئلة بإجابات محددة

يمكن القيام بتلك المقابالت لزيادة وعي األعضـاء وجمـع المعلومـات عـن طريـق القيـام بطـرح أسـئلة  :مقابالت .3

 .ختلف األمور المتعلقة بنشاطات المؤسسةمختلفة تتعلق بنظم االدارة وم

مراقبــة كيــف يمكــن أن تــوفر العمليــة المنفــذة صــورة أكثــر واقعيــة لمــدى االلتــزام بــإجراءات محــددة  :المالحظــة .4

 .مقارنة بما يمكن الحصول عليها وتكون عملية المالحظة على األصول و الوثائق والتصرفات في المؤسسة

ع المــوظفين الرئيســيين للمواقـــع الحظــاهم  بأنشــطة المراجعـــة الداخليــة ومـــا مــن المعتـــاد أن تــتم مـــ :المناقشــة .5

 . ومطلوب منه

يتم توثيق وتسـجيل نتيجـة المراجعـة الداخليـة فـي تقريـر يوضـح النتيجـة المتوصـل إليهـا ونـوع التقريـر  :التقرير .6

  .ومختلف التفاصيل المتعلقة بعملية المراجعة

 مراحل عملية المراجعة الداخلية   :المطلب الثاني

                                                           

 .303،304ص ص مرجع سبق ذكره،أمين السيد أحمد لطفي، 1
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تتميز مهمة المراجعة الداخلية بكونها تتبع نفس المنهجية مهما كان الهدف المسطر وتتم عملية المراجعة 

  1: الداخلية بواسطة أدوات وآليات وطرق مختلفة وتمر بثالث مراحل أساسية تتمثل فيما يلي 

  :مرحلة التحضير للمهمة  - 1

المراجع بالتحضـير للقيـام بالمهمـة عـن  طريـق تحديـد المعلومـات الواجـب الحصـول في هذه المرحلة يقوم 

عليها ومكان وجودها وتحديد األطراف التي يمكنها أن تساعده والعمل على التركيز في إعداد برنـامج سـليم ألداء 

  .المهمة وتمر هذه المرحلة بعدة خطوات 

  :األمر بالمهمة  -أ

لتفـويض الـذي تمنحـه اإلدارة العامـة إلـى مصـلحة المراجعـة الداخليـة بهـدف األمر بالمهمة هو عبارة عن ا

  :إعالم المسؤولين عن عملية المراجعة ويخضع إلى ثالث مبادئ 

 .ال يقرر المراجع الداخلي بمفرده عن مهمته، وٕانما يقوم بالمهام التي تطلبها اإلدارة العامة - 

 .اإلدارة العليا أو لجنة المراجعةيجب أن يصدر األمر بالمهمة من سلطة مؤهلة عادة  - 

  .إعالم المسؤولين الذين لهم عالقة بالمهمة - 

  :مرحلة التعود -ب

تتطلـــب هـــذه المرحلـــة مـــن المراجـــع الـــداخلي قـــدرا مـــن الثقافـــة الماليـــة ،التســـييرية والتقنيـــة تســـاعده علـــى فهـــم 

  .الموضوع الذي هو بصدد مراجعته 

ـــــة إلـــــى  درجـــــة تعقـــــد الموضـــــوع وٕالـــــى مـــــؤهالت المراجـــــع ووفـــــرة وتخضـــــع مـــــدة مهمـــــة المراجعـــــة الداخلي

  .المعلومات،الوثائق وملفات العمل الخاصة بمهمات المراجعة السابقة

  :ومن خالل هذه المعلومات يقوم المراجع بإعداد خطة التقارب ويهتم المراجع ب

 .فهم تنظيم الوحدة بشكل دقيق  - 

 .فهم األهداف والمحيط  - 

 . مستخدمة التعرف على تقنيات العمل ال - 

 .المضمون االقتصادي واالجتماعي  - 

 .معرفة المضمون التنظيمي للوحدة  - 

  .عمل الوحدة  - 
                                                           

 التسيير فرعوعلوم  يةاالقتصادعلوم ال كلية،ماجستير مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة ،رسالة  عيادي محمد لمين،-1
 . 119ص .2008-2007إدارة أعمال،
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  :خطة التقارب –ج 

الخاضـــع للمراجعـــة إلـــى ) الوظيفـــة أو اإلجـــراء(وهــي وثيقـــة تظهـــر فـــي شـــكل جـــدول يقـــوم بتقســـيم النشـــاط 

  :يلي  أعمال أولية سهلة  المالحظة ويتطلب وضع خطة التقارب ما مجموعة

 .                                                          تقسيم النشاط إلى أعمال أولية - 

  .اإلشارة إلى الهدف والفائدة من األعمال األولية   - 

  .وتظهر خطة التقارب في جدول من عمودين يبين األهداف واألعمال  

  :  تحديد مواقع الخطر -د

تعريفها والكشف عن المشاكل والنقائص وتقديم التوصيات لمعالجتهـا يقوم المراجع بتحديد مواقع الخطر و 

  :ويقوم المراجع بإكمال جدول خطة التقارب بإضافة

  .يحدد الخطر المتعلق بكل عمل  :عمود ثالث   -

  .عال،متوسط،ضعيف:في ثالث مستويات ملخص للخطر:  عمود رابع -

ســـــائل الرقابـــــة الداخليـــــة إلبطـــــال هـــــذه المخـــــاطر باالعتمـــــاد علـــــى اإلجـــــراءات، المعـــــايير،  :عمـــــود خـــــامس -

 .اإلشراف، األدوات المالئمة أو األفراد المؤهلين

اإلشـارة إلـى اإلجـراءات ذات أهميـة هـل موجـودة أو العكـس وٕان كانـت وسـائل   أخـرى تـتحكم : عمود سادس -

  .في العمل 

  :التقرير التوجيهي -و

وثيقة تعرض األهداف التـي يريـد المراجـع الـداخلي تحقيقهـا ويبـرم هـذا العقـد بينـه واألطـراف األخـرى التـي 

ستخضع للمراجعة، ويقوم بإعداده المراجع ثم يعرضـه للطـرف اآلخـر للمصـادقة عليـه ولـه الحـق أن يعطـي وجهـة 

  :لي نظره فقط والقرار األخير للمراجع الداخلي ويعرض التقرير التوجيهي ماي

تتعلق باألهداف الدائمة للرقابة الداخلية والمتمثلة في حماية األصـول، دقـة المعلومـات، احتـرام : األهداف العامة-

  .القواعد والتعليمات، تعظيم الموارد

تتعلــق بمختلــف إجــراءات الرقابــة التــي ســيتم اختبارهــا مــن طــرف المــراجعين وتتعلــق بمواقــع  :األهــداف الخاصــة -

  .مسبقا الخطر المحددة
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يقتــرح المراجعــون تــدخالتهم لتحقيــق أهــداف المراجعــة مــن جــانبين ،األول يتعلــق بمجــال العمــل  :مجــال التــدخل -

الـــــوظيفي، الفـــــروع التـــــي ستخضـــــع للمراجعـــــة فـــــي إطـــــار هـــــذه المهمـــــة،والثاني يتعلـــــق بمجـــــال العمـــــل الجغرافـــــي 

  ).مصنع،منطقة(

  :مرحلة تنفيد المهمة  – 2

إلــى الميــدان للقيــام بأعمــال المراجعــة وتبــدأ باجتمــاع افتتــاحي بهــدف معالجــة مخطــط ينتقــل المراجــع الــداخلي 

  : عملية المراجعة، ويتم إرسال جدول األعمال مرفق بتقرير توجيهي يشرح محتوى هذا األخير ويتضمن

  .التعريف بفريق المراجعين الداخلين •

  .تحديد المواعيد واألشخاص •

  .عة تحديد الشروط المادية لمهمة المراج •

 .التذكير باإلجراءات الميدانية خالل عملية المراجعة •

عمليــة المراجعــة الداخليــة عــن طريــق فحــص مختلــف الســجالت والمســتندات والملفــات عــن طريــق إعــداد  وتــتم •

مخطــط المراجعــة والتفتــيش الميــداني وٕاعــداد قــوائم االستقصــاء وتكــوين النتــائج والتوصــيات وٕاعــداد ورقــة إبــراز 

 .وتحليل المشاكل واستكمال نتائج المراجعة

  

  1: مرحلة إعداد التقرير -3

المتضـــمن فـــي إيصـــال النتـــائج وينبغيعلــى المراجـــع الـــداخلي خـــالل عمليـــة الفحـــص  430حســب المعيـــار 

والمراجعــة أن يقــوم بتحديــد الشــكل الــذي ســيقدم فيــه أعمالــه لتوضــيح الوضــعية الماليــة للمؤسســة مــن أجــل اتخــاذ 

  .الفعالية تعديالت في سياساتها وٕاصدار القرارات التصحيحية والعمل على رفع مستوى األداء و 

  .المراجعة الداخليةمنهجية أثر تكنولوجيا المعلومات على : المطلب الثالث 

مما الشك فيه أن التطورات السريعة في تكنولوجيا الكمبيوتر وصناعة المعلومات فرضت على المراجع 

س نظرة الداخلي تحديات، من بينها ضرورة تعديل طريقة تفكيره ونظرته إلي المتغيرات المحيطة به، لي

المعارضة، ولكن نظرة الواقع وضرورة االستفادة من تلك المتغيرات لتطوير أدائه إلى األجود واألحسن، وهذا 

  2:األمر أحدث تغييرًا جوهريا في منهجية المراجع الداخلي علي النحو التالي

                                                           

 . 97ص ذكره،سبق  مرجع ،عوادي مصطفىزين يونس، -1
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وني للبيانات، التغيير في ثقافة ومعرفة المراجع، حيث يجب اإللمام التام بأساسيات التشغيل االلكتر  •

  .وتكنولوجيا صناعة المعلومات والدراسة الكاملة بلغات وبرامج ووسائل الكمبيوتر المتطورة

إعادة النظر في خطة وبرنامج المراجعة، وال سيما أن جزءًا كبيرا من عناصر النظام المحاسبي موجود داخل  •

  .جهاز الكمبيوتر مثل الدفاتر والمستندات والقوائم والتقارير

ادة النظر في طبيعية أدلة اإلثبات، واالستفادة من الكمبيوتر وأساليب بحوث العمليات في الحصول على إع  •

  .مزيد منها بجانب أو بديًال عن األدلة التقليدية

واالستفادة من مدخل المراقبة والتحكم الذاتي المعروفة في علم  إعادة النظر في آلية نظم الضبط الداخلي، •

  .النظم بتقوية نظم الضبط الداخلي للبيانات والمعلومات

إعادة النظر في طرق إعداد وعرض تقارير المراجعة بما يتواءم مع التطورات الحديثة في فكر ومنهجية  •

  .از المسائل الجوهرية وتجنب الحشو غير النافعاإلدارة العليا، وتطبيق مبدأ الرقابة باالستثناء، وٕابر 

االستفادة من تزاوج أساليب المعرفة المختلفة، والذي أصبح سمة من سمات العصر، وهذا ما يطلق عليه  •

  .Inler Disciplinary Approachأسم 

  نطاق وكيفية المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني للبيانات  -1

  1:اهتمامه في ظل التشغيل االلكتروني للبيانات، وتحليل المعلومات علي النواحي اآلتيةيركز المراجع 

  المراجعة السابقة على المدخالت  - 1-1

ويتمثل ذلك في مراجعة الدورات المستندية، ومراقبة أو متابعة انسياب البيانات من خالل المستندات،  

متعارف عليها، وطبقا للنظم واللوائح الداخلية ودليل اإلجراءات، واستيفائها لكافة الشروط الشكلية والموضوعية ال

  : وما في حكم ذلك، ومن الوسائل التي تستخدم في هذا المجال

  .حصر وتبويب المستندات التي تؤخذ منها البيانات ومراجعتها  -

  المقارنة بين اإلجماليات والتفاصيل؛  -

  .نات وٕاعداد سجل خاص بهااستخدام أسلوب األرقام المسلسلة في إدخال البيا  -

                                                           

 .164ص 2006الدار الجامعية االسكندرية،  المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني،نادر شعبان السواح،  ثناء على القباني، 1
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 .توثيق البيانات الداخلة من جهة أو شخص مسؤول  -

  

  المراجعة علي البيانات الداخلة إلى الكمبيوتر  - 1-2

  : ويركز المراجع على اآلتي   

التأكد من صحة البيانات المقدمة إلي قسم إعداد البيانات بقسم الحاسبات اإللكترونية من خالل مراجعتها  -

المستندات، فمثًال إذا كانت األجور سوف يتم حسابها بمعرفة الكمبيوتر ففي هذه الحالة يجب أن على 

  .تتطابق البيانات الواردة في كشوف األجور على سجل األجور

التأكد من صحة المعلومات والتعليمات المطلوب إتباعها عند القيام بتشغيل البيانات، وهذا يتطلب منه دراسة  -

  .تر واالطمئنان إلى سالمتهابرامج الكمبيو 

التأكد من أن التعديالت واإلضافات في البيانات الداخلة قد أضيفت إلي البرنامج المخزن في الكمبيوتر بعد  -

  .موافقة الجهات المخولة بذلك

  المراجعة على برامج الكمبيوتر المستخدمة في تشغيل البيانات  - 1-3

يصعب التعديل فيها إال بناًء على برنامج جديد، وال يكون عندما تدخل البيانات إلي الكمبيوتر فإنه 

هناك فرصة سانحة للتالعب أو الغش أو حدوث أخطاء، ولقطع الشك باليقين، يمكن للمراجع الداخلي التأكد 

من أن البيانات والمعلومات المخزنة داخل الكمبيوتر مطابقة لألصل وفي هذه الحالة يركز المراجع على ما 

  1:يلي

  .حة تصميم البرنامجص  - 

  .سالمة أداء الحاسب االلكتروني  - 

  .من المنظور المحاسبي) أوامر التشغيل ( سالمة األوامر والتعليمات   - 

  .وجود وسائل التحكم الذاتي داخل البرنامج  - 

  .صحة التعديالت المدخلة على برامج الكمبيوتر  - 

                                                           

 .559 -535ص ص سبق ذكره، مرجع ،&��ن . �و&�وف، ��رك ج. &�*ن أ 1
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ر التي تستخدمها المنشأة عن طريق إدخال بيانات ويمكن للمراجع في هذا الصدد اختبار برامج الكمبيوت

  .تجريبية إلى الكمبيوتر وتشغليها مرة أخرى باستخدام األساليب اليدوية، ويقارن بين مخرجات الحالتين

  

  المراجعة على المخرجات من المعلومات  - 1-4

  : يتركز دور المراجع في هذه المرحلة على ما يلي

  .المعلومات الواجب أن تكون من ناحية التصميم والواقعية مع المخرجات الفعلية مطابقة •

التأكد من أن تفسير المحاسب أو غيره مستندا إلى أرقام صحيحة واردة في مخرجات الكمبيوتر لتالفي  •

  .التالعب في تفسير تلك المعلومات

أن معظم المديرين ليسوا خبراء في مجال الكمبيوتر يجب التأكد من أن التقارير المرفوعة إليهم تطابق  بما •

من الناحية الموضوعية المعلومات الواردة من مخرجات الكمبيوتر ومن أن اقتراحاتهم قد روعيت عند تشغيل 

 .البيانات دورة أخرى

  االلكتروني للبياناتإجراءات المراجعة الداخلية في حالة التشغيل  -2

  1: تتمثل إجراءات المراجعة في حالة التشغيل االلكتروني للبيانات في اآلتي  

  

 :المراجعة حول الحاسب االلكتروني  •

حيث يتم التأكد من صحة البيانات الداخلة بمراجعتها على المستندات، وكذلك مراجعة المعلومات الخارجة  

  للتأكد من السالمة والموضوعية؛

 

  عملية المراجعة حول الحاسب ):01(شكل رقم 

  

  

                                                           

 .177ص سبق ذكره، مرجع ،ثناء على القباني، نادر شعبان السواح 1

 مخرجات العمليات نظام معالجة البيانات الكترونيا مدخالت العمليات

 مخرجات العمليات إجراءات المراجع العمليات مدخالت

  المقارنة 

  من جانب

 المراجع



 المراجعة الداخلية                    :                          الفصل الثاني 

 

69 

 

  

  

 

 

 .178مرجع سابق، ص ثناء علي القباني، نادر شعبان السواح،: المصدر

 : المراجعة داخل الحاسب االلكتروني •

حيث يتم التأكد من صحة التشغيل الداخلي في ضوء البرنامج المعد، ويتم ذلك عن طريق المقارنة بين  •

أو تشغيل نفس البيانات باستخدام برنامج كمبيوتر آخر  التشغيل اليدوي وبين التشغيل االلكتروني للبيانات،

  .وٕاجراء المقارنة

حيث يستطيع المراجع استخدام إمكانيات الحاسب االلكتروني في : المراجعة باستخدام الحاسب االلكتروني •

  :تنفيذ بعض عمليات المراجعة ومنها على سبيل المثال ما يلي

  .التحقق من صحة العمليات الحسابية  -

  .طابقة بين الموازين الفرعية والميزان العامالم  -

  .استخراج األرصدة الشاذة  -

  .تحليل األرصدة التي تزيد أو تقل عن أرقام محددة إلعطائها مزيدًا من الفحص  -

  .تحليل بعض األرصدة مثل المتحركة والبطيئة والساكنة  -

  .لمالية على فترات قصيرةاستخدام إمكانيات الحاسب االلكتروني في إعداد القوائم والتقارير ا  -

 .االستفادة من أسلوب التغذية العكسية بالمعلومات  -
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 :خالصة الفصل

، فهي اتم التعرف على المراجعة الداخلية والتي تعتبر نشاطا داخليا مستقال تنشئه اإلدارة لخدمته     

أداة رقابية تعرض تقييم السياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة ووظيفة استشارية القتراح 

وأيضا تعرفنا أهمية المراجعة الداخلية داخل المنشأة، وضرورة توفر . التحسينات المطلوبة والالزم إدخالها

ن قبل اإلدارة، فكلما كان نظام نظام رقابة داخلي فعال يضمن االلتزام بالسياسات والقوانين المسطرة م

  .الرقابة الداخلي ذو فعالية كان الوصول إلى أهداف المنشأة كما هو مخطط له

وتطرقنا كذلك إلى معايير المراجعة الداخلية، ومنها المعايير العامة ومعايير العمل الميداني، ومعايير    

على منهجية المراجعة الداخلية، فهو يساهم  إعداد التقرير، ومن ثم رأينا كيف يؤثر التشغيل االلكتروني

  .في تسهيل العمل على المراجع سواء كان المراجع الداخلي أو الخارجي



  :الفصل الثالث  

دراسة حالة       

مؤسسة كوابل  

  ENICABبسكرة  
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 ENICABدراسة حالة مؤسسة كوابل بسكرة :الفصل الثالث 

  :تمهيد 

سنحاول من خالل هذا الفصل الدمج بين الخبرات النظرية مع الواقع العلمي وذلك من خالل دراسة على مستوى 

  .وذلك باجراء دراسة ميدانية على مستوى هذه المؤسسة  ENICABالموسسة الوطنية لصناعة الكوابل 

هذه الدراسة هو التعرف على كيفية عمل نظام المعلومات المحاسبي وتطوره في المؤسسة محل ان الهدف من 

معرفة دور المراجعة الداخلية في تقييم نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة والذي يعتبر على رأس األنظمة و ,دراسة 

ع المؤسسات الجزائرية من خالل والتعرف أكثر على واق ,الوظيفية األخرى بما فيها نظام المعلومات المحاسبية 

  .ببسكرة في منطقة النشاطات، الكائن مقرها ENICABدراسة ميدانية لمؤسسة الكوابل 

وكيفية عمل نظام المعلومات المحاسبي فيها ليكون المبحث وهذا من خالل عرض تقديم للمؤسسة محل الدراسة 

المخزون والتحقق من المبيعات كما سنتعرف على الثالث حول المراجعة الداخلية للمبيعات منخالل مراجعة 

  .المراجعة المستندية للمبيعات 
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  تقديم المؤسسة محل الدراسة: المبحث األول

حتى تصل إلى ما هي عليه األن بعدة مراحل و تعتبر من أهم المؤسسات في  ENICABلقد مرت مؤسسة 

  .الجزائر لصناعة الكوابل

  :ENICAB تعريف مؤسسةنشأة و : المطلب األول 

سوف نتناول من خالل هذا المطلب نشأة هذه المؤسسة التعرف بها و االمكانيات المادية و البشرية المتوفرة بها 

  .و في األخير أهم األنشطة و المهام التي تقوم بها

ناعة من خالل التنمية االقتصادية و االجتماعية بالجزائر ، و بغرض خلق الص: نشأة المؤسسة : أوال

الكهربائية و االلكترونية و لتلبية احتياجات السوق من الكوابل الكهربائية ، انطلقت األشغال النجاز مشروع وحدة 

  .80/1984تطبيقا للمخطط الرباعي الثاني للتنمية الوطنية  1980صناعة الكوابل الكهربائية لبسكرة في فيفري 

لمنبثق عن مختلف القرارات اللصادرة في نهاية العشرية وفي اطار إعادة تنظيم االقتصاد الوطني ا      

المتعلق باعادة هيكلة المؤسسات  01/01/1983الصادر بتاريخ  20/82و طبقا للمرسوم رقم  1970/1980

بتكلفة  SONELECالعمومية االقتصادية، تجزأت المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل و ترتيب األجهزة اإللكترونية 

  : و انقسمت هذه األخيرة إلى عدة مؤسسات ، نذكر منها ما يلي. يون دينار جزائري مل 1927تقدر ب 

*ENIE :المؤسسة الوطنية لصناعة األجهزة اإللكترونية مقرها سيدي بلعباس.  

*ENIL :المؤسسة الوطنية اإللكترونية مقرها بلكور.  

*ENIEM :المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية مقرها تيزي وزو.  

*ENIEC :المؤسسة الوطنية لصناعة البطاريات مقرها سطيف.  

*ADNIE: مؤسسة توزيع العتاد الكهربائي مقرها العاصمة.  

*ENICAB  : المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الكهربائية مقرها العاصمة ، و تشرف على وحدات انتاجية

  : و هي 83/27ألحقت بموجب المرسوم 
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المتخصصة بصناعة الكوابل و األسالك الكهربائية ذات الضغط المنخفض و  وحدة جسر قسنطينة بالقبة و*

  .طن سنويا 28000المتوسطة بطاقة انتاجية قدرها 

وحدة واد السمار و هي متخصصة بصناعة الكوابل الكهربائية بأنواع متعددة ، تقدر طاقتها االنتاجية ب *

  .طن سنويا 28000

  :التعريف بالمؤسسة:ثانيا

من أهم و أكبر المشاريع على المستوى الوطني و االفريقي في صناعة الكوابل  ENICABتعتبر مؤسسة 

 %40و مؤسسات أجنبية بنسبة  %60الكهربائية ، و قد ساهمت في انجاز هذا المشروع مؤسسات وطنية بنسبة 

  :و المؤسسا الوطنية التي ساهمت في انجاز هذا المشروع هي 

Genisider:عمال الهندسة المدنيةاهتمت بأ.  

Snmetal :قامت باعداد وتركيب األعمدة الحديدية. 

Enel:اختصت في اعداد األجهزة الكهربائية. 

BATIMENTAL:و هي مؤسسة مختصة في أعمال البناء. 

ENP/SNIC-VAPU:مهمتها الطالء و الدهن. 

ENMGP:و هي مختصة في أعمال النجارة. 

ENITEC:مهمتها التكييف و التهوية.  

 :أما المؤسسات األجنبية فهي

Sket: مؤسسة ألمانية كلفت بدراسة و تجهيز المشروع باألالت و المعدات و تكوين األيادي العاملة المحلية

 .بألمانيا

Inves-import: مؤسسة يوغسالفية مهمتها تركيب األالت. 

Sogeleres:مؤسسة فرنسية دراسة أشغال الهندسة المدنية. 
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Vengotte:جيكية مهمتها إختيار تركيب األالت مؤسسة بل.  

، و أصبح مقر مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة في 1998عن المؤسسة الوطنية عام  ENICABو قد انفصلت 

كلم عن الجزائر العاصمة 450تبعد حوالي  46المنطقة الصناعية غرب المدينة على جانب الطريق الوطني رقم 

و  2008رأس مالها ثمانون مليون دج و منذ ماي  1997-11- 04، و قد استفادت من قرار االستقاللية في 

أصبح رأسمالها يقدر ب مليار و عشرة مليون دج، موزع  General cableبعد الشراكة مع الشركة اإلسبانية 

هكتار مغطاة تشتمل على ورشات  42:ملك للدولة، و تقدر مساحتها ب %30للشركة االسبانية و  %70بنسبة 

هكتار تشتمل على  26:ة حرة تقدر ب أما القسم الباقي فهو عبارة عن مساح. و غيرها..انتاج ، مباني ادارية

تخصصت في صناعة الكوابل الكهربائية بمختلف أنواعها و التي تصل إلى . موقف للسيارات و مساحة خضراء

  .طن سنويا 28000نوعا، و تقدر طاقتها االنتاجية ب  530حوالي 

اس ، و مواد أخرى تستعمل باإلضافة إلى مادتي األلمنيوم و النح PRC،PVCو تعتمد في انتاجها على مادتي 

  :و تقوم المؤسسة باستيراد معظم موادها األولية من . PVCفي تحضير 

-Tehfem : شركة تركية تزود المؤسسة بمادةPVC المسحوق.  

-Parccrich:شركة اسبانية تزود الشركة بمادة النحاس.  

-Omayasociete :شركة فرنسية تزود المؤسسة بمادة الطباشير. 

-B-pchemical : شركة بلجيكية تزود المؤسسة بمادةPRCو مادة الأللمنيوم مستورد من مصر ،.  

،  16/04/2010يبلغ عدد العمال في مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة إلى غاية  :اإلمكانات المتاحة: ثالثا

مين إلى إطارات منهم يشتغلون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في االنتاج ، مقس  % 77عامال، حوالي  1017

  :،أعوان التنفيذ حيث

و هم المهندسين و الحاصلين على  86من مجموع العمال، أي ما يعادل   %8.456يمثلون نسبة : اإلطارات*

  .شهادة الليسانس، و في بعض األحيان التقنيون السامون الحاصلين على ترقيات

   .عون تحكم228ما يعادل  من مجموع العمال أي  %22.418و تمثل نسبتهم : أعوان التحكم *

  .عامل 703أي مات يعادل   %69.124و يشكلون النسبة المتبقية  :أعوان تنفيذ*
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  :رابعا نشاط المؤسسة

يقتصر نشاط المؤسسة لصناعة الكوابل ببسكرة على انتاج الكوابل الكهربائية بمختلف أنواعها المتمثلة في ما 

  :يلي

فولط و تصنع من مادتي النحاس و األلمنيوم و 1000إلى  600يتراوح ضغطها بين :كوابل صناعية -1

  .نوعا70حسب النوع المطلوب ، و يشمل هذا النوع على ما يقارب  PRC،PVCتستعمل فيها مادة عازلة مادة 

، و يشمل PVCفولط و تصنع من مادتين أوليتين النحاس، 750و  250يتراوح ضغطها بين :كوابل منزلية-2

  .نوعا 129على ما يقارب  هذا النوع من الكوابل

فولط و تصنع من مادتي النحاس و  30000و  1000يتراوح ضغطها بين :كوابل ذات ضغط متوسط-3

  .نوعا 70و تشتمل على ما يقارب  PRCاأللمنيوم و تعزل 

  .فولط 30000يفوق ضغطها :كوابل ذات ضغط مرتفع-4

يتكون من المغنزيوم ، السيليسيوم  PGCوم و خليط و يصنع هذا النوع من الكوابل من األلمني:كوابل التوزيع-5

  .نوعا 15و يشتمل على ما يقارب 

فولط و تصنع من األلمنيوم و النحاس، يستخدم في نقل  22000يقدر ضغطها حوالي :كوابل غير معزولة-6

  .أنواع 10الكهرباء عبر مناطق مختلفة و تشتمل على ما يقارب 

 ACER-ALمن  1999-1998و بعد إعادة الهيكلة استطاعت المؤسسة انتاج أنواع جديدة من الكوابل سنة 

MELEC ALUI  حيث يتمتع هذا النوع بالخفة و الجودة باالضافة إلى أن المؤسسة تقوم بصناع البكرات ،

  .الخشبية التي يلف عليها الكابل و ذلك في ورشات خاصة بها

الستخدامها في صناعة الكوابل الكهربائية ، باإلضافة  PVCة أصبحت المؤسسة تنتج مادة و في السنوات األخير 

 HTإلى أنها تقوم ببيعها للمؤسسات ذات الصناعة البالستيكية ، أما األن فهي تنتج نوع جديد من الكوابل 

  :هاالمنعزل ، أما مدخال المؤسسة من المواد األولية مختلفة تزودها بها مؤسسات عديدة من

MIDAL CABLE :مؤسسة بحرينية تزود المؤسسة باأللمنيوم.  

UNYM-SOCHTTE-BDYAMA :شركة فرنسية تزود المؤسسة بالطباشير. 
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SARC NISAN :مؤسسة تركية تمول المؤسسة بالنحاس. 

BPCHICAL : مؤسسة بلجيكية تزود المؤسسة بمواد أخرى مختلفة كاألواح، المسامير ، قطع الغيار ، و مادتي

  . PRC و PVCلعزلا

ENAP :بسكيكدة تزود المؤسسة بالخشب. 

ENIP  : بسكيكدة تزود المؤسسة بPVC.  

ENC : بالخروب تزود المؤسسة بالنحاس و PVC.  

و هناك مجموعة من المؤسسات الخاصة و  SONELGAZ ،CAMEG ،KAHRIF:و فيما يخص الزبائن هم

ا تعمل المؤسسة على اكتساب مكانة في السوق العالمية ، و العمومية التي تستهلك الكوابل أو تعيد تسويقها كم

  .منتشرين في كامل أنحاء الوطن و تعمل على توسيعها مستقبال) 23بعدد(للمؤسسة شبكة موزعين

م شرعت المؤسسة في وضع و تأسيس سياسة خاصة بجودة المنتوج و بذلك توصلت المؤسسة  1999منذ سنة

و هي األن تكثف مجهوداتها من أجل اإلبقاء على 2001سنة 9002اإليزو إلى الحصول على عالمة شهادة 

  .عالمة اإلشهاد و تطوير نوعية منتوجاتها و باإلستجابة إلى كل الطلبات

  ENICABالهيكل التنظيمي لمؤسسة : المطلب الثاني        

تحديد جيد للوظائف و األدوار يقوم الهيكل التنظيمي ألي مؤسسة انتاجية أو خدمية على الدقة و الوضوح في 

  .إلخ...حجم المؤسسة ، طبيعة السلعة، القدرات البشرية: التي تنظمها ، إلى جانب اعتبارات أخرى منها

عدة تغيرات منذ نشأتها بغية تحديد جيد  ENICABإلى جانب النشاط قد عرف الهيكل التنظيمي لمؤسسة 

ية و التنظيمية ، و كاستجابة للتغيرات االقتصادية وضعت للوظائف و كذا أخذ االعتبارات المادية و البشر 

المؤسسة هيكل تنظيمي يسمح لها بإعادة توزيع السلطات و تحديد المسؤوليات و تقسيم العمل بما يتالئم مع 

هو السائد و المعمول به و الذي يعكس وجود أربع مستويات ) 09(تغيرات المحيط الذي نشأت فيه، و الشكل 

  :يث نجد المديريات ، الدوائر ، المصالح، و يمكن تقسيم هذه المستويات إلى تنظيمية ، ح

تشرف هاته المديرية على مراقبة و متابعة سير المديريات ،حيث تتكون من األمانة العامة و : المديرية العامة

  :مجموعة مساعدين مكلفين بعدة مهام ، و هم
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يتولى هذا المساعد القضايا المتعلقة :  قانونية و النزاعاتمساعد الرئيس المدير العام المكلف بالشؤون ال*

  .بالزبائن الذين لم يسددوا ما عليهم من ديون ، و نزاعات متنوعة خاصة بالمؤسسة 

يهتم بمراقبة النظام المحاسبي و تفحصه لتفادي األخطاء المتوقعة : مساعد الرئيس المكلف بمراقبة الحسابات *

قة و االلتزام في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها للمحافظة على أصول و العمل على التحلي بالد

  .المؤسسة و ممتلكاتها

و يقوم بإنجاز البرامج اإلشهارية لترويج المنتجات و الدعاية : مساعد الرئيس المدير العام المكلف باإلشهار*

  .لترغيب الزبائن على اإلقبال

  :ت الفرعية التاليةتندرج تحت المدير العام المديريا

  :تتكون من الدوائر التالية: المديرية التقنية:أوال 

تشرف هذه الدائرة على تخطيط و تسيير العملية االنتاجية بمختلف مراحلها منذ دخول : دائرة اإلنتاج للكوابل- 1

يندرج عنها خمس  المواد األولية إلى الورشات حتى المرحلة النهائية المتمثلة في تعبئة البكرات الخشبية ، و

  :و تضم كل من . مصالح كل مصلحة تهتم بمرحلة معينة من مراحل االنتاج

  .مصلحة تخطيط االنتاج - 

  . PRCمصلحة العزل - 

  .مصلحة القلد و الظفر- 

  .PRCمصلحة التجميع و التغليف - 

 .PVCمصلحة التجميع و التغليف - 

اجية ميكانيكيا و كهربائيا و عتاد النقل و التكييف، و و هي التي تهتم بعملية الصيانة االنت:دائرة الصيانة-2

  :تضم المصالح التالية

  .مصلحة الصيانة الكهربائية- 

  .مصلحة الصيانة الميكانيكية- 



ENICAB دراسة حالة مؤسسة كوابل بسكرة     الفصل الثالث                        
 

79 

 

  .مصلحة صيانة العتاد- 

  .النقل و التكييف- 

  .مصلحة صيانة المناهج و المراقبة التنظيمية- 

التي بواسطتها يتم ) PVCبكرات خشبية ( مختلف المنتجات تقوم هذه الدائرة بصناعة:دائرة انتاج الملحقات-3

  :لف الكوابل حولها ، و تضم المصالح التالية

  .PVCمصلحة انتاج الحبيبات - 

  .مصلحة المنافع- 

  .مصلحة صنع البكرات و االسترجاع- 

  .مصلحة التكنولوجيا و ضمان الجودة- 

تتولى مراقبة المنتوج تام الصنع للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات و  :دائرة التكنولوجيا و ضمان النوعية-4

كذا مراقبة و فحص المواد المشتراة قبل تخزينها للتأكد من مطابقتها للمعايير و صالحيتها لالستعمال و هذا من 

  :خالل المصالح التالية

  .مصلحة التكنولوجيا و التنمية- 

  .مصلحة المخابر و التجارب- 

  :تشمل هذه المديرية على دائرتين :المديرية التقنية التجارية: ثانيا

تنظم و تراقب دائرة المخزون سواء تعلق األمر بالمنتج النهائي و الملحقات ، و :دائرة تسيير المنتج النهائي-1

  :تشرف على مصلحتين

  .مصلحة تسيير الكوابل- 

  .مصلحة تسيير إنتاج الملحقات- 
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دراسة السوق، كما تقوم بتسير عملية البيع و توزيع المنتجات و ايجاد منافسين و من مهامها :دائرة التسويق-2

  .مصلحة البيع و مصلحة التسويق : عمالء و إبرام العقود المتعلقة بالبيع ، و نجد فيها مصلحتين

ة لتوفير جميع تعتبر هذه المديرية األهم في المؤسسة إذ تعد المسؤولة أمام المديرية العام:مديرية الشراء: ثالثا

مستلزمات العملية االنتاجية ، كما تقوم بوضع سياسة خاصة بعملية الشراء تهتم بوضع البرمجة األساسية 

  .للمشتريات تضم دائرة الشراء التي تتكون من المصالح التالية

  .مصلحة تسيير مخزومن قطع الغيار- 

  .مصلحة تمويل العبور- 

  .مصلحة تسيير المواد األولية- 

تقوم هذه المديرية بمتابعة الحركة اليومية للعمال  تهيئة النقل و  :مديرية الموارد البشرية و الوسائل: رابعا

المسؤولية على مراقبة الموارد البشرية الخاصة بالمؤسة و تشرف على دائرة المستخدمين و التكوين، و هي 

  :تشرف على المصالح التالية

  .مصلحة المستخدمين- 

  .لخدمات االجتماعيةمصلحة التكوين و ا- 

  .مصلحة الوقاية و األمن- 

  .مصلحة الوسائل العامة- 

و تهتم بتسجيل العمليات المالية و المحاسبية بحيث تعطي صورة واضحة  :مديرية المالية و المحاسبة: خامسا

: عن الوضع المالي و المحاسبي للمؤسسة و التسيير المالي للمدخالت و المخرجات و تضم مصلحتين 

  .ة الميزانية و مصلحة الماليةمصلح

  :و يتمثل الهيكل التنظيمي لمديرية المالية و المحاسبة في الشكل الموالي
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  .الهيكل التنظيمي لمديرية المالية و المحاسبة:)02(الشكل رقم  
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  .مديرية المالية و المحاسبة : المصدر                   

  :دائرة المالية و الميزانية -1

  :بتسيير أموال المؤسسة و تسديد مختلف العمليات إضافة إلى إعداد الميزانية التقديرية و هي تنقسم إلى تقوم 

و هي المصلحة المسؤولة عن إعداد الميزانيات التقديرية و مراقبة التكاليف ، و هي تتكون  :مصلحة الميزانية-أ

  .من رئيس المصلحة و رئيس فرع الميزانية

النفقات، (المصلحة المسؤولة عن  مختلف العمليات المالية و مراقبة حركة األموال   هي :مصلحة المالية- ب

  ). اإليرادات 

  :يتمثل الهيكل التنظيمي لهذه الدائرة كما يلي:دائرة المحاسبة-2
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  الهيكل التنظيمي لدائرة المحاسبة:)03(الشكل رقم 
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  دائرة المحاسبة التابعة لمديرية المالية و المحاسبة :المصدر   

تهتم دائرة المحاسبة بمتابعة المصاريف و المدخالت و المخرجات باإلثبات المحاسبي و تسجيل العمليات 

دورة و هي تشرف على اليومية و كذا اإلشراف على عمليات الجرد إلى غاية إنهاء الميزانية الختامية لكل 

  :مصلحتين

و هي المسؤولة عن تنفيذ العمليات المختلفة مع بيع و شراء و العمليات المحاسبية :مصلحة المحاسبة العامة-أ

  :المختلفة و تحتوي على الفروع التالية

تقييدها و يعمل هذا الفرع على استقبال الفواتير من مصلحة المالية و :فرع الحساب الجاري و الصندوق*

  .بسجالت خاصة و التي يتم تسديدها من طرف هذا األخير

يهتم بتنفيذ كل العمليات الخاصة بفواتير الشراء و الخدمات و االستثمارات و تتم مراقبتها من  :فرع الموردين*

  .حيث الكمية و السعر، اضافة إلى أنه يقوم بإرسال نسخة إلى مصلحة المواد لقسم المحاسبة التحليلية 
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يقوم هذا الفرع باستالم الفواتير من مصلحة المبيعات و مراجعتها و مراقبتها و يتم تقييدها بدفاتر :فرع الزبائن

  :خاصة لهذا القسم و هناك نوعين

  . Aفواتير تتعلق بالكوابل - 

  . Bفواتير تتعلق بالبكرات - 

  .كما يقوم باعداد تصريح شهري لمصلحة الضرائب

  .TVAقوم بجميع التعديالت ، محاسبة األجور، تصحيح األخطاء، تقييد الي:فرع العمليات المختلفة 

  :تجميع اليوميات المساعدة في يومية واحدة و تتمثل اليوميات المساعدة للمؤسسة في:فرع التجميع*

  يومية مساعدة للخدمات–.                        يومية مساعدة للمشتريات- 

  .يومية مساعدة لالستثمارات –                  .        يومية مساعدة للمبيعات- 

  .يومية مساعدة للعمليات المختلفة–.                         يومية مساعدة للمخزون- 

  .يومية البنك- 

  :تقوم بمراقبة المخزون بالقيمة و الكمية و تحتوي على الفروع التالية:مصلحة المحاسبة التحليلية - ب

و متابعتها من حيث  - مكملة- ا الفرع فإنه يقوم بمعالجة المواد األولية و المواد الثانويةعلى اسم هذ:فرع المواد*

  .الدخول و الخروج بالكمية و القيمة و حساب الجرد الدائم للمواد األولية و إرسالها إلى فرع سعر التكلفة

  .العمر اإلنتاجي يقوم بمتابعة استثمارات المؤسسة من تاريخ الشراء إلى نهاية:فرع االستثمارات*

متابعة مجموع األعباء التي تتحملها مؤسسة ما لتقديم سلعة أو خدمة ما ابتداءا من انطالق :فرع سعر التكلفة*

  .عملية إعدادها إلى مرحلة وصولها إلى المرحلة النهائية

ؤسسة تتبع طريقة تجدر اإلشارة إلى غياب تطبيق المحاسبة التحليلية و ذلك لكبر المؤسسة و كثرة دفاترها فالم

 .عادية كالسيكية في حساب سعر التكلفة
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  :ENICABأهمية و أهداف مؤسسة : المطلب الثالث     

ألهمية االقتصادية يعتبر انجازا ضخما له أهمية اقتصادية مميزة على المستوى الوطني ، هذه األهمية ا:أوال

نابعة من قدرة على تعويض المؤسسات األجنبية في مجال تخصصها ، من خالل تقديم منتجات ذات مستوى 

تطورة ، مما أتاح لها إمكانية عالي من الجودة ترقى إلى المستوى العالمي نتيجة للتحكم في تقنية االنتاج الم

، 2001سنة  9002، كشهادة اإليزو  ISOالدخول إلى األسواق العالمية خاصة بعد حصولها على شهادات 

من أهم المؤسسات االقتصادية على   ENICABو بهذا تعتبر مؤسسة  2003سنة  9001شهادة اإليزو 

  .المستوى الوطني

  :ابية التاليةو تتجسد أهميتها من خالل النقاط اإليج

  .ادخال التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة مختلف أنواع الكوابل الكهربائية- 1

  .تخفيض نسبة استيراد الكوابل و تلبية جزء كبير من حاجات السوق - 2

  .تزويد الدول اإلفريقية و بصفة  خاصة دول المغرب العربي بأنواع الكوابل ذات النوعية الرفيعة- 3

مكانة بارزة و تعتبر أكبر وحدة صناعية في مجال تخصصها على  ENICABلك تحتل مؤسسة باالضافة إلى ذ

للجودة من طرف  ISOالمستوى االفريقي، و قد اكتسبت سمعة جيدة دوليا خاصة بعد تحصلها على شهادة 

ة التي منحت إلى كل من مسؤول) ISO 10011(، و تحصلها على شهادات المدققين AFAQالوكالة الفرنسية 

قسم تسيير الجودة و مسؤول دائرة التكنولوجيا و ضمان الجودة، و أثبتت أهلية هؤالء األشخاص للقيام بعملية 

  .التدقيق و المراقبة

ترخيص لها بالدخول إلى األسواق العالمية ، و قد  ENICABتمثل الشهادات التي تحصلت عليها مؤسسة 

  .ة كالعراق و البحرينأتاحت لها بالفعل فرصة إبرام عقود مع دول عربي

  : أهداف وحدة صناعة الكوابل الكهربائية في ما يلي تتمثل :أهداف المؤسسة : ثانيا   

  .ضمان موقع الريادة في مجال تخصصها و مواجهة المنافسة التي تتعرض لها-1

  .تلبية حاجات السوق الوطنية و العمل على تدعيم و تنمية االقتصاد الوطني-2
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  .األسواق العالميةالدخول إلى -3

  .االستغالل األمثل لمتخلف الموارد و خاصة المورد البشري-4

  .االهتمام بالعنصر البشري و الحفاظ عليه و تحسين عمله-5

  .الحفاظ على مستوى منخفض من استيراد المواد األولية-6

  .تخفيض التكاليف من أجل التوصل إلى تحقيق الميزة التنافسية-7

  .صاص جزء من البطالة من خالل توفير مناصب الشغلالمساهمة في امت-8

  .إرضاء العمالء و الحفاظ عليهم و كسب ثقتهم و ضمان وفائهم-9

و زيادة التحكم في مقاييس الجودة ، و الحصول على شهادة نظام إدارة    ISOالحفاظ على شهادة -10

 .2004في سنة ) ISO 14000(البيئة
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  ENICABنظام المعلومات الحاسبي في مؤسسة :المبحث الثاني 

  تطور نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة:المطلب االول 

المخطط الرباعي  إطاروذلك في  1/1/1983مؤسسة صناعة الكوابل  بسكرة في  تأسست

لنقص التكنولوجيا  ونتيجة, طن  28000كانت تقدر ب  اإلنتاجيةن الطاقة وخالل تلك الفترة وأل 1980/1984

ليتطور بعدها تدريجيا ليصبح عن نظام ورقي بحت  ةفي ذلك الحين كان نظام المعلومات المحاسبي المتبع عبار 

الذي ,   workنظام شبه الي اذ كان يعتمد على الحاسوب بشكل بسيط من خالل برامج بسيطة مثل برنامج 

الذي  Excelالجداول وهو شبيه ببرنامج  إعدادبية و هو عبارة عن برنامج بسيط يستخدم في العمليات الحسا

كان عبارة عن برامج  معظمهالتتداول المؤسسة عدة برامج فيما بعد لكن ,   workeفيما بعد عوض برنامج 

جنرال  األجنبيلكن مع التطورات التي حدثت كتوسع المؤسسة ودخول الشريك  , محاسبية بسيطة محلية الصنع

الزيادة في رأس المال وحجم اإلنتاج، والتي أدت إلى ارتفاع العمليات الداخلية وحجم  إلى أدىكابل الذي 

المعامالت الخارجية كالبيع والشراء، مما استدعى ضرورة وجود نظام للمعلومات المحاسبية عالي التقنية للقيام 

  .يمة وفي وقتها المناسببالعمليات اليومية وتوفير المعلومات الالزمة والصحيحة التخاذ قرارات سريعة وسل

فهي في مجملها تخص الجانب التكنولوجي،  للمؤسسةأما التطورات التي حدثت على الصعيد الخارجي 

الذي أصبح يوفر أجهزة متطورة خاصة في ميدان المعلوماتية، وكذلك مجموعة من البرامج التي تسهل األعمال 

انخفاض مستمر نتيجة للتطورات التكنولوجية  على مختلف أنواعها، هذا وأن أسعار أجهزة الحاسوب في

  .المستمرة

للبرنامج الحالي المتبع فهو عبارة عن برنامج محاسبي جد متطور قام باقتراحه الشريك الجديد  بالنسبة أما

جنرل كابل وهو عبارة عن برنامج فائق الدقة ومتطور للغاية يسهل عملية جمع البيانات ويسرع عمليات 

  AS400ول هو برنامج وهذا البرنامج اجنبي مقسم الى نوعين مرتبطين في برنامج واحد النوع اال, المعالجة 

, التموين (وهو برنامج يختص باستقبال المعلومات التي يتم ادخالها اليه بجميع انواعها سواء كانت تخص 

هذه المعلومات  يقوم بتحويلها اليا الى  تأكيدوبعد , ... ) التخزين وغيرها من العمليات االخرى , االنتاج 

على المؤسسة  أضفت البرامجوهذه , يقوم بمعالجة هذه المعلومات  الذي  Uni classالبرنامج الثاني المسمى 

سهولة في عمليات االتصال ونقل المعلومات بين مختلف المصالح واألقسام فأصبح أي شخص في أي 

  . بمقدوره أخذ المعلومات التي يحتاج إليها بسرعة فائقة وبأقل التكاليف المؤسسةمصلحة من مصالح 
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 المؤسسةكيفية عمل نظام المعلومات المحاسبية في : المطلب الثاني

مثله مثل أي نظام آخر للمعلومات، فهو يمر بثالثة  مؤسسة كوابل بسكرةإن نظام المعلومات المحاسبية 

   : مراحل وهي

  : المدخالت - 1

للمعلومات خاص ، فكل مصلحة لها نظام المؤسسةوهي مجموعة النظم الفرعية الموزعة حسب مصالح      

نظام معلومات التموين، التخزين، اإلنتاج، الصيانة، المبيعات، والتوزيع وكذلك نظام  ؤسسةبها حيث يوجد بالم

وتمثل هذه األنظمة في مجملها جزء من المدخالت الخاصة بالنظام الكلي  المعلومات الخاص بالموارد البشرية،

ذه األنظمة الفرعية يكون على مستوى كل مصلحة فقط، وهو وهو نظام المعلومات المحاسبية، حيث أن عمل ه

جمع وتصنيف وتلخيص البيانات من ثم معالجتها وتحويلها إلى معلومات أولية ليتم بعد ذلك نقلها إلى مصلحة 

  :فمثال هناك لهاالمحاسبة والمالية من أجل المعالجة النهائية 

 :نظام المعلومات المحاسبي الخاص بالتموين  .1

في مؤسسة كوابل بسكرة نظام المعلومات الخاص بالتموين هو نظام فرعي يقوم بجمع المعلومات و      

البيانات على مستوى مصلحة التموين فالتموين هنا بالمواد االولية مثال يكون عن طريق وصل طلبيه فبعد 

عد الموافقة عليها تقوم وصول هذه المواد وقبل دخولها الى المخزن يجب ان تمر بالمخبر لمراقبة جودتها فب

لتقوم   AS400التابعة الى مصلحة التموين بادخال البيانات الخاصة بهذا المنتج الى برنامج مصلحة الشراء 

وهي الرجوع الى  أالبعدها مصلحة التخزين وبعد استالم هذه المواد وٕادخالها الى المخازن بالقيام بنفس العملية 

يانات المذكورة في وصل الدخول الى المخزن ليظهر بعدها الى المحاسب ما بالب نفس البرنامج المذكور سابقا

اما بالنسبة للمواد االولية التي يمكن ان تمول بها المؤسسة فهي كثيرة اهمها ,دخل الى المخزن من مواد اولية 

  ).الخ... AGS, النحاس , االلمنيوم (
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  :مستوى مصلحة التموينوالشكل التالي يبين عملية المعالجة األولية على 

  المعالجة األولية للمعلومات على مستوى مصلحة التموين): 04(الشكل رقم

  

  

  

  

  من إعداد الطالب  :المصدر

 : نظام المعلومات المحاسبي الخاص بالتخزين  .2

فان بيانات مصلحة التخزين مشتركة مع مصلحة   Uni classeفي مؤسسة كوابل بسكرة وبفضل برنامج      

فعملية تسيير المخزون هنا تكون سهلة نظرا ,التموين وجميع مصالح المؤسسة وهذا ما سهل عمل كل مصلحة 

للتنظيم السائد فالبيانات المشتركة التي تخص مصلحة التموين والتخزين هي عبارة عن المواد االولية قطع الغيار 

ذه البيانات تصنف بدورها حسب طبيعتها فالمواد االولية تصنف حسب نوعها اي ما اذا كانت هاالنتاج التام ,

ت الخشبية التي ااو التي تعتبر مواد نصف مصنعة كالبكر ,تستخدم في العملية االنتاجية كالنحاس واأللمنيوم 

بون والتي تستخدم في او التي تستخدم في انتاج مواد نصف مصنعة مثل حبيبات الكروم,تستخدم في التوضيب 

  .صناعة البالستيك

والى اي عائلة تنتمي مثل اما قطع الغيار فلها تصنيفها ايضا فهي تصنف حسب نوع القطع      

كما تكون الطلبيات فيها حسب مخزون االمان في ,ئيةالميكانيكية وقطع الغيار الكهرباار قطع الغيالبراغي   

والتي  اما اللنوع الثالث فهو منتجات تامة,م قسم التموين بإرسال الطلبية المؤسسة فعند وصوله الى هذا الحد يقو 

فالمؤسسة هنا وعند وضع اي منتج في مكان معين والن مساحتها ,تصنف حسب نوع المنتج ومكان تخزينه 

كبيرة فانها تدخل معلومات وهي عبارة عن رمز يبين مكان معين فعند البحث عن هذا المنتج يعرف امين 

   .زن مكانه انطالقا من ذلك الرمز المخ

  :تسيير المخزون الشكل التالي يبين عملية المعالجة األولية على مستوى مصلحةو 

 المورد أ

 المورد ب

 المورد ج

 معلومات المعالجة بيانات

السعر  ،الجودة

 الكميةو 

 معلومات مرتدة
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  ):05(شكل رقم

  المعالجة األولية للمعلومات على مستوى مصلحة تسيير المخزون

  المعلومات  المعالجة  بيانات                            

  

  

  من إعداد الطالب :المصدر

 :نظام المعلومات الخاص باإلنتاج  .3

هو  AS400ان مصلحة االنتاج تابعة في الهيكل التنظيمي الى مصلحة العمليات لكن دائما برنامج     

المرجع الوحيد اذ يقوم بادخال البيانات التي تاتي من مصلحة تسيير المخزون هذه البيانات تاتي على شكل 

دفاتر و مستندات وتتمثل في الكميات المستلمة من المواد االولية ونوعها او البيانات التي تصدرها على مستواها 

ونوع هذه المواد والطاقة االنتاجية لآلالت اد االولية كحجم االنتاج ونوع المتوج والكميات المستهلكة من المو 

  . وغيرها من البيانات االخرى

 :نظام المعلومات الخاص بالمبيعات  .4

نظام المعلومات الخاص بالمبيعات يقوم بتحويل البيانات الى معلومات ويكون على مستوى مصلحة     

المبيعات والتي تمثل المرحلة االخيرة في دورة البيانات داخل المؤسسة الن مصلحة المبيعات هي التي تتعامل 

  .مع المنتجات بوصرة نهائية 

مة يجب عليه ان يوفر بيانات مختلفة والتي تخص يره من االنظفنظام المعلومات الخاص بالمبيعات وكغ    

العمالء من جهة والمنتجات من جهة اخرى فالعميل وقبل قيامه بعملية الشراء االولى يجب عليه اعطاء بياناته 

تعطى وٕاعطاء معلومات مختلفة تخصه كحالته في السوق وحسابه البنكي وغيرها من المعلومات هذه االخيرة 

اما بالنسبة ,ل عملية شراء وتبقى في ارشيف المؤسسة لألبد ليتم الرجوع اليها بطريقة الية في اي وقت عند او 

للعمالء المتميزين فان للمؤسسة معايير الختيارهم فعند قيامهم بعمليات شراء معينة تقوم المؤسسة بتصنيفهم 

  .تقدم لهم حسومات وامتيازات عديدة كعمالء مميزين 

لمنتجات فالمؤسسة ال تصنف المنتجات حسب درجة تميزها إال ان مصلحة االنتاج ولمعرفتها بأي وبالنسبة ل   

اما عند نفاذ اي منتوج من المخازن يقوم قسم ,المنتجات التي التي تحقق اعلى مبيعات فانها توفرها دائما 

 التموين

  مكمية، حج ا��...ب، �ر��ف، ������ ��و
	ت �داول،

 اإلنتاج معلومات مرتدة
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هذه المعلومات والمعلومات يتم كل ,المبيعات بإرسال الطلبية الى قسم االنتاج ليقوم بتوفيرها بعد مدة معينة 

الذي يقوم بتجميعها وتصنيفها وٕاجراء المعالجة عليها للحصول  AS400ادخالها في البرنامج المذكور سابقا 

 وذلك في شكل جداول  Uni classe على معلومات اولية تنقل الى مصلحة المالية والمحاسبة عبر برنامج

  .وذلك من اجل المعالجة النهائية  )الخ...كشف المقبوضات ,الطلبيات,المبيعاتجريدة (وكشوفات مثل 

فيما بينها، فهناك بيانات بعد أن تتم معالجتها  تكما أنه يوجد تداخل بين المصالح في انتقال البيانا

وتصبح معلومات أولية تذهب إلى مصلحة أخرى لتكون بيانات بالنسبة لها، مثل ما يحدث بين مصلحة 

  :لمبيعات ومصلحة اإلنتاج وهو موضح في الشكل التاليا

  ا���	�	ت ��ن ا���	�� ��	دل ):06(شكل رقم

  

      

  

  

  

�����  ا�� ذ�� ا�

     

� ا"��	ج            
� ا��%زون وط	�	��  

  تغذية عكسية             

  من إعداد الطالب :المصدر

هناك مدخالت أخرى يتحصل عليها نظام  الفرعية ةتي توفرها مجموعة األنظمباإلضافة إلى البيانات ال

التي تأتي في شكل أوامر من من مصادر أخرى كالبيانات مؤسسة كوابل بسكرة اسبية المعلومات المح

  .الخارجي المؤسسة، أي محيط تأتي من خارج النظامي المستويات العليا أو البيانات الت

  

  أبحاث السوق

  المستهلكين حاجات

  السلع البديلة

���	�  ��	�	ت  ��&و�	ت    �

�&و�	ت�  ���	�  بيانات  �
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 :المعالجة  - 2

على مستوى مصلحة المحاسبة والمالية  كوابل بسكرةتتم المعالجة لنظام المعلومات المحاسبية في مؤسسة     

  .التي تم التعرف عليها في الفقرات السابقة 

 :المخرجات  - 3

وهي عبارة عن المحصلة األخيرة التي تتحول لها البيانات جراء عمليات المعالجة، وتكون في صورة        

لتتوجه ،، ميزان المراجعةجدول حسابات النتائج: مثل معلومات نهائية قابلة لالستخدام في شكل تقارير وجداول

  .تالمستويات العليا من اإلدارة والجهات المسؤولة من أجل اتخاذ القرارافي األخير هذه التقارير والميزانيات إلى 

  ):07(الشكل رقم

  في مؤسسة كوابل بسكرة ةنظام المعلومات المحاسبي

  

        المعالجة           

  مخرجات         مدخالت       

    

  

  من إعداد الطالب: المصدر

 .معالجة المعلومات المحاسبية في المؤسسة: المطلب الثالث 

تتمير مؤسسة كوابل بسكرة في معالجة معلوماتها المحاسبية بالدقة والسرعة اذ ان هذه المعلومات تتم     

  :ولهذا القسم عدة مصالح وهي , معالجتها في قسم المحاسبة والمالية 

  .محاسبة الموردين  - 

  .محاسبة المواد واالستثمارات  - 

  .محاسبة الزبائن - 

أوا�ر �ن 
	�&� ا����و�	ت ا�

���و*� ا��ظم 
� ا�+ر*�

 �ا���,� ا�%	ر��
���  �&�ؤ

 ���� ا��.	.&��
� إ�%	ذ ا�/رارات و ا��	��
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بمعالجة الحسابات الخاصة به ومراقبتها اذ ان فرع محاسبة الموردين يهتم حيث تتكفل كل مصلحة او فرع 

كما له مهمة معالجة ,وتسوياتها ) الخ..الخدمات ,المود االولية : (بجميع الحسابات التي تخص الموردين مثل 

اد االولية اذ اما فرع محاسبة المواد واالستثمارات فيهتم بمعالجة دخول وخروج المو ,حسابات االجور والضرائب 

اما فرع محاسبة الزبائنفهذا الفرع له مهمة اعادة ,انه يقوم بترصيد حساباتها كما له مهمة متابعة االستثمارات 

النضر في هذه الحسابات لتاكد من صحتتها وذلك النها تتم بطريقة اوتوماتيكية فعملية المعالجة في نظام 

 :بثالثة مراحل وهي المعلومات المحاسبية لمؤسسة كوابل بسكرة تمر

  .مرحلة التسجيل في دفتر اليومة  - 

 .مرحلة الترحيل الى دفتر االستاذ - 

 .مرحلة اعداد التقرير - 

 :مرحلة التسجيل في دفتر اليومية .1

فبعد استالم الملفات و المستندات من مصلحة   Uni classeهذه العملية تتم الكترونيا عبر برنامج       

تأتي عملية تقييدها في دفاتر اليومية حيث يحتوي قسم المحاسبة والمالية ,التجارة والتأكد من صحتها ودقتها 

دفاتر هذه الدفاتر مقسمة على المصالح وكل مصلحة تهتم بتسجيل العمليات والبيانات الخاصة بها وهذه  7على 

الشكل التالي وحسب الترقيم التالي اذ يكفي الرجوع الى الى الرقم للحصول على التسجيالت الدفاتر تاتي ب

 :الخاصة بهذا الدفتر وهذه الدفاتر هي

 ): COD1(يومية الخدمات  �

وهو خاص بتسجيل جيع الخدمات المقدمة للمؤسسة ومصاريف هذه الخدمات ) 01(ويحمل هذا الدفتر رقم      

وهذه ,فرع محاسبة الموردين بالتكد من هذه العمليات وتسجيلها واثبات صحتها  حيث يقوم المحاسب في,

مصاريف تصليحات سواء على ,مصاريف الكهرباء والغاز والهاتف ,ايجار ,التامينات ,النقل : (الخدمات هي 

 ).الخ...االالت او التصليحات االخرى 

  ):COD31(يومية المبيعات  �

لتي تقوم بها المصلحة التجارية وتتمثل في بيع المنتجات المختلفة للمؤسسة تسجل فيه جميع العمليات ا     

 .وهنا فرع محاسبة الزبائن هو المسؤول عن هذا الحساب ,
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  ):COD81(يومية المخزونات  �

هذه اليومية تسجل فيها العمليات المتعلقة بالمخزونات كدخول وخروج المواد االولية ودخول المنتجات      

فمصلحة االنتاج عندما تحتاج الى ,المخازن وغيرها من العمليات االخرى المتعلقة بالمخزونات التامة الى 

كميات من المود االولية تقوم بطلبها من المخازن وذلك بتقديم طلب تموين من المخازن وعند حدوث مثل هذه 

 .العملية تسجل في يومية المخزونات من طرف فرع محاسبة المواد واالستثمارات 

  ):COD15(ومية بنك االستغالل ي �

اي جميع ,ويقيد في هذا الدفتر جيع عمليات البنك الخاصة بفرع االستغالل ) 15(ويحمل هذا الدفتر رقم     

المصروفات التي تسدد عن طريق البنك والتي تتم نتيجة التموين بالمواد االولية او مدفوعات الخدمات وغيرها 

 .من المدفوعات االخرى 

  ):COD71(ك االيرادات يومية بن �

اي االيرادات ,وتسجل فيه جميع عمليات البنك الخاصة بفرع االيرادات ) 71(يكون هذا الدفتر تحت رقم     

 .الواردة عن المبيعات او اداء الخدمات التي تكون مقبوضاتها عن طريق البنك 

  ):COD 60-61(يومية العمليات المختلفة  �

دفترين ولكثرة العمليات فيهما والختالطها لم يتطيع المحاسب في قسم المالية في هذه اليومية يوجد يوجد     

والمحاسبة التفصيل فيها اذ اكتفى بالقول انها كل العمليات التي لم تذكر في اليوميات السابقة وضرب لها امثلة 

المخزونات  الخارجية ,) التغيرات في العملة الصعبة (الديون االجنبية ,المؤونات ,االهتالكات ,االجور : وهي

 .وتعالج هذه الحسابات باالشتراك بين الفروع الثالثة ,الخ ...

  :مرحلة الترحيل الى دفتر االستاذ .2

بعد القيام بعمليات التقييد في الدفاتر اليومية وجمع البيانات وتصنيفها تأتي عملية ترحيلها الى دفتر االستاذ     

وكل فررع يقوم بترصيد والتاكد من الحسابات  AS400وفي مؤسسة كوابل بسكرة تكون هذه الية عبر برنامج 

فبعد ادخال البيانات يقوم هذا االخير  AS400ر برنامج المتعلقة به اذ انه وكما قلنا من قبل ان العملية تتم عب

بحساب االرصدة الدائنة والمدينة ثم يقوم هذا البرنامج باعدا جدول  Uni classeبمعالجتها ليقوم البرنامج الثاني 
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ميزان المراجعة وتتم هذه العملية بشكل شهري من اجل معرفة االرصدة الدائنة والمدينة ومقارنة االصول 

 .صوم والتاكد من السير الحسن لكل من االنضمة و المصالح داخل المؤسسة والخ

  مرحلة إصدار التقارير .3

بعد عملية الترحيل إلى دفتر األستاذ من أجل إتمام األساليب الرقابية، تأتي مرحلة بداية إعداد المخرجات       

المواد واالستثمارات ,الموردين (النهائية لنظام المعلومات المحاسبية، وذلك عندما يبدأ كل فرع من الفروع الثالثة 

م ترصيدها من قبل في جدول أخر يسمى جدول حسابات النتائج، بوضع الحسابات الرئيسية والتي قد ت) الزبائن,

وهو بمثابة مخرجة من مخرجات نظام المعلومات المحاسبية في المؤسسة ، حيث يقوم كل فرع بوضع الحسابات 

 :الرئيسية المكلف بها فمثال

  :فرع محاسبة الموردين   -

 البضائع والتي تظم استهالكات بإنفاقها المنشأة قامت التي 69إلى60من يضع حسابات المصاريف 

 ضمنها يدخل كما العاملين أجور تسديد ولغيرها، كما تضم أيضا لنفسها بها قامت التي والمواد واللوازم والخدمات

 للبنوك فوائد من األخرى المتنوعة المالية والمصاريف الضرائب لمصلحة بها مدينة تكون قد التي والرسوم الضرائب

   .لعمالئها تمنحها التي والحسومات

  : فرع محاسبةالزبائن -

 من عليها المنشأة حصلت التي وهي اإليرادات 78إلى70 يقوم محاسب فرع الزبائن بوضع الحسابات من

 من عليها المحصل المتنوعة المالية اإليرادات يبين كما لذاتها المنشأة إنتاج والمنتجات أو البضائع بيع عمليات

  .األخرى اإليرادات من وغيرها مستلمة وٕاعانات مسترجعة وأرباح لها مقدمة حسومات

  : فرع محاسبة المواد واالستثمارات -

الموجودة والتابعة  االستثمارات يضع محاسبه كل حسابات المجموعة الثانية والثالثة والتي تضم إجمالي   

 .موعةوالعقارية و المواد الولية وغيرها من حسابات هذه المج للمؤسسة المنقولة

 مساهمات تبين فيها الرابعة والخامسة والتي المجموعة األولى، أما باقي الحسابات األخرى والمتمثلة في

الغير، فتوضع  لدى أو حقوقها عاتقها على الملقاة الديون المنشأة، ذمة تبين كما المدفوع المال ورأس الشركاء

  .بنك يوضع باالشتراك بين فرع الزبائن  وفرع الموردينباالشتراك بين الفروع الثالثة، فمثال حساب الصندوق وال
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 Uni classeبعد وضع الحسابات الرئيسية في خاناتها المناسبة بجدول حسابات النتائج، يقوم برنامج 

الخ، ...  11والمرحل من جديد ح/12نتيجة المالية حالبحساب النتائج والتي تضمها المجموعة االولى، كحساب 

  .كل شهر حسب القانون الداخلي للمؤسسةويكون ذلك خالل 

من كل سنة، تقوم مصلحة المحاسبة والمالية بإعداد المخرجة /31/12وفي نهاية الدورة المحاسبية 

األخيرة والمتمثلة في الميزانية الختامية والتي تعكس صورة مؤسسة كوابل بسكرة في نهاية السنة حيث تظهر كل 

تلك الدورة، كما تصدر مجموعة من التقارير التي تخص نشاط المنشأة من حسابات الميزانية بصورة نهائية ل

تقارير رقابية وأخرى تشغيلية كتقرير الهيكل المالي وتقرير قائمة الدخل، كل هذه المخرجات تقدم إلى متخذي 

لعام إلصدار القرارات بداية من المديريات إلى رئيس دائرة التقييم ومراقبة التسيير لتصل إلى الرئيس المدير ا

قرارات سليمة وصحيحة معتمدين على صحة ودقة المعلومات التي توصلوا إليها من خالل نظام المعلومات 

  .  المحاسبية

 المراجعة الداخلية للمبيعات:  الثالثالمبحث 

األخص تعتبرا لمراجعة الداخلية كأداة من أدوات الرقابة الداخلية، وكوسيلة لدعم كفاءة المراجعة الخارجية وب

مراجعة وظيفة المبيعات لحساسية هذه الوظيفة بالنسبة للمؤسسات ولكثرة الثغرات وٕامكانية وقوع االختالسات، 

لهذا ارتأينا في دراستنا  الى مراجعة هذه الوظيفة من خالل تطرقنا للمراجعة الداخلية لمخزون البضاعة والتحقق 

  .مبيعاتمن المبيعات ومن ثم درسنا المراجعة المستندية لل

 المراجعة الداخلية لمخزون البضاعة والتحقق من المبيعات: المطلب األول 

 : تشتمل المراجعة الداخلية للمبيعات ما يلي

 .المراجعة الداخلية لمخزون البضاعة - 1

 .المراجعة الداخلية للمبيعات - 2

 .مراجعة المبيعات اآلجلة - 3

 : المراجعة الداخلية لمخزون البضاعة - 1

وصل دخول الى المخزن ، وبتحقيق المراجع من وجود رقابة  كوابل بسكرةتدخل البضاعة التامة في مؤسسة 

كافية على وصل الدخول، وأن البضاعة الداخلة الى المخزن مطابقة لما هو مسجل في وصل الدخول الى 

 : المخازن وبفحص المراجع الداخلي وصوالت الدخول عن فترة معينة كاآلتي

 .وصوالت الدخول معتمدة ومعدة إعدادا سليماأن كل  •

 .التأكد من أن صنف البضاعة وكميتها مطابق لما هو مسجل في اذن الدخول الى المخزن •
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اما في حالة خروج البضاعة من المخزن، فإن المراجع الداخلي للمؤسسة يتأكد من خروج الكميات المباعة     

يس هناك تأخير في تسجيل العمليات وتتم هذه العملية في من المخزن، وأنها سجلت في تاريخ خروجها ول

 .Uni classeعن طريق برنامج  كوابل بسكرةمؤسسة 

كما ان المراجع في المؤسسة يتأكد من أن كمية المنتوج التام بعد الدخول والخروج من المخازن في     

ود في المخازن وذلك عندما يتم ويطابق لما هو موج   Uni classeالوصوالت يتطابق لما لديه في برنامج 

 ..الجرد المادي للبضاعة

 :المراجعة الداخلية للمبيعات  - 2

يتاكد المراجع الداخلي في عمليات البيع من ان كل المعلومات التي تخص العمالء والتي تخص البضاعة متوفرة 

 :وذلك بالشكل التالي 

 .متوفرة في النظام ) الخ...السجل التجاري االسم اللقب رقم (جميع المعلومات التي تخص العميل مثل  •

 .مطابقة السلع الخارجة من المخازن في تلك الفترة لما هو موجود في فواتير البيع •

مطابقة الشيكات التي تخص العمالء لعمليات البيع ولما هو موجود في البنك وذلك بالنسبة للشيكات  •

 .المصروفة

ات طبقا لفواتير البيع وتطابقها مع المبالغ الوجودة في شيكات فحص التقييد اليومي بدفتر اليومية للمبيع •

المتسلسلة وكذا ملخص المبيعات وتتابعها المتسلسل في  )04ملحق رقم (البيع ، ويعين صور اوامر الدفع

 .هذا الملخص 

 . التأكد من صحة اوامر البيع وصحة رقم وصنف البضاعة المطلوبة  •

 : مراجعة المبيعات اآلجلة - 3

اذ ان   كوابل بسكرةسبق أن تكلمنا عن المبيعات ونخصص هنا الكالم على المبيعات اآلجلة في مؤسسة 

الخاصة بالبيع وتعمل على توزيع المبيعات  المؤسسةالمصلحة التجارية والتي تختص بالمبيعات تنفذ سياسة 

رسم السياسة العامة للبيع والتنفيذ  ومراقبة تنفيذ عمليات البيع، وعلى المراجع أن يفحص نظام المبيعات من حيث

وتحديد األسعار والموافقة على الخصم ومدة االئتمان، كما يجب عليه دراسة نظام الرقابة الداخلية للمبيعات 

 : ومدى تنفيذ هذا النظام للمبادئ التالية

ها بمجرد على طلبات أو عقود، فيخصص دفتر أو دفاتر للطلبات والعقود يسجل في إذا كان البيع بناء •

 .ورودها وعند تنفيذها يؤشر أمامها بما يفيد ذلك مع تخصيص ملفات الصور العقود المبرمة مع العمالء
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في حالة البيع اآلجل العادي، وبعد االتفاق عليه أن يحرر أمر صرف البضاعة ويرسل إلى أمين المخازن  •

 .المخازن وحسابات التكاليفإذن صرف من أصل يرسل إلى العميل والصور للتقييد في دفاتر 

وبناءا على أمر الصرف، تعد فاتورة المبيعات التي يرسل أصلها إلى العميل وترسل صورة منها إلى إدارة  •

الحاسبات للتقييد الدفتري وصورة لمراقبة البوابة كأمر لخروج البضاعة وفي تحضير فاتورة البيع يجب التأكد 

 .رف البضاعةمن األسعار والكميات وتطابق مع اذن ص

يجب أن تكون هناك رقابة خاصة على المبيعات الرأسمالية أي مبيعات األصول التي تستغني عليها  •

إذ ال بد من اعتماد شخص مسؤول عن هذه المبيعات أو مجلس اإلدارة في حالة شركات  المؤسسة

 .المساهمة

  :مالحظة

ور المبيعات، وهي أن كل المنتجات المرسلة هناك ثالث أهداف أساسية يجب أن تتحقق من خالل مراجعة د    

تمت فوترتها وتسجيلها، وأن كل المبالغ المفوترة هي مبالغ حقيقية قابلة للقبض والتحصيل، بما في ذلك األوراق 

 .التجارية الناتجة عنها واألرصدة القديمة، وأن كل قبض أو تحصيل سجل كما يجب

يوم  45تسديد ال تتعدى  لعمالء معينين يختارهم المدير العام وفي اجالكل عمليات البيع االجلة ال تتم إال    

  . من تاريخ اجراء عملية البيع

 المراجعة المستندية للمبيعات: المطلب الثاني 

 للدورة األساسية دراسة اإلجراءات خالل من كوذل  الداخلية الرقابة نظام هذه الدراسة هو تقييم من الهدف إن

 الوظيفية النظم مختلف بين وانتقالها عملها وكيفية واإلجراءات والبيانات المستندات مختلف وتحديد وتسلسلها

ومن بين األدوات المستعملة لذلك إجراء مقابالت مع بعض المسؤولين والمكلفين لمعرفة . المؤسسة داخل

 .، ومعرفة نقاط الضعف وتصحيحهامؤسسة كوابل بسكرةاإلجراءات المتبعة في 

 :الفوترة إجراءات  - 1

 :الوثائق المستعملة - 1-1

  .)01ملحق رقم( وتقدم في المصلحة التجارية  الطلبية وصل •

  .   AS400ة ويكون هذا االمر بواسطة برنامجالطلبي تنفيذ أمر •

 .)02ملحق رقم(الشحن وصل •

 . االستالم بيان •
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 .)03ملحق رقم(الفاتورة •

 

 :المسؤوليات - 1-2

 .العام للرئيس المديرالمباشرة  هذه اإلجراءات تحت السلطة كل تقع - 

 .رئيس المصلحة التجارية هو المسؤول على المصدقة على الفواتير - 

 .رئيس قسم التموينات هو المسؤول عنخروج السلعة وتسلييمها الى الزبائن - 

  .مدير المالية هو الذي يؤكد ان عملية الدفع قد تمت - 

 :الفوترة عملية توضيح - 1-3

 .هانوع لتحديد تورةاالف عناصر على بالمصادقةرئيس المصلحة التجارية يقوم  �

 .الطلبية تنفيذ أمر أو العقد: التسبيقات فاتورة -

   .الطلبية تنفيذ أمر للفوترة، أمر الشحن، وصل الطلبية، وصل: األشغال فاتورة - 

  .والنهائي العام والحساب النهائي أو المؤقت االستالم بيان: الحسم فاتورة -

 .بإعداد الفاتورةفي قسم المصلحة التجارية  يقوم عون �

 .رئيس المصلحة التجارية طرف  من الفواتير على و التوقيعوالمصادقة المراقبة تتم �

 مصلحة المحاسبة و(بإرسال نسخ عن الفاتورة ا إلى المصالح المعنية رئيس المصلحة التجارية يقوم  �

 ).المنتوج النهائيمصلحة و المالية، 

 :بتحديث الماليةمدير يقوم  �

 .بطاقات الزبائن •

 .جدول االستالم •

 .جدول الضمانات البنكية •

  .جدول الحقوق أو التحصيالت •

  :الوثائق المحتفظ بها - 1-4

   :تحتفظ بها المؤسسة سواء سوء في ملف الزبون او في جهز االعالم االلي وهذه الوثائق هي  كل الوثائق

 ).03ملحق رقم(الفاتورة  •

 .التجارية البطاقات •
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 .والمالحق الطلبية وأمر العقد •

 .الطلبية تنفيذ أمر في بعض الحاالت التعديالت الطلبية وفي تنفيذ أمر •

 .الفوترة أمر •

  .استالم بيان •

 .الشحن وصل •

 :التحصيل إجراءات - 2

اذ بعد قدوم المشتري يذهب الى  تحصيل المستحقات من الزبائن اثبات  إن الهدف من هذه اإلجراءات هو     

ثم يذهب بعد ذلك الى مصلحة المالية مرفقا بالفاتورة وشيك بقيمة العملية ثم ,المصلحة التجارية لتكوين ملفه 

يذهب بعد ذلك الى مدير المالية ليؤكد ان عملية الدفع قد تمت ويعطي له وصل بالدفع ليذهب الى مصلحة 

 .المنتوج النهائي الستالم السلعة

 :الوثائق المستخدمة - 1- 2

 ). الطلبية تنفيذ أمر المالحق، الشحن، بيان االستالم، العقد، بيان(الفوترة  ملف -

 .صك للخصم تسليم وصل -

 .جدول الحقوق التحصيالت -

 :المسؤوليات - 2- 2

 .التحصيل إلجراءات الحسن السير ضمان عن مسؤول المالية مدير  -

 .الزبائن من المستحقات تحصيل عن مصلحة المالية هي المسؤولة  -

 .المستحقات تحصيل مراقبة عن مسؤول رئيس المصلحة التجارية هو - 

 :التوضيح -3- 2

بتحديث المصلحة التجارية  عون يقوم التحصيل، الدفع، وصل الشيك، أمر طريق عن الفواتير تسديد تم إذا    

 رفض الزبون إذا المبررة، أما بالوثائق مرفقة المحاسبة قسم يرسلها إلى تحصيل وثيقة بطاقة الزبون ويقوم بإعداد

مع  بالتعاون المشكل لحل إشعارات بإرسال في مصلحة الماليةعون  يقوم المحددة اآلجال في الفاتورة تسديد

 .المباشرة المقابلة أو المراسالت، الهاتف، طريق عن التجارية، سواء المصلحة

 بإرسال ملفالمالية  رئيس قسم يقوم العام المدير مصادقة ثالثة وبعد يفوق أو يساوي اإلشعارات عدد حالة في

 . بالطرق القانونية المشكل قسم النزاعات لحل الزبون إلى

 :المقابلة - 3



ENICAB دراسة حالة مؤسسة كوابل بسكرة     الفصل الثالث                        
 

100 

 

من أجل فهم كيفية  كوابل بسكرةمؤسسة في هذه المرحلة قام الباحث بإجراء مقابالت مع عدة مسؤولين في     

 .المؤسسةالحصول على معلومات عن واقع  سير األعمال فعليا، والتمكن من

 ):التجارية بالعمليات المكلف( دائرة التقنية التجارية - 3-1

 :الزبون ائتمان درجة  �

إال تلك التي تكون مع الزبائن الموثوقين  كل عمليات البيع تقريبا تكون مسبقة الدفع  كوابل بسكرةفي مؤسسة 

لدى المؤسسة وتكون التوصية عليهم من طرف المدير العام او نائبه وذلك طبقا لمعايير عديدة واجال دفع ال 

 . يوم 45تتعدى 

 :إجراءات قبول طلبية الزبون �

 .شراءها يريد التي المواد عن بوصف مرفقة المؤسسة إلى طلب الزبون يرسل -

 .المصلحة التجارية بارسال الفاتورة الشكلية الى الزبون بقيمة هذه المواد التي يريد شرائهاتقوم  -

 .الطلبية  وصل يقوم بإرسال الزبون قبل إذا -

 إلعالمها األقسام جميع إلى مصورة نسخة ويرسل الطلبية تنفيذ أمر بإعداد بالعمليات المكلف يقوم -

 قسم،التموين  ،قسمالمالية  قسم، التجاري ،القسم المحاسبة قسم, المشتريات قسم(  بالطلبية الجديدة

 ).مصلحة المنتوج النهائي ، الشحن

مع استالم البضاعة ترسل مصلحة المنتوج النهائي وصل االستالم الى المصلحة التجارية إلثبات اتمام  -

 .العملية

 :المالية قسم  - ج

 :ب قسم الماليةيقوم عون 

 .عند نهاية الشهر وٕارسالها إصدارها تم التي استالم الفواتير -

 .الزبائن وملفات الفواتير بين المبالغ بالمقارنة من التحقق -

 :متابعة تسديدات الزبائن، وهنا نميز حالتين -

 التسديد  •

 الشيك المالية عون بنكي، بحيث يستلم تحويل الشيك أو إما عن طريق مؤسسة كوابل بسكرةفي  الدفع يتم      

 مصادقة البنك بعد في الصندوق إليداعه أمين إلى مباشرة بتسليمه استالم الشيك ثم يقوم على للزبون ويوقع

  إال في الحاالت التي سبق البيع على الحساب المؤسسة، وال يوجد ب عليه المحاسبة قسم رئيس
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  .وذلك لحدوث مشاكل مع عدة زبائن فيما مضى ذكرها 

 : قسم الخزينة  - د

 أو بالشيكات األمر تعلق سواء التحصيل،المالية  قسم من الزبائن تسديد مبرراتالصندوق  أمين استالم عند   

  :بنكية فإنها تعالج كما يأتي تحويالت

 في سجل الشيك تسجيل بحيث يتم الصندوق وكيل إلى تسليمه يتم الزبون الشيك من المالية قسم استالم عند    

 :التالية للمعلومات الواردة والمتضمن الشيكات

 .الطرفين وتوقيع الزبون، المبلغ، رقم الشيك، اسم التاريخ، -

نسخ من وصل تسليم الشيك للبنك ويحتفظ بنسخة مصادق  03الشيك مرفق ب  ذلك إيداع بعد يتم -

 .عليها من البنك كمبرر للعملية

 .كما يقوم باحتفاظ شيك مصادق عليه من البنك على مستوى الخزينة -

 ):النقل( قسم الشحن  - ه

  .المصلحة التجارية من التنفيذ ألمر استالمه بعد مباشرة للعملية ملف بفتح الشحن قسم رئيس يقوم -

األولية الالزمة، في حالة توفرها يتم حجزها  المواد توفر من المخازن للتأكد قسم إلى بالتقرب يقوم -

شتريات للعملية، وفي حالة عدم توفر المواد يتم إرسال طلب إلى مصلحة التموين وبالضبط فرع الم

 .مواد المطلوبةلتوفير ال

حرير وصل خروج يوقعه كلى ينتقل رئيس قسم النقل إلى الورشات الستالم المنتج النهائي وهناك يتم ت -

 .الطرفين

 قسم رئيس التجاري، يقوم القسم من شحن الشحن أمر رئيس قسم يتلقى للمنتج النهائي التحضير بعد -

  :نسخ أربع في شحن وصل بإعداد الشحن

 .)لنقلا(الشحن  نسخة لقسم •

 .المنتج استالم على كتأكيد الزبون التجاري، يوقعها للقسم نسخة  •

 .للزبون نسخة •

 .المؤسسة من ستخرج التي السلع على الرقابة نسخة لمكتب الحراسة، بهدف •

  :مالحظة 
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 أما إذا االستالم لتأكيد الشحن وصل من نسخة على بالتوقيع يقوم حسابه على المنتج بنقل الزبون قام إذا     

 نسخة السائق مع ويرسل العامة الوسائل قسم من نقل وسيلة بطلب النقل قسم رئيس يقوم بالنقل المؤسسةتكفلت 

  .للمنتج استالمه بعد الزبون ليوقع الشحن وصل من

 :قسم المحاسبة والمالية  -  و

من ثالثة فروع، على رأس كل فرع منهم محاسب  كوابل بسكرةمؤسسة يتكون قسم المحاسبة والمالية في 

  :يقوم بمهامه حسب الفرع الموجود به، وهم كاآلتي

  .الموردينمحاسب فرع  -

  .الزبائن محاسب فرع -

  . المواد واالستثمارات محاسب فرع -

  الموردينفرع  محاسب: أوال

الموردين ، لذلك فإن محاسب المؤسسةيعد هذا الفرع مسؤول عن العمليات الخاصة بالنفقات والتكاليف في     

  :هو المكلف بالعمليات في هذا الفرع ومن مهامه

 .المخزون الخاصة بالمواد األولية تقييد حركة •

المؤسسة، والجدول البنكي الخاص والذي يأخذ بعين االعتبار مسودة البنك الخاصة ب: إعداد التقارب البنكي •

  .بالبنك

  المؤسسةمسودة البنك لدى  :)03(جدول رقم 

  القيمة المالية  إسم المرد  رقم الملف  رقم الشيك  التاريخ

  دائن  مدين        

 )الموردينفرع ( مصلحة المحاسبة والمالية: المصدر

 .النفقاتتسيير العمليات المحاسبية الخاصة ب •

 .تنفيذ العمليات الخاصة بالخزينة •

  :زبائنمحاسب فرع ال: ثانيا

، فيتم فيه استقبال المؤسسةبجانب اإليرادات الناتجة عن عملية البيع التي تقوم بها  الزبائنيهتم محاسب فرع    

  :وتتمثل أبرز مهامه في،التجارية  مصلحةالالملفات من 
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  .ومطابقته للفواتير وقيمة التحويلالتأكد من صحة اليوميات  •

 .متابعة المبيعات باآلجال •

 .جميع العمليات التابعة لإليراداتتسجيل  •

  .المشاركة في إعداد البرامج المالية •

 :المواد واالستثماراتمحاسب : ثالثا

 :منها والمواد االولية االستثمارات مسؤول عن التحركات الخاصة باالستماراتو  المواديعد محاسب فرع     

 .ات والمواد االولية القيام بعملية الجرد واإلهتالك الخاص باالستثمار  •

             

  االستثماراتجدول إهتالك  :)04(جدول رقم              

  

 )االستثماراتالمواد و (مصلحة المحاسبة والمالية : المصدر

 .تسجيل العمليات المحاسبية الخاصة بالتنازل واالقتناء •

 .وتسجيلها في الحاسوب واليوميةمتابعة كل هذه التحركات  •

كما أن هناك ثالث أهداف أساسية يجب أن تتحقق من خالل مراجعة دور المبيعات، وهي أن كل المنتجات  •

المرسلة تمت فوترتها وتسجيلها، وأن كل المبالغ المفوترة هي مبالغ حقيقية قابلة للقبض والتحصيل، بما في 

 .ألرصدة القديمة، وأن كل قبض أو تحصيل سجل كما يجبذلك األوراق التجارية الناتجة عنها وا

 :نظام المعلومات المحاسبي المتبع في المؤسسة محل دراسة واقع �

 :من خالل المعلومات المستقاة من المؤسسة نجد أن نظام المعلومات الموجود بالمؤسسة يتميز بما يلي 

 :اجبيات نظام المعلومات المحاسبي المتبع .1

 المرونة في العمليات المحاسبية اليوميةوجود نوع من  -

 .حفض ملفات الزبائن لمدة طويلة وسهولة الرجوع اليها -

  القيمة الباقية  اإلهتالكمجموع   قسط اإلهتالك  القيمة األصلية  السنوات
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تقليل فرص الوقوع في االخطاء الن نظام المعلومات المحاسبي المتبع في المؤسسة اذا دخلت له معلوما من  -

ا سواء في الكمية فان المحاسب اذا وقع في خط Nالمخزن بخروج عدد معين من السلع بوصل خروج رقم 

 .او في الرقم فان نظام المعلومات المحاسبي المتبع في المؤسسة يقوم بتنبيهه

 .خلق نوع من المعرفة للمحاسب او المرجع بجميع العمليات التي قامت بها المؤسسة  أول بأول وبسرعة  -

 .التقليل من العمل الورقي وبذلك تخفيض التكاليف -

 .ي مدة قصيرة وبذلك ربح الوقت والجهدمعالجة العديد من العمليات وف -

 . بالنسبة للمراجع فان له الحرية التامة في الدخول الى اي معلومة يريد التدقيق فيها وبحرية وبسهولة تامة -

 :سلبيات نظام المعلومات المحاسبي المتبع .2

 . Uni classe قلة االثباتات المستندية المصادق عليها من طرف االدارة او الغائها بسبب وجود برنامج -

 .تعرض ملفات الزبائن للمخاطر في حالة وقوع فيروسات في اجهزة الحاسوب -

الطلبية والفاتورة لمشتريات المواد االولية فان البرنامج  لوجود ثغرة في النظام اذ انه في حالة وجود فرق وص -

 .يقوم بإدخالها مع ان وصل الطلبية غير مطابق لها

من اختالس وغش من خالل التالعب في ملفات بيانات تشغيل المعدات  سهولة ارتكاب جرائم الحاسوب -

وهنا يتطلب المام خاص ,ويؤدي هذا الى الحاق الخسائر بالتنظيمات التي وقع الغش في مجال استخدامها 

 . مع ضرورة توفير الحماية الالزمة بالحاسب االلي ونظام المعلومات المحاسبي
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  :خالصة الفصل 

بشكل اوضح حيث رأينا  ENICABمن خالل هذا الفصل التطبيقي تعرفنا على مؤسسة الكوابل بسكرة      

الذي يحدد مختلف المصالح واألقسام والفروع لديها، والمنتجات الرئيسية وتعريفها ثم هيكلها الوظيفي  نشأتها

  .ومختلف العمليات اإلنتاجية فيها

ثم تعرفنا على نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة وذلك من خالل التعرف على البرامج التي يستخدمها     

       يبإدخال البيانات وتأكيد حدوثها والبرنامج الثانالخاص   AS400العاملون حيث تعرفنا على برنامج 

Uni classe على المؤسسة سهولة في عمليات االتصال ونقل  أضفت البرامجوهذه , الذي يختص بالمعالجة

الى ان وصلنا الى المراجعة الداخلية للمبيعات وطرق معالجتها ,المعلومات بين مختلف المصالح واألقسام 

  .وكيفية المراجعة المستندية لها ثم تكلمنا على اجابيات وسلبيات هذا النظام 



         

          

  خاتمة         
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  :خاتمة 

  : توصلنا من خالل فصول هذا البحث الى النتائج والتوصيات التالية

 :النتائج

احد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع وتبويب ومعالجة  م المعلومات المحاسبية بأنهايمكن تعريف نظ �

الحكومية وتحليل وتوصيل المعلومات المالية المالئمة التخاذ القرارات إلى األطراف الخارجية كالجهات 

  .يتكون هذا نظام من والدائنين والمستثمرين وٕادارة المؤسسة

في وحدة تجميع البيانات والتي تقوم بتجميع البيانات من البيئة المحيطة بالمؤسسة ، وتتمثل هذه البيانات  -

 .اإلحداث والوقائع التي يهتم بها المحاسب ويرى أنها مفيدة ويجب الحصول عليها وتسجيلها

قد تكون في حاجة إلى والتي المجمعة بواسطة نظام المعلومات المحاسبية األولية  تشغيل البياناتوحدة  -

  .إعدادة تشغيل لتصبح معلومات مفيدة 

وحدة تخزين واسترجاع البيانات وتختص هذه الوحدة بتخزين البيانات في حالة عدم استخدامها مباشرة  -

 .ل بعض العمليات عليها قبل إرسالها إلى صانعي القراروالحفاظ عليها الستخدامها مستقبال أو إلدخا

الوسيلة التي يتم بها نقل وتوصيل البيانات والمعلومات من وحدة إلى أخرى  وهيوحدة توصيل المعلومات  -

 .داخل نظام المعلومات المحاسبية 

معلومات المحاسبية ان وجود نظام قوي للرقابة الداخلية على النموذج المحاسبي من شانه ان يسمح لنظام ال �

من توليد معلومات ذات مصداقية ومعبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة من جهة ومن جهة اخرى يمكن 

 .في الخطة العامة لها المؤسسة من تحقيق اهدافها المرسومة

فنظام ية لنظام الرقابة الداخلية الفعال يعتبر نظام المعلومات المحاسبية السليم احد اهم المقومات الرئيس �

المعلومات المحاسبية الذي يعمل وفق طرق واضحة منصوص عليها قانونيا ومبادئ صارمة وصحيحة 

 .تجعل عملية المراجعة الداخلية اكثر ويعطيها احسن اداء وبأقل تكلفة 
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وساهمت هذه  لقد تأثر نظام المعلومات المحاسبي بالتطورات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، �

األخيرة بشكل فعال في تحقيق سرعة ودقة في معالجة البيانات المحاسبية، عن طريق استخدام عدة وسائل 

وسائل لمعالجة البيانات المحاسبية و البرامج التطبيقية المحاسبية و  اآللي اإلعالمأجهزة : من أهمها

  .المحاسبيةاالتصاالت الجديدة لتبادل وتخزين البيانات والمعلومات 

بمرحلتين وهما مرحلة التصميم المنطقي ومرحلة التصميم تمر عملية تصميم نظام المعلومات المحاسبي  �

  :أهم الخطوات فيهما، من الفعلي

  .مرحلة التخطيط -

  .مرحلة التحليل -

  ).والمخرجاتالمدخالت، قاعدة البيانات، البرامج، (مرحلة تصميم المعلومات -

  ).يزات، كتابة البرامج، تدريب األفرادتركيب التجه(تنفيذ النظام  -

  .تشغيل النظام وتقويمه -

  .صيانة النظام -

 إلى، قواعد البيانات كما ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة في توفير أدوات لتنظيم إدارة     

اثر استخدام تكنولوجيا  كما .اإلنترنتجانب تكنولوجيا تبادل البيانات الكترونيا داخل المنشاة باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات على أهداف نظام المعلومات المحاسبي، مقومات نظام المعلومات المحاسبي، الوثائق والمستندات، 

لمنهج المحاسبي، وتخزين البيانات، بحيث أدى إلى سهولة التعامل مع مختلف البيانات وسرعة تسجيلها ا

  .ةدقيقة وصحيح تمحاسبيا والحصول على معلوما

إلى  أدت حيث المحاسب، وظيفة في ملموس تغير إلى إلكترونيا البيانات معالجة نظم استخدام أدى �

 للمعامالت االقتصادية، اليدوي التسجيل عمليات في يوميا يستغرقه كان الذي والوقت العمل مقدار انخفاض

 وتطبيقات على إجراءات يؤثر إنما ذاته، حد في المحاسبية النظم أهداف على الكمبيوتر استخدام يؤثر وال

  :وهذه االثار تتجلى في بتطبيقها المنشأة تقوم التي النظم تلك
-

 فإن اإللكتروني التشغيل حالة في أما,الذي تظهر  المعتاد الشكل اليدوي النظام ظل في المستندات تتخذ 

  .األصلية المستندات طبيعة أو شكل في التعديل يستلزم األمر

 اإللكتروني التشغيل ظل في أما شكل المجلدات، اليدوي المحاسبي النظام ظل في الدفترية المجموعة تأخذ -

 .ممغنطة أسطوانات أو ممغنطة أشرطة شكل فتأخذ

 التشغيل لنظام بالنسبة ضرورة أكثر فإنه اليدوي للنظام بالنسبة المحاسبي ضروريا الدليل كان إذا -

 أرقام به مخزن كان إذا إال معين حساب إلى معين بيان توجيه اآللي للحاسب ال يمكن حيث اإللكتروني؛

 .واإلجمالية الفرعية وأسماء للحسابات
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 توفير إمكانية عن فضال هذا التقارير، على الحصول وسرعة دقة إلى اإللكتروني الحاسب استخدام أدى -

 .البيانات من ائلةه كميات تشغيل على اإللكتروني لمقدرة الحاسب نظرا فعالية أكثر إدارية تقارير

 خاصة، ملفات داخل األصلية المستندات لحفظ يدوي محاسبي معلومات نظام ظل في البيانات تخزين يتم -

 المستخدمة والوسائل البيانات لتخزين جديدة صورة تفرض الحاسب فإن طبيعة اإللكتروني النظام ظل في أما

 .ذلك في

  :التوصيات

على تحسين نظام المعلومات المحاسبية في المؤسسة وتكييفه مع متطلبات االقتصاد للحصول على  العمل �

معلومات محاسبية فعالة وهذا من خالل االستفادة الكاملة من مجمل خدمات المراجعة الداخلية كي يتم 

 .ناسبة من حيث الوقت والتكلفة متوفير معلومات فعالة و 

للرقابة الداخلية بشكل متناغم مع انظمة المعلومات المحاسبية المستخدمة  التركيز على وضع الية معينة �

 دورها في ضبط العمل فيها  بالمؤسسة وذلك لتفعيل

وبما ينعكس ايجابا على تفعيل الرقابة االهتمام اكثر بمواكبة احدث التطورات في نظام المعلومات المحاسبية  �

 .الداخلية في المؤسسة

الية للرقابة الداخلية بشكل دوري وفعال على كل ما يرتبط بنظم المعلومات المحاسبية التركيز على ان تطبق  �

   .في المؤسسة محل دراسة
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