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  بي عععف  ل   ال  س  وصا ف  هعا ا ف  ر  و  سا ا  
 ال  اعر ة  انف تصلن  اكععات و  اللاا ت عس وصيها  

 ال  س  ا ن و اا ان تلنرر اننثر  ثاتنا  
  اا  ا فف ععر ا  "   ف  العاعة و  الااثي  "  ال  لي  ار عس  

  ال   ف  العاع  الي  ان أنب  اف فف  لذ  الثاة

 شيـاذ  ا  

 ال  اننتد  اعنلالي  انف تنثر  ثاتف  
اسعثنية أعااةصلراني  : ال  خت تف  اللثلات  
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   اد انبن                                                                        
 



 

 

 شكــر وعرفــان

 

فف  الب اي  نكر  ا عع ووج  الي  عا نا ووففنا فف  
.   ناا  ل   العج فـاالعب ا  عب   كثر   ثلا  لاا ا فثي  

ععل   "  الاج عا ر" ث  نتوي  نعاج  انكر  ال  اأناا  
  . العج  ل   ىتتوهاتي  افثعي و شر في ع
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Abstract: 
The study aims to identify the accounting information system and the 

extent of his contribution to the activation of the internal control system 

where the field study was conducted Directorate of Algeria Telecom 

_khenchela_ by a questionnaire prepared for this purpose was data entry 

operation and processed automatically and the use of statistical models 

to test hypotheses and to prove, and the study concluded that there 

should be an internal control system in effectively in institutions keep 

pace with developments in the light of the accounting information 

system and in the form which facilitates the possibility of integration 

with IT and financial systems, as the study requires to continue the 

possibility of modernization and development to achieve its goals 

through the time, effort and cost control, and was the result of statistical 

analysis that there is a moral role of a statistically significant 

information system in the activation of the internal control system. 
Key words  : Accounting information system, internal control system, 

statistical models ,  information technology and financial systems. 
 

 :الملخص
ومات المحاسبية ومدى مساهمته في تفعيل نظام  ى نظام المع تهدف الدراسة إلى التعرف ع

ية حيث تم إجراء دراسة ميدانية بمديرية اتصاات الجزائر  ة_الرقابة الداخ بواسطة _  خنش
ها ومعالجتها آليا واستخدام نماذج  استبانة أعدت لهذا الغرض وتم إدخال البيانات وتشغي

ي  صت الدراسة إلى ضرورة وجود  نظام رقابي داخ ثباتها، وخ إحصائية اختبار الفرضيات وا 
ل الذي يسهل  ومات المحاسبية وبالش ب التطورات في ظل نظام المع فعال في المؤسسات يوا
انية  ب الدراسة  ااستمرار في إم ما تتط وماتية والمالية،  ها مع اأنظمة المع ام انية ت من إم
يل  انت نتيجة التح فة، و م بالوقت والجهد والت تحديثها وتطورها لتحقق أهدافها من خال التح

ومات في تفعيل نظام الرقابة  اإحصائي بأن هناك دور معنوي ذو دالة إحصائية لنظام المع
ية  .الداخ

مات المفتاحية ية، نماذج إحصائية، اأنظمة : ال ومات المحاسبية، نظام الرقابة الداخ نظام المع
وماتية والمالية  .  المع
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الصفحة المــوضــوع  
ر وعرفان   /  ش

 /  اإهداء 

 /  فهرس المحتويات 

خص الدراسة   /  م

 د  –أ    مقدمة 

وما المحاسبي: الفصل اأول    اإطار النظري  لنظا المع

 02: تمهيد
وماتم عامة حمفاهي: المبحث اأول  03  ول النظام والمع

ب اأول   03ماهية النظام  :        المط

ب الثاني        ومات :المط  08 ماهية المع

ومات المحاسبيةا نظ:المبحث الثاني  13 م المع

ب اأول ومات المحاسبية وخصائصها ومستخدميها:        المط  13  مفهوم المع

ب الثاني ومات المحاسبية و أنواعهاا مفهوم نظ:         المط  17 م المع
ب الثالث ومات المحاسبية  :         المط ونات نظام المع  18وظائف وم

ومات المحاسبية :المبحث الثالث         ثر استخدامأو  مبادئ ومقومات وتصميم نظام المع

 ى مقوماتهالحاسوب عل
21 

ب اأول ومات المحاسبية :         المط  21مبادئ و مقومات نظام المع
ب الثاني         ومات المحاسبية : المط  23 تصميم نظام المع

ب الثالث ومات المحاسبية  :        المط ى مقومات نظم المع  25أثر استخدام الحاسوب ع
 27: خاصة الفصل

ي :الفصل الثاني وما المحاسبي بنظا الرقاب الداخ   عاق نظا المع

 29: تمهيد
ية:  المبحث اأول  30 اإطار النظري لنظام الرقابة الداخ

ب اأول ية  :         المط  30نبذة تاريخية عن نظام الرقابة الداخ
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ب الثاني ية :         المط  31  ماهية نظام الرقابة الداخ
ب الثالث           ية : المط  33  أهمية و أهداف نظام الرقابة الداخ
ب ال           ية  :رابعالمط ونات نظام الرقابة الداخ  35 م

ية وأساليب و خطوات تقييم :المبحث الثاني جراءات نظام الرقابة الداخ  37 ه مقومات وا 

ب اأول ية:         المط  37 مقومات نظام الرقابة الداخ
ب الثاني ية : :         المط  39إجراءات نظام الرقابة الداخ

ب الثالث ية:          المط  42 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخ
ب ال         ية  :رابعالمط  45خطوات تقييم نظام الرقابة الداخ

ية : المبحث الثالث ومات المحاسبية في تدعيم نظام الرقابة الداخ  46  دور جودة المع
ب اأول        46  ضمان جودة عنصر المدخات : المط
ب الثاني        49 ضمان جودة عنصر معالجة المدخات: المط
ب الثالث        51 ضمان جودة عنصر المخرجات: المط

 53 :خاصة الفصل
ة – الجزائر اتصاات بمديرية ميدانية دراسة  :الفصل الثالث    –خنش

 55 :تمهيد
ة_ بمديرية اتصاات الجزائر  التعريف: المبحث اأول  56 _خنش

ب اأول  56 تقديم مديرية اتصاات الجزائر:     المط

ب الثاني ة وأهدافهاديريةإستراتجية م:     المط  57  اتصاات الجزائر بخنش

ب الثالث ل التنظيمي لم :    المط ة–اتصاات الجزائر ديرية  الهي  58وشرح مصالحه  - خنش
 62 .الميدانية  منهجية الدراسة:المبحث الثاني

ب اأول           62 نموذج ومنهج الدراسة واأساليب اإحصائية :المط

ب الثاني           64 . مجتمع الدراسة وخصائصه:المط

ب الثالث  66  أداة الدراسة وصدقها وثباتها :        المط
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 68. عرض وتفسير النتائج: المبحث الثالث

ب اأول          68عرض نتائج الدراسة :المط

ب الثاني           75 تفسير النتائج : المط

 77  خاصة الفصل  

 79الخاتمة    

 82قائمة المراجع   

ال   87  قائمة  اأش

 89  قائمة الجداول 

 /الماحق 
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ال  قائمة اأش

ل  ل رقم الش رقم الصفحة عنوان الش
 06  النظمأنواع (01-01)
ومات  (01-02)  09مراحل البيانات لتصبح مع
ومة في فائدتها  (01-03)  12قيمة المع
ومات المحاسبية  (01-04)  20وظائف نظام المع
ية (02-01)  41 إجراءات الرقابة الداخ
ال تستعمل في خرائط التدفق (02-02)  44 رموز وأش
ل التنظيمي لمؤسسة اتصاات الجزائر (03-01) ة- الهي  58 -خنش
 63 نموذج الدراسة (03-02)
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 قائمة الجداول

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
مجتمع المدروس  (03-01)  65وصف الخصائص ل
ارت الخماسي (03-02) م لي  67. س
 67 معامات أداة البحث (03-03)
ارت الخماسي (03-04) م لي  68 المتوسطات الحسابية وفقا لدرجات س
ومات المحاسبية (03-05)  68 إجابات اأفراد اتجا نظام المع
ية  (03-06)  70إجابات اأفراد تجا نظام الرقابة الداخ
 71إجابات اأفراد اتجا متغيرات الدراسة  (03-07)
ية  (03-08)  72عاقة اارتباط بين بين اأجهزة المستخدمة ونظام الرقابة الداخ
ية (03-09) ين ونظام الرقابة الداخ فاءة العام  72 عاقة اارتباط بين 
ية  (03-10) ومات ونظام الرقابة الداخ  73عاقة اارتباط بين ماءمة المع
ية  (03-11) ومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخ  73عاقة اارتباط بين نظام المع
 74 (ارتباط بيرسون )مصفوفة اارتباط  (03-12)
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مقدمـــة 
ية في أي مؤسسة بمثابة خط الدفاع اأول الذي يحمي مصالح المساهمين بصفة  يعتبر نظام الرقابة الداخ

ومات التي  ية إنتاج المع ة حيث أنه هو النظام الذي يوفر الحماية لعم ة بالشر افه اأطراف ذات الص خاصة و
ى مجموعة من الدعائم والمقومات والسياسات واإجراءات  يها في اتخاذ قراراتهم، ويقوم هذا النظام ع يعتمد ع
ومات والتقارير المحاسبية ومن ناحية أخرى  التي تضعها المؤسسة بقصد حماية أصولها، وضمان صحة المع

ق هذا التطور  ية حيث يخ ومات إلى زيادة ااهتمام بالرقابة الداخ نولوجيا المع أدى التوسع في استخدام ت
ى  ب ضرورة وجود نظام قوي، وذلك لضمان الحصول ع ومات المحاسبية أو تغييرها مما يتط انية سرقة المع إم
ة التوصيل، وتعد  ومة تتصف بالمائمة والوضوح والصحة والدقة والشمولية والقبول في طريقة العرض ووسي مع

ومات  ك المتبعة في نظم المع ترونية عن ت ومات المحاسبية اإل ثر أهمية في نظم المع إجراءات الرقابة أ
ك  ومبيوتر والتي تفوق ت بيانات المحاسبية باستخدام ال بير ل المحاسبية اليدوية ويعود ذلك إلى المعالجة بقدر 
ومات  اب أخطاء، وذلك من خال سهولة التاعب في المع التي تعالج يدويا مما ينتج عنه زيادة احتمال ارت

ومات الدخول إلى نظام  نولوجيا المع ن أي فرد ذو خبرة أو مهارة معينة في مجال ت المحاسبية، حيث يم
ن أن يحدث العديد من اأضرار في هذا النظام عن  ما يم ى حسابها،  ومات المؤسسة و ااستفادة منه ع مع
ية في  جراءات وأساليب الرقابة الداخ د ضرورة تطوير أدوات وا  ومات مما يؤ طريق تحريف أو محو بعض المع

ومات المحاسبية وتحقيق اأمن لهذا النظام                .المؤسسة بغرض حماية المع
الية : اإش

الية التالية : إعطاء صورة واضحة عن الموضوع نطرح اإش
ية؟  ومات المحاسبية في تفعيل نظام الرقابة الداخ ما دور نظم  المع

ة الفرعية : اأسئ
الية نطرح التساؤات التالية  : ولمناقشة هذ اإش

  ون؟ ومات المحاسبية ومما تت  ما هي نظم المع

  ىما هي ية الفعال؟العوامل التي تؤثر ع ل الرقابة الداخ   مقومات هي

 ية؟  ما هو مفهوم نظام الرقابة الداخ

 ية ما العاقة بين ومات المحاسبية و نظام الرقابة الداخ  ؟نظم المع
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 :الفرضيات
ق من الفرضيات التالية ى التساؤات ننط : لإجابة ع

 مؤسسة ومات الازمة ل ومات المحاسبية الدعامة اأساسية في توفير المع  يعد نظام المع

  ية والذي بدور يؤثر في تحقيق أهدافها ل الرقابة الداخ ل جزء من هي ى  ومات ع نولوجيا المع  تؤثر ت

  ى ية هو الخطة التنظيمية لحماية أصول المؤسسة واختيار دقة ودرجة ااعتماد ع نظام الرقابة الداخ
 البيانات المحاسبية 

  ية وهي بدورها ومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخ ا توجد عاقة ذات دالة معنوية بين نظام المع
 تنقسم إلى ثاثة فرضيات  

 :أهميـة الموضــــوع
ل أعاقت نموها     ية يرتبط استعماله بمواجهة المؤسسة عدة مشا الطبيعي   إن موضوع نظام الرقابة الداخ

وماتية ل إلى ضعف اأنظمة المع محاولة إبراز أهميتها   وااستمرار في نشاطها فأرجع المختصين هذ المشا
ن ااستغناء عنها ومدى مساهمتها في أداة إدارية ورقابية ا يم ية في حالة   باعتبارها  تقييم نظام الرقابة الداخ

ومات  وتوضيح  ما إذا تم استغالها استغال جيد من طرف المؤسسات، ذا ما مدى أهمية المع يفية سيرها و
ية   .المحاسبية ودورها في تفعيل نظام الرقابة الداخ

 :أهداف الدراســـــة
ي : من خال دراسة هذا الموضوع فإن الباحث يهدف إلى ما ي

 ية في المؤسسة ومات المحاسبية في الدعم الجيد لنظام الرقابة الداخ  .إظهار مدى فعالية المع

 ومات المحاسبية  .تحقيق اأداء الرقابي اأمثل وذلك من خال جودة المع

  ومات المحاسبية داخل المؤسسة ية ودور نظم المع ي لنظام الرقابة الداخ محاولة تشخيص الواقع العم
 .ااقتصادية

 صعوبات الدراسة
الصعوبة الوحيدة التي واجهت الباحث في هذ الدراسة هي عدم قبول المؤسسات بإجراء التربص لديها وذلك  

ومات   .بحجة سرية المع

: أسباب اختيار الموضوع
:  تعود دوافع ومبررات اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب منها

 ون الدراسة من المواضيع المطروحة في الساحة ااقتصادية والمهنية حاليا. 

 مؤسسات  .مدى أهمية الموضوع بالنسبة ل

 مي، يستفيد من ية ومرجع ع  . ذوي ااختصاصقمحاولة تقديم فائدة عم
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: المنهج المتبع
 ي ي فة، منها اإطار النظري :المنهج الوصفي التح ظواهر ااقتصادية المخت ى وصف دقيق ل ز ع  الذي ير

ية ومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخ نظام المع دراسة.ل يل فقد استخدم في الجانب التطبيقي ل   .أما التح

 :الدراسات السابقة
  مؤسسة ااقتصادية ية ل ود، دور المراجعة في تقييم أداء نظام الرقابة الداخ دراسة حالة المؤسسة (عزوز مي

هربائية وابل ال دة، )الوطنية لصناعة ال ي  2006/2007 رسالة ماجستير، جامعة س

براز دور المراجعة الخارجية في المؤسسة ااقتصادية، باعتبارها أداة فعالة ومدى   هدفت الدراسة إلى إظهار وا 
ق التوازن داخل المؤسسة ااقتصادية . إسهامها في خ

  مؤسسة ومات المحاسبي ل ية في تقييم نظام المع دراسة حالة )  عيادي محمد لمين، مساهمة المراجعة الداخ
تجهيزات الصناعية  مؤسسة الوطنية ل ، رسالة ماجستير، جامعة " مقبوضات–الدورة مبيعات "المديرية التجارية ل

 .2008الجزائر، 

براز اأسس النظرية التطبيقية   ومات المحاسبية وا  هدفت الدراسة إلى إبراز إطار ظهور مفهوم نظام المع
ومات المحاسبي المالي واأنظمة الوظيفية اأخرى،  والقانونية باإضافة إلى التطرق إلى العاقة بين نظام المع

ومات  نولوجيا المع ومات المحاسبية ومساهمة ت ونات نظام المع ف م ما هدفت إلى محاولة لعرض مخت
ومات المحاسبي المالي، والتطرق إلى دور وأهمية نظم الرقابة والمراجعة  وااتصاات في تطوير نظام المع

ومات المحاسبية  ى تحسين نوعية المع ومات المحاسبي المالي، وأثر ذلك ع ية في مراقبة المع  الداخ
    مؤسسة ية ل ية في تقييم نظام أداء نظام الرقابة الداخ دراسة حالة (تافرونت عادل، مساهمة المراجعة الداخ

ة BEA بنك الجزائر الخارجي الة ورق ة)و  . 2014،، رسالة الماستر، جامعة ورق

ي   ية بالمؤسسة باعتبارها أداة فعالة بها وتشخيص الواقع العم هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية المراجعة الداخ
ية ومدى مساهمتها في تقييم أداء  ما هدفت إلى إظهار اأعمال التي تقوم بها المراجعة الداخ لها داخل البنك، 

. نظام الرقابة في حالة ما إذا تم استغالها من طرف المؤسسة
  ية في المؤسسة، دراسة حالة المؤسسة ية في تفعيل نظام الرقابة الداخ سارة بن عثمان، دور المراجعة الداخ

ة،   2013الوطنية لأشغال في اآبار بحاسي مسعود،رسالة الماستر، جامعة ورق

ية في   ية في الدعم الجيد لنظام الرقابة الداخ ل من المراجعة الداخ هدفت الدراسة إلى إظهار فعالية 
ية في تقديم اإرشادات لمتخذي القرارات،  عبه المراجعة الداخ عطاء الصورة الحقيقية والدور الذي ت المؤسسة، وا 

. محاولة من الباحث إظهار دورها في المؤسسات ااقتصادية باعتبارها أداة فعالة
 

 

 

 



 مقـدمـــة

 

 

 د

ل الدراسـة  :هي
يثاثة إنجاز هذ الدراسة قمنا بتقسيمه إلى  ما ي ان التقسيم  : فصول تسبقهم المقدمة، و

 :الفصل اأول

انت البداية بالتطرق إلى المفاهيم   ومات المحاسبية و مي لنظم المع تناولنا في هذا الفصل إلى اإطار الع
ومات  ومات ودورها وقيمتها وبعدها تطرقنا إلى نظم المع ومات وخصائص المع العامة عن النظام والمع

ومات المحاسبية  ى المع ى نظاموخصائصها ومستخدميهاالمحاسبية من خال التعرف ع  ، وبعدها التعرف ع
ومات المحاسبية لالمع وناته     مبادئه ثم قمنا في اأخير من هذا الفصل إلى إبراز وأنواعه ووظائفه وم

ى مقوماته مقوماتو . ق وتصميمه وأثر استخدام الحاسوب ع
 : الفصل الثاني

ية وعاقته هذ تتطرق  ومات المحاسبية حيث بنظام  الدراسة في الفصل الثالث إلى نظام الرقابة الداخ المع
ان ية قسم إلى ثاثة مباحث حيث   نبذة تاريخية عنه  من حيثاأول اإطار النظري لنظام الرقابة الداخ

ية، إجراءات،  واأهدافالمفهوم  والخصائصو ونات اأساسية والعوامل ، ثم إلى مقومات الرقابة الداخ  والم
ية ونظوأساليب وخطوات تقييمه   ومات اوحاولنا من خال هذا الفصل  إظهار العاقة  بين الرقابة الداخ م المع

المحاسبية 
 :الفصل الثالث

انت الدراسة الميدانية   ان المبحث اأول يتناول تقديم عن المؤسسة محل الدراسة وثانيا وفي هذا الفصل   و
نا إليه ن  ان عن عرض النتائج وتفسير ما توص ان حول منهجية الدراسة الميدانية أما المبحث اأخير فقد 

  هذ النتائج 
نا إلى خاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات .  وقمنا بوضع أفاق الدراسةوأخيرا توص

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

فصل اأول :ا  

نظام  نظري   اإطار ا
محاسبية ومات ا مع  ا
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 تمهيد
وماتىعالم يعتمد علال أصبح اليوملقد  البحث في العصر وهذا و دائرة المعرفة  اتساع ى بالنظر إل، المع

ومات ق أدت وقد ،ما أدى إلى ظهور ما يعرف بثروة المع ومات إلى ضرورة خ مية المع ة في   هذ الزيادة الهائ
ومات المستخدمة ة لهذ المع ام ى التعامل مع اأجهزة ،نظم مت  حيث تستخدم فيها أساليب جديدة قادرة ع

نولوجية الحديثة بحيث نستطيع تخزين ومعالجة واسترجاع الحجم الهائل من  ترونية والت  ودراستها ،تالبيانااإل
ومات المحاسبية  فة حيث الذيلنظام المع رة مرنة وواسعة لمتخذي القرار في المؤسسات المخت  يعتبر بمثابة ذا

ية لمؤسساتهم ن هذا النظام من معرفة الوضعية التاريخية والمالية والمستقب .  يم
ومات  ومات وبالتحديد نظم المع ل من النظام والمع وسنحاول في هذا الفصل تحديد المفاهيم الخاصة ب

: اآتي أساسيةالمحاسبية من خال ثاثة مباحث 
ومات  :المبحث اأول  مفاهيم عامة عن النظام والمع

ومات المحاسبة: المبحث الثاني           نظام المع
ومات المحاسبية وأثر استخدا:المبحث الثالث  الحاسوب ممبادئ ومقومات وتصميم نظام وتصميم المع

يها   ع
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ومات  م عامة حمفاهي: اأولالمبحث  ول النظام والمع
قيبها بنظم  ن ت حين أساسيين و ضروريين اأول النظم والذي لم ي ى مصط ومات ع تقوم نظم المع

ومات  نظم والثاني المع رة النظم أو النظرية العامة ل ى ف يدا صحيحا لقيامها ع ومات أمرا عشوائيا بل تأ المع
يمة فة واتخاذ القرارات الس مية المخت ي نستطيع فهم نظام ،والتي تعد القاعدة اأساسية لأبحاث الع  ف

ومات   نظام والمع لمام بالمفاهيم ل ى دراية وا  ون ع ومات يجب في البداية أن ن المع
ب اأول ماهية النظام : المط

ن من معرفة النظام وخصائصه باإضافة إلى أنواعه وعناصر ب سنتم  من خال هذا المط

مفهوم النظام وخصائصه :الفرع اأول
 :عرف النظام بمجموعة من التعاريف أهما:  مفهوم النظام -1

ونة من أنظمة فرعية متدا"بأنه     ة وحدة م   1"جميعها إلى تحقيق مجموعة من اأهدافتهدف خ

 ، اأموال، اآات،التجهيزات، اأفراد) مترابطة ومتجانسة من الموارد والعناصر ةمجموع"نه  وأ 
وحدة واحدة نحو  (حدود النظام  ) عض داخل إطار معينالتي تتفاعل مع بعضها الب (الخ....السجات وتعمل 

 2"يئية المحيطةتحقيق هدف أو مجموعة من اأهداف العامة في ظل الظروف أو القيود الب

ون " من خال نظرية النظم ا لعامة بأنه  Buckleyوعرفه    ل الم ة مع من هو ال أجزاء مترابطة ومتفاع
ن  من خالها معرفة الترابط بين اأنظمة البسيطة واأنظمة  المعقدة ، بعضها البعض أما المنهجية هي التي يم

فة بة بينهما وبين النظام وأجزائه المخت  .3" هذ المنهجية تعني نظرية النظم العامة ،والعاقات المترا
ة معا لتحقيق هدف أو مجموعة من اأهداف المحددة"وهو    .4"مجموعة من العناصر المتفاع
مجموعة ،مجموعة من اأجزاء التي ترتبط  يبعضها البعض ومع البيئة المحيطة"نه وأ   وهذ اأجزاء تعمل 

 .5"ماواحدة من اجل تحقيق أهداف النظ

ص التعريمن نظامفات السابقة نستخ  : التعريف التالي ل
ها مع بعضها      ة والمتجانسة لتحقيق هدف معين وذلك من خال تفاع ام النظام هو مجموعة  العناصر المت

ن تجاوزها ذلك ترابطها مع المحيط في إطار حدود معينة ا يم  .البعض و
 
 
 

                                                           

وف.  ستيفن أ1 ن،موس ومات المحاسبية اتخاذ القرارات  ، مارك ج سيم نشر،(مفاهيم وتطبيقات)نظم المع ة العربية ، الرياض، دار المريخ ل  المم
 .21 ص،2002 ،السعودية

ومات المحاسبية  ، أحمد حسين أحمد حسين ري والنظم التطبيقية)نظم المع نشر،(اإطار الف ندرية،الدار الجامعية ل  2 .13 ص،2003 ، مصر، الس
ة 3 ومات في اتخاذ القرارات اإدارية ،عدنان عواد الشواب نولوجيا المع نشر،دور نظم وت مية ل     .71 ص،2011 اأردن، ، عمان، دار اليازوري الع
ي عصيمي4 ريا ز ومات المحاسبية  ، أحمد ز نشر،(مدخل معاصر)نظم المع ندرية، دار المريخ ل  .25ص،2003 ، مصر، اإس

ومات المحاسبية ،مال الدين الدهراوي5    .4 ص،2005 ، مصر، الدار الجامعية،نظم الع
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 خصائص النظام -2

ن تحديد أهمها   ييتصف النظام بمجموعة من الخصائص يم  : فيما ي
وجود   يرتبط وجود أي نظام بوجود هدف معين أو مجموعة من اأهداف يراد تحقيقها من1:اأهداف -2-1

ما،فهذ اأهداف هي المبرر اأساسي استمرار وجود يفية تنسيق وتشغيل    أنها من أهم العوامل المحددة ل
نظام يفية تنظيم و إدارة واستخدام الموارد المتاحة ل،الموارد المتاحة ل ه و  ق فأهداف النظام التي تحدد طريقة عم

 .والتنسيق فيما بينهما بما يضمن تحقيق هذ اأهداف
امل -2-2 ون النظام من مجموعة العناصر أو اأجزاء أو اأنظمة الفرعية التي ترتبط بعاقات  2:الت يت
امل وااتساق، تفاعل فيما بينهات مل أنشطة ،وتتصف هذ العاقات بالت  بمعنى أن نشاط أي نظام فرعي م

ل مع مخرجات ،اأنظمة الفرعية اأخرى فمخرجات نظام فرعي معين هي مدخات لنظام فرعي أخر  أو قد تش
يات آخر،خر مدخات جديدة لنظام فرعي آنظام فرعي  امل عم  العناصر أو هذ وفي جميع الظروف تت

امل داخل النظام ل مت ون بش   .اأنظمة بحيث ت
ي العام 3:مستويات النظام -2-3 ى عدد من النظم الفرعية مجموعها يمثل النظام ال ل نظام ع  يحتوي 

يل يفضل أن يحدد النظام  ل نظام ت ثم العاموأغراض الدراسة و التح ه ومخرجات  حدد النظم الفرعية بداخ
ون مدخات لنظام فرعي أخر ما أن،فرعي ت مخرجات أي نظام فرعي لتصبح مدخات لنظام فرعيا  انتقال  

ل نظام فرعيآ   .خر يتم عبر حدود 

ونات النظام من المصادر البشرية  العاقة بين وهي4:الشمولية -2-4 ل وهذا يعني أن م  الوحدة الجزء وال
ك العناصر أي جزء بر من مزيج ت ون النظام يتميز باانفتاح،والمادية ا  أي التفاعل المستمر مع البيئة ، ول

ك البيئة،الخارجية فيؤثر فيها و يتأثر بها قى مدخات من ت ما أنها تعتبر المستخدم الرئيسي ، فإنه يت  
ى نشاطه وبذلك تؤدي  ما أن البيئة هي إحدى محددات النظام حيث تفرض القيود ع  زعزعة إلىلمخرجاته 

وك أفراد ومجموعات المجتمع،التوازن الذي يفترض أن يتوفر في النظام  والقوانين ، فاستمرار التغير في س
بيئة الرئيسية،والتشريعات  . والضغوط ااجتماعية والضغوط السياسية  ااقتصادية تعتبر محددا ل

نظم حدود وهمية  5:حدود النظام -2-5 نها غير مادية في معظم اأحيان تفصل  وأل افتراضية أو تنظيمية ول
ومات يعمل ضمن إطار تنظيمي معين،النظام عن البيئة الخارجية له ل نظام بما في ذلك نظام المع ن ، إن   وا 

نظام وعزله عن اأنظمة ية ل  إلى سهولة دراسته  اأخرىتحديد حدود النظام يساعدنا في تحديد الصورة ال
ه ي  .وتح

                                                           

ي حسين  1  13 ص، مرجع سابق،أحمد حسين ع
ة 2  78 ص، مرجع سابق، عدنان عواد الشواب
ومات المحاسبية ودعم اتخاذ القرار،  ، عبد الا إبراهيم الفقي 3 نشر،عماننظم المع  195 ص،2012 ، ااردن،دار الثقافة ل
ومات ، محمد الصيرفي 4 نولوجيا المع ر الجامعي، إدارة ت ندرية،إدارة الف  88 ص،2009 ، ااس
 196 ص، مرجع سابق، عبد الا إبراهيم الفقي 5
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نظام في مجال  امن 1:ةالرقاب -2-6 نظام بصفة عامة و ل  بصفة خاصة اأعماللخصائص اأساسية ل
م في سير العمل في النظم الفرعية بما يضمن أن  تح ضرورة وجود مجموعة من القواعد و اإجراءات المعينة ل

نظام اأساسي ها نحو تحقيق اأهداف العامة ل   .تعمل 

 النظم  أنواع: الفرع الثاني 
 هي  أنواع عدة إلى اأنظمةتنقسم 

ق -1  حدود أي يقصد به ذلك النظام الذي ينفصل تماما عن بيئته الخارجية و بالتالي ا توجد 2: النظام المغ
ى  ة بينهما بمعنى انه ا يحتوي ع ن تنظيمها أيمشتر م فيهاأو مدخات ومخرجات و هذ النظم ا يم  ، التح

ياته أنبل  م و يعدل في عم يا النظام هو الذي يتح  . نتيجة البيانات الناتجة عن النظامأوتوماتي
ثرهو النظام " :النظام المفتوح -2  شيوعا وهو النظام يتفاعل مع التغيرات الخارجية بحيث انه يؤثر ويتأثر اأ

يإليه و ينظر ،بالبيئة المحيطة يته من زاوية حر من خصائصه انه يتفاعل مع البيئة توجد فيه " 3"ته ودينامي
وناته بحسب الظروف البيئية ويميل  ى استقرار وتوازنهإلىتغذية راجعة ويعيد تنظيم م  . المحافظة ع

ق -3 ون مدخات هذ النظم من البيئة الخارجية محددة ومعروفة مسبقا وذلك لوجود :النظام الشبه مغ  ت
ون هذ النظم  ون مخرجاتها معروفة لذلك ت ى المدخات فت ية سيطرة ورقابة ع ثرعم  استقرارا وتعيش حالة أ

ية ااضطراب تستطيع الوصول إذا حتى ،توازن  4" من النظم المفتوحةأسرع حالة توازن إلى وجهت عم

سية -4 تغذية الع م ل سية 5:نظام التح  إعادة تمت إذا يعتبر النظام واحد من مجموعة معظم التغذية الع
سية ، النظام في صورة مدخات لهإلىبعض من مخرجاته  ن تصمم النظام حيث تتحقق هذ التغذية الع  ويم
مساهمة في تحقيق   .  النظامأهدافل

ل التالي    :أنواع النظم موضحة في الش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، ص   19 أحمد حسين علي حسين، مرجع ساب

 103 ص، مرجع سابق،محمد الصيرفي  2
ومات اادارية، سيد محمد جاب اه 3  12 ص،2013، مصر، نظم المع
 199 ص، مرجع سابق، عبد الا ابراهيم الفقي 4
ومات المحاسبيةوآخرون، ، السيد عبد المقصود ديبان5 ندرية، ، أساسيات نظم المع  143 ص،2005 اإس
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ل رقم  النظم أنواع: (1-1 )الش
ق  -1  النظام المغ

   
 
 
 
 
 
 
ق نسبيا  -2  النظام المغ

  
 
 
 
 
 
 
 النظام المفتوح  -3

 
 
 

        
                          

سية   -4 م بالتغذية الع  نظام التح

  
 
 
 
 
 
 

 14ص،مرجع سابق،  السيد عبد المقصود دبيان وآخرون:المصدر

 متغيرا البيئ 

 المحيط

 

 

  المخرجا                                                          المدخا
 إجراءا التشغيل 

 متغيرا البيئ 

 المحيط

 

 

   المخرجا                                                              المدخا 
 إجراءا التشغيل

 متغيرا البيئ

  المحيط

 المخرجا المدخا إجراءا التشغيل

 متغيرا البيئ 

 المحيط

 المخرجا المدخا إجراءا التشغيل
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عناصر النظام  : الفرع الثالث
ر منها ون منها النظام نذ : من أهم العناصر التي يت

يات الوحدة ااقتصادية وبقية 1:المدخات -1 قة بعم ل مدخات النظام وأنها متع  حيث أن البيانات تش
يات المعالجة الاحقة فالمستندات والوثائق التي تصور  اأحداث فيجب أن تجمع وتدخل إلى النظام من أجل عم

ل مدخل النظام المحاسبي يات المالية بين الوحدة ااقتصادية والبيئة المحيطة تش   ،العم

ال منها ى عدة أش  2:وتوجد المدخات ع

ة -1-1 س ستمراريته حيث :المدخات المتس شرط أساسي لبدء العمل وا   وهي المواد التي يحتاج إليها النظام 
ة ل فقدانها نقص مباشر في جاهزية النظام مثل المواد الخام واأيدي العام  .يش

نظام وتحتاج لحذر وعناية عند اختيارها:المدخات العشوائية -1-2 ة ل  أن ، وهي عبارة عن مدخات محتم
فاءة النظام ى  ل الصحيح قد يؤثر ع   .عدم اختيارها بالش

 وهي عبارة عن المواد التي يحتاجها النظام استمرارية أدائه وتطوير من خال :المدخات ااستدالية -1-3
  .استبدال أو إحال أو تجديد بعض المدخات

مدخات لنفس :الراجعة مدخات التغذية -1-4  وهي جزء من المخرجات التي عادة يتم استامها من جديد 
 .النظام أو مدخات لنظام آخر

ية التي يتم بواسطتها تحويل المدخات إلى مخرجات والتشغيل بهذا يمثل 3:(المعالجة)التشغيل  -2 وهي العم
ية  ل العوامل داخل النظام مثل عوامل اإنتاج في الوحدة ااقتصادية في صورة نشاط ينتج عنه عم تفاعل 

ومات بطرق التشغيل ،تحويل المواد اأولية إلى منتجات نهائية ومات إلى مع  ويتم تحويل البيانات في نظام المع
فة من تسهيل خيص،المخت   .الخ...مقارنة،  حساب، ت

ية التحويل والتي تخرج 4:المخرجات -3  المخرجات إلى من النظام، وتصنف وهي اأشياء الناتجة عن عم
بيئة أو النظام  ي، مخرجات مفيدة سواء ل  يتم  يستخدمها النظام ذاته، وهناك مخرجاتوهناك مخرجاتال

ص منها ى تحقيق أهدافه،التخ   . وتعتبر المخرجات هي المعيار الذي يتم به قياس مدى قدرة النظام ع

 
 
 
 
 

                                                           

ومات المحاسبية ، عامر الجنابي، إبراهيم الجزراوي 1  26 ص،2009 ، ااردن، عمان، دار اليازوري،أساسيات نظم المع
ة 2  72 ص، مرجع سابق، عدنان عواد الشواب
مال الدين الدهراوي 3  7 ص، مرجع سابق، 
مؤسسة الجزائرية   دور نظم، منصوري رقية 4 ومات المحاسبية في تعزيز القدرة التنافسية ل    رسالة ،(دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية)المع

رة، جامعة محمد خيضر، تخصص تسيير المؤسسات،ماجستير   4 ص،2007 ، بس
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ب الثاني ومات: المط   ماهية المع
التالي ومات والتطرق إلى خصائصها  ى مفهوم المع  :   سيتم التعرف ع

ومات و خصائصها  : الفرع اأول مفهوم المع
ومات -1 ومات :مفهوم المع ومات ابد من التفريق بين البيانات و المع مع    لتقديم تعريف مبسط ل

ل  هي عبارة عن اأعداد" :البيانات -1-1 واأحرف اأبجدية والرموز التي تقوم بتمثيل الحقائق والمفاهيم بش
ن من إيصالها وترجمتها ومعالجتها من قبل اإنسان أو اأجهزة لتتحول  فالبيانات هي "1،" نتائجإلىمائم يم

ون أرقاما أو حتى رموزا ومات،حقائق خام و قد ت   .2" وهي تمثل مدخات نظام المع

ومات من خال ثاث مراحل رئيسية هياو   3:لبيانات تصبح مع
ة اأولى  ة المدخات  : المرح مرح

قة بالوحدات ااقتصادية تنشأ من  ثاث مصادر هي  :مدخات البيانات المتع
  اأحداث المتبادلة 

 ية  اأحداث الداخ

  اأحداث البيئية 

غ عن هذ العمل مية المنتج المباع والمب ون من بيانات عن  ن أن يت تبادل مم  .ةيفمثا البيع 
وحدات ااقتصادية مثا المواد الخام قد تصدر إلى اإنتاج  ية ل  إثبات أو البيانات أيضا تنشأ من أحداث داخ

اليف المعيارية من قبل المدراء لعناصر  قة بمعدل الفائدة أخيراو (اأوليةالمواد ) اإنتاجالت  البيانات المتع
نسبة  ى ديون الوحدات ااقتصادية  ة ع   . بيئيةأحداث  تعتبر بيانات ناشئة عن أساسيةالمحم

ة الثانية يات: المرح ة العم  (المعالجة ) مرح
وماتإن ة في نظام المع نظا البيانات المدخ ة م،  ومات المحاسبي بالوحدات ااقتصادية تمهد لبدء مرح  المع

  .المعالجة
ة الثالثة ة المخرجات :المرح   مرح

ون إن ومات والتي في البيانات المعالجة ت ة المخرجات مع  . منها من قبل المستخدمينيستفاد مرح
ل التالي  : مما سبق يوضح من خال الش

 
 
 
 
 

                                                           

ومات المحاسبية، عبد الرزاق محمد قاسم 1 يل وتصميم نظم المع نشر، تح  13 ص،2006 ، عمان، دار الثقافة ل
ي القباني 2 ومات المحاسبية ، ثناء ع ندرية،الدار الجامعية ،نظم المع  9ص، 2003 ، اإس
  26 ص، مرجع سابق، عامر الجنابي، إبراهيم الجزراوي 3
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ل رقم ومات : (2-1)ش مراحل البيانات لتصبح مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 ص، مرجع سابق، عامر الجنابي،إبراهيم الجزراوي. د. أ:المصدر
 

ومات1-2 ومات بعدة تعريفات من بينها اآتي : المع  :عرفت المع
مستخدم"أنها      ي تصبح ذات معنى ل ومة من ،بيانات تم تنظيمها و معالجتها ل ك المع  يحتاج المستخدمين لت

ل عام فإن المستخدمين  ية اتخاذ القرار بش اجل اتخاذ القرار المناسب أو من اجل تطوير وتحسين عم
ومات المتوفرة مية ونوعية المع نون من اتخاذ قرار مناسب عندما تزداد  ومات يتم مع  1"ل

و تشخيص تهديدا ما أو فرصة محددة أ ،حقائق وبيانات منظمة تشخص موقفا محددا أو ظرفا محددا"أنها و
ومات هي نتيجة البيانات   وتبعا لذلك فإن المع

ن التفاهم والتواصل بموجبها أي أنها مجموعة من البيانات المنظمة وبيانات منسقة     وهي  مرتبة التي يم
ار والمفاهيم،والمنسقة بطريقة توليفية مناسبة بحيث تعطي معنى خاص يبة متجانسة من اأف ن ، وتر  تم

تشافه اإنسان من ااستفادة  . 2" منها في الوصول إلى المعرفة وا
ى أساس هذ التعاريف فان البيانات هي ل أرقامال :ع ومات والتي تأخذ ش يها المع  ،مواد الخام التي تعتمد ع

ل منطقي مفهوم لتتحول ، رموز أو عبارات أو جمل ا معنى لها إا إذا تم معالجتها وارتبطت مع بعضها بش
ومة  وماتأإلى مع  .و مع

 
 
 
 

                                                           

يم الذيبة، نظال محمود الرمحي 1 ومات المحاسبية، زياد عبد الح    17 ص،2014 ، اأردن، عمان،دار المسيرة ، نظم المع
يان 2 ومات ، ربحي مصطفى ع نشر،إقتصاد المع  102 ص،2010 ، ااردن،عمان،  دار صفاء ل

 

 

 

 

 

 

 مرحل المدخا                            مرحل المعالج                                مرحل المخرجا

 

بيانا 
 اقتصادي

جمع 

 البيانا

تخزين 

 البيانا

توليد 

 المعلوما
معلوما 

 مالي
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ومات  -2  خصائص المع

ر أهمها   ة من الخصائص اذ ب توفر جم ثر فانه يتط ومات ذات مصداقية أ ون المع ي ت ل
ون سببها بيانات معينة 1: الدقة -2-1 ومات خالية من اأخطاء الصريحة التي ي ون المع وتعني أن ت

ومات غير المناسبة زمنيا ى معدل الدقة عن طريق نسبة ،واأخطاء الفنية الناتجة عن المع ن التعرف ع  ويم
ومات الناتجة خال فترة زمنية معينة ومات الصحيحة إلى إجمالي المع   .المع

ومات" : الماءمة -2-2 ومات التي تتولد عن نظام المع بيانات والمع  بمعنى، وتعبر عن المنفعة النسبية ل

ه ومة الازمة لعم بية احتياجات ورغبات متخذي القرار من المع   .مت
و :الوضوح -2-3 و البيانات والمع ون بسيطة ومفهومة وغير أ و،2"ات من الغموض قدر المستطاعمهو خ ن ت

ة الفهم والتطبيق أومعقدة   .3" غامضة وسه
ى 4 :الشمولية -2-4 ومات ع ة إعطاءويقصد بها قدرة المع ة عن المش ام  عن الحقائق الظاهرة أو صورة 

فة ن متخذ القرار من تأدية وظائفه المخت فة لها حتى يتم ول المخت ى ،لموضوع الدراسة مع تقديم بدائل الح  وع
مية يمتخذ القرار  ة حتى يتجنب التفاصيل قدر  ومات ما يسمى عالوقوالازمة عن المش  في بحر من المع

  (اإغراق)بـ
وبة والمتوافقة مع الزمن ضرورية لمتخذ  5:التوقيت -2-5 ومة المط ى المع يعتبر التوقيت من اجل الحصول ع

يل زمن دورة معالجة البيانات،القرار   . ولذلك يستخدم الحاسوب داخل المنظمة لتق
فة لجميع المستفيدين 6:المرونة -2-6 بية ااحتياجات المخت ييف ت ومات لت ية المع  ،يقصد بالمرونة قاب

ون  ن استخدامها بواسطة العديد من المستفيدين في تطبيقات متعددة ت ومات التي يم ثرفالمع  مرونة من أ
ن  ومات التي يم   في تطبيق واحد ااستخدامهالمع

فة -2-7 ومات عن العائد المتوقعأنوهي 7 :الت ى مع فة الحصول ع  .ا استخدامه من ا تزيد ت
ومات  : الفرع الثاني أنواع المع

ق به وهنا ياحظ  ف حسب ارتباطها بالموضوع الذي تتع ومات بتنوع محتواها وهدفها وحجمها وتخت تتفرع المع
ر منها ومات نذ مع : أن هناك عدة تقسيمات ل

ومات إلى رسمية وغير رسمية  -1  تصنيف المع

ومات رسمية -1-1 ة " :مع ومات المقدمة من خال إجراءات قياسية وهي هادفة وذات ص ك المع يقصد بها ت
ومات باستخدام من البيانات عن طريق قوانين معروفة،مباشرة بالقرار المراد اتخاذ  وهذ ، ويتم إنتاج هذ المع

                                                           

 298 ص، مرجع سابق، محمد الصيرفي 1
عجوز 2 ومات المحاسبي ودور في اتخاذ القرارات اانتاجية نظام ، حسين ب نشر،المع ندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية ل   174 ص،2011 ، ااس
ومات اادارية ، هيثم محمد الزعبي، ايمان فاضل السمرائي 3  27 ص،2004 ، عمان، دار الصفاء،نظم المع
 138 ص، مرجع سابق، عبد الا إبراهيم الفقي 4
ة 5  93 ص، مرجع سابق، عدنان عوان شواب
 299 ص، مرجع سابق، محمد الصيرفي 6
 27 ص، مرجع سابق، هيثم محمد الزعبي، ايمان فاضل السمرائي 7
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مية وتظهر في الوثائق الرسمية ون عادة ذات طبيعة  ومات الرسمية تقدم في صورة ،البيانات ت  وهذ المع
  . و لذلك من السهل إنتاجها من خال نظام حاسوبي،قياسية وتعالج بقوانين معروفة

ومات غير رسمية -1-2 ى نطاق واسع في أنشطتها اإدارية:مع ومات تستخدمها اإدارة ع وتتمثل  "1"هي مع
ار و الخ ومات الرسمية و قد بفي اآراء و اأف امل مع المع ومات قد تت رات  الشخصية و الشائعات، وهذ المع

ومات غير الرسمية ومات الرسمية في حالة عدم توافرها أما قيمة هذ المع مع بديل ل ى فإنهاتستخدم    تتوقف ع
  2"المستفيد نفسه

ومات إلى مجموعات رئيسية -2  3:تصنيف المع

ومات التاريخية -2-1 ومات هي :المع ق بفترات زمنية سابقةالتي المع   . يتم تجميعها عبر الزمن وتتع

مية -2-2 ومات الع ومات ي و:المع  وتجارب قبل تنفيذها في الموضوع الذي اختبارات تخضع إلى التي المع
ومات الفيزيائية ق به مثل المع   .تتع

ومات اأدبية -2-3 ار لأشخاص ي و:المع س ااتجاهات واآراء والمعتقدات واأف ومات التي تع  المع
   . بإعدادهااقاموالذين 

ومات الفنية -2-4 ق ب :المع ومات التي تتع ومات السياسية أي من وهي المع المجاات العامة مثل المع
  .وااقتصادية

ومات اإدارية -2-5 ومات يو :المع افة مجاات وأنشطة ووظائف المنظماتالتي المع ق ب  . تتع

ومات  :الفرع الثالث مصادر المع
ينا أهمإن " ن ع ومات من عدة مصادر، ول ى المع انية الحصول ع ها هو إم ق بالمعالجة و طبيعة عم  ما يتع

ل ومن  ومات لما لها من أهمية حتى ا تنشأ المشا د من مصادر المع  4:"ر المصادأهمالتأ
ية -1 ون من أشخاص" :المصادر الداخ ف مستوياتهم ال  مثلوهي تت مشرفين ورؤساء اأقسام والمديرين بمخت

ى أساس رسمي طبقا لأحداث  ومات هنا إما ع  وقعت بالفعل وأيضا قد يتم التيداخل المنظمة ويتم تجميع المع
ى أساس غير رسمي من خال ااتصاا  . والمناقشات غير الرسميةتالتجميع ع

اء والموردين والمنافسين والنشرات العم: ثلوتتضمن هذ المصادر بعض التقسيمات م :المصادر الخارجية -2
ومية وهذ المصادر تمد  ومات البيئية والتنافسية المؤسسةالمهنية وااتحادات الصناعية والهيئات الح  التي بالمع

ى  ومات تساعدهم ع  5" ما يرونه من قراراتاتخاذتعطى المديرين قاعدة هامة من المع

 
 

                                                           

ومات ودورها في صنع القرار اإداري، حمدي أبو النور السيد عويس 1 ر الجامعي ، نظم المع ندرية،دار الف    59 ص،2011 ،1 ط، اإس
 299 ص، مرجع سابق، محمد الصيرفي 2
 25 ص، مرجع سابق، هيثم محمد الزعبي، فاضل السمرائيإيمان  3
ومات المحاسبية ، عا أحمد عبد الهادي الزعانين 4 سطينية )أثر التحول في نظم المع    تخصص ، رسالة ماجستير،(دراسة تطبيقية في وزارة المالية الف

 19 ص،2007 ، غزةاإسامية، الجامعة ،المحاسبة والتمويل
 297 ص، مرجع سابق، محمد الصيرفي 5
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ومة: الفرع الرابع   قيمة المع
ومة التي لها قيمة هي التي تضيف شيء إلى مستخدمها، ومات هو خدمة  المع فالهدف من إنتاج المع

من هذ القيمة في  1 :مستخدمها سواء في التسيير أو اتخاذ القرار ت
ومة في  -1 ومات في هذا اإطار إلى : القراراتخاذقيمة المع ن تقسيم قيمة المع  :ويم

 د لمتخذ القرار يص عدم التأ ى تق  مدى قدرتها ع

  ومة  حجم وأهمية التغيير الذي يحدثه القرار الناتج عن هذ المع

ومات في فائدتها -2 نما :قيمة المع ومات ليست مجانية وا  فتها فالمع بر من ت ون قيمتها أ ون ذلك بأن ت  وي
فة يل المنافع،لها ت ى تح ومات إضافية ابد أن يقوم ع ى مع فة لذلك /  لذلك فإن أي قرار بالحصول ع الت

ن توضيح ذلك ، القرار ل التاليفيويم :  الش
 

ل رقم ومة في فائدتها: (3-1)الش  قيمة المع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 ص، مرجع سابق، منصوري رقية:المصدر
 

                                                           

 20 ص، مرجع سابق، منصوري رقية 1
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ومات المحاسبية انظ: المبحث الثاني م المع
ومات المالية لجميع  ومات المحاسبية في الوقت الحاضر الجهة المسؤولة عن توفير المع  يعتبر نظام المع

ونات  ومات ضمن المؤسسة ويعتبر أحد م مع اإدارات واأقسام واأطراف اأخرى ويعد أحد اأنظمة الفرعية ل
ومات اإداريةانظ لى الذي يعن،م المع ى نشاطات المؤسسة  ومات التي تؤثر ع  من ، بتوفير البيانات والمع

ومات المحاسبية ى ضوء المع ل واختيار البديل المناسب ع مشا ول ل  ومن خال هذا ،خال تقييم بدائل الح
: المبحث سنتطرق إلى النقاط التالية

 ومات المحاسبية وخصائصها ومستخدميها  مفهوم المع

 ومات المحاسبية وأنواعها  مفهوم نظام المع

  ومات المحاسبية ونات نظام المع  وظائف وم

ب اأول ومات المحاسبية وخصائصها ومستخدميها :المط  مفهوم المع
ومات المحاسبية وخصائصها ومن  ى المع نظام ابد من التعرف ع ومات المحاسبية  ى المع قبل التعرف ع

  . يستخدمها
ومات المحاسبية : الفرع اأول مفهوم المع

ومات المحاسبية بشقيها النقدي أي المعبر عنه بالوحدات النقدية مثل رقم اأعمال"  فة،المع  وغير ، سعر الت
مية المخزون لة،عدد اآات اإنتاجية، النقدي مثل  ل البيانات ، العمر اإنتاجي ل  وبذلك فهي تشمل 

يها المبادئ المحاسبية مية واإحصائية التي تنطبق ع ومات ال  الخاصة بالتسجيل والترحيل وتحديد ،والمع
ف النتائج يها طر،مخت  1" المعالجة في النظام المحاسبيق بصفة عامة التي تنطبق ع

مية التي تخص اأحداث ااقتصادية"  مية وغير ال ومات ال ل المع ى أنها  ن تعريفها أيضا ع  التي ،ويم
جهات الخارجية وفي  ومات المحاسبية في القوائم المالية المقدمة ل تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المع

يا ومات المحاسبية،خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخ أحدهما إجباري واآخر ،  يوجد نوعان من المع
 .2"اختياري

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

عجوز، مرجع سابق، ص1  171 حسين ب
اليفدورهدى جاب اه،  2 ومات المحاسبية محاسبة الت جنوب) في دعم نظام المع برى ل رة  دراسة حالة مؤسسة المطاحن ال  رسالة ماجستير، ،(بس

رة،   40، ص2011تخصص محاسبة، جامعة محمد خيضر، بس
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ومات المحاسبية  : لفرع الثانيا خصائص المع
 1الخصائص اأساسية -1

ى القرار الذي: الماءمة -1-1 ى التأثير ع ومات المحاسبية ع ون  سيتخذوتعني قدرة المع ي وت  ول
ى ذلك يجب أن يتوفر بها الخواص الفرعية التالية ومات قدرة ع مع  : ل

ومات في توقيت مناسب أصحاب: مة بالتوقيتءالما -2 وصول إلى هذ  ويقصد به توفر المع  العاقة ول
انت الدعو دول بإصدار التقارير السنوية بعد ةالخاصية  مية و المهنية المحاسبية ل  من المؤسسات الع

ية النصف ( 3) ثاثةا ا يتجاوز البمانقضاء الفترة المالية و ذلك بإصدار التقارير المالية المرح أشهر و 
ومات المحاسبية  انية توفير المع   .توقيت مائمفي والربع سنوية مما عزز إم

تنب -3 ومات أساسا مهما يساهم ويساعد متخذي القرار بتوقع نتائج : ؤالماءمة ل ون هذ المع أي أن ت
ية   .مستقب

انية التحقق من التوقعات  -1-1-1 ومات إم سية)ماءمة المع ومات :(التغذية الع ون المع أي أن ت
ى تقييم نتائج ااختبارات السابقة يد أو تصحيح توقعات ،المحاسبية قادرة ع انية تأ مستخدم إم  مما يوفر ل

  .سابقة
يها -1-2 انية ااعتماد ع م ن المستخدمون :الثقة وا  ومات المحاسبية موثوق بها عندما يتم  تعتبر المع

ة يها إظهار الظروف ااقتصادية واأحداث الخاصة بالشر ومات التي يثق ،ااعتماد ع  فالهدف هو تقديم المع
ى الخواص لفرعية التالية،فيها المستخدمون ومات يجب أن تحتوي ع  : ولتحقيق هذا الهدف فإن المع

ون ذات أغراض عامة وليس أغراض أنفتعني أن القوائم المالية يجب  :(عدم التحيز)الحياد - 1-2-1      ت
ى إشباع احتياجات العديد من المستخدمين وتظهر النشاط ااقتصادي بدرجة صادقة بحيث ا  خاصة وتعمل ع

وك اأفراد في اتجا معين ى س   .تؤثر ع
تحقق- 1-2-2 ية ل ى استخدام ذويعني ق :القاب ية القياس المحاسبي ع ا المفهوم ضرورة التزام القائمين بعم

فة إلىنفس الطرق واأساليب لقياس العائد أو اأرباح ان اختاف الطرق في القياس سيؤدي   نتائج مخت
ومات  ل ثقة المستخدمين بالمع فة و من ثم اتخاذ قرارات خاطئة وهذا يق ومات محاسبية مخت وبالتالي إلى مع

 .المحاسبية
 
 
 
 
 

                                                           

ومات المحاسبية لترشيد قراراتهم ااستثمارية، أنور عدنان نجم 1 سطين لأوراق المالية أهمية استخدام المع  رسالة ، مدى إدراك المستثمرين في سوق ف
 32، ص2006، غزة، اإساميةماجستير، الجامعة 
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ي :الخصائص الثانوية -2  1:وتتمثل فيما ي

ومات: الثبات -2-1 ى استخدام نفس الطرق اأساليب المعتمدة في قياس و توصيل المع  وهي تعني الثبات ع
ذا ما دعت الحاجة إلى أي تغيير ،المحاسبية من فترة أخرى ي يتم اخذفي وا  ذلك بنظر  جب التنويه عن ذلك ل
  .ااعتبار من قبل المستخدم

ية المقارنة -2-2 ى إجراء المقارنات بين فترة مالية وأخرى : قاب ومات المحاسبية القدرة ع مع ون ل أي أن ي
انت النشاط ضمن نفس أخرىلنفس الوحدة ااقتصادية أو المقارنة مع وحدات اقتصادية  ما   ومن الواضح انه 

ومات المحاسبية بأغراض المقارنة بر من المع ما تحققت فائدة ا  .الطرق واأساليب المحاسبية متميزة 
ومات المحاسبية : الفرع الثالث   مستخدمي المع

بيرتين هما ومات المحاسبية إلى مجموعتين   2:يتم تقسيم مستخدمي المع
  يينمجموعة المستخدمين  الداخ

  مجموعة المستخدمين الخارجيين 

يين  -1 ها بإدارة أنشطة المنشأة : المستخدمين الداخ افة اأطراف التي يتصل عم وتتضمن هذ المجموعة 
 فالمديرون يحتاجون إلى ،وباستخدام مواردها ااقتصادية والبشرية في سبيل تحقيق اأهداف الموضوعية

افة  ى فئة المديرين ب دارة المنشاة وتقييم أداء المسؤولين وينطبق ذلك ع تخطيط والتنظيم وا  ومات ل المع
س اإدارة،المدير العام، مستوياتهم  وموظف ، المدير المالي، مدير التسويق ومشرفي اإنتاج، وأعضاء مج

ة  .الشر
ومات المحاسبيةالمستخدمين الخارجيين  -2 مع  هم تقسيمن، ويمكتوجد عدة أنواع من المستخدمين الخارجيين ل

 . وفئات لها مصالح مالية غير مباشرة،فئات لها مصالح مالية مباشرة في المنشأة:  نوعينإلى
  3:وتتمثل في اآتي: فئات لها مصالح مالية مباشرة -2-1

ات التضامن وهم المساهمون المستثمرون الحاليون   -2-1-1 وهم ماك المشروع في المشاريع الفردية وشر
ثر  ات المساهمة وهم أ م اأطراففي شر  المال ويهتم الماك رأس أصحاب أنهم اهتماما بالمشروع بح

ى توزيعها   الصافية التي حققها المشروع اأرباح التي توضح لهم اأعمالبمخرجات قائمة نتائج  وقدرته ع
ل دوري ز المالي والتي توضح ،بش   . المشروع في لحظة معينةتوالتزاما أصول وقائمة المر

منشأة   (الموردون)وتشمل هذ الفئة الدائنون التجاريون  :المقرضون- 2-1-2 والذين قائمون بتوريد البضائع ل
ومات التي باأجل، انوا أفراد أم مؤسسات وتهتم هذ الفئة بالتقارير والمع مال سواء  ذلك المقرضون ل  و 

ز المالي والتدفقات النقدية وقوائم  يها من خال قوائم المر ن التعرف ع توضح سيولة المنشأة وربحيتها والتي يم
 .الدخل

                                                           

 42 هدى جاب اه، مرجع سابق، ص 1
ومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإدارية أحمد عبد الهادي شبير 2 سطين )، دور المع ات المساهمة العامة في ف ى شر  رسالة ،(دراسة تطبيقية ع

   61، ص2006ماجستير، الجامعة اإسامية، غزة، 
38عدنان نجم، مرجع سابق، ص  أنور 3  
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ومات المحاسبية اتخاذ القرارات إلىويحتاج هؤاء المستثمرون  :المستثمرون والمرتقبون- 2-1-3  المع
ومات قدرة المنش،الازمة باستثمار أموالهم ى تحقيق أة وهم يتخذون القرارات يقدمون إذا تبين لهم من هذ المع  ع

فل استمرارية المنشأ وعدم تعثرها في ، بنسب عالية و دوريةاأرباح منشأ والذي ي يم ل  والوضع المالي الس
 .المستقبل القريب

ون - 2-1-4 منش: (الموظفون)العام  بمستقبل التنبؤت التي يستخدمونها في آيهتم الموظفون بالقوائم المالية ل
ى دفع زيادة  ى ذلك يقومون بتقييم فرص العمل ومدى مقدرة المنشأ ع  وفي بعض الدول اأجورالمنشأ وبناء ع

ومات محالمنشآتفإن عديدا من  موظفيناسبيا،  تقوم بتوفير مع ية ل   .صفة تفصي
ات الذين يقوموناأفرادهم :(العماء)الزبائن - 2-1-5 يهما   والشر ة أو  بشراء  خدمات أو منتجات الشر

ذلك ونون  ى حياتها وغالبا ما ،وهؤاء الزبائن قد ا ي ة وتأثير ع شر  ويعد الزبائن الدائمون ذوي أهمية ل
ة اأجل  ة بعقود طوي وهم ا يقومون بتوقيع العقود أو منتجاتها، شراء خدماتها نسبيا بقصد يرتبطون مع الشر

ما زادت أهمية الزبون إا ومات المحاسبية و ى المع ة وهذ الدراسة تعتمد ع شر  بعد دراسة الوضع المالي ل
انهان  اء أو عدم أن بإم افية اتخاذ قرار التعامل مع الشر ومات المحاسبية التي يراها ضرورية و ب المع  يط

د من مية  أالتأ يمعدوم أو النوعية أون مموليها سيوفون بتعهداتهم من حيث ال   . التس
ومات عن الوضع المالي ومستويات اأرباح والمحققة في 1:النقابات العمالية- 2-1-6  فهي تحتاج إلى المع

دفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف العمل   .المنشأة ل
الفئات ذات المصالح المالية غير المباشرة تتمثل في اأطراف :  فئات لها مصالح  مالية غير مباشرة2-2

 2:التالية
ومية ذات العاقة2-2-1 طات الح  :هاتومن أمثل : الدوائر والس
 حة الضرائب ز المالي أو الميزانية وقائمة )تهتم بالقوائم المالية الصادرة عن المؤسسة  والتي: مص قائمة المر

ى المؤسسة (الدخل أو اأرباح أو الخسائر   .استخدامها أغراض تحديد الضريبة المستحقة ع
 حة اإحصاءات ات المساهمة لمراعاتها في حساب الدخل القومي  :مص تهتم بالقوائم المالية الصادرة عن شر

ف القطاعات ااق  .(إعداد الحسابات القومية ) صاديةتفي مخت
طات القضائية2-2-2 فهم في أمور اإفاس :  الس ومات المحاسبية ل  فهي تحتاج إلى القوائم المالية والمع

. والمنازعات القضائية
ون الماليون والوسطاء الماليي2-2-3  إجراء بغرض المالية البيانات والقوائمجون إلى فهم يحتا: ن المح

يات المالية وتقديم ااستشارات اتخاذ قرارات استثمارية  .التح

                                                           

 62 أحمد عبد الهادي شبير، مرجع سابق، ص 1
يمان عتير 2 ومات المحاسبية س  تخصص محاسبة، ،رسالة ماجستير، (دراسة حالة الضرائب لواية الوادي) ، دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المع

رة،   17، ص2011جامعة محمد خيضر، بس
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ون أو العماء2-2-4 رة عامة عن مدى قدرة الم : المسته وين  ف ى ااستمرار ؤسسةحيث يهتمون بت  ع
ما يهمهم تقييم مقدرة المؤسسة في  افية وبأسعار معقولة   ميات  ع وفق جودة ونوعية معينة وب بتزويدهم بالس

  .ااستمرارية بتقديم خدمات ما بعد البيع وخدمة ضمان المنتج
يل النشاط ااقتصادي والتنبؤ  : المخططون ااقتصاديون2-2-5 ومات المحاسبية لتح فهم يحتاجون إلى المع

 .بتطور و اتجاهاته
ب الثاني ومات المحاسبية و أنواعها  امفهوم نظ: المط م المع

ومات المحاسبية باإضافة إلى توضيح أنواعها ى مفهوم نظام المع     سيتم التعرف ع
ومات المحاسبيةامفهوم نظ: الفرع اأول ومات المحاسبي : م المع ن تعريف نظام المع ى أنهيم  :ع

ومات اإداري في الوحدة ااقتصادية في مجال اأعمال الذي " ذلك الجزء اأساسي والهام من نظام المع
يقوم بحصر وتجميع البيانات  المالية من مصادر خارج وداخل الوحدة ااقتصادية ثم يقوم بتشغيل هذ البيانات 

ومات مالية مفيدة  لمستخدميالهيوتحو  1" خارج وداخل الوحدة ااقتصاديةها إلى مع

ونات التنظيم أحد "نهوأ يلاإداري، م ومات المالية ، ويختص بجمع وتبويب ومعالجة وتح  وتوصيل المع
ومية والدائنين والمستثمرين) المائمة اتخاذ القرارات إلى اأطراف دارة المؤسسة وهو احد ،(الجهات الح  وا 

ومات اإدارية ونات اأساسية لنظام المع   2"الم
ومات لصانعي القرار تساعدهم في " هوو نظام يقوم بجمع وتسجيل وتخزين ومعالجة البيانات إنتاج المع

 3"اتخاذ القرارات المناسبة
ونات تمثل الوسائل اآ"أنه و ية واأوراق والمستندات  والسجات والتقارير لعبارة عن مجموعة من الم

بيانات المحاسبية عن طريق تواأفراد واإجراءات  التي  امل مع بعضها البعض لتحقيق هدف المعالجة ل ت
ومات محاسبية ها إلى مع خيص لتحوي  4"التسجيل والتبويب والت

ن  ى انه مجموعة من اإجراءات  والقواعد التي تم ن تعريف هذا النظام ع من خال التعاريف السابقة  يم
يات واأحداث ااقتصادية وعرضها في  اإدارة من تجميع وتسجيل ومعالجة البيانات المالية الناتجة عن العم

ها مجموعة من المستخدمين لتغطية احتياجاتهم ومات يستعم ى  مع ل تقارير تحتوى ع . ش
 
 
 
 
 

                                                           

ي حسين، مرجع سابق، ص 1  47 أحمد حسين ع
يم الذيبة، وآخرون،  2 ومات في الرقابة والتدقيق زياد عبد لح نشر، عمان، نظم المع  33، ص2011، دار المسيرة ل
يم الذيبة، مرجع سابق، ص 3  22 نضال محمود الرمحي، زياد عبد الح
ومات المحاسبية محمد يوسف حفناوي 4 نشر، عمان، ، نظم المع  55، ص2001، دار وائل ل



وما المحاسبية  الفصل اأول                                     اإطار النظري  لنظا المع
 

 

18 

ومات المحاسبية  ظاأنواع ن: الفرع الثاني م المع
ل عام إلى نظامين رئيسيين هماظقسم نت ومات المحاسبية بش  1:م المع
ومات المحاسبة المالية -1 ها  :نظام مع ي ى أساس قياس اأحداث ااقتصادية وتح تقوم المحاسبة المالية ع

خيصها  ها ثم وتبويبها وت ل تقارير أو قوائم ماليةإلى عرضها وتوصي ى ش فين ع وذلك ، متخذي القرارات المخت
ز المالي في نهاية هذ الفترة، تحديد نتيجة النشاط خال فترة زمنية معينةبهدف   وفي أثناء ، وتحديد المر

ومات المحاسبية يد من أن التطبيقات المحاسبية ،تصميم وتقييم نظم المع ى المحاسب المالي أن يقوم بالتأ  ع
يها (البرامج المطبقة) ،  ومعايير المحاسبة السائدة،قد تم إعدادها بما يتوافق ومبادئ المحاسبة المتعارف ع

د من  باإضافة إلى ذلك تأ ى المحاسب المالي فحص نماذج اإدخال  ل لوها من أي خطا أو نقص خيجب ع
ها وب تسجي د من جودة ودقة مخرجات النظام ، في البيانات المط يه أن يتأ  (التقارير المالية)ذلك ع

ومات المحاسبة اإدارية -2 ومات  :نظام مع ى تزويد اإدارة بالمع في المحاسبة اإدارية ينصب ااهتمام ع
قة بالتخطيط والتنفيذ واإشراف والرقابةاال الخ وا يقل دور المحاسب ...زمة اتخاذ القرارات المناسبة والمتع

ومات المحاسبي عن دور المحاسب المالي ية تصميم وتقييم نظام المع  .اإداري في عم
ب الثال ومات المحاسبية   :ثالمط ونات نظام المع وظائف وم

ونات ومات المحاسبية أهم العناصر التي يجب التعرف إليها تعتبر وظائف وم   نظام المع
ومات المحاسبية : الفرع اأول وظائف نظام المع

ن حصرها بصورة عامة في  ومات محاسبي مجموعة من المهام يم  2: مهام هيأربعأي نظام مع
  تجميع البيانات 

  معالجة البيانات 

 ى البيانات ا  (بما في ذلك من إجراءات اأمن والحماية)لرقابة ع

   نشائها ومات وا  توليد المع
ية إدخال البيانات من البيئة المحيطة  3:تجميع البيانات -1 يها عم ق ع تشمل هذ الوظيفة والتي يط

سية بالماحظة وتسجيل هذ البيانات في المستندات والوثائق المائمة  ،بالمؤسسة أو عن طريق التغذية الع
مالها، التحقق من صحة البيانات د من شمولية المستندات و وطبيعة المخرجات ،  وطبيعة المؤسسة،التأ

ها في النظام ى نوع البيانات التي يتم تجميعها وتسجي بير ع وبة تأثير      .المط

 
 

                                                           

ي عصيمي، مرجع سابق، ص 1 ريا ز  37 أحمد ز
يم الذيبة، مرجع سابق، ص2  20 نضال محمود الرمحي، زياد عبد الح
ردودي3 ومات المحاسبية والرقابة الجبائية سهام      دراسة عينة من المؤسسات الصيدانية، رسالة ماجستير، تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة)، المع

رة، ،(والمتوسطة  58، ص2008 جامعة محمد خيضر، بس
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  1:وتتضمن هذ الوظيفة :معالجة البيانات -2
  يها وفقا لمعايير محددة مسبقندات التيفرز وتصنيف المست  ا؛ تم الحصول ع

  يات في دفاتر اليومية   ؛ إلى حسابات المؤسسةاستنادا تسجيل قيود العم

  ى البيانات مثل الجمع يات الحسابية ع    القسمة بغرض حساب أرصدة ، الطرح، إجراء مجموعة من العم
ة في اليومية يات المسج  ؛الحسابات ومجموع العم

 ة في اليومية يات المسج   ؛ إلى دفتر اأستاذ العام ترحيل العم

 د من صحة التسجيات تأ فة ل   . إجراء مجموعة من المقارنات بين محتوى السجات المخت
ى البيانات -3 بوصفها تتضمن مراقبة البيانات وظيفتين أساسيتين اأولى حراسة البيانات وحمايتها  2:الرقابة ع

ة ويتم أإحدى أصول المنش ام د من أن البيانات التي يتم ااحتفاظ بها هي بيانات صحيحة و ة والثانية التأ
 التي قد تستخدم من اجل تحقيق مستويات جراءاتمعالجتها بطريقة صحيحة وهناك العديد من اأساليب واإ

ى سبيل المثال ى البيانات ومن هذ اأساليب ع مطابقة البيانات التي : عالية من اأمن والحماية والرقابة ع
د من سامتها ومراجعتها ية التي جمعت فيها البيانات بعد التأ ت إلى الحاسوب مع السجات اأص       .أدخ

نشائها -4 ومات وا  التفسيرإن" :توليد المع ل خطوة  ومات،  هذ الوظيفة تتضمن  مع  ،التقرير وااتصال ل
ومات فمثا فواتير المبيعات تطبع  يات ومعالجة المع هذ الوظيفة تدعم المخرجات من خال معالجة العم

خيص  ل شهر يتم تحضير المبيعات، في إحدى الوحدات ااقتصادية يوميا إلى جانب ت إضافة إلى ذلك 
يل أعمارتقرير عن  ل أرصدة حسابات الزبائن وفق حالة تأخرهم مع تح   حسابات المدينين الذي يح

مبيعات ك الخطوات واإجراءات الازمة إتباعها لمعالجة البيانات واستنتاج   "3" ل إذن هذ الوظيفة هي ت
عداد التقارير عنها وتوصيل هذ التقارير إلى مستخدميها ومات منها وا   .4"المع

ل الموالي  : وهذ الوظائف موضحة في الش
 
 

 

 
 
 
 

                                                           

مؤسسة عيادي محمد لمين1 ومات المحاسبي ل ية في تقييم نظام المع مؤسسة الوطنية) ، مساهمة المراجعة الداخ  دراسة حالة المديرية التجارية ل
تجهيزات الصناعية الدورة   38، ص2007 تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر، ،("مبيعات، مقبوضات"ل

يم الذيبية، مرجع سابق، ص2  22 نضال محمود الرمحي، زياد عبد الح
 33 إبراهيم الجزراوي، عامر الجنابي، مرجع سابق، ص3
يم الذيبة، مرجع سابق، ص4  22 نضال محمود لرمحي، زياد عبد الح
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ل رقم  ومات المحاسبية  (4-1)الش وظائف نظام المع
 
 
 
 
 

 

 

 

 30ص، مرجع سابق، عامر الجنابي،  الجزراوي إبراهيم:المصدر

 

ومات المحاسبية  : الفرع الثاني ونات نظام المع م
ي ماي خيصها  ن ت ومات المحاسبية من عدة وحدات يم ون نظام المع  1:يت

سية أوتقوم بتجميع البيانات من البيئة المحيطة بالمشروع  :وحدة تجميع البيانات -1  عن طريق التغذية الع
 وتتمثل هذ البيانات في اأحداث والوقائع التي يهتم بها المحاسب ويرى أنها مفيدة ويجب ،بالماحظة والتسجيل

ها يها وتسجي ى نوع البيانات ،الحصول ع بير ع وبة تأثير   ولطبيعة أهداف المشروع وطبيعة المخرجات المط
ها في النظام ى نوع البيانات المجمعة فالقرارات غير ، التي يتم تجميعها وتسجي ما أن طبيعة المخرجات تؤثر ع

 بيانات غير روتينية تناسب إلى أيضا الشراء تحتاج أو وقرارات الصنع الرأس مال، الميزانية،: الروتينية مثل
قة بهاطبيعة القرارات المت   .ع

ومات قد يتم استخدامها في الحال  :وحدة تشغيل البيانات -2  ما وجد إذاالبيانات المجمعة بواسطة نظام المع
ن في غالب ، و مفيدة لمتخذ القرار في لحظة تجميعهاأنها ون هذ البيانات اأحيانل  إلى في حاجة اأولية ت

عدادتشغيل  ومات مفيدة لمستوا  ية اتخاذ القرارخدميها لتصبح مع  وحدة إلى ترسل فإنها وبالتالي ات في عم
ومات المحاسبية   .التخزين في نظام المع

تختص هذ الوحدة بتخزين البيانات في حالة عدم استخدامها مباشرة : وحدة تخزين واسترجاع البيانات -3
يها لاستخدام في المستقبل  يها قبل إدخال أووالحفاظ ع يات ع  . متخذي القراراتإلى إرسالها بعض العم

ومات -4 وماتقنوات)وحدة توصيل المع ة التي يتم بها :( المع قل وتوصيل البيانات ن هذ الوحدة هي الوسي
ومات من وحدة  ون ، متخذي القرارات اإداريةإلى داخل النظام المحاسبي حتى تصل أخرى إلىوالمع  وقد ت

انياتحسب الغرض  ( ورقأوشاشات )  يدويةأو آلية ااتصال قنوات مؤسسةواإم   . المتاحة ل
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ومات المحاسبية: المبحث الثالث                            الحاسوب  ثر استخدامأو مبادئ ومقومات وتصميم نظام المع
ى مقوماته  ع

ومات المحاسبية عنصرا هاما من عناصر     وله دور هام في تحديد فعالية اإنتاجلقد أصبح نظام المع
فاءة المؤسسة ون لديها مقومات لتدعمه أن لذلك ابد ،و ى أساسها ويجب أن ت  تتخذ مبادئ لها لتقوم ع

يها ،وتساعد م  أنظمة تقوم بتصميم و بناء أن ولذلك يجب ع ى ال ومات من اجل السيطرة ع من الهائل  مع
ومات الضرورية تشاف استخدام الحاسوب في العصر الحالي إلى أدى ولقد ،المع معالجة ا  طرق سريعة ل

ومات المحاسبية  ى مقومات نظام المع ن هذا التطور عاد ع ع إليه في هذا بآثاراليومية ل  عديدة وهذا ما سنتط
  .المبحث

ب اأول ومات المحاسبية : المط مبادئ و مقومات نظام المع
يها لتحقيق أفضل اأهداف ومات المحاسبية مبادئ ومقومات ابد من االتزام وااعتماد ع     لنظام المع

ومات المحاسبية:اأولالفرع    مبادئ نظام المع
ى مجموعة من المبادئ وهي  ومات المحاسبية ع : يقوم نظام المع
فة المناسبة -1 ومات1:مبدأ الت ،  يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي توفر لإدارة احتياجاتها من المع

انياتها الماقوتحق م اليف معقولة ومناسبة لحجم المؤسسة وا  ية بت  .لية لها الرقابة الداخ

يه فإن،يعتبر هذا المبدأ من المبادئ اأساسية في المحاسبة2:بدأ الثبات في إعداد التقاريرم -2 نظام  أي  وع
ومات المحاسبية يجب ل ون مخرجاتأنلمع ل ،  من التقارير المالية الختامية معدة بطريقة موحدةق ت ثابتة في 

انية المقارنةيعطيالدورات ل  . إم
قائيا بل من خال اأفراد بواسطتهمأيما دام 3:مبدأ العمل اإنساني في إعداد التقارير -3 ،  نظام ا يعمل ت

ى توفير الظروف المائمة والمحفزة لأفراد ، فإنه من الضروري مراعاة جانب العاقة اإنسانية يز ع وذلك بالتر
ل جماعي  .أداء مهامهم بش

ة -4 ب مراعاة ما  4:مبدأ الهي ومات المحاسبية يتط ل التنظيمي من يتضمنهإن تصميم نظام المع  الهي
طة والمسؤولية س ية، خطوط ل ى أساسها تحدد أساليب الضبط والرقابة الداخ وتحدد أيضا خطوط ، والتي ع

ومات من و وماتإااتصال الازمة لتدفق البيانات والمع  . المحاسبيةلى نظام المع
ية -5 ى مجموعة من اإجراءات  5:مبدأ الضبط والرقابة الداخ ومات المحاسبية ع يجب أن يتوفر نظام المع

ومات المحاسبية ة تضمن دقة وصحة المع ام يم، التنظيمية المت قرار الس قاعدة ل ون  وب الضبط ،لت  وأس

                                                           

ومات المحاسبية أحمد لعماري وم اإنسانية)، طبيعة وأهمية نظام المع ة الع رة،1جامعة محمد خيضر، العدد، ( مج 58 ص،2001، بس 1  

58مرجع ، صال نفس  2  

58مرجع ، صال نفس  3  
يم4 يماني ح ومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية س جنوب )، دور نظم المع برى ل رة  دراسة حالة مؤسسة المطاحن ال ، رسالة ماجستير، (بس

رة،   90، ص 2012جامعة محمد خيضر، بس
س المرجع ، ص5  90 ن
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ية  ي أضيق نطاق من المراقبة الداخ قائي من صحة ىأساليب التي تساعد علانه يوفر أالداخ  التحقيق الت
ي يظهر استخدام حسابات المراقبة ونظام الجرد  ي الضبط الداخ مثال ع يل اأخطاء و ين من تق البيانات والتم

ي المادي   .المستمر والجرد الفع
ذا 1:مبدأ المرونة -6 ف التغييرات التي تحدث في المستقبل و ي يستجيب لمخت يجب أن يتصف بالمرونة 
ون النظام قادرا عل،مراعاة مبدأ الثبات وباستمرار في عرض البيانات مع  التوفيق بين مبدأ ى وهذا يعني أن ي

ن التعديل ،الثبات وااستمرارية ومبدأ المرونة  حسب الظروف التي تواجه المؤسسة دون اإضافة أو بحيث يم
 .المساس بمبدأ الثبات وااستمرار

ومات المحاسبية 2:مبدأ إعداد التقارير -7  وبالتالي يجب ،تعتبر التقارير هي المخرجات اأساسية لنظام المع
ون هذا النظام قادرا علأن ف ى ي ة ااتصال بين مخت ية والخارجية والتي تعد وسي  إصدار التقارير الداخ

ون  ها ان  ت المستويات اإدارية داخل المؤسسة ويجب أن تتصف هذ التقارير بالدقة والمصداقية التي تأه
يمة اتخاذ القرارات المائمة  .قاعدة س

ومات المحاسبية  :الفرع الثاني مقومات نظام المع
ومات المحاسبية عدة مقومات أساسية تدعمه وغياب أي عنصر من هذ العناصر هو هدم له     ل نظام المع
: وهي

بيرة فتعتبر هي همزة الوصل بين البيئة المحيطة وااقتصادية ": المستندات -1 تمثل المستندات أهمية 
ى المستندات د ما هو وارد بالدفاتر ،فالبيانات تدخل إلى النظام محمولة ع  وهي تمثل الدليل الذي يؤ

ية   يتم التسجيل واإثبات من واقع السندات، إذوالسجات ة فعالة من وسائل الرقابة الداخ ما تعتبر وسي و
قا  3"ئيوالضبط الت

م هذ المستندات مجموعة من المبادئ وهى  4: تح
 ؛استخدام اقل عدد من المستندات  

 ومات ل ما هو غير ضروري من المع همال    ؛التبسيط والوضوح في تصميم المستندات وا 

 ؛استخدام عدة صور من نفس المسند  

 بات الرقابة  ؛يجب أن تستجيب هذ المستندات لمتط

 يات  .منع اازدواج في جمع البيانات وتسجيل العم

دول عل 5:ةدفاتر اليومي -2 يه القوانين التجارية ل  وجوب ىيعتبر دفتر اليومية احد أهم الدفاتر التي نصت ع
ها ن أن يعتبر نظاما إا في وجود ى عاوة عل، والتسجيل وااحتفاظ بها،إمسا  أن أي نظام محاسبي ا يم

                                                           

يم، مرجع سابق 1 يماني ح  90، صس
 90مرجع ، صنفس ال 2

سطينية خالد هاني الحسيني،  3 ات الف شر ومات المحاسبية في تقدير ضريبة الدخل ل ى المع ات المساهمة )مدى ااعتماد ع ى شر دراسة حالة ع
  22، ص2007 رسالة ماجستير، الجامعة اإسامية، غزة، ،(والخاصة العامة

 60حمد لعماري، مرجع سابق، صأ  4
 25 خالد هاني الحسيني، مرجع سابق، ص  5
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يات وهو دفتر يسجل به جميع ال،دفاتر اليومية  المالية التي تحدث في المنشاة ودفتر اليومية هو الدفتر الذي عم
يات المالية بها وفق نظرية القيد المزدوج من واقع المستندات المؤيدة ون هناك دفتر ،يتم فيه تسجيل العم  وقد ي

  .ونظامها المحاسبي،  عدة دفاتر يومية وذلك حسب ظروف المنشأةأويومية واحد 
ية اختيار وتحديد سمات الحسابات  1:دليل الحسابات -3 ي انه عم حسابات ع يعرف الدليل المحاسبي ل

 وتجميعها وتسويتها في مجموعات رئيسية وفرعية ، والتي تتم بالوحدة المحاسبية، المعامات المالية عنالمعبرة
عطاءها رموز،متجانسة ل منهاا ثم وضعها في إطار عام وا    . وأرقامها مميزة ل

ننة العمل المحاسبي -4 ت  2: م وماتية والتي شم تطورات الحديثة والثورة التي يشهدها مجال المع نظرا ل
ضافةجميع جوانب النشاط ااقتصادي  بر حجم المشروعات وازدياد الحاجة وا  يات إلي إلي   البيانات والتح

ة وسريعة  . ضروريأمرافان استخدام الحاسوب أصبح ، بصورة دقيقة ومفص
ف المستويات اإدارية وتعد من أهم الوسائل الرقابية أداةتعتبر التقارير 3:التقارير- 5  ااتصال بين مخت

غة أنوبالتالي يجب  ومات الواردة فيها معروضة ب ون المع  يتم إعداد هذ التقارير في الوقت المناسب وان ت
ثر وضوحا دون إخفاء  ها أ فهم وان تقسم بتمييز مائم يجع ة ل  . تفاصيل مهمةأيةواحدة نمطية وقاب

ب الثاني ومات المحاسبية   :المط تصميم نظام المع
نظام الجديد يات والبيانات الازمة ومواصفات أنواع المعدات ل ة تصميم النظام تحديد العم  وتنقسم ،تمثل مرح

ية التصميم إلى حزمتين رئيسيتين من اأنشطة اأولى تخص التصميم المنطقي والثانية تخص التصميم  عم
التاليالطبيعي  :  

يا ":التصميم المنطقي -1 ه وتنفيذ عم ي نظام قبل تش  ،ويقصد به وضع التصورات والمفاهيم المنطقية ل
ة من اأنشطة التالية ون هذ المرح  :وتت

ومات ذات القيمة التي يقوم النظام بإنتاجها وتوزيعها في الوقت :تصميم المخرجات -1-1  المخرجات هي المع
ل تقارير ى ش فات، وثائق، خاصات،الحقيقي ع  4 ..." م

 5:وعند تصميم المخرجات يتم مراعاة العوامل التالية
 ل المخرجات ،تحديد المحتوى  ؛(... عمودي،جدولي) تعيين ش

 ومات المقدمة )تحديد حجم المخرجات ب،تقارير دورية) برمجة التوقيت،(مية المع  ؛( تقارير حين الط

  والتنسيق بين عناصر المخرجات،(أقراص، ورق، شاشات)تحديد الوسائط المستخدمة . 

                                                           

يم، مرجع سابق، ص 1 يماني عبد الح  91 س
 92، ص مرجعنفس ال  2
 92مرجع ، صنفس ال  3
ومات، ساعد غالب ياسين،  4 يل وتصميم نظم المع نشر والتوزيع، عمان، اأردن، تح  139، ص2010 دار المناهج ل
 52 هدى جاب اه، مرجع، ص 5
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ل البيانات الضرورية التي يجب أن تدخل النظام بهدف " :تصميم المدخات -1-2 ويقصد بالمدخات 
ها بعد المعالجة إلى مخرجات ال ونماذج البيانات التي تحفظ فيها عناصر ،تحوي ب تحديد أش  وهذا يتط

جراءات المراقبة والتدقيق،البيانات وطرق اإدخال  . وتوقيت دخول البيانات إلى النظام، وا 

يات -1-3 ترونية واليدوية معا لتحويل مدخات  :تصميم العم تقديم توصيف منطقي بأنشطة المعالجة اإل
ومات وتقارير مفيدة استخدامات اإدارة   .النظام من البيانات إلى مخرجات تتمثل بمع

طريقة التي تنظم وتخزن فيها البيانات : قاعدة البيانات -1-4 وضع توصيف منطقي لقاعدة البيانات ول
ى أن يتم تحديد عنصر البيانات،باستخدام وسائل حاسوبية أو يدوية  والطريقة التي يجري فيها تنفيذ ،نوعه  ع

 .أنشطة التحديث

 وطبيعة هذ البرامج ونوع المعالجة ،من الضروري تحديد مواصفات البرامج الخاصة بالنظام :البرمجيات -1-5
 .وحدودها ووظائف برامج التطبيقات المستخدمة

ومات:عتاد النظام -1-6 يل البنية المادية لنظام المع  وتشمل ، ويتم وضع مواصفات اأجهزة المستخدمة لتش
حقة بالنظام وذلك بما  ة ااتصاات واأجهزة الم ومبيوتر والمحطات الطرفية وشب هذ المواصفات أجهزة ال

ل الوظائف المسندة النظاميضمن قيام  . إليه بتأدية 

يل اإجراءات الخاصة بالعمل داخل المنظمة وبالذات :توصيف وتصميم اإجراءات -1-7  عند توصيف وتح
ادر اا،جمع ومعالجة البيانات وبة من ال  التي يتم ريقةري والفني والطدا ا بد من تحديد المهام والواجبات المط

 1 ".فيها وعاقاتها وأين ومتى يتم تنفيذ هذ اأنشطة

ه المادي من  :التصميم الطبيعي -2 ة يتم نقل النظام من صورته المنطقية المجزئة إلى ش في هذ المرح
ومبيوت ية لعتاد ال  طرق ووسائل اإدخال ، منطق المعالجة، البرمجياتر،خال تحديد مواصفات تفصي

ي،...واإخراج  : ويتضمن التصميم الطبيعي ماي

مخرجات -2-1 وبة2:التصميم المادي ل وماتية المط  وطريقة ،وفيه ابد من تحديد نوع وطبيعة التقارير المع
 . وتحديد نمطها وتوقيتها،إنتاجها أو إظهارها

مدخات -2-2 غات الخاصة بقواعد " :التصميم المادي ل تابة برامج التطبيقات بإحدى ال يتول المبرمج عادة 
فات بين ومن،البيانات ة تنظيم الم فجات تحديد الس، أبعاد هذ المرح ل م  ، تعيين العاقات بين السجات، ل

 . الفرز، التصفية، ااسترجاع،تحديد طرق التحديث

يات المعالجة أو تحديدها واختيار -2-3  من المهم اختيار :البرامج المستخدمة لهذا الغرض تصميم عم
 . تحديد نوع المعالجة المحاسبية،واختيار وتحديد برامج التطبيقات، وتحديد برامج التشغيل

                                                           

 140 ساعد غالب ياسين، مرجع سابق، ص 1
 142مرجع ، صنفس ال  2
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مدخات -2-4 ية تصميم نماذج اإدخال وطر:التصميم المادي ل  تسجيل البيانات وتعيين ةقي وتتضمن العم
 وضع خطة ، وسط اإدخال المناسب، اختيارالوسائط التي يتم تجميع نماذج اإدخال فيها ومن أهم ااعتبارات

 . تصميم نماذج اإدخال،الترميز الخاصة بالنظام

ومات هو فحص وتصميم :تصميم المراقبة -2-5  من بين العناصر الواجب تصميمها في مجال نظم المع
 1 ."الخصائص الرقابية

ب الثالث ومات المحاسبية  :المط ى مقومات نظم المع  أثر استخدام الحاسوب ع
ومات المحاسبية يؤثرإن استخدام الحاسوب ى مقومات نظام المع ى النحو التالي، ع خيص ذلك ع ن ت   : ويم

ى المجموعة المستندية -1 يعتبر استخدام اأوراق الثبوتية والمستندات في النظام اليدوي هي 2:اأثر ع
ل اأوراق الثبوتية والمستندات في ظل النظام  من في اختاف ش ن الفرق بينهما ي نفسها في النظام اآلي ول

ى التعامل معها  تمثل وسائط ستنداتفالم، اآلي عن النظام اليدوي بما يتاءم مع طبيعة الحاسوب وقدرته ع
ك الوسائط باأسطوانات أو اأقراص الممغنطة أو الطرفيات،تدخل البيانات من خالها إلى الحاسوب ،  وتتمثل ت

مبيوتر إلى  وتعد اأسطوانات واأقراص الممغنطة والطرفيات من الوسائل التي يتم من خالها نقل فيروس ال
ى تشغيل بيانات النظام ومبيوتر من المخاطر التي ،النظام وبالتالي التأثير ع  لها نظم تتعرض ويعد فيروس ال

ومات المحاسبية  .المع

ى المجموعة الدفترية -2 دات 3:اأثر ع ل مج  ،ففي ظل النظام المحاسبي اليدوي تتخذ المجموعة الدفترية ش
دات أن يقرأ ما بها من بيانات ى هذ المج ع ع ل من يط ن ل بيانات،ويم تروني ل  فإن ، أما ظل التشغيل اال

ل أشرطة ممغنطة أو أسطوانات ومن الواضح أن المجموعة  ممغنطة مجموعة الدفاتر والسجات فقد تتخذ ش
ى ما بها من بيانات ،الدفترية بصورتها الجديدة انية اإطاع ع محاسب أو المراجع أو المدير إم  ا تتيح ل

ما في حالة المجموعة الدفترية الموجودة في ظل النظام اليدوي،مباشرة   . 

ى الدليل المحاسبي  -3 ما ، الدليل المحاسبي يتضمن قائمة بأسماء الحسابات اإجمالية والفرعية4:اأثر ع  
ل حساب م التسجيل في  ان الدليل المحاسبي ضروريا بالنسبة ،يشمل أيضا مجموعة القواعد التي تح  إذا 

نظام اليدوي بيانات،ل تروني ل ثر ضرورة لنظام التشغيل اال تروني توجيه ، فإنه أ حاسب اال ن ل  حيث ا يم
ان مخزن به أرقام وأسماء الحسابات اإجمالية والفرعيةبيان معين إلى حساب معين        .، إا إذا 

ى القوائم المالية والتقارير اأخرى -4 ل نوع 5:اأثر ع ى  تروني إلى التأثير ع  أدى استخدام الحاسب اال
ى الوساءل المستخدمة في عرض هذ من نوعية القوائم والتقارير ومات المحاسبية، وع  التي يوفرها  نظام المع

                                                           

 53 هدى جاب اه، مرجع سابق، ص 1
ترونية حرية شعبان محمد الشريف،  2 ومات المحاسبية اال ة في قطاع غزة)مخاطر نظم المع ى المصارف العام  ، رسالة ماجستير،( دراسة تطبيقية ع

. 60، ص2006، غزة، اإساميةالجامعة 
ات الف عدنان محمد قاعود،  3 ترونية في الشر ات المساهمة في محافظات غزة)نيةطيسلدراسة وتقييم نظام المحاسبية اال ى شر  ،( دراسة تطبيقية ع

.  73، ص2007،غزة، اإساميةرسالة ماجستير، الجامعة 
مي جمعة، وآخرون،  4 ومات المحاسبية  أحمد ح نشر، عمان، اأردن، ،(مدخل تطبيقي معاصر)نظم المع . 27، ص2007 دار المناهج ل
 .26، ص نفس المرجع 5
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ى التقاريرالقوائم والتقارير،  تروني إلى دقة وسرعة الحصول ع قد أدى استخدام الحاسب اال  هذا فضا عن ،ف
ة من البيانات ميات هائ ى تشغيل  تروني ع ثر فعالية نظرا لمقدرة الحاسب اال ان توفير تقارير إدارية أ  ،إم

ات اإدارة مية في حل مش انية تطوير النماذج ال م  .وا 

ومات المحاسبية -5 ى تخزين البيانات والمع  يتم تخزين البيانات في ظل النظام المحاسبي اليدوي 1:اأثر ع
فات خاصة ية داخل م  هذا باإضافة إلى أن الدفاتر والسجات التي تحوي البيانات ،يحفظ المستندات اأص

تروني فإن طبيعة الحساب تفرض صورة جديدة  تخزين أما في ظل التشغيل اإل ة تمثل أيضا وسائل ل المسج
             .بتخزين البيانات والوسائط المستخدمة لذلك
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وما المحاسبية  الفصل اأول                                     اإطار النظري  لنظا المع
 

 

27 

 خاصة الفصل 
ومات المحاسبية تبين لنا أن هذا النظام هو أحد أنظمة    من خال تطرقنا في الجانب النظري لنظام المع

ومات المحاسبية التي يتم التوصل إليها بعد معالجة البيانات  ومات اإدارية، ويهدف إلى تخزين المع المع
ية والخارجية ، لذا يعد من بين أحد أهم المجاات التي ابد  يها من البيئة الداخ المحاسبية التي يتم الحصول ع

ومات التي يتم  م الهائل من المع يها من طرف مستخدميها وذلك نظرا ل من ااهتمام واإلمام بها والتعرف ع
ومات الازمة ومساعدتهم  يها، ويعتبر من بين أهم النظم بحيث يهدف إلى تزويد متخذي القرار بالمع ااعتماد ع

ك القرارات ى اتخاذ ت  .  ع

         
 
 
   

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثاني فصل ا :ا  

ومات  مع عاقة نظام ا
رقابة  محاسبية بنظام ا ا

ية داخ  ا



ية وما المحاسبية بنظا الرقابة الداخ  الفصل الثاني                                    عاقة نظا المع
 

 

29 

 تمهيد
ب إجراءات  ية مستمرة تتط ية دينامي ية إحدى أهم الدعائم اأساسية في المؤسسة، فهي عم تعد الرقابة الداخ

يها المؤسسات في سير أعمالها، فهي  مدروسة من أجل ضمان التماشي مع الخطط والسياسات التي تعتمد ع
د والتحقق بأن هناك توافق  ى التوازن بين الوسائل واأهداف أو بين الجهود والنتائج بقصد التأ التي تحافظ ع

ي واأداء المقصود والمخطط له  اأداء الفع

ى الوجود المعنوي  م، اعتبار أساسيا في الحفاظ ع ن من الضروري في هذا العصر وجود نظام رقابة مح وا 
مؤسسة، من خال الحماية التي يوفرها هذا النظام، وحيث أن أي قصور فيه سيؤدي إلى الحاق  والمادي ل

ين معها   الضرر بالمؤسسة والمتعام
اب الخطأ أو الغش  ثر فعالية يجب أن يمنع ااستقال التنظيمي شخص واحد من ارت ولتحقيق رقابة أ
ذلك عن طريق جودة  ن تحقيق هذا الهدف عن طريق فصل وظائف التسجيل في الدفاتر، و ، ويم خفاء وا 

ية وهذا ما سنتطر ى دعم نظام الرقابة الداخ ل إيجابي ع مساهمة بش ومات المحاسبية، ل  قعناصر نظام المع
التالي  :إليه في هذا الفصل ويقسم بدور إلى ثاثة مباحث 

ية:المبحث اأول            اإطار النظري لنظام الرقابة الداخ
ية وأساليب وخطوات تقييمه:المبحث الثاني          جراءات نظام الرقابة الداخ   مقومات وا 
م الرقابة :المبحث الثالث          ومات المحاسبية في تدعيم نظ   ضمان جودة عناصر نظام المع

ية            الداخ
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ية  : المبحث اأول اإطار النظري لنظام الرقابة الداخ
فة      يات المراقبة المخت ية الذي يتضمن مجموعة من عم تقوم المؤسسة بوضع وتصميم نظام الرقابة الداخ

 وذلك ضمانا لحسن سير العمل في المؤسسة والتقييد ، التنظيمية والمحاسبية،والتي تخص الجوانب المالية
ية،بالسياسات الموضوعة  ومفهومه وأهميته ، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى نبذة تاريخية عن نظام الرقابة الداخ

وأهدافه  
ب اأول ية: المط  1نبذة تاريخية عن نظام الرقابة الداخ

ية في حد ذاته قديمة      رة نظام الرقابة الداخ  إا أن ااهتمام بها ازداد في ، وسادت بدرجات متفاوتة،إن ف
بر  ر منها  ى ذلك ونذ أواخر النصف اأول من القرن العشرين بسبب مجموعة من العوامل التي ساعدت ع

طات والمسؤوليات إلى  يات التي تقوم بها، اضطرار اإدارة إلى توزيع وتفويض الس حجم المؤسسات وتعدد العم
ومات دورية ودقيقة، والعامل الرئيسي لتطور  بعض اإدارات الفرعية بالمؤسسة، حاجة اإدارة إلى بيانات ومع

ية هو الحاجة الماسة لإدارة لحماية وصيانة أموال المؤسسة  نظام الرقابة الداخ
يات التي يقوم بها راجع إلى النمو الضخم في حجمها وتنوع أعمالها من    بر حجم المؤسسات وتعدد العم ف

ل هذا أدى إلى صعوبة ااتصال الشخصي في إدارة المؤسسة الشيء  خال ااندماج والتفرع والنمو الطبيعي، و
ية، الموازنات  ي شوف التح ية مثل ال ى وسائل هي في صميم أنظمة الرقابة الداخ الذي أدى إلى ااعتماد ع

تقسيم العمل وغيرها 
ن إرجاعه إلى     طة والمسؤوليات إلى بعض من اإدارات الفرعية فيم توزيع وتفويض الس أما بالنسبة ل

ى المديريات الفرعية مما يسمح  طات والمسؤوليات ع مؤسسات الذي يدعو إلى توزيع الس التوسع الجغرافي ل
ون المسؤولية أمام المديرية العامة  ى أن ت ان المناسبين، ع ل اأعمال واتخاذ القرارات في الوقت والم بتنفيذ 

ى عاتق هذ المديريات الفرعية أو الوحدات المتواجدة في المناطق اأخرى  تقع ع
بيانات الدورية التي هي بحاجة لها إدارة المؤسسة، فهي تظهر من خال حصول اأخيرة     أما بالنسبة ل

فة لنشاطها من أجل اتخاذ أنجع القرارات وأنسبها لتصحيح اانحرافات وحتى  ى تقارير دورية عن اأوجه المخت ع
يم ية س رقابة الداخ يها في اتخاذ القرارات ابد من وجود نظام ل ن ااعتماد ع ون هذ التقارير صحيحة ويم . ت

ية ق     الحاجة الماسة إدارة المؤسسة لصيانة وحماية يومن العوامل الرئيسية لنشأة نظام الرقابة الداخ
ابها يل احتمال ارت يم يحد ويمنع حدوث اأخطاء والغش أو تق  .أموالها من خال توفير نظام س

 

 

 

 

 

                                                           

نشر، عمان، ااردن، التدقيق والرقابةخالد أمين عبد اه،  1   132،ص1998، دار وائل ل
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ب الثاني يةماهية: المط    نظام الرقابة الداخ

ه من خصائص وأنواع تميز    ية من أنجع النظم الرقابية في المؤسسات لما يشم يعتبر نظام الرقابة الداخ
 عن باقي النظم  

ية: الفرع اأول  مفهوم نظام الرقابة الداخ
ي ر منه ماي ية نذ : توجد عدة تعريفات لنظام الرقابة الداخ

ى انه     محاسبين المعتمدين ع ندي ل ل الطرق والمقاييس المعتمدة "عرفه المعهد ال الخطة التنظيمية و
داخل المؤسسة من أجل حماية اأصول، ضمان دقة وصدق البيانات المحاسبية وتشجيع فعالية ااستغال، 

سياسات الم ى السير وفقا ل ى المحافظة ع   1"رسومةواإبقاء ع
ى انه     محاسبين ع ية)افة السياسات واإجراءات " وقد عرفه ااتحاد الدولي ل التي  (الضوابط الداخ

فاءة العمل،  ان في الوصول إلى هدفها في ضمان إدارة مؤسسة و تتبناها إدارة المؤسسة لمساعدتها قدر اإم
تمال السجات  تشاف الغش والخطأ ودقة وا والمتضمنة االتزام بسياسات اإدارة وحماية اأصول ومنع ا

ومات مالية موثوقة في الوقت المناسب   2" المحاسبية وتهيئة مع

يات " بأنه coso وقد عرفه تقرير لجنة    فاءة عم يد مناسب بفعالية و ية التي يتم تصميمها لتوفير تأ العم
وائح، انية الثقة في القوائم المالية وباالتزام بالقوانين وال س اإدارة واأفراد  التشغيل وبإم ية تتأثر بمج وهي عم

ق اآخرين، يد مط يد معقول وليس تأ  3"ويتم تصميمها إعطاء تأ
ى أنه   وحدة مع تحديد الواجبات " ومنها من نص ع ون من الخريطة التنظيمية ل ي يت نظام داخ

عداد التقارير، هذا باإضافة إلى جميع الطرق والوسائل اأخرى  حسابات وا  والمسؤوليات ووجود نظام ل
:  التاليةاأهدافالمستخدمة داخل المؤسسة لتحقيق 

 ؛حماية اأصول 

 ومات والتقارير المحاسبية وأية تقارير أخرى تعد داخل المؤسسة ى المع  ؛تشجيع الدقة ومدى ااعتماد ع

 ل جوانب أنشطة المؤسسة ومدى الفعالية في تحقيق اأهداف العامة ية ل فاءة التشغي   ؛تشجيع وتقييم ال

 4".االتزام بالسياسات والقرارات اإدارية وتشجيع وقياس مدى التماشي معها   

ية ن القول أن نظام الرقابة الداخ ى ضوء هذ التعاريف يم هو مجموعة من الوسائل واإجراءات التي   وع
ى دقة البيانات  تتبناها إدارة المؤسسة في وضع الخطة التنظيمية لغرض حماية اأصول وااطمئنان ع

فاية اإنتاجية القصوى، ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات والخطط اإدارية المرسومة  .المحاسبية، لتحقيق ال

 

                                                           

1
 R. berien et j. sencal, contrôle interne et vérification، Preportaine، JNC  ، Canada، 1984 ،p36       

2
نشر، عمان، اأردن، تدقيق الحسابات المعاصرةغسان فاح المطارنة،     207، ص2006، دار المسيرة ل

3
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ية وما المحاسبية بنظا الرقابة الداخ  الفصل الثاني                                    عاقة نظا المع
 

 

32 

ية : الفرع الثاني خصائص نظام الرقابة الداخ
ية عدة خصائص هي  1:لنظام الرقابة الداخ

يات -1 ية جزء ا يجزأ من العم ية عبارة عن رقابة إدارية مبنية :الرقابة الداخ ون الرقابة الداخ  حيث ت
ل  جزء من بيئتها لمساعدة اإداريين في تشغيل المؤسسة وفي تحقيق أهدافها بش جزء من نظام المؤسسة و 

 .مستمر

ية نظام يضعه و ينفذ اإنسان -2 ى تفعيل أنظمة الرقابة :الرقابة الداخ  فاإنسان هو الذي يساعد ع
عبون دورا  ك المؤسسة ي افة اأفراد في ت ية،أن مسؤولية نظام الرقابة الجيد في أيدي اإداريين لذلك نجد  الداخ

 .هاما في تحقيق ذلك

قا -3 يدا معقوا وليس مط ية تعطي تأ ى اإدارة أن تصمم وتطبق أنظمة الرقابة ا إذ:الرقابة الداخ  ع
فتها ومنفعتها، ى ت ية  بااعتماد ع وبغض النظر عن مدى سامة التصميم والتشغيل فان أنظمة الرقابة الداخ

قة حول تحقيق أهدافها يدات مط .  ا تستطيع تقديم تأ
ية نظام أنواع :الفرع الثالث   الرقابة الداخ

ية منها اآتي   : هناك عدة أنواع أنظمة الرقابة الداخ
ن 2:الرقابة اإدارية -1 بر قدر مم  وتشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإجراءات الهادفة لتحقيق ا

فاية  اإنتاجية، مع تشجيع االتزام بالسياسات التي ترتبط مباشرة بالمسؤولية عن تحقيق أهداف التنظيم، ومن ال
شوف اإحصائية والموازنات التقديرية، وهي مرتبطة بطريقة غير مباشرة بالسجات المحاسبية والمالية  ،مثل ال

يات ى العم .  وهي نقطة البداية لتقرير الرقابة المحاسبية ع
 وتشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإجراءات الهادفة إلى اختبار البيانات 3:الرقابة المحاسبية -2

ى  ر منها ع يها، ويضم هذا النوع وسائل متعددة نذ المحاسبية المثبتة في الدفاتر والحسابات ودرجة ااعتماد ع
تباع نظام التدقيق  : سبيل المثال  يم وا  إتباع نظام المصادقات واعتماد قيود التسوية، وجود نظام محاسبي س

تحقق من  نها ذات طبيعة واحدة ل فة في تبويبها أو إثباتها ول المطابقات أي إجراء المقارنة بين عناصر مخت
 .مدى تطابق قيمها الموجودة في سجات متعددة 

ي -3 يات المحاسبية والمالية بهدف 4:الضبط الداخ  يقصد بها ذالك النظام الذي يهدف إلى تدقيق العم
ية فعالة، وهو يحتاج إلى ترتيبات خاصة  ي له أثر فعال في وجود نظام رقابة داخ خدمة اإدارة، والضبط الداخ

ي تشافها، باإضافة إلى القيام بما ي واجبات لمنع اأخطاء والغش وا اختصاصات اإدارات  (فصل)تحديد : ل
ى مستوى اأفراد داخل اأقسام  ذالك تحديد ااختصاصات ع امل الجهود وعدم تعارضها و ن معه ت ل يم بش

                                                           

1
م الحسبان،   ومات عطا اه سوي نولوجيا المع ية والتدقيق في بيئة ت نشر، عمان، ، الرقابة الداخ  46، ص2009دار الراية، ل

2
وت،  ح سطين خالد عمر  ة في ف ية في البنوك التجارية العام ، رسالة مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بدراسة وتقوييم نظام الرقابة الداخ

  43، ص2004ماجستير، تخصص إدارة أعمال، الجامعة اإسامية، غزة، 
3
مية خالد أمين عبد اه،   م تدقيق الحسابات الناحية النظرية والع نشر، عمان، ع  168، ص2000، دار وائل ل

4
 211 غسان فاح مطارنة، مرجع سابق، ص 
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ية إلى  نما يجب أن تقسم العم ية من بدايتها حتى نهايتها، وا  واإدارات الفرعية، بحيث ا يقوم شخص واحد بعم
ة السابقة   ة مما يعني مراقبة الموظف الاحق أداء عمل موظف في المرح ل موظف بأول مرح مراحل ويقوم 

تشاف خطأ أو غش ما  . ذالك يؤدي إلى تحديد المسؤولية عند ا

ف وفقا اختاف التنظيم  يات التي تقوم بها المؤسسة والتي تخت ية لخطوات العم تحدد اإجراءات التفصي
ة عن اإجراءات الواجب إتباعها في  ام ومات ال ية ما لديه المع ون المسؤول عن أداء عم اإداري لها، بحيث ي

ية فاءة العامل ، هذ العم حة العمل و  ل عامل بما ا يتعارض مع مص أن يتم إبدال الواجبات المعطاة ل
تشاف بحيث ا يؤدي هذا التغيير إلى صعوبة واختصاصه بها الغش واأخطاء التي ا .   الموظف السابقارت

ب الثالث  ية  : المط أهمية وأهداف نظام الرقابة الداخ
ن توضيح أهمية وأهداف ي يم ماي ية   : نظام الرقابة الداخ

ية  : الفرع اأول  أهمية نظام الرقابة الداخ
م من طرف المسيرين، هذا الذي يبدأ من انشغال "    إن عمل أي مؤسسة يحتاج إلى نوع من الفعالية والتح

ك المؤسسة، وهذا اانشغال بدور يجري وراء وضع إجراءات خاصة مثل يات ت : هؤاء بمتابعة صحيحة لعم
ل فرد داخل المؤسسة وعدة إجراءات أخرى ة مخطط تنظيمي، تحديد وظائف  .  اختبار هي

امل المؤسسة، أي الوسائل البشرية المتوفرة إيجاد اأخطاء  م في  ية يعني التح ح الرقابة الداخ ومصط
ون  ل مؤسسة يجب أن ي ن حدوثها، وبالتالي مساعدة المؤسسة في تحقيق أهدافها ففي  وااختاسات المم

عها ومواردها،  ق المنظمة، وهذا لتفادي التحويات أو ااختاسات لس ية منذ بداية خ رقابة الداخ هناك نظام ل
 1 ".حيث تسمح هذ اأخيرة بإحاطة المؤسسة بضمانات ازمة و ضرورية

ية  : الفرع الثاني  أهداف نظام الرقابة الداخ
ية  ية نجد أن اأهداف المراد تحقيقها من الرقابة الداخ من خال التعاريف الواردة حول نظام الرقابة الداخ

ي ن حصرها فيما ي   2:متعددة يم
  حماية أصول المؤسسة 

  ومات  ضمان نوعية و دقة المع

  يمات و سياسات اإدارة  احترام تع

 موارد  ااستغال فاية اإنتاجيةو اأمثل ل  .تحسينها وزيادة ال

 

 

 

                                                           
1
  J. raffegeau, P.dufils, r.gonzalez, audit et contrôle des comtes, Publi, Union, Paris, 1979, P26.    

ر عميروش، 2 يت المخزون داخل المؤسسة بوب ية لعم دراسة ميدانية بمؤسسة )دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخ
يا الهضاب  .92، ص2010 رسالة ماجستير، تخصص دراساتمالية ومحاسبية معمقة، جامعة فرحات عباس، سطيف، ،(الع
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فة هدفا رئيسيا من أهداف :  المؤسسةأصول حماية  -1 اته المخت تمثل حماية أصول المشروع و ممت
فة ومتعددة تدور جميعها حول  ال وأساليب مخت ية في المؤسسة، وتتخذ حماية أصول المشروع أش الرقابة الداخ

ن أن تتحقق هذ  توفير الحماية التامة أصول المؤسسة من التبديد أو الضياع أو اإسراف أو السرقة ويم
  1:الحماية عن طريق

يات بقصد إخفاء : المتعمدةاأخطاءالوقاية من  1-1 ب عند معالجة العم  معين أو انحراف التي قد ترت
ى ما يقومون اختاسغش أو  ى تخطيط مسبق ومتعمد من قبل أفراد غير أمناء ع ، وا شك أن ذالك يعتمد ع

اببه من عمل، وتتوفر فيهم سوء النية المبنية مسبقا   تعمد عدم إجراء قيد : مثل هذ اأخطاء، مثلارت
.  محاسبي معين

مبادئ و:الوقاية من اأخطاء غير المتعمدة 1-2 لقواعد ا وتنتج عن هذ اأخطاء عادة من التطبيق الخاطئ ل
ى أنه  ين في المجال المحاسبي مثل تسجيل مصروف معين ع المحاسبية، أو الجهل بهذ القواعد عند العام

 . ، مما يؤدي إلى زيادة رقم اأرباح وتضخم قيمة اأصولف رأسماليمصرو

ى اأصول من  1-3  يعني ذالك حماية اأصول من التصرفات : والسرقة والغشااختاسالمحافظة ع
ابهاغير المشروعة وغير المقبولة بصفة عامة، والتي يتم  م بعدم مشروعيتها، ارت  والسرقة أو وااختاس مع الع

ها أمور مرفوضة وغير مقبولة، مثل  ة دون وجه حق: الغش  ى جانب من أموال الشر  . ااستياء ع

ومات -2 ة  2:ضمان نوعية ودقة المع ومات المقدمة والمتص ية دقة ونوعية المع تضمن الرقابة الداخ
ومات موضوعية  يها قصد تقديم مع بالوثائق المحاسبية والتي ابد أن تستند إلى مبادئ محاسبية متعارف ع

ومات المحاسبية  س الصورة الحقيقية لوضعية المؤسسة، وذلك خدمة لأطراف المعنية، وترتبط المع تع
يات تعتبر مجاا لتطبيق نظام الرقابة  مؤسسة، وهذ العم فة ل يات الناتجة عن مزاولة اأنشطة المخت بالعم
ها  يات وتنفيذها ثم تسجي يات عبر مجموعة من الخطوات تتمثل في التصريح بالعم ية تتم هذ العم الداخ

 .بالدفاتر المحاسبية والمحاسبة عن نتائجها
ومات     ومات المحاسبية بإتباع الخطوات السابقة بدون وجود نظام المع إن تحقيق الدقة والنوعية في المع

يات واأحداث ثرة العم ن بسبب   التي تحدث يوميا، خاصة وأن  الماليةالمحاسبية داخل المؤسسة أمر غير مم
ومات المحاسبية التي يصدرها النظام المحاسبي ى المع امل ع ل  . ل القرارات التي تتخذها المؤسسة تعتمد بش

فاءة اإنتاجية -3 جأ إلى  3:تحسين اأداء و تحقيق ال من أجل تحسين المؤسسة في أدائها يجب أن ت
نة،  اليف مم فاءة اانتاجية، أي تحقيق أهدافها بأقل ت موارد اإقتصادية، وبالتالي تحقيق ال ااستخدام اأمثل ل

فاءة اإنتاجية ويتم تحقيق هذا الهدف من خال أداء  ية دورا هاما في مجال تحقيق ال عب الرقابة الداخ وت
ى  ي بعض العوامل التي تدل ع ية اإنتاجية، وفيما ي ة من مراحل العم ل مرح ية لدورها بالنسبة ل الرقابة الداخ

 : تحقيقها
                                                           

1
امل،   ية، عبد الفتاح محمد الصحن، سمير  ندرية،  الرقابة والمراجعة الداخ نشر، اإس  164، ص2001دار الجامعة الجديدة ل

2
ر عميروش، مرجع سابق، ص   93 بوب
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 ن من المدخات مع الثبات أو الزيادة في المخرجات مية المستخدمة أقل حد مم  ؛تخفيض ال

 ة فة الفرصة البدي م في ت يل الوقت الضائع و التح  ؛تق

 ن  . تخفيض معدات اأعطال بالنسبة لأات المنتجة إلى أقل حد مم

يمات و سياسات اإدارة -4 وائح التي  1:احترام تع إن أهداف المؤسسة يتم تحقيقها من خال القوانين وال
تابية أو شفوية  انت  افة جوانب المؤسسة، وتصدر اإدارة بذالك قوانين ولوائح سواء  تضعها بحيث تغطي 

وائح  ل المستويات وتحدد هذ القوانين وال يات وفي  يفيوتوجهها إلى منفذي العم  : ماي
 فة في المؤسسة   ؛المستويات اإدارية المخت

 طة في هذ المستويات  ؛خطوط الس

 ين داخل المؤسسة ل فرد من العام   .حقوق وواجبات 

ذلك فإن تحديد السياسات يرتبط بوضع الخطط واإجراءات الواجب إتباعها، مما يستوجب وجود دليل 
ثر تفصيل، وذالك من أجل تجنب حدوث أي تدخل  طة والمسؤولية بأ واضح يحدد ااختصاصات وخطوط الس

عمل يؤدي إلى عدم االتزام بالسياسات اإدارية الموضوعة رار ل  .أو ت
ب الرابع ية  : المط ونات نظام الرقابة الداخ م

ى عدة عناصر ابد من ااهتمام بها، وتصميمها بعناية من طرف إدارة المؤسسة  ية ع تشمل الرقابة الداخ
ي ية وتتمثل هذ العناصر فيما ي ى مدى تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخ يد مناسب ع :  لتوفير تأ

  بيئة الرقابة 

 تقييم المخاطر 

 أنشطة الرقابة 

  ومات وااتصال  المع

  المراقبة والمتابعة 

يا ترى أن  2:بيئة الرقابة -1 انت اإدارة الع يمثل محيط الرقابة جوهر الرقابة الفعالة في المؤسسة، فإذا 
الرقابة شيء هام سيدرك باقي اأفراد في المؤسسة ذلك وسيستجيبون لها من خال تنفيذهم إجراءات الرقابة 
د أن أهداف  رقابة، فمن المؤ يها من طرف اإدارة، وفي المقابل إذا لم تعطي اإدارة أهمية ل المنصوص ع

ية لن يتم تحقيقها وتشمل بيئة الرقابة التصرفات   س والرقابة الداخ  العام ااتجاالسياسات واإجراءات التي تع
يا، ومن أجل فهم وتقييم بيئة الرقابة ابد من أخذ لبعض العناصر بعين اإعتبار    3 :وأهمهالإدارة الع

 
 

                                                           

1
  1

ر عميروش، مرجع سابق ، ص   94 بوب
2
امل ألفين أرينز، جيمس لوبك،   ة العربيةالسعودية، المراجعة مدخل مت   ، 2009، ترجمة محمد عبد القادر الدبسطي، أحمد حامد حجاج، دار المريخ، المم
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  اأخاقيةالنزاهة و القيم 

 بالمهام بجدارة االتزام  

  س اإدارة و لجنة التدقيق  مج

  سفة اإدارة و وبف   التشغيل أو التوظيفأس

  ل التنظيمي  الهي

 ف الموظفين في المؤسسة ى مخت طات والمسؤوليات ع س  .سياساتها البشرية وطرق توزيعها ل

يل اأخطاء والمخالفات  1:تقيم المخاطر -2 ية، لتق إن تقدير الخطر يعد جزء من تصميم نظام الرقابة الداخ
ى  ل نشاط في المؤسسة، والتعرف ع قة بأهداف  يل اأخطار المتع ون بتحديد وتح ويهتم هذا العنصر الم

ى المؤسسة إتباع احتمال  حدوثها، ومحاولة تخفيض حدة تأثيرها إلى مستويات منخفضة، أجل ذلك يتوجب ع
يها، ومحاولة  إجراءات رقابة خاصة، بتقدير المخاطر، وهذا من خال محاولة جرد هذ المخاطر والتعرف ع

يل من حدتها  .التق
وتظهر أهمية تقدير المخاطر في تحديد نطاق التدقيق الضروري، فإذا قامت إدارة المؤسسة بتقدير فعال 

اليف المراجعة  (صحيح) ى تصغير نطاق المراجعة ومنه تخفيض ت لأخطار المحيطة بها، يعمل المدقق ع
س صحيح إذا قامت المؤسسة بتقدير خاطئ لأخطار يستعمل المراجع توسيع نطاق المراجعة، وبالتالي  والع

ى صورتها  فة، وهذا سيؤثر ع بأمامتزداد الت ين بالس   . المتعام
ك السياسات  2:أنشطة الرقابة -3 تتمثل أنشطة الرقابة في السياسات واإجراءات، باإضافة إلى ت

تعرف  د من القيام بالتصرفات الضرورية ل ونات اأربعة اأخرى، التي تساعد في الـتأ واإجراءات الخاصة بالم
ن أن  ى اأخطار عند تحقيق أهداف الوحدة، ويوجد العديد من اأنشطة الرقابية في أي وحدة ومع ذلك يم ع

 :تصنف اأنشطة الرقابية إلى الفئات التالية 
  الفصل المائم بين الواجبات 

  يات المالية واأنشطة عم  التصريح المائم ل

  المستندات والسجات المائمة 

  ى اأصول والدفاتر ية ع  الرقابة الفع

  الضبط المستقل لأداء 

ومات  -4 ة  3:وااتصالالمع شر ل التنظيمي ل ومات المائمة داخل الهي ق بضرورة توصيل المع ويتع
لى أسفل  ى وا  ة إلى أع ف المستويات اإدارية بالشر ومات لمخت ك المع لضمان تحقيق أهدافها، ويتم توصيل ت

                                                           

1
ود،   مؤسسة ااقتصادية  عزوز مي ية ل هربائية)دور المراجعة في تقييم أدلء نظام الرقابة الداخ وابل ال  ،(دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعية ال

دة، 1955أوت 20رسالة ماجستير، تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات، جامعة  ي   66، ص2007، س
2
 385 ألفير أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص 

3
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بيرة اتصالمن خال قنوات  عداد القوائم المالية، واشك أن هناك أهمية  ومات وا  ك المع  مفتوحة تسمح بتدفق ت
ية  ل نظام الرقابة الداخ فاءة وفعالية هي ى  م ع ح ومات ل ية توصيل المع  .لعم

ية بتاويقصد  1:المتابعة -5 ل الرقابة الداخ ونات هيا ف أجزاء أو م  المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمخت
ى نتائج المتابعة  رار المتابعة والتقييم ع ية، ويتوقف مدى ت ل الرقابة الداخ فاءة هي تحقق من فعالية و ل

ى طبيعة أنشطة المؤسسة، ومن اأدوات المستخدمة  ية وع ل الرقابة الداخ المستمرة والمخاطر المرتبطة بهي
ية والتي يجب أن تقدم تقارير بنتائج المتابعة مراجعة الداخ ل هو وجود إدارة ل  اإدارة أو   لرأيلمتابعة هذا الهي

ين بإدارة المراجعة  ين لذلك وخاصة العام ية المتابعة بواسطة أفراد مؤه لجنة المراجعة ويجب أن تتم عم
ية  . الداخ

ية وأساليب وخطوات تقييم: المبحث الثاني  جراءات نظام الرقابة الداخ   همقومات وا 
مؤسسة وهذا لمعرفة مدى  ية ل عند قيام المراجع بمهمته فإن أول شيء الذي يتوجه إليه هو نظام الرقابة الداخ

 باستعمالتطابق السياسات الموضوعة واأهداف المرجوة، وحتى يصل لهذ المعرفة يقوم بتقييم هذا النظام 
يها، ولهذا سنتناول في هذا المبحث مقومات هذا  مجموعة من الوسائل وفق مراحل وخطوات منهجية متعارف ع

جراءاته وأساليب وخطوات أو مراحل تقييم  .قالنظام وا 
ب  ية   : اأولالمط مقومات نظام الرقابة الداخ

ى أن المقومات اأساسية  فاية أنظمة لاعتماد ضرورية اآتيةلقد أجمع الباحثون في مجال التدقيق ع ى   ع
ية :  الرقابة الداخ

ل تنظيمي إداري -1 بيرة  2:هي ى التنظيم اإداري خاصة في المنشآت ال م اإدارة تأثير هام ع إن لتطور ع
قد  بير من هذ المؤسسات نظرية الصاحيات بحيث تقترب المسافة بين متخذ اعتمدالتي تتعدد إدارتها، ف  عدد 

ما يراعي في  ، وابد أن يقترن هذا التفويض بإجراءات إدارية واضحة، وأساليب رقابة فعالة،  القرار ومنفذ
سل  طة والمسؤولية، وتس ذلك الوضوح من حيث تحديد الس ل التنظيمي البساطة والمرونة،   ااختصاصاتالهي

ة  ام طات ومسؤوليات هذ اإدارات بدقة  ون اإدارات الرئيسية فيه واضحة، مع تحديد س  وت
يم -2 ون لدى المنشأة نظام محاسبي دقيق بحيث يوفر لإدارة  3:النظام المحاسبي الس من المفترض أن ي

ى التقارير  بيرة ع ون اإدارة تعتمد بدرجة  ف والضياع، وذلك  الحماية الازمة لأصول والسجات من الت
ى  يم ع والبيانات المعدة لمعرفة اأداء المائم واأداء الغير المائم، لذلك يجب أن يعتمد النظام المحاسبي الس
ية  ذلك يؤدي إلى تحقيق رقابة داخ بي إحتياجات اإدارة،  الدفاتر والسجات  مجموعة من المستندات التي ت

ل نظام المحاسبي    .فعالة ل

 

 

                                                           

1
ي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق ، ص   84 عبد الوهاب نصر ع

2
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ي  : لذلك يشمل النظام المحاسبي ماي

 ون هناك مستندات منظمة ومرقمة تغطي أوجه نشاط المنشأة  أن ي

  ل الحسابات التي تتعامل معها المنشأة ويتضمن محتويات ون هناك دليل حسابات مبوب يوضح  أن ي
 ل حساب

  يات محاسبيا ون هناك دليل يوضح طرق معالجة العم  أن ي

  يات والتحقق من تنفيذها افة العم  أن يتم إعداد الموازنات التخطيطية ل

  ي و مقارنته مع المعياري اليف فعال لقياس اأداء الفع ى نظام ت  أن تحتوي المنشأة ع

ب ذلك إلى تقسيم العمل، ويقصد به في هذا المجال وجود  1: والمسؤولياتااختصاصاتتحديد  -3 يتط
ىأشخاص مسؤولون  عن المحافظة  ى أصول ع يات فالشخص المسؤول عن المحافظة ع ات والعم  الممت

ون لديه الفرصة في   شخصيا سواء لديه الرغبة أو ليس لديه هذ استخداما هذ اأصول استخدامالمشروع ت
ميات اأصل الذي في  ن من حسن محاسبته يجب أن يحتفظ شخص أخر بسجل عن قيمة و الرغبة وحتى يتم
ى اأصل والسجل الخاص بهذا اأصل لشخص  عهد اأول، فمن الواضح أنه إذا أعطيت مسؤولية الرقابة ع

ذا أريد  ية رقابة وا  ون عم واحد فإنه يجمع بين يديه اأصل نفسه والمحاسبة عن هذا اأصل، وبالتالي لن ت
ه  ى اأصل عن طريق سج يه فيجب أن تعطى لشخص أخر مهمة الرقابة ع  فرض رقابة ع

فاءة -4 ى درجة عالية من ال ين ع ى درجة " :مجموعة من العام ين ع يعتبر تواجد مجموعة من العام
ية، وبصفة خاصة في حالة ضعف الضوابط  فاءة والقدرات والثقة عاما مهما لنظام الرقابة الداخ عالية من ال
ين والثقة فيهم سوف يترتب  الرقابية أيضا وحتى في ظل وجود ضوابط رقابية عالية، فإن ضعف قدرات العام

ى هذ الضوابط ب ع تغ ين ل يه محاوات من هؤاء العام يمة "، 2"ع ون لدى المنشأة سياسة س لذلك يجب أن ي
فاءة  ى  م ع ح ل وظيفة لذلك، ل لتعيين الموظفين الجدد وترقية الموظفين مع مراعاة المؤهات الازمة لشغل 

ى المدقق  ما يجب ع فاءة الموظفين الذي يعتبر أحد مقومات هذا النظام،  ى  ية وع نظام الرقابة الداخ
ونوا  فاءة الموظفين الذين ي الحسابات الخارجي ، أن يفحص ويقيم سياسة المنشأة في التوظيف والترقية وتقييم 

ز رئيسية في القسم المالي  .3"مسؤولين عن مرا
ترونيةاآلية الوسائل استخدام -5 ترونية في إنجاز اأعمال اآلية الوسائل استخداميؤدي  4: اإل  واإل

يل  فاءة العمل المحاسبي، اأخطاءالمحاسبية إلى سرعة إنجازها وتق  الحاسبة يساعد اآات فاستخدام، ورفع 
ذلك تساعد  بيرة وسرعة فائقة،  يات الحسابية بدقة  ى إنجاز العم ة اآاتع  تسجيل النقدية في ضبط حر

ترونية تعطى نتائج دقيقة وسرعة فائقة ما أن الحسابات اإل ة،  . النقدية المحص

                                                           

1
نشر(اإطار النظري )، تدقيق الحسابات إيهاب نظمي، هاني العزب    138،ص2012، 1، عمان، اأردن، ط، دار وائل ل

2
 33 فتحي رزق السوافيري، مرجع سابق، ص 

3
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ية مالية حتى  1:تقييم اأداء -6 ل عم يفية تنفيذ  يمات واضحة تبين  لتقييم اأداء ابد من وجود تع
غت من الدقة فإنها يمات مهما ب ي، وهذ التع ا تضمن وجود اأداء الجيد لذلك يجب  تستخدم لتقييم اأداء الفع

ن متبعة يجب تحديد  ذا لم ت يمات، وا  ك التع د من إتباعهم لت تأ د من قيام الموظفين بحرص ل ى اإدارة التأ ع
يا واتخاذاأسباب التي أدت إلى ذلك  ى اإدارة الع تصحيح ويجب أن ا يقتصر اأمر ع  اإجراءات المناسبة ل

ية المراجعة في جميع المستويات اإدارية   .بل أن تتم عم
ب الثاني  ية  : المط إجراءات نظام الرقابة الداخ

ام العمل المحاسبي وتحقيق اأهداف المتوخاة منه " ية وسائل متعددة بغية إح يستعمل نظام الرقابة الداخ
ومات ذات  ومات من خال توفير مع مع ة ل ومات المحاسبية يستجيب لأطراف المستعم وجعل نظام المع

ى هذا النظام سن إجراءات من شأنها أن تدعم  مؤسسة، لذلك وجب ع مصداقية وتعبر عن الوضعية الحقيقية ل
ية من خال العناصر التالية2"المقومات الرئيسية له ف إجراءات نظام الداخ :  ، لذا سنتطرق إلى مخت

ي:إجراءات تنظيمية و إدارية -1   3: وتضم ماي

  ل يضمن عدم التداخل فة بش  ؛تحديد إختصاصات اادارات و اأقسام المخت

  ل نهاية، وبحيث يقع عمل  توزيع الواجبات بين الموظفين بحيث ا ينفرد أحدهم بعمل ما من البداية ل
 ؛موظف تحت رقابة موظف أخر

 ى تحديد تبعية الخطأ واإهمال ل واضح يساعد ع   ؛توزيع المسؤوليات بش

 ل قسمقسامتنظيم اأ  ؛ حسب طبيعة 

 ية بالتفصيل بحيث ا ل عم تصرف الشخصي  إيجاد روتين معين يتضمن  يترك فرصة أي موظف ل
 ؛بموافقة شخص أخر مسؤول إا

 إثبات قيامهم بهذا العمل ى السندات التي أعددها   ؛توقيع الموظفين ع

 ل إدارة صورة ذات لون معين فة ل   ؛إخراج المستندات من أصل وعدة صور وألوان مخت

 ؛تنقات الموظفين من حين أخر بما ا يتعارض مع سير العمل 

 ل موظف إجازته السنوية في أوقاتها  .ضرورة إعطاء 

 : 4 وتضم النواحي التالية:إجراءات محاسبية  -2

  ل من فرص الغش يات بالدفاتر فور حدوثها، أن هذا يق ومات بوجوب إثبات العم إصدار مع
ى ماوااحتيال ومات بسرعة ، ويساعد إدارة المشروع في الحصول ع  ؛تريد من مع

 يمات بعد إثبات أي مستند، ما ن معتمدا لدى الموظفين المسؤولين، ومرفقة بالوثائق  إصدار التع لم ي
  ؛اأخرى المؤيدة

                                                           

1
 139 ، صإيهاب نظمي، هاني الغزب، مرجع سابق  
 126 خالد أمين عبد اه، التدقيق والرقابة في البنوك، مرجع سابق، ص2
 140 إيهاب نظمي، هاني العزب، مرجع سابق، ص3
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  ؛ موظف في مراجعة عمل قام به، بل يجب أن يراجعه موظف أخراشتراكعدم 

 ل من اآات استعمال  الخطأ ويقود إلى السرعة في احتماات الحسابية مما يسهل الضبط الحسابي، وتق
 ؛إنجاز العمل

  استخدام وسائل التوازن الحسابي الدوري، مثل موازين المراجعة العامة وحسابات المراقبة
 إلخ؛...ااجمالية

  ما في شوف الواردة من الخارج، وبين اأرصدة في الدفاتر والسجات  إجراء مطابقات دورية بين ال
 ؛إلخ..حالة البنوك والموردين، ومصادقات العماء 

 نقدية والبضاعة وااستثمارات، ومطابقة ذلك مع اأرصدة الدفترية   .القيام بجرد دوري مفاجئ، ل

قة بالجانب التنظيمي واإداري واإجراءات التي تخص : إجراءات عامة -3 بعد التطرق إلى اإجراءات المتع
ة لسابقتها، وبتفاعل جميع هذ اإجراءات يستطيع نظام  م ون م العمل المحاسبي، سنتناول إجراءات عامة ت

ية تحقيق أهدافه المرسومة لذلك سنميز بين اإجراءات التالية  : 1الرقابة الداخ
  اأخطار الجوية التي يتم انت طبيعية  ة، سواء  ل اأخطار المحتم ى المؤسسة من  التأمين ع

مواد استبعاد ات والتخزين الجيد ل ى الممت  التفاعل الذاتي لها او بفعل فاعل استبعاد أثرها بالتأمين ع
 السرقة، الحريق 

  ها ل مباشر في النقدية سواء تحصي ون بش ى الموظفين الذين يعم  صرفها أو الذين يدخل أوالتأمين ع
بضائع أواختصاصهمضمن    اأمانةاأوراق المالية والتجارية ضد خيانة   التسيير المادي ل

 توقيع مدير المالية استخدام يات الهامة في المؤسسة  ق بالعم  وسائل الرقابة المزدوجة فيما يتع
ى حماية النقدية، تفادي التاعب والسرقة  ن هذا اإجراء من شأنه أن يعمل ع ى الشيك، وا  والمحاسبة ع

 وأخيرا إنشاء رقابة ذاتية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
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ل رقم ية (01-02):الش    إجراءات الرقابة الداخ
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ب الثالث ية :  المط أساليب تقييم نظام الرقابة الداخ
ى  م ع يها بهدف الح ية والتعرف ع يستخدم المراجعون عدة أساليب لدراسة إجراءات نظام الرقابة الداخ

ى أصول المؤسسة بهدف تحديد جوانب  يمة والمحافظة ع فعالية وأداء النظام، في إنتاج البيانات المحاسبية الس
ى النحو التالي ر هذ اأساليب ع ن ذ :  الضعف واانحراف ويم

تستخدم هذ الطريقة عن طريق وصف إجراءات نظام الرقابة المتبعة  1:طريقة التقدير الوصفي -1
بر، ومن خال نظام  يات، وتسمح هذ الطريقة بتوفير درجة من المرونة أ ى العم وتفاصيل إجراءات الرقابة ع

ية قوي أو ضعيف وما هي نقاط  التقرير الوصفي يصل المدقق إلى نتيجة أن نظام الرقابة الداخ
ية  ل عم ية جمع اإجراءات المستخدمة في المنشأة ل الضعف، ويشمل التقرير الوصفي لنظام الرقابة الداخ

ف التقرير الوصفي من مدقق أخر وفقا   المدقق، حيث أن الوصف غير احتياجاتوتدقيق المستندات ويخت
ية يؤدي إلى سوء فهم النظام   الجيد لنظام الرقابة الداخ

اما إا بتوجيهه لمجموعة من  2:(ااستبيان)ااستقصاء -2 ية  ا تصبح دراسة المراجع لنظام الرقابة الداخ
اتب المراجعة يعتبر  يها وفي بعض م ى إجابات ع ة عن النظام وحصوله ع مالاأسئ  قائمة ااستقصاء است

يديا أساسيا في  ية، وتعتبر قوائم ااستقصاء عنصرا تق الخطوة اأولى في تجميع البيانات عن نظام الرقابة الداخ
خرائط النظام قد لقيت قبوا في السنوات اأخيرة إا أن : فحص هذا النظام وبالرغم من أن الطريقة اأحدث مثل 

اتب المحاسبة، وبصفة عامة يتم اإجابة في قوائم  مدخل قوائم ااستقصاء مازال منتشرا بين العديد من م
ة  ى اأسئ  " غير منطبق"أو " ا"أو " نعم"اإستقصاء ع
 3:ومن فوائد هذ الطريقة

 يها إما بنعم أو ا أو ا ينطبق   ؛سهولة اإجابات ع

 ة ة و شام ام ة تعتبر    ؛اأسئ

 ن معرفتها بسهولة وذلك من خال اإجابات   ؛نقاط الضعف أو القوة يم

 ثر   .تشمل تفاصيل أ

ى هذ الطريقة من أن اإجابات ربما تتم بدون إعطاء  ان المحاسب ااهتماموقد يعاب ع ن بإم  الازم، ول
تشافالقانوني  ي) ذلك عند إجراء التدقيق الجوهري ا   (التفصي

فة وما استخداميتم  4:خرائط التدفق -3 سل العاقات بين أوجه النشاطات المخت  خرائط التدفق لفهم تس
ل بياني توضح فيه جزء من نظام  ية، بحيث يأخذ ش ق بها من مستندات أخرى في نظام الرقابة الداخ يتع

ى التدقيق  ومات ذات دالة حول نظام الرقابة بااستفادةالرقابة داخل المنشأة، بحيث تساعد القائم ع  من مع
ن أن تعد خرائط التدفق وفقا الخطوات التالية  ية، ويم  : الداخ
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 119 غسان فاح المطارنة، مرجع سابق، ص 

2
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  وب تدفقها من خال مراحل ف الواجبات والمستندات وأس   استخدامها؛أن يقوم المدقق باإلمام بمخت

 يةاستنادا  ؛ إلى الخطة السابقة يقوم المدقق بوضع وصف مبدئي لنظام الرقابة الداخ

  ين استنادايقوم بإعداد خريطة تدفق النظام خص واجبات العام ومات الواردة في م  إلى المع
ى  جاباتهم ع   . المدققاستفساراتوا 

ل خريطة تدفق معبرا عنها  ية في المؤسسة بش ية أي عم ن تصوير نظام الرقابة الداخ ولتسهيل العمل يم
ية أي المصدر الذي أعد المستند أو  ل رموز أو رسومات تبين اإدارات واأقسام المختصة بأداء العم في ش
ة والدفاتر التي تثبت بها، واإجراءات التي تتبع  ل مرح يها، والمستندات التي تعد في  الجهة التي يرسل ع

خريطة رموز توضح الو ن أن يضاف ل تمامها، ويم ية ظلمعالجتها وا  ائف المتعارضة والترخيص بالعم
. واعتمادها

ي عند إعداد هذ الخرائط  1:ما يجب مراعاة ماي
  ة الفهماستعماليجب وين خريطة سه تابة بجانب الرموز و الرسوم لت   ؛ ال

 ن واضحة، وذلك لزيادة اإيضاح ومات أسفل الخريطة إذا لم ت   ؛إضافة مع

 ن واضحة  ؛يجب أن يوضح بالخريطة إذا لم ت

 ل مستند والجهة التي ترسل إليه   .يجب أن يوضح بالخريطة مصدر 

بر في  نه بسرعة وسهولة أ رة عن نظام الرقابة وتم ومن مزايا هذ الخرائط أنها تعطي لمعدها أو قارئها ف
ما أنها تصبح صعبة الفهم  ب وقتا طويا،  م عن مدى جودته، ويعاب عن هذ الطريقة أن إعدادها يتط الح

ى أنها ا تبين اإجراءات  ثيرة، فضا ع بيرة لتقييم ااستثنائيةإذا تضمنت تفاصيل   والتي قد تعتبر ذات أهمية 
ية . الرقابة الداخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
  115، ص2000اأردن، ، ، عمان مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق محمد يوسف جربوعة،  
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ال التي تستعمل في خرائط التدفق ي مجموعة من الرموز و اأش : وفيما ي
ل رقم ال تستعمل في خرائط التدفق: (02-02)الش  رموز وأش
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ف تخزين ية                              مستند                      م  عم

 

 وظيفة ثانوية                  بطاقة مثقبة                      وظيفة يدوية

 

 

 اسطوانة ممغنطة            خط اتصال                            خطوط  
                               عن بعد                               تدفق 
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ب الرابع ية  : المط خطوات تقييم نظام الرقابة الداخ
ية بعدد من الخطوات هي  :  تتمثل خطوات تقييم نظام الرقابة الداخ

ل ما 1:جمع اإجراءات -1 ة إلى جمع  ى تقييم اأنظمة تهدف هذ المرح ي ع ى المراجع الداخ     يساعد ع
يمات تنفيذ اأعمال، الوثائق المستخدمة، محتواهاو ق اإجراءات بتع  اإجراءات والمناهج في المؤسسة، وتتع

ومات الازمة لسير المؤسسة ومراقبته ذلك الترخيص والمصادقة، تسجيل ومعالجة المع ا نشرها، وحفظها و
ب وصف  ل قسم ووظيفة في المؤسسة، ويتط ف اإجراءات المستخدمة بين  سات مع اإجراءاتوتخت  عدة ج

ة هو السماح بت عداد حالمسؤولين عن الوظيفة المدروسة، ونتيجة هذ المرح ديد نقاط القوة ونقاط الضعف وا 
ية تسمح  ي ىباانتقالوظيفة تح ة ع  : إلى فحص عمل النظام، وتعتمد هذ المرح

 ى الوثائق الموجودة  ؛التعرف ع

 استجوابات؛  

  يل الدورات   ؛ المخططاتباستخدامتح

  ودليل اإجراءاتااستقصاءقوائم . 

د من أنه فهمه وذلك ": الفهماختبارات  -2 يه أن يتأ يحاول المراجع أثناء هذ الخطوة فهم النظام المتبع وع
خيصه لها بعد تتبعه باختباراتعن طريق قيامه  ل أجزائها وأحسن ت د من أنه فهم   الفهم والتطابق، أي يتأ

يات عم ل يتزامن مع وصف النظام، وليس الهدف منها البحث "، 2"ل ية في السنة اأولى بش يا تتم هذ العم وعم
د من تطابق النظام الموصوف مع واقع المؤسسة، ويقوم المراجع  ن التأ  عدد محدود باختبارعن اأخطاء ول

ها ثم النزول إلى النتيجة التي تقدمها، ويقوم بفحص تطابق  يات ويتتبع دورتها بالصعود إلى أص من العم
ى مخطط تدفق الوثائق، ويقدم  معالجة الوثائق مع ما ى صحة اختبارهو مشار إليه ع  التطابق ضمانا ع

تشافوصف النظام، وفي حالة  د من عدم ااختبار أخطاء يجب تصحيح الوصف، ويعاد هذا ا تأ ل سنة ل  
سنة الماضية   3"تغيير النظام بالنسبة ل

ية -3 ن المراجع من إعطاء بااعتماد: "تقييم اأولي لنظام الرقابة الداخ ى الخطوتين السابقتين يتم  ع
ية  رقابة الداخ عيوب )ونقاط الضعف (ضمانات تسمح بالتسجيل الجيد ) مبدئيا لنقاط القوةباستخراجهتقييم أولي ل

ابيترتب عنها خطر  ة استمارات، يستعمل في هذ الخطوة في الغالب ( أخطاء وتزويرارت قة تتضمن اسئ  مغ
يها إما بنعم أو ا  ون الجواب ع بي)ي يه يستطيع المراجع في نهاية (الجواب بنعم إيجابي، الجواب با س ، وع

ية التقييم المبدئي لنظام "، 4"هذ الخطوة تحديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفه وذلك من حيث التصور وتهدف عم
ية التوقف، وقد يقرر عدم  يها في عم ية إلى تحديد النواحي التي يرغب المراجع ااعتماد ع الرقابة الداخ

ى بعض العناصر في النظام أسباب معينة منها   : ااعتماد ع

                                                           

1
 142 عيادي محمد لمين، مرجع سابق، ص 

2
نون، الجزائر، صالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد بوتين،      73 بن ع

3
 143 عيادي محمد لمين، مرجع سابق، ص 

4
 73 محمد بوتين، مرجع سابق، ص 
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 يه عدم ااطمئنان ودقة البيانات المحاسبية م مما يترتب ع  تصميم غير مح

 يه الجهد بر عند القيام بااختبارات والفحص مما يترتب ع ب مجهود أ  1"إن ذلك يتط

د المراجع من خال هذا النوع من ااختبارات من أن نقاط القوة المتوصل إليها  2:اختبارات ااستمرارية يتأ
نظام نقاط قوة فعا أي مطبقا في الواقع و بصفة مستمرة ودائمة، إن اختبارات ااستمرارية  في التقييم اأولي ل
ى يقين بأن اإجراءات التي راقبها  ون ع مراجع أن ي ذات أهمية قصوة مقارنة بإختبار الفهم والتطابق تسمح ل

ا   إجراءات مطبقا بإستمرار وا تحمل خ
ية -4 ن المراجع من 3:التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخ ى إختبارات ااستمرارية السابقة يتم إعتمادا ع

تشاف سوء أو عدم تطبيق نقاط القوة، باإضافة إلى نقاط  ى ضعف النظام وسوء سير عند إ الوقوف ع
ة  ة في وثيقة شام وثيقة )الضعف التي توصل إليها المراجع عند التقييم اأولي لذلك النظام، وتقديم حوص

ية ي ومات المالية مع تقديم توصيات قصد تحسين اإجراءات (تح ى المع  .مبينا أثر ذلك ع
ية   عناصر نظامدور: المبحث الثالث ومات المحاسبية في تدعيم نظام الرقابة الداخ  المع

ية الفعالة، فهو  يعمل  رقابة الداخ ومات المحاسبية أحد أهم المقومات اأساسية ل  تعتبر عناصر المع
يها قانونيا، ويستجيب لوضعية وطبيعة نشاط المؤسسة فهو يفي باحتياجات  وفق طرق واضحة منصوص ع

المشروع وتصميم لدورات مستنديه تحقق رقابة فعالة، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى ضمان جودة عناصر نظام 
ية   ومات المحاسبية وسنبين دورها في تدعيم نظام الرقابة الداخ المع

ب اأول ضمان جودة عنصر المدخات  : المط
ة أحداث اقتصادية داخل المؤسسة وخارجها ويتم تحديدها وترتيبها، بحيث يتم التأشير   تتم في هذ المرح
ية، ويتم التطرق إلى تحديد مصادر المدخات، تقسيم اأنشطة المحاسبية إلى دورات، ثم الرقابة  ل خ ى  ع

ى المدخات  .ع
يوتمر بعدة مراحل: تحديد مصادر المدخات  -1 رها فيما ي  4: نذ

ى البياناتا -1-1 ل:لحصول ع ية تشير إلى تسجيل البيانات من أحداث تحدث في ش معين  هذ العم
 إيصال البيع، إيصاات شخصية، أوامر الشراء : مثل
د من الصحة -1-2 د منه تم : التأ د من صحة البيانات حتى يتم التأ ية التأ ية تشير إلى عم هذ العم

ية هي مراجعة شخص لعمل شخص آخر ة لهذ العم ها بطريقة صحيحة، أمث يها وتسجي  الحصول ع

                                                           

1
 215غسان المطارنة، مرجع سابق، ص  

2
 215 محمد بوتين، مرجع سابق، ص 

3
  75مرجع ، صنفس ال  

4
ية سعد بن البار،   ومات المحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخ ة-TINDAL دراسة حالة مؤسسة اأقمشة الصناعية) دور نظام المع ، رسالة (المسي

رة،  ومات، جامعة محمد خيضر، بس  95، ص2009ماجستير، تخصص محاسبة ونظم المع
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ق بوضع عناصر البيانات في قطاعات معينة بحيث تعطي معنى :التصنيف -1-3 ية تتع هذ العم
ن تصنيفها حسب نوع المخزون، الحجم، العماء، المورد،  مستخدم لهذ البيانات، فمثا أرقام المبيعات يم ل

 مخازن الشحن، أو أي أساس آخر يعطي اأرقام المبيعات معنى
ق بوضع عناصر البيانات في ترتيب معين أو محدد مقدما، : الفرز والترتيب -1-4 ية تتع هذ العم

ن أن ترتب وفقا لترقيم المنتجات أو مستوى اأنشطة أو القيمة النقدية أو أي أساس  سجات المخزون مثا يم
 آخر يوضح في السجل وفقا السجيل وفقا لرغبة و إحتياج المستخدم 

خيص -1-5 ي : الت ية تدمج أو تجمع عناصر البيانات، فمثا عند إعداد ميزانية فإن الرقم ال هذ العم
ثر تحديدا وتفصيا لأصول   لأصول المتداولة يمثل أ

يات الحسابية -1-6 يات المنطقية إستخدام : العم يات الحسابية أو العم ية تشير إلى العم هذ العم
ن التوصل إلى مرتبات الموظفين  وبة حتى يم يات الرياضية مط  البيانات فمثا العم

ة معينة مثل المستندات أو :التخزين -1-7 ن تخزين في وسي ومات تضع البيانات في أما  هذ المع
ن إسترجاعها عند الحاجة إليه  اأشرطة الممغنطة والتي يم

ى أي جزئية لعناصر البيانات المعينة من :اإسترجاع -1-8 ب البحث عن والحصول ع ية تتط  هذ العم
ة المستخدمة في التخزين   الوسي

ة أخرى أو في موقع أخر في نفس :إعادة اإنتاج -1-9 ية تعني إعادة إنتاج البيانات من وسي  هذ العم
ى قرص أخر أو شريط  ه ع ن أن يعاد تسجي ة، مثا سجل من البيانات مخزن في أقراص ممغنطة مم الوسي

ه أخرى أو أغراض حفظ معينة  ية تشغي  ممغنط أجراء عم

ن : اإنتشار أو اإتصال -1-10 ن أن تحدث في أما ان أخر ويم ية تتضمن تحويل البيانات م هذ العم
ل تقارير مطبوعة  مستخدم في ش ة ل يات تشغيل البيانات، فمثا البيانات تتحول من وسي إلتقاء مجموعة من عم

ومات إلى  ومات إلى المع ومات هو توزيع أو توصيل المع ى شاشة، الغرض النهائي من نظم المع أو ع
 .المستخدم النهائي 

ية يتم من خال تقسيم :تقسيم اأنشطة المحاسبية إلى دورات -2  إن دراسة وفهم نظام الرقابة الداخ
ل دورة وهذ الدورات هي نشاط من أولها إلى أخرها ل   1:اأنشطة المحاسبية إلى دورات ومن ثم متابعة عينات ل

 الذمم المدينة والمقبوضات والتي تشمل اإجراءات والسياسات المتبعة وتقسيم : دورة المبيعات -2-1
ثر من خطوة واحدة بالنسبة لخطوات البيع والتي تشمل   : اأعمال والواجبات بحيث ايقوم شخص بعمل أ

 ب الشراء في حالة البيع باأجل  إستام ط

  ى اإئتمان في حالة البيع باأجل  المصادقة ع

 عمل أمر البيع 

  شف شحن البضاعة  عمل 

                                                           
1
، ص   89 هاد التميمي، مرجع ساب
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  شوفات الشحن من قبل قسم المحاسبة  (الذمم المدينة)مطابقة نسخة من أمر البيع ونسخه من 
 وعمل إرسال الفواتير

 الذمم الدائنة والمدفوعات والتي تشمل إجراءات شراء البضاعة أو الخدمات :دورة المشريات -2-2
ون من   : والموجودات وتت

  رسالها إلى قسم المشتريات ب الشراء من قبل المخازن أو جهة مخولة وا   ط

  عمل أمر الشراء من قبل قسم المشتريات وبعدة نسخ 

  رسال البضاعة إلى المخازن شف إستام البضاعة من قبل اإستام وا   عمل 

  شف اإستام وقيدها في الدفاتر من قبل قسم إستام فاتورة المورد ومقارنتها مع أمر الشراء و
 (الذمم الدائنة)المحاسبة 

  شف  والفاتورة وتحويل أمر الدفع، إلى حصة ااستامعمل مستند الصرف مرفق به أمر الشراء، 
 أخرى لدفعها 

فة :دورة اأنتاج -2-3  وتشمل إجراءات خزن المواد، إصدار المواد لإنتاج، تقسيم أو التوزيع عناصر ت
ى البضاعة المصنعة و فة البضاعة المباعةاحتساباإنتاج ع   . وقيد ت

قة بتعيين وفصل الموظفين، تحديد الرواتب واأجور وحفظ :دورة الرواتب -2-4  وتشمل اإجراءات المتع
شوف الرواتب، وااستقطاعات من الرواتب، الراتب الصافي و إجراءات  عمل، عمل  ومعرفة الوقت بالنسبة ل

 .دفع الرواتب

ى سبيل المثال :دورة التمويل -2-5 يات وع ى التمويل تنفيذ وتسجيل العم  والتي تشمل تحويل الحصول ع
يفية التعامل مع إصدار رأس مال ى قروض البنك، التأخير، السندات، و   .الحصول ع

ة وفي : رقابة المدخات  -3 ام ها بطريقة صحيحة و يات قد تم تسجي د من أن العم وتهدف إلى التأ
التوقيت المائم، وبالتالي يجب أن تظهر المقادير أو القيم الصحيحة في الحسابات الصحيحة وفي الفترة 

ى المدخات منها رقابة ع يات، وهناك إجراءات عديدة ل   1:المحاسبية التي تمت فيها هذ العم
ة فمثا، عادة ما: الفحص بالعين -3-1 ى البيانات الداخ    وهو التدقيق الذي يقوم به الموظف المعين ع

ل مفردات البيانات  اتب في قسم أوامر البيع بفحص اأمر الذي يصل إليه من العميل ويدقق في  يقوم ال
وبة د من صحة رقم صنف المنتج أو البضاعة المط وبة ويتأ . المط

مستندات -3-2 وب :تصميم جيد ل يات المط ة وصحيحة عن العم ام ى تسجيل بيانات   يشجع ع
تابة البيانات في  يمات واضحة ومسافات مناسبة وواضحة ل ها، حيث يفترض أن يوجد في المستند تع تسجي

   .المستند

                                                           
1
، ص   105 أحمد حسين علي حسين، مرجع ساب
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ية :سجل المستندات -3-3 ية التشغيل والخارجة بعد عم  حيث تسجل فيه المستندات الواردة قبل عم
ة سجل المستندات دفتر يومية المتحصات  يها، ومن أمث ة المستندات والرقابة ع ن تتبع حر التشغيل، بذلك يم

 .ااستامالنقدية، سجل اأجور، المرتبات، سجل محاضر 

ى : شرائط الرقابة -3-4 برى حيث تمثل دليل إثبات ع مثل الشرائط داخل المسجل النقدية في المحات ال
يها، ولذلك يحرص الموظف  ية المتحصل ع يات تحصيل نقدية، وتقارن البيانات هذ الشرائط مع النقدية الفع عم

يات النقدية ون يقضا في تناول العم ى أن ي  .المسؤول ع

ل الحسابات التي تتضمنها  (حروف أو أرقام) وهو نظام إعطاء رموز معينة :ترميز الحسابات -3-5 ل
د من  يات وتتبع البيانات والتأ ى تسجيل العم خريطة البيانات في الوحدة اإقتصادية، ويساعد هذا النظام ع

 .إستخدام إجراء التشغيل المناسب

ب الثاني ضمان جودة عنصر معالجة المدخات : المط
يات المعالجة غير  تشاف عم يات معالجة وتخزين البيانات إلى تجنب ومنع وا  ى عم تهدف الرقابة ع

ي ب ماي ية يتط يمة وفعالية نظام الرقابة الداخ :  الس
ومات المحاسبية  1:إدارة الموارد البشرية -1 ثر أهمية في إدارة نظم المع ون اا يعتبر العنصر البشري الم

يا يستطيع  ميا وعم يها، فالموظف المؤهل ع ية، وواحد من المقومات اأساسية التي يقوم ع وأنظمة الرقابة الداخ
ما أن الموظف الذي يتمتع بالنزاهة ااخاقية  فاءة وفعالية،  ة إليه ب إنجاز وتقديم المهام والوظائف المو

ثير من اإجراءات و الضوابط الرقابية، وهذا يقودنا إلى أهمية إختيار وتوظيف اافراد  ية يغني عن ال و والس
ون في إدارة نظم  زم وضع شروط محددة لأفراد الذين يعم ة و المدربة مما يست وادر البشرية المؤه وال

ومات و اأجهزة الرقابية   .المع
ل من  :تقسيم العمل -2 ى احتمااتإن تقسيم العمل يق  وقوع اأخطاء، السرقة و التاعب وهو يقوم ع

 2: التاليةااعتبارات

ه الفصل بين -2-1 طة تسجي  إن الفصل بين وظيفتي اأداء والتسجيل المحاسبي من :أداء العمل وس
ومات صادقة عن الحدث بعد  ى مع شأنه أن يمنع التاعب في تسجيل البيانات المحاسبية، وبالتالي نحصل ع

المعالجة  
طة  -2-2 هااحتفاظالفصل بين س طة تسجي ل من  : باأصل و س  احتمااتإن هذا التقسيم في العمل يق
ون ضمن ااحتفاظ، نظرا أن اأصولسرقة  قة اختصاصات باأصل ي يات المتع  موظف معين، وتسجيل العم

  موظف أخر اختصاصاتلهذا اأصل يدخل 
طة  -2-3 يهو  باأصلااحتفاظالفصل بين س طة تقرير الحصول ع طة تقرير : س إن الفصل بين س

ى اأصل و  ل من ااحتفاظالحصول ع حة الشخصية ااتفاقيات وقوع التاعب بين احتماات به يق   ذات المص

                                                           
1
، ص   100 سعد بن البار، مرجع ساب

2
، ص  ي، مرجع ساب امي طواهر، مسعود الصدي  107 محمد الت
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ية معينة من بدايتها إلى انطاقا: تقسيم العمل المحاسبي -2-4  من عدم إنفراد شخص واحد بالقيام بعم
 ، ية بعد قها بمراقبة عمل موظف معين بموظف أخر يقوم بالعم ية يخ نهايتها، فإنه يسمح بإعطاء رقابة داخ
شف عنها حال  يل من فرص اأخطاء والتاعب و التزوير ويزيد من فرص ال لذلك يستطيع هذا التقسيم التق

 وقوعها
يفية إعداد التقرير النهائي لمراجع الحسابات وتشمل: بالمبادئ المحاسبيةاالتزامضمان  -3  1: ترتبط ب
يهااحترام -3-1 إن هذ المبادئ هي عبارة عم قواعد وأصول محاسبية :  المبادئ المحاسبية المتعارف ع

يها مؤلفون  ف الحاات التي يواجهها المحاسب في العمل، والتي صادق ع اديميوتطبق في مخت  وهيئات نأ
يما إلى القرارات المالية   ى أن تمثل توجيها س ومنظمات معتمدة، والذين يعتبرون مرجعا موثوقا به محاسبيا ع

ن  قواعد طبيعية نشأت نتيجة البحث اعتمادهاإن هذ المبادئ والقواعد ا يم  من بديهيات أساسية انطاقا 
وم التجريبية، بل تتغير هذ المبادئ  يها في الع ما في المبادئ المتعارف ع مات أنها ليست دائمة  ومس

ما ا وك والممارسة المحاسبية،  ة لتعميم الس ى التحقق من مدى  حصي  المبادئ اعتماديقتصر هذا المعيار ع
ب  ك المبادئ وا يتط ن يتعدا إلى التحقق من مدى قبول الطرق التي تطبق بها ت المحاسبية المستخدمة، ول

ن يطالب فقط بإبداء  هذا المعيار من المراجع أن يقوم بإعداد قائمة بالمبادئ المحاسبية والطرق المستخدمة ول
نتائج والميزانية مقبولة أو ا انت المبادئ المستخدمة في الوصول إلى الحسابات الختامية ل . الرأي فيما إذا 

 ينبغي أن يشير مراجع الحسابات في تقرير إلى مدى الثبات :ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية -3-2
ية القوائم المالية  والتجانس في تطبيق المبادئ المحاسبية من فترة إلى أخرى، ويهدف هذا المعيار إلى ضمان قاب
ر  ى القوائم المالية، ويجب أن يذ ى المبادئ المحاسبية وتأثيرها ع مقارنة وبيان طبيعة التغيرات التي طرأت ع ل
ما يترتب عن هذا اإستبدال أثار  يه،  يه بمبدأ أخر متعارف ع في تقرير إلى حاات إستبدال مبدأ متعارف ع

ى حسابات  ع ع م من يط جوهرية في الحسابات المعينة، ومثل هذا التحفظ في التقرير ضروري من أجل أن يع
ى المبادئ المحاسبية المعتمدة، وأن عدم اإفصاح عن حدوث التغيير قد يؤدي إلى  المنشأة بأن تغيرا قد طرأ ع

ومات المحاسبية في إتخاذ القرارات  . إتخاذ قرارات خاطئة من طرف الجهات التي تستخدم هذ المع
ما يجب تشغيل :رقابة التشغيل -4 يات إلى نظام التشغيل بدون أي نقصان،   يجب أن تدخل بيانات العم

مطابقة والمقارنة  ى إجراءات ل ى التشغيل ع ية الرقابة ع اما لذلك تشمل عم هذ البيانات تشغيا صحيحا و
ى البيانات المحاسبية التي تتدفق داخل النظام لتحقيق مايسمى  قائي)ع ي الت   ومن (إجراءات الضبط الداخ

يهذ اإجراءات ة أمثل  2:ماي
ان أو : اأفعال الموثقة -4-1 وتشمل اأفعال التي تنقل المسؤولية المحاسبة عن شيء معين إلى م

شخص، أخر بإستخدام المستندات، فمثا، يفيد وجود إشعار الشحن بأن البضاعة قد شحنت وأن مسؤولية 
ى إشعار الشحن يعني مسؤولية عن أي  ى المشتري أيضا توقيع الموظف المسؤول ع حمايتها أصبحت اأن ع

ية الشحن  .قصور في عم
                                                           

1
، ص   103 سعد بن البار، مرجع ساب

2
، ص   106 أحمد حسين علي حسين، مرجع ساب
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يات المحاسبية وفقا لنظام :الرقابة بالمجاميع -4-2  هو إجراء رقابي أساسي ا غنى عنه عند تشغيل العم
يات قبل  (المجموعات)الدفعات  ى جمع البيانات دفعة أو مجموعة من مستندات العم ويشمل هذا اإجراء ع

ية التشغيل، ثم يعاد جمع هذ البيانات مدة أخرى أثناء التشغيل، فإذا حدث توافق في المجاميع فمعنا أن  عم
ن أن يقوم الموظف قي قسم مطالبات  تما، فمثا يم ها تشغيا صحيحا وم ة قد تم تشغي يات المسج العم

العماء بتجميع القسم المطالب بها العماء من واقع دفعة من فواتير البيع الجديدة، ثم يقارن هذا المجموع فيما 
ها إلى حسابات العماء في دفتر أستاذ العماء المساعد، فإذا حدث توافق في  بعد مع مجموع القيم التي تم ترحي

ن عالمجامي ما يم تما،  ها ترحيا صحيحا وم  نفس استخدام فمعنا أن القيم المطالب بها العماء قد تم ترحي
ية الترحيل إلى دفتر اأستاذ العام   تحقق من عم المجموع ل

يها من مصدر مستقل مع البيانات التي يتم :التسويات -4-3  وهي مقارنات تجري بين بيانات متحصل ع
ن  ها حتى يم تشافتشغي ة التسويات المقارنة التي تتم من ا  أي حذف أو خطأ في التشغيل ، ومن أمث

ة مثل رقابة المجاميع السابق اإشارة إليها ومثل احتسابهمامجموعتين ثم   :  بطريقة مستق

  يات في دفاتر اليومية وعند إعداد ميزان مقارنة مجموع المدين مع مجموع الدائن عند تسجيل العم
  (القيد مزدوج)المراجعة 

  شف حساب البنك  مطابقة رصيد البنك بالدفاتر مع الرصيد الظاهر ب

  مطابقة مجموعة أرصدة حسابات العماء في دفتر أستاذ العماء المساعد مع رصيد حساب مراقبة
 .إجمالي العماء في دفتر اأستاذ العام

ب الثالث   : ضمان جودة عنصر المخرجات: المط
ن  ة، ويم ام ون مخرجات نظام الرقابة المحاسبي  ى الشخص ااعتماديجب أن ت يها ، ويتم توزيعها ع  ع

ى  يالمسؤول المفترض أن تصل إليه هذ المخرجات وتشمل إجراءات رقابة المخرجات ع  1:ما ي
ثر أعمال قام بها اختباراتوهي : إجراءات التحقق والتقييم -1 ن آخرين يقوم بها شخص أو أ ، فمثا يم

موظف في قسم أن يقوم بمراجعة فاتورة البيع قبل إرسالها إلى العماء  ن أن يقوم أمين الخزينة أيضال  يم
ن أن يقوم  ات إيداعها في البنك، ويم بمراجعة قسائم اإيداع التي قام الصراف بإعدادها قبل إرسال الشي

يات مراجعة إضافية ب ي التي قام بها موظفي دستخاالمراجع الخارجي بعم يات الجرد الفع ى عم ام العينات ع
 . المخازن

شوف  ة، فمثا يقوم العماء بمراجعة  ية التحقق وتقييم شخص أخر من خارج الشر ن أن يقوم بعم ويم
مراجع الخارجي أن يفحص القوائم  ن ل يهم، أيضا يم ة قبل دفع المستحق ع ة إليهم من الشر حساباتهم المرس

ل جوانبه قبل أن يصدر رأيه في هذ القوائم  ية من  . المالية إلى تقييم نظام الرقابة الداخ

                                                           
1
،  ، ص  س المرجع أحمد حسين علي حسين، مرجع ساب  108 ن
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فة التي يخرجها نظام : أرشيف التوزيع -2 وهو قائمة باأفراد الذي يفترض أن تصل إليهم التقارير المخت
ي لمخرجات  ية التوزيع الفع ية التوزيع من خال مطابقة عم ومات المحاسبية، وبذلك يتم التحقق من عم المع

 .النظام مع اأشخاص المحددين في أرشيق التوزيع
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 خاصة الفصل
ومات  لى عاقته بنظام المع ية وا  لقد تبين لنا من خال التطرق إلى اإطار النظري لنظام الرقابة الداخ

ى وضع مجموعة من اإجراءات والقوانين وقواعد العمل التي تضمن حماية  المحاسبية أنه نظام عام يعمل ع
ى  ما يعمل هذا النظام ع د من مدى االتزام بها من طرف الموظفين،  ومات والتأ أصول المؤسسة وصحة المع

تشاف الغش واأخطاء هذا من جهة أخرى مدى مساهمة ومات المحاسبيةعناصر ا تدعيم نظام  في  المع
ية انت نظرية الرقابة الداخ ن العاقة  ومات المقدمة من طرفها ل  وذلك من خال جودتها وصدق المع

يل اإحصائي لها عن طريق الفصل الموالي  .       وسنتطرق إليها ميدانيا مع التح
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تمهيد 
ومات واستخداماتها في المؤسسة في الفصل اأول، و نولوجيا المع لى إبعدما تم التعرض لإطار النظري لت

ى اأداء المالي في الفصل الثاني،سوف يتم التعرض في  ومات ع نولوجيا المع اأداء المالي وفعالية تطبيق ت
ومات في تحسين المالي في المؤسسة العمومية،وقد تم  نولوجيا المع جانب التطبيقي لمعرفة دور ت هذا الفصل ل

ة- اختيار مديرية اتصاات الجزائر  ى - خنش ون محل الدراسة باعتبارها من المؤسسات التي تعمل ع اأداء لت
نولوجيا لضمان السير  نولوجية والتقنية واإدارية، ومحاولة منها تطبيق احدث أساليب الت بة التطورات الت موا

فاءة  ل وتحقيق أداء مالي جيد والوصول إلى اأهداف المسطرة ب الحسن لجميع أعمالها التنظيمية من دون مشا
. وفعالية

: وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالية
ة_بمديرية اتصاات الجزائر   التعريف:المبحث اأول  _ خنش
 الميدانية منهجية الدراسة :المبحث الثاني
 عرض وتفسير النتائج: المبحث الثالث
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ة_بمديرية اتصاات الجزائر   التعريف:المبحث اأول  _خنش
ها التنظيمي،هذا المبحث وسيتم من خال ل   التطرق الى التعريف بالمؤسسة وهي مع شرح مهام 

.  مصالحها
ب اأول تقديم مديرية اتصاات الجزائر : المط

ى المؤسسة محل الدراسة ومهامها     ب بالتعرف ع سنقوم من خال هذا المط
التعريف بالمؤسسة : الفرع اأول

ة ذات  نولوجيات، وهي شر بر المؤسسات الوطنية في تطوير الت تعتبر مؤسسة اتصاات الجزائر من ا
ترونية نشأت 500.000.000أسهم تقدر بـ ات خدمات ااتصاات اال  دج، ورأس مال عمومي في سوق وشب

ة البريد والموصات فمن 05/08/2000المؤرخ في 30/2000بموجب القانون  ق والمتضمن إعادة هي ، المتع
حيث "اتصاات الجزائر"خال هذا القانون تم فصل قطاع البريد عن قطاع الموصات، إذ أعيد بعثها تحت اسم 

: تعمل حسب التقييم الجديد تحت وصاية 
 (الجزائر العاصمة)المديرية العامة اتصاات الجزائر  

 (باتنة)التنسيقية الجهوية اتصاات الجزائر 
مؤسسة 03/2003حيث ان مهامه أصبحت خاصة بها وهذا بموجب قانون  نظام اأساسي ل  الراجع ل

ت رسميا في ممارسة نشاطها ابتداء من  ة ذات أسهم، ودخ شر العمومية ااقتصادية ذات الطابع قانوني ل
نولوجيا واإعام وااتصال وهي01/01/2005 ى ثاثة أهداف في عالم الت المردودية :  وذلك باعتمادها ع

 .الفعالية وجودة الخدمات

ذلك خدمة اانترنت  ة اقتصادية وتجارية وخدمية، بإنشاء وبيع خطوط الهاتف و ن اعتبارها شر ما يم
ADSL يب روابط خاصة، إما بالوايات فيما بينها أو المؤسسات أو البنوك أو تقديم الخدمات الجديدة ، وتر

ي، حيث إن رغبتها هي تحقيق مستوى عالي قياسي تقني اقتصادي  ي والاس ة في الهاتف الس زبون والمتمث ل
. أو اجتماعي لتبقى الرائدة في ميدانها

 مهام اتصاات الجزائر : الفرع الثاني
  توبة اهم انشطة المؤسسة، وهي التزويد بخدمات ااتصال التي تسمح بنقل وتغيير الصوت،الرسائل الم

 المعطيات الرقمية المرئية والصوتية؛

  ات العمومية الخاصة لاتصاات؛ شب  تقوم بتنمية ااستغال والتسيير ل
 ة ين في الشب ية مع المتعام ى وضع استغال وتسيير ااتصاات المح  .تعمل ع
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ب الثاني ة وأهدافها ديريةإستراتجية م: المط  اتصاات الجزائر بخنش
ل مؤسسة مؤسسة  ى إستراتيجية المؤسسة محل الدراسة ل ي سنتعرف ع  إستراتيجية تتبعها وفيما ي

وأهدافها    
ة- اتصاات الجزائرديريةإستراتجية م: الفرع اأول - خنش

ى المستوى التقني -1 نولوجيات :ع ى احدث الت زة ع ة حديثة مرت س ة اتصاات متس اانتشار بشب
(IP/MPLS-DWDM )  ات ل خاص لربط جيد ومضمون والبدء بترحيل الشب ثيرا،جد فعالة ومهيأة بش آمنة 

. الموجودة نحو محاوات ااتصاات الجيدة
ى المستوى التجاري -2 ات إستراتجية :ع ية )إطاق منتجات جديدة وخدمات بقيمة مضافة، إقامة شر مح

ات اانترنت  (ودولية  ووضع سياسة خاصة بإعادة توازن XDSL،VOIPفي عدة قطاعات وخاصة شب
. اأسعار

ى المستوى التنظيمي -3 برى والمناطق : ع فة بخدمة الزبائن، الحسابات ال تحسين وضعية اأجهزة الم
ف قنوات ااتصال، والقيام بإعداد  ية وخارجية عبر مخت عام داخ نية، ثم وضع سياسة اتصال وا  واأحياء الس

ي ى تحسين التنظيم الداخ . أدوات التسيير التقني والتجاري الفعالة،والعمل ع
أهدافها : الفرع الثاني

نولوجيا اإعام وااتصال لأهداف التالية ت اتصاات الجزائر عالم ت : دخ
  بر عدد من ف خدمات ااتصال أ ة في مخت يات المشار زيادة عرض الخدمات الهاتفية  وتسهيل عم

ين وبوجه خاص المناطق الريفية  المستعم

 زيادة نوعية الخدمات المعرضة  

  ثر منافسة في خدمات ااتصال ها أ   جع

 ممثل رئيسي في مجال برامج تطوير المؤسسة ة    من اجل المشار

 ف طرق اإعام ها بمخت ة وطنية لاتصاات وفعالية توصي  تنمية وتطوير شب

 ة إعام واتصال شر نتها العالية  ى م  الحفاظ ع
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ب الثالث ل التنظيمي لم: المط ة– اتصاات الجزائر ديريةالهي وشرح مصالحه  - خنش
ل التنظيمي لها   ن من جانب آخر أا وهو من ناحية الهي ى هذ المؤسسة ل ثر ع سنقوم بالتعرف أ

ل التنظيمي : الفرع اأول الهي
ة-ولقد اجريت دراستنا في مديرية اتصاات الجزائر ما هو موضح- خنش ها التنظيمي   والتي هي

ل رقم ل التنظيمي لم: (01-30)الش ة- اتصاات الجزائرديرية الهي  -خنش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
تب الموارد البشرية والوسائل العامة: المصدر  م
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ل التنظيمي: الفرع الثاني  شرح مصالح الهي

مؤسسة  ل التنظيمي ل ى مستوى الهي ف المصالح الموجودة ع ي شرح مفصل لمخت وفيما ي
 :تنقسم بدورها إلى أربع مصالح:دائرة الموارد البشرية والوسائل- 1

ات -1-1 حة الممت ات الخاصة باتصاات الجزائر سواء :مص حة بتسيير ومتابعة الممت وتقوم هذ المص
ني وضمان جرد العقارات وسيارة الخدمة  انت منقولة أو ثابتة،والبيع بالمزاد الع

حة اإمداد -1-2 ل لوازم :مص ق بشراء الوقود وقطع الغيار أو بمعنى أخر  ل ما يتع حة ب تقوم هذ المص
السيارات،واعدة تهيئة المنجزات القديمة وتقييم ميزانيتها في إطار الموجب المعمول به مثل طاء 

اتب مثل...الجدران،اإنارة،الزجاج زمات الم ل مست ذلك امن وحماية ...اأقام،الورق:وشراء  الخ 
ز المؤسسة  .العمال،وتنسيق وتنشيط أعمال المؤسسة في مجال التنظيف واأمن داخل ووحدات ومرا

وينية -1-3 حة تسيير الدورات الت وين،ووضع ميزانية تنبؤية من :مص ت ذلك بوضع مخطط ل تقوم هي 
نولوجيا  بة الت عمال وموا وينية بالنسبة ل جراء دورات ت وين وضمان متابعة تنفيذها وا  ت خال مخطط ل

وينية بصفة إجبارية  وفي جميع ااختصاصات تقنية،تجارية، وين العمال  الحديثة،من خال الدورات الت وت
ون بالطرق المعمول بها داخل المؤسسة  .بهدف تحسين المستوى واأداء الوظيفي،تقييم الفرد الم

حة المستخدمين واأجور -1-4 ب توظيف :مص فات الموضوعة بهدف ط ل الم حة بدراسة  تقوم هذ المص
ى سجل خاص لهذا الغرض،وتوفير مناصب شاغرة حسب  ي المسجل ع س حسب اأقدمية والرقم التس

زية أو  التخصص، ى المراسات سواء في اإدارة المر ،والرد ع ذا تطبيق القانون الساري والمعمول به ومواد و
فل بها، اوي العمال والت وين لجان متساوية اأعضاء لجنة  الخاصة بالعمال،ومتابعة ش ى ت ما تسهر ع

ى حقوق العمال ومتابعتها ( سنوات03المدة )تأديبية   وين لجان الوقاية واأمن، والمحافظة ع ، وت
سل مراحل العمل من بداية شغل الوظيفة إلى غاية التقاعد أو (الترقية،الصحة،المنح،العطل،اأجر) ، ومتابعة تس

ى الموظفين وهذا حسب البريد الوارد .ااستقالة بمعنى أخر انتهاء مهامه داخل المؤسسة وتقسيم المهام ع
ل المراسات  شوفات الحسابية الخاصة بالمستخدمين،والقيام بدراسة  والمعاينة الدقيقة قبل الرد، ومعالجة ال

ية، وتعويضات القيام بمهمة سواء داخل  بات سواء التعويضات أو العمل الدائم،النقل،المنح العائ الخاصة بالط
. الواية أو خارجها، تعويضات الساعات اإضافية

: وتنقسم إلى ثاث مصالح : الدائرة التجارية -2
حة عاقة الزبائن 2-1 يها :مص بات وتسريح الرد ع اوي الزبائن،ومتابعة صيرورة الط تقوم بمعالجة ودراسة ش

ول  ى الزبون في حين عدم وجود الح ول ع ما تقوم باقتراح الح إرضاء الزبون، واستقبال وتوجيه الزبائن،
اات التجارية بتحسين الخدمات حسب اأولوية  .الفورية،وتنشيط الو

اات 2-2 ة الو حة قوة البيع وشب حة بتوفير جميع المصالح المادية:مص جهاز )وتقوم هذ المص
حة اإمداد عن طريق التبرير، (الخ...الحاسوب،الطابعة اات وهذا عن طريق ااتصال بمص و والبحث عن  ل

حة التقنية)زبائن جدد  يمها إلى المص بات الزبائن الجدد وتس ذا (خاصة في اأحياء الجديدة وهذا بجمع ط ،و
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ية  عم ة،ووضع مخطط ل عداد التوقعات خال السنة المقب زبائن،وا  التعريف واإعان عن التسهيات والعروض ل
ل صفقة تجارية  .التجارية يبين اأهداف من البيع ل

حة الفوترة والتحصيل والمنازعات 2-3 حة بـ:مص :  وتقوم هذ المص
مهنيين:الفوترة -2-3-1  (...المؤسسات واإدارات) متابعة جميع فواتير الهاتف الثابت وخدمات اانترنت ل

دية والواية في إطار تحصيل الديون وضمان حقوق المؤسسة:اتفاقيات مع اإدارات مثل متابعة .ميزانية الب
الة التجارية من حيث النشاطات والنتائج  .(التحصيل، المبيعات)الو

غية،ديون :ويتمثل في تحصيل ديون الزبائن وهي نوعان:التحصيل والمنازعات -2-3-2 الديون الم
ين وذلك حسب الفئات اات103 عمال مجمع اتصاات الجزائر،102 زبون عادي،101)المشتر . ( و

 غيين محامين المتعاقدين مع :في حالة ديون الزبائن الم ف ل ول الودية يتم احالة الم في حالة تعذر الح
برى08تتعامل مديرة اتصاات الجزائر مع )المديرية  .( محامين متعاقدين معها لمتابعة المدنيين سيما المبالغ ال

 ين يغرام،وعبر تنقل مختص     :في حالة ديون الزبائن المشتر يتم ااعذار عبر البريد أو الت
PORTE A PORTE  حة، أو عن طريق مؤسسة وعون مختص ورئيس مص ون من سائق وسيارة تابعة ل  مت

ى حظيرة الخطوط مثل ما  ن المؤسسة من تحصيل ديونها والمحافضة ع ية التي من خالها تتم العروض الذ
ي وهو عرض خاص بالزبائن في التسديد وهو دفع  من الديون وااستفادة من بطاقة % 10يسمى بالخط السه

 1MG/Sمجانية يتم استعمالها من الثابت باضافة من خدمة اانترنت ذات التفق العالي باشتراك شهرين "امال"
جوء إلى القضاء لتحصيل الديون وهو آخر ، مجاناWI-FIخطMODEMEو512KB/Sوثاثة اشهر ون ال  وي

 .حل
: وتنقسم إلى ثاث مصالح: الدائرة التقنية- 3

ية -3-1 ات المح حة الشب : تقوم بـ:مص
 ز اإنتاج لاتصال  . بتنشيط مرا

 تطبيق القوانين المعمول بها في إطار التقنيات الهاتفية الحديثة . 

 مراقبة نوعية الخدمات المقدمة الخاصة بالمتعطات الهاتفية اليومية. 

  ية واانجاز حسب العدد ل عم ين مع ترتيب اارشيف الخاص ب ة،المشتر شب  المراقبة التقنية ل
زبائن وب ل . المط

حة المنشات القاعدية -3-2 : وتقوم بـ:مص
  ز الهاتفية التضخمية والهيرتيزية لاتصاات الرقمية حسب النوافذ حراسة العدادات الموجودة داخل المرا

عان النقائص عند الحاجة  .التجارية تحت التصرف المباشر وا 

 ة يوميا ام المعمول بها في النظام التقني استغال الشب  .تطبق ااح

 ز الهاتفية مرا ب لشراء ادوات التنظيف والصيانة ل  . تقديم الط

 يبات الطاقوية والمحيط تر . المتابعة الخاصة ل
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حة المعطيات والقيم المضافة -3-3 : تقوم بـ:مص
 ل المؤسسات اإدارية وااقتصادية ة المعطيات ل  .تسيير شب

 ل سريع ودقيق ومات بش  . تقديم المع

  ة المعطيات زبون وذلك عبر شب  .ADSLتقديم الخدمات الجيدة ل

  يب وصيانة اجهزة  .ADSLتغيير وتر

 نولوجية بة التقنيات الحديثة والجديدة الت ى موا . السهر ع
: وتنقسم إلى ثاث مصالح:الدائرة المالية والمحاسبة -4

عداد ميزانية : معالجة الميزانية -4-1 مصادقة من المديرية العامة،وا   تقوم بإعداد الميزانية التقديرية وتخضع ل
. سنوية تتضمن ميزانية التسيير وميزانية التجهيز

حة المالية -4-2 : تقوم بـ:مص
   ية التجارية ة في الحسابات البن ة والمتمث  .بتسيير خزينة الشر

    يات التي تقوم بها المؤسسة من شراء مشتريات أو ف العم فات الخاصة بمخت م ية المراقبة ل تجري عم
ية اإنتاج أو شراء استثمارات ثابتة أو منقولة ة في عم  .مواد مسته

  ى الوثائق ويتم ذلك بطريقتين ية ع ية التسديد تجري رقابة قب : أن تقوم بعم
 ي لصالح المورد  .عن طريق إصدار صك بن

 ي أو البريدي . عن طريق التحويل إلى حسابه البن
حة المحاسبة -4-3 وتقوم بـ :مص

 يميا ز التابعة لها إق ية اتصاات الجزائر والمرا  متابعة ميزانية التجهيز والتسيير الخاصة بالوحدة العم

  ز التابعة لها مع تقسيمها ل اأرقام الخاصة بالميزانية المتخصصة بالمديرية والمرا تقوم بعد اإحصاء ل
يات ومهامها  .حسب العم

  اتب، تجهيز أثاث ، شراء خواتم الم ميا غاز، الجزائرية ل  ميزانية التسيير، الفوترة، سون
تب  .(...راسي،طابعات)الم

  عداد جدول النتائج والميزانية الختامية ل حساب وا  يات المحاسبية ل في نهاية السنة تقوم بجرد العم
مؤسسة والتي تبين نتيجة المؤسسة في نهاية السنة المالية . (خسارة،ربح)ل

ية الوقاية واأمن -5 عداد سياسة المؤسسة في مجال :خ ى امن وحماية العامل والمؤسسة،وا  ويعمل ع
ز  ذا التنسيق وتنشيط اعمال المؤسسة في مجال النظافة واأمن داخل وحدات ومرا النظافة وطب العمل، و

فين بذلك عمال الم تقيات وتربصات ل . المؤسسة، وتنظيم م
مؤسسة -6 ية مراقبة المنشات التابعة ل ز : خ وتتمثل مهامها في حراسة العدادات الموجودة داخل المرا

ف  م الم س الهاتفية التضخمية والهيرتيزية لاتصاات الرقمية حسب النوافذ التجارية تحت التصرف المباشر ل
ز الهاتفية،ومتابعة  مرا ب لشراء أدوات التنظيف والصيانة ل عان النقائص عند الحاجة،تقديم الط م وا  بالتح
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ى المدى البعيد أو القريب، وحراسة المشاريع الجديدة حيز  ة الهاتفية ع مشاريع إنشاء الصفقات الخاصة بالشب
فة والتأشيرة،والمتابعة الخاصة  التطبيق لبداية النشاط أو الشغال المقرر انجازها وهذا القرار من الفئة الم

وماتية ة المع شب يبات ل يبات الطاقوية  والمحيط، والمتابعة الميدانية الخاصة بالتر تر . ل
حة المفتشية -7 بة في : مص ل مثل الهفوات واأخطاء المرت حة  ى المص حيث يشرف رئيس المفتشية ع

ى اأيام  زبون،اإشراف ع ة،وتقييم نوعية الخدمة ل ل في الشر يل أي خ برى أي تشخيص وتح الحسابات ال
ة شر . اإعامية ل

حة العاقات الخارجية -8 تسيير جميع :مص وتقوم بجميع المهام التي تربط المديرية بمحيطها الخارجي 
تقيات في المؤسسات التي تتعامل معها باإضافة إلى أنها المسؤولة بالتعريف عن المؤسسة . الدورات والم

. الميدانية منهجية الدراسة: المبحث الثاني
ومات المحاسبية في تفعيل نظام  يل دور نظام المع ى دراسة وتح ل أساسي ع ز الدراسة الميدانية بش ترت

ي ي ى المنهج الوصفي التح ية في المؤسسة محل الدراسة بااعتماد ع في الدراسة الذي استخدم  الرقابة الداخ
تحقق من صدقها ومائمة نموذج الدراسة واأساليب  ما يوضح مجتمع الدراسة واإجراءات المتبعة ل وحدودها 

يل البيانات اإحصائية . اإحصائية المستخدمة في تح
ب اأول نموذج ومنهج الدراسة واأساليب اإحصائية  : المط

ى متغيراتها ومنهجها واأساليب اإحصائية   ب إلى نموذج الدراسة والتعرف ع سنتطرق من خال هذا المط
 المستخدمة فيها 

: نموذج الدراسة: الفرع اأول
ومات  ب بناء نموذج شمولي مقترح لتشخيص العاقة بين نظام المع ة البحث وأهدافه تط     في ضوء مش

ى نوعين من المتغيرين هما ل الموالي والذي يشتمل ع ية والذي يوضحه الش : المحاسبية ونظام الرقابة الداخ
ومات المحاسبية والذي يتجزأ إلى ثاثة متغيرات هي: المتغير المستقل اأجهزة : المتمثل نظام المع

ومات   ين ومائمة المع فاءة العام المستخدمة و
ية  : المتغير التابع المتمثل في نظام الرقابة الداخ
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ل رقم  نموذج الدراسة: (02-03:)الش

 
 

 

 
 
                                                                        
 
 

                  المتغير المستقل                                             المتغير التابع  
  من إعداد الطالبة:المصدر

ه من الخطأ اأول، ويرمز لهذا ااحتمال بالرمز :تعريف مستوى الدالة  -1 ن تحم   هو أقصى احتمال يم
ون  ("ألفا"حرف إغريقي ينطق)  وهذ القيم لرفض أو قبول 0.01 أو0.05يحدد قبل سحب العينة وعادة ي

     H0 فرضيات العدم والتي يرمز لها بالرمز

ى نموذج الدراسة، ارتأينا صياغة الفرضية اأساسية وما ينبثق عنها من  :صياغة الفرضيات -2 وبناءا ع
ى النحو التالي : فرضيات فرعية وذالك ع

ومات المحاسبية ونظام الرقابة :الفرضية اأساسية  ا توجد عاقة ارتباط ذات دالة معنوية بين نظام المع
ية  ة الداخ . من وجهة نظر موظفي مؤسسة إتصات الجزائر وحدة خنش

ي : أما الفرضيات الفرعية فتضم ما ي
ية عند مستوى  -1 ا توجد عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بين اأجهزة المستخدمة ونظام الرقابة الداخ

=∝الدالة  �,��. 

ية عند مستوى الدالة  -2 ين ونظام الرقابة الداخ فاءة العام =∝ا توجد عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بين  �,��. 

ية عند مستوى   -3 ومات ونظام الرقابة الداخ ا توجد عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بين ماءمة المع
=∝الدالة  �,��. 

 
 
 
 

 

  نظا المعلوما المحاسبي

 

ية   نظام الرقابة الداخ

ين فاءة العام  

 اأجهزة المستخدمة

ومات  مائمة المع
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 منهج الدراسة : الفرع الثاني
ذلك الغاية منه وبالتالي اعتمدنا في  إن اختيار منهج دراسة معين يخضع لطبيعة الموضوع المدروس 

ومات موضوع بحثنا  ي نظرا لطبيعة الدراسة التي تهدف إلى معرفة دور نظام المع ي ى المنهج الوصفي التح ع
ية في م ة– اتصاات الجزائر ديريةالمحاسبية في تفعيل نظام الرقابة الداخ ى دراسة الواقع - خنش والذي يعتمد ع

ونة لها من  فة الم شف العاقات بين أبعادها المخت ها و ي ما هي ويهتم بوصفها وصفا دقيقا لتح أو الظاهرة 
ظاهرة محل الدراسة، باإضافة إلى  ي ل أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات تساهم في تحسين الواقع العم

: ذلك فإن هذ الدراسة تحيط بها مجموعة من المحددات التي تتحدد بالمجاات التالية
 يل :المجال الزمني دراسة الميدانية من توزيع استمارات ااستبيان وتفريغ وتبويب وتح  دام المجال الزمني ل

 ولقد 15/05/2015الى غاية 01/05/2015يوم، حيث استمر توزيعها وجمعها من تاريخ 15البيانات حوالي 
ية ااسترجاع صعبة جدا سيما  انت عم ت في الفترة الزمنية القصيرة، حيث  واجهت هذ الدراسة صعوبات تمث

ة ون ماها واسترجاعها أجال طوي ب الموظفين يؤج  .أن اغ

 ة-إن المجال البشري لهذا البحث احتوى موظفي مديرية إتصاات  الجزائر : المجال البشري -  خنش
ل التنظيمي  ورة في الهي ى جميع اأقسام الموجودة بالمؤسسة، والمذ مية والموزعة ع ف درجاتهم الع بمخت

ور سابقا يين المذ ومة المحاسبية وهم مستخدمين داخ مع د من أنهم من بين اأطراف المستخدمين ل   مع التأ
 اأساليب اإحصائية المستخدمة  : الفرع الثالث

إجراء المعالجة الازمة لوصف خصائص مجتمع  (SPSS) لقد تم استخدام برنامج المعالجة اإحصائية 
يل اتجاهات اأفراد حول بعدي نظام  الدراسة، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لتح

د من مدى ثبات أداة  تأ رونباخ ل ما تم استخراج قيمة ألفا  ية،  ومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخ المع
ذا معامل اارتباط لتحديد العاقة بين متغيري الدراسة  .القياس و

ب الثاني  مجتمع الدراسة وخصائصه : المط
وصول إلى النتائج المرجوة ابد من تحديد مجتمع الدراسة ومعرفة خصائصه  ل

مجتمع الدراسة  : الفرع اأول
ون مجتمع الدراسة من جميع إطارات وموظفي مديرية      ة- الجزائراتصااتيت  30البالغ عددهم -  خنش

ى جميع أفراد المجتمع، وب تطبيق اأداة ع يه تم توزيع  موظفا ونظرا لمحدودية المجتمع فقد اتبعنا أس  30وع
 استبانة المرجعة  أي بنسبة 28 استبانة  وذلك لعدم إرجاع استبانتين  وتم قبول 28 استرجاعاستبانة حيث تم 

يل اإحصائي93% تح  . صالحة ل
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. خصائص مجتمع الدراسة:  الفرع الثاني
قة بالخصائص الوظيفية والشخصية أفراد        ة المتع ى عدد من المتغيرات المستق تقوم هذ الدراسة ع

ى النحو التالي ن تحديد خصائص أفراد الدراسة ع ى ضوئها يم : الدراسة، والتي ع
مجتمع المدروس (:01-03):جدول رقم  وصف الخصائص ل

رار الفئة المتغيرات     النسبة المئويةالت

(%) 

الجنس 
 

ر   67.8 19ذ

 32.2 09أنثى 
 28.5 08 سنة35سنة إلى أقل من 25من العمر 

 43 12  سنة45سنة إلى أقل من 35من 
ثر45  28.5 08  سنة فأ

مي  الوريا المؤهل الع  14.2 04ب
 57.2 16ليسانس 
 28.6 08ماستر 
 00 00مهندس 

يا    00 00دراسات ع
عدد سنوات الخبرة 

 
 

 7.1 02  سنوات5أقل من 
 17.9 05  سنوات10 إلى أقل من 5من 
 17.9 05  سنة15 إلى أقل من 10من 
ثر15  57.1 16  سنة فأ

 3.6 01رئيس دائرة الوظيفة 
 32.2 09رئيس قسم 

تب   10.7 03رئيس م
 10.7 03محاسب 

 7.1 02مسير 
 3.6 01إطار 

 7.1 02مساعد إداري مؤهل 
 25 07عامل رئيسي 

ى مخرجات برنامج :المصدر  .SPSS من إعداد الطالبة بناءا ع
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: يظهر الجدول أعا أنه بالنسبة لمجتمع الدراسة
ور:الجنس .1 غ عدد الذ ري واإناث حيث ب غ عدد  %67,8 بنسبة  19 ا يتقارب الطابع الذ في حين ب

 .وهذا راجع لطبيعة عمل المديرية% 32,2بنسبة  09اإناث 

زت بالدرجة اأولى في الفئة الثانية بنسبة :العمر .2 % 43 توزعت أعمار المجتمع في الفئات الثاث حيث تر
يها الفئتين اأولى والثالثة بنسبة متعادلة والتي قدرت ب   .%28,5وت

مي .3 ز بالدرجة اأولى :المؤهل الع ى شهادات جامعية حيث تر ين ع  نجد غالبية أفراد العينة المجتمع حاص
يسانس بنسبة  ى شهادة ال ين ع ى %57,2اأفراد الحاص ين ع يها المجموعة الثالثة وهم اأفراد الحاص ، ت

الوريا بنسبة %28,6شهادة الماستر بنسبة   بعدها تأتي المجموعة اأولى وهي اأفراد الذين لديهم مستوى الب
 .   أما المجموعتين الثالثة والرابعة هي معدومة في المجتمع 14,2%

بر نسبة هي :عدد سنوات الخبرة .4 ثر من )تقع في الفئة الرابعة % 57,1 يشير الجدول السابق إلى أن أ أ
يها نسبة ( سنة15 يها الفئة اأولى بنسبة% 17,9، ثم ت فئة         % 7,1تخص الفئة الثانية والثالثة، وت ل

 .( سنوات5أقل من )

غت : الوظيفة .5  وظائف وحسب الجدول 08من خال أجوبة الموظفين نجد تعدد في الوظائف حيث ب
بر نسبة هي وظيفة رئيس قسم بنسبة  يها وظيفة عامل رئيسي بنسبة %32,2السابق فإن أ يها %25 ت  لت

تب ووظيفة محاسب بنسبة   لتأتي بعدها وظيفتي مساعد إداري مؤهل ومسير بنسبة %10,7وظيفة رئيس م
    %3,6 وأخيرا رئيس دائرة بنسبة 7,1%

ب الثالث أداة الدراسة وصدقها وثباتها  :المط
ي  ذلك التطرق إلى اأساليب اإحصائية لها في ماي ى اأداة المستخدمة في هذ الدراسة و  سنقوم بالتعرف ع

أداة الدراسة :الفرع اأول
ة"ااستبيان أي  اعتمدنا في بحثنا هذا من خال أدوات جمع البيانات إلى استخدام أداة والتي " قسيمة اأسئ

ى أنها  م إلى المبحوثين )تعرف ع ق بموضوع الدراسة تس فة تتع ة عن مواضيع مخت استمارة بحث تضم أسئ
ون  وتتم اإجابة عنها من طرفهم دون حضور الباحث، وفي حالة استخدامها يراعى شرط هام وهو أن ي

تابة . (المبحوث يحسن القراءة وال
ي المراحل التي تم فيها بناء  أداة لدراسة، فستقدم فيما ي ة غير مباشرة  وأنه تم اختيار ااستبيان أي المقاب

اآتي : ااستبيان وهي 
 ة؛ ة الدراسة تم تحديد البيانات التي تم جمعها بواسطة استمارة اأسئ ى أسئ  بناءا ع

 يها؛ بيرين لإجابة ع ل ااستمارة بطريقة ا تحتاج إلى وقت وجهد   تحديد ش

  ك ى ت ها بناء ع عطاء وماحظاتهم وتعدي يم وا  ى أساتذة من أجل التح ة ع عرض استمارة اأسئ
رة)الماحظات  وم التسيير محمد خيضر بس وم ااقتصادية والتجارية وع ية الع       (أربعة أساتذة في 

حق رقم)  ؛(2الم
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 ة في صورتها النهائية ثم مراجعتها وطبعها وأخيرا توزيعها . تابة استمارة اأسئ
ى جمع البيانات المساهمة في تحقيق النتائج المتوقعة    أما الهدف اأساسي لهذ ااستمارة هو المساعدة ع

يه فقد قسم إلى قسمين  يه قام الباحث بوضعه بغية الوصول إلى إجابة لهذ التساؤات وع من الدراسة، وع
: التالي

مي وعدد سنوات الخبرات : القسم اأول الجنس والعمر والمؤهل الع تضمن البيانات الشخصية والوظيفية 
والوظيفة   

ل هو  تضمن هذا القسم محاور اإستبانة: القسم الثاني وقسم بدور إلى محورين  عبارة 25 وعدد العبارات 
:  أساسيين

ومات المحاسبية والذي تضمن فقرات وأبعاد  :      المحور اأول .  عبارة14وعددها نظام المع
ية وعددها :       المحور الثاني    .   عبارة11تضمن عبارات عن نظام الرقـابــــــــــــــــــــــة الداخ

ارت الخماسي  م لي ى س يات والتفضيات مستعمل في (likert)  لقد اعتمدنا ع و وب لقياس الس  هو أس
ارت يستعمل في ااستبيانات وخاصة في مجال  ااختبارات النفسية استنبطه عالم النفس رينسيس لي

ى طبيعة ما ى درجة الموافقة أو ااعتراض ع ى ردود تدل ع . اإحصاءات ويعتمد المقياس ع
ي ما ي ى البدائل الخمسة  : حيث تم توزيع اأوزان ع

ارت الخماسي(:02-03)الجدول رقم م لي .  س

صدق وثبات اأداة :  الفرع الثاني
 وتعتبر الموضوعة العبارات ناحية من القياس أداة مدى ثبات لقياس رونباخ ألفا معامل حيث نستعمل   

انت قيمته مقبولة ثر 60%  إذا    .فأ
يه يوضح الجدول التالي معامات ثبات عبارات أبعاد ااستمارة .  وع

.  معامات أداة البحث(:03-03):الجدول رقم
الثبات          معامل عدد العبارات

رونباخ)  (ألفا   

 معامل الصدق

25 0.807 0,898 

ى مخرجات برنامج من إعداد الطالبة : المصدر  .SPSSبناءا ع

انية تعميم  يتضح من الجدول أعا ل عبارات ااستمارة  تتصف بثبات النتائج مع إم معامل الثبات ل
النتائج المتوصل إليها في هذ الدراسة، باإضافة إلى وجود ارتباط قوي وموجب بين عبارات محاور الدراسة 

   %80,7بحيث قدر معامل الصدق اإجمالي لاستمارة ب

غير موافق التصنيف 
بشدة 

غير 
موافق 

موافق بشدة موافق محايد 

 5 4 3 2 1الدرجة 
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عرض وتفسير النتائج : المبحث الثالث
ى  نا إليها لتحقيق أهداف الدراسة لإجابة ع   سنتناول في هذا المبحث عرض وتفسير النتائج التي توص
يل فقرات ااستمارة  التي  تساؤاتها وذلك في ظل ما جاءت البيانات واأساليب اإحصائية المستخدمة في تح
ومات المحاسبية وتحديد مستوى مساهماتها في تفعيل نظام الرقابة  ى تطبيق دور نظام المع تعرف ع أعدت ل

ية وتحديد العاقة بينهما  الداخ
ب اأول عرض نتائج الدراسة : المط

بعد القيام بإعداد ااستبيان واختيار ثباته وصدقه تم توزيعه، حيث سنقوم بمعالجة البيانات الموجودة فيه   
مة من أفراد المجتمع أو العينة وبااستعانة ببرنامج الحزمة اإحصائية  يل اإجابات المست عن طريق تح

ف العبارات  ،(SPSS)ااجتماعية ذلك اانحراف المعياري لمخت الذي يساعدنا في تحديد المتوسط الحسابي و
يل اتجاهات اأفراد، وقبل التطرق إلى عرض نتائج أفراد المجتمع ابد من توضيح المتوسطات  والمحاور لتح

ارت الخماسي وذلك حسب الجدول التالي م لي  :الحسابية وفقا لدرجات س
ارت الخماسي  (:04-03)الجدول رقم م لي المتوسطات الحسابية وفقا لدرجات س

ا أوافق ا أوافق محايد  موافق  موافق بشدةاإجابات   
بشدة 

م   1 2 3 4 5درجة الس
 1.79  – 1 2.59  –01.8 3.39 – 2.60 4.19 –3.40 5- 4.20المجاات 
عرض نتائج أفراد المجتمع حول متغيرات الدراسة  : الفرع اأول

ومات المحاسبية  : أوا نظام المع
ومات المحاسبية(: 05-03)الجدول رقم  إجابات اأفراد اتجا نظام المع

الرقم 
ومات المحاسبية وعبارات  أبعاد نظام المع

القياس 
المتوسط 
الحسابي 

اانحراف 
المعياري 

الترتيب 
حسب 

اأهمية 

ااتجا 
العام 

محايد  03 0,668 3,55اأجهزة المستخدمة : أوا

01 
ومات  إن اأجهزة المستخدمة في نظام المع

 .المحاسبية هي أفضل ما هو متوفر
موافق  02 0,992 3,70

ومات المحاسبية يحتاج إلى برامج   02 نظام المع
 حديثة ومتطورة

موافق  01 0.786 4.21
بشدة 
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03 
إن البرامج واأجهزة المستخدمة في نظام 

افية ومناسبة ومات المحاسبية  . المع

محايد  05 1.083 3,28

04 
التعامل مع اأجهزة سهل وا يحتاج إلى درجة 

يمي . عالية من التخصص أو المستوى التع
محايد  06 0.999 2,96

05  
تقوم أجهزة معالجة البيانات المتوفرة بتغطية 

جميع ااحتياجات بغرض ااستفادة من نظام 
ومات . المع

موافق  03 0.877 3,66

06 
تتوافر لدى المؤسسة قاعدة بيانات عالية 

ى رقابة من خال التغذية  الجودة تساعد ع
ية سية لنظام الرقابة الداخ . الع

موافق  04 0.881 3,46

ين- ثانيا موافق  01 0,485 3,65 فاءة العام

07 
ومات بمستوى  ون في نظام المع يتمتع العام

وبة منهم  .مهني يتناسب والمهام المط
محايد  03 0.844 3,25

08 
وفاء  ين وذلك ل وجود تنسيق بين العام

عاتهم باتهم وتط . بمتط
محايد  04 1,112 3,14

09 
ين في نظام  عام يتم برمجة دورات تدريبية ل
ل ما هو جديد ومتطور ومات لمتابعة   .المع

موافق  01 0,737 3,89

10 
ون التعامل بسهولة مع البرامج  يستطيع العام
ومات المحاسبية المتوفرة  الخاصة بنظام المع

. في المؤسسة

موافق  02 0,700 3,75

ومات : ثالثا محايد  02 0,644 3,56ماءمة المع

11 
ومات التي يوفرها نظام ومات  المع  المع

المحاسبية ذات مصداقية وشفافة ومتاحة 
يها  .لمستعم

موافق  01 0,599 3,71

12 
افية تساهم في تحسين  ومات مالية  توجد مع

ومات المحاسبية  .نظام المع

موافق  03 0,959 3,57

ومة قبل توزيعها 13 د من المع موافق  02 0,818 3,67. يتم التأ

موظفين  14 محايد  04 0,937 3,28قنوات ااتصال الموجودة تضمن ل
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قة بنظام  فهم السياسات واإجراءات المتع
ومات المحاسبية  .المع

ومات المحاسبية    0,469 3,58إجابات اأفراد تجا نظام المع
ى مخرجات برنامج من إعداد الطالبة :  :المصدر  SPSSبناءا ع

أعا ناحظ أن هناك تنوع في إجابات أفراد عينة  (05-03)    من خال النتائج المبينة في الجدول رقم
ومات  الدراسة وهذا حسب ااتجا العام لعبارات القياس وذلك بالنسبة لمعظم العبارات الخاصة بنظام المع

يناأجهزة المستخدمة، )المحاسبية  وماتفاءة العام وهذا حسب نتائج المتوسطات الحسابية  (، ماءمة المع
انت بين  بر نسبة 4 و3حيث  ى أ ين ع فاءة العام غ المتوسط الحسابي ل ى موافقتهم حيث ب  وهذا ما يدل ع

يها %3,65ب  ومات  بدرجة موافق، لي  وذلك بدرجة موافق، أما بعد اأجهزة %3,56 بنسبة ماءمة المع
ى متوسط حسابي بنسبة  غ المتوسط الحسابي ، موافق أيضا وهذا بدرجة ,3%55المستخدمة فحصل ع يه ب وع

ي  انت قيمتوهذا بدرجة موافق% 3,58ال ي ف وهذا بالنسبة  0,469ق  أما بالنسبة لانحراف المعياري ال
ومات المحاسبية . إجابات اأفراد تجا نظام المع

ية  : ثانيا نظام الرقابة الداخ
ية (:06-03): الجدول رقم  إجابات اأفراد تجا نظام الرقابة الداخ

المتوسط  العبارات  الرقم 
الحسابي  

اانحراف 
المعياري 

الترتيب حسب 
اأهمية  

ااتجا 
العام  

15 
ل  ية ضرورية ضمن الهي الرقابة الداخ

 .التنظيمي بالمؤسسة
موافق  01 0,547 4,17

16 
مية  تستخدم إدارة المؤسسة معايير ع

ية رقابة الداخ  .ل
موافق   08 0,831 3,60

17 
رقابة  يمات محددة وواضحة ل وجود تع
يات التي  م بالعم ية تسمح بالتح الداخ

 .تقوم بها المؤسسة

موافق  04 0,818 3,82

18 
ى تفعيل نظام  موافقة إدارة المؤسسة ع

ية . الرقابة الداخ
موافق  07 0,83 3,66

ية بصورة دورية 19 موافق   11 0,891 3,55 .  يتم ممارسة الرقابة الداخ

20 
ى انضباط  ية ع تساعد الرقابة الداخ

ين في المؤسسة  .العام
موافق  02 0,902 4,00

اف لدى مستخدمي  21 موافق  03 0,766 3,92يساهم توفر وعي 
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ية في تحسين إجراءاته  .نظام الرقابة الداخ

22 
ية جميع  يضبط نظام الرقابة الداخ
. تصرفات العمال وموظفي المؤسسة

موافق  06 1,020 3,67

23 
ية المستخدم مع  يتاءم نظام الرقابة الداخ

ن أن  طبيعة المخاطر  المالية التي يم
 .  تتعرض لها المؤسسة

موافق  09 0,956 3,60

24 

ية يتم  يات الرقابة الداخ في إطار عم
إباغ المستوى اإداري المعني وفي الوقت 

المناسب عن أية ثغرات في نظام الرقابة 
ية  .   الداخ

موافق  10 0,835 3,57

25 
مؤسسة  ية ل يفرض نظام الرقابة الداخ

 .االتزام بسياسات اإدارة
موافق   05 0,844 3,75

ية     0،622 3,76إجابات اأفراد تجا نظام الرقابة الداخ
ى مخرجات برنامج :المصدر . SPSS من إعداد الطالب بناء ع

المبين أعا أن اتجاهات مجتمع الدراسة إيجابية نحو عبارات ُبعد نظام  (06-03) ناحظ من الجدول رقم 
غ المتوسط الحسابي اإجمالي  ية حيث ب  الذي يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس 3,76الرقابة الداخ

غ اانحراف المعيار ى اختيار موافق إجابات اأفراد في حين ب  .0,622ي الخماسي الدالة ع

إجابات اأفراد حول متغيرات الدراسة : ثالثا
 إجابات اأفراد اتجا متغيرات الدراسة (:07-03):الجدول رقم

المتوسط متغيرات الدراسة وعبارات القياس 
الحسابي 

اانحراف 
المعياري 

الترتيب 
حسب 

اأهمية 
ااتجا العام 

ومات المحاسبية  موافق  02 0,469 3,58إجابات اأفراد تجا نظام المع

ية  موافق  01 0,622 3,76إجابات اأفراد تجا نظام الرقابة الداخ
ى مخرجات برنامج :المصدر  SPSS من إعداد الطالب بناء ع

المبين أعا اتجاهات مجتمع الدراسة إيجابية نحو متغيرات الدراسة  (07-03)ناحظ من خال الجدول رقم 
غ المتوسط الحسابي اإجمالي  غ 3,58حيث ب ومات المحاسبية في حين ب  لمتغير الدراسة المستقل نظام المع

ية قيمة  متغير التابع نظام الرقابة الداخ ذان يقعان في الفئة الرابعة من فئات 3,76المتوسط الحسابي ل  وال
ى اختيار موافق إجابات اأفراد . المقياس الخماسي الدالة ع
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ومات  ل من نظام المع وهي دالة إيجابية اتجاهات أفراد المجتمع لمتغيرات الدراسة وهذا بانحراف معياري ل
ية  بنسبة  ى التوالي0,622 و 0,469المحاسبية ونظام الرقابة الداخ .  ع

يل عاقة اارتباط بين متغيري الدراسة: الفرع الثاني . تح
ة الدراسة وتساؤاتها،  ت في اأساس مش    إيجاد العاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع والتي ش

. سيتم اختبار فرضيات الدراسة من خال استخدام معامل اارتباط بيرسون
ا توجد عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بين اأجهزة المستخدمة : اختبار الفرضية الفرعية ااأولى:أوا 

ية عند مستوى الدالة  =∝ونظام الرقابة الداخ �,�� .
ى معامل اارتباط بيرسون المبين في الجدول التالي : ولمعرفة صحة الفرضية من عدمها ارتأينا أن نعتمد ع

ية(: 08-03):الجدول رقم   عاقة اارتباط بين بين اأجهزة المستخدمة ونظام الرقابة الداخ
تفسير الدالة مستوى الدالة اارتباط بيرسون  معاملالبيان 

اأجهزة المستخدمة  
0,130 0,510 

ا توجد عاقة 
ية   نظام الرقابة الداخ

ى مخرجات برنامج :المصدر . SPSS من إعداد الطالب بناء ع
بر من مستوى الدالة 0,510  ناحظ أن مستوى الدالة اإحصائية يه نقبل الفرضية 0.05 أ  وع

ية عند H0الصفرية   وهي أنه ا توجد عاقة ذات دالة إحصائية بين اأجهزة المستخدمة ونظام الرقابة الداخ
غ معامل اارتباط لبيرسون 0,05مستوى الدالة  .  0,130 حيث ب

ين ونظام : اختبار الفرضية الفرعية الثانية: ثانيا فاءة العام ا توجد عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بين 
ية عند مستوى الدالة  =∝الرقابة الداخ �,��  .

ية  ين ونظام الرقابة الداخ فاءة العام  والجدول التالي يبين نتيجة عاقة اارتباط بين 

ية(: 09-03):الجدول رقم ين ونظام الرقابة الداخ فاءة العام  عاقة اارتباط بين 

تفسير الدالة مستوى الدالة معامل اارتباط بيرسون البيان 
ين  فاءة العام

0,176 0,370 
 ا توجد عاقة 

ية   نظام الرقابة الداخ
ى مخرجات برنامج :المصدر . S0PSS من إعداد الطالب بناء ع

بر من مستوى الدالة 0,370ناحظ أن مستوى الدالة  يه نقبل الفرضية الصفرية 0,05  أ  وهي  H0  وع
ية عند مستوى الدالة  ين ونظام الرقابة الداخ فاءة العام  0,05أنه ا توجد عاقة ذات دالة إحصائية بين 

غ معامل اارتباط لبيرسون  . 0,176حيث ب
ومات : إختبار الفرضية الفرعية الثالثة: ثالثا اتوجد عاقة إرتباط ذات دالة إحصائية بين ماءمة المع

ية عند مستوى الدالة  =∝ونظام الرقابة الداخ �,�� .
ية  ومات ونظام الرقابة الداخ  والجدول التالي يبين نتيجة عاقة اارتباط بين ماءمة المع
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ية(:10-03):الجدول رقم ومات ونظام الرقابة الداخ  عاقة اارتباط بين ماءمة المع

تفسير الدالة مستوى الدالة معامل اارتباط بيرسون البيان 
ومات   ماءمة المع

0,575 0,001 
توجد عاقة 

ية   نظام الرقابة الداخ
ى مخرجات برنامج :المصدر . SPSS من إعداد الطالب بناء ع

يه نرفض الفرضية الصفرية 0,05 أقل من مستوى الدالة 0,001ناحظ أن مستوى الدالة اإحصائية   وع
H0  ومات ونظام ة، وهي أنه توجد عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بين ماءمة المع ونقبل الفرضية البدي

ية وهذا عند مستوى الدالة   =∝الرقابة الداخ غ معامل اارتباط0,05  0,575  حيث ب
ومات المحاسبية ونظام معنوية ا توجد عاقة ارتباط ذات دالة :اختبار الفرضية الرئيسية: رابعا  بين نظام المع

ية ةالرقابة الداخ .  من وجهة نظر موظفي مؤسسة اتصاات الجزائر وحدة خنس
ى معامل اارتباط بيرسون المبين في الجدول التالي  :ولمعرفة صحة الفرضية من عدمها ارتأينا أن نعتمد ع

ية(: 11-03):جدول رقم ومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخ  عاقة اارتباط بين نظام المع
 تفسير الدالة مستوى الدالة معامل اارتباط بيرسون البيان

ومات المحاسبيةنظام   المع
،0 386 

 

0,042 

 

 

 توجد عاقة

ية   نظام الرقابة الداخ

ى مخرجات برنامج:المصدر  spss من إعداد الطالب بناء ع
يه نرفض الفرضية الصفرية 0,05 أقل من مستوى الدالة 0,042ناحظ أن مستوى الدالة اإحصائية   وع

H0  ومات المحاسبية ة، وهي أنه توجد عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بين نظام المع ونقبل الفرضية البدي
ية وهذا عند مستوى الدالة   =∝ونظام الرقابة الداخ غ معامل اارتباط0,05   0,386  حيث ب
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 (ارتباط بيرسون ) مصفوفة اارتباط (:12-03):الجدول رقم

 المحاور
 

 

اأجهزة  
 المستخدمة

فاءة  
ين  العام

ماءمة 
ومات  المع

 
نظام 

ية  الرقابة الداخ

 نظام
ومات  المع
 المحاسبية

اأجهزة 
 المستخدمة

Corrélation de 

Pearson 

1 0,292 ،0 429* 0,130 0,773** 

Sig. (bilatérale)  0,131 0,023 0,510 0,000 

N 28 28 28 28 28 

ين  Corrélation de فاءة العام

Pearson 

0,292 1 0,516** 0,176 0,720** 

Sig. (bilatérale) 0,131  0,005 0,370 0,000 

N 28 28 28 28 28 

 
ماءمة 

ومات  المع

Corrélation de 

Pearson 

0,429* 0,516** 1 0,575** 0,840** 

Sig. (bilatérale) 0,023 0,005  0,001 0,000 

N 28 28 28 28 28 

 
نظام الرقابة 

ية  الداخ

Corrélation de 

Pearson 

0,130 0,176 0,575** 1 0,386* 

Sig. (bilatérale) 0,510 0,370 ,001  0,043 

N 28 28 28 28 28 

ومات  نظام المع
 المحاسبية

Corrélation de 

Pearson 

773**،0 720**،0 840**،0 386*،0 1 

Sig. (bilatérale) ,0000 ,0000 ,0000 ,0430  

N 28 28 28 28 28 

 
   اارتباط ذو دالة إحصائية عند مستوى معنوية **0,01

ى مخرجات برنامج :المصدر  spss من إعداد الطالب بناء ع

  



ة – الجزائر اتصاات مديرية حالة دراسة                        الثالث الفصل   –خنش

 

 

75 

ب الثاني تفسير النتائج  :المط
ية وطرحت  ومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخ الهدف من هذ  الدراسة هو تبيان العاقة بين نظام المع

ة  ت إلى حصي ق بطبيعة العاقة بين متغيرات الدراسة وتوص مجموعة من التساؤات وقدمت أيضا فرضيات تتع
ة الدراسة واإجابات عن تساؤاتها المطروحة وقبل تفسير هذ النتائج سوف  من النتائج ساهمت في حل مش

قة بوصف أفراد المجتمع  نقوم بعرض بعض النتائج المتع
قة بالقسم اأول: الفرع اأول   (وصف أفراد المجتمع)النتائج المتع

  ور عددهم بر في %67.8ما نسبته  (19)إن أفراد العينة ذ  من إجمالي أفراد الدراسة وهم الفئة اأ
 .مجتمع الدراسة

  ون ما نسبته  (12)إن   من إجمالي أفراد العينة والتي انحصرت في الفئة %43من أفراد المجتمع يمث
والفئة  ( سنة35سنة إلى أقل من 25من )في حين الفئتين اأولى ( سنة45سنة إلى أقل من 35من )الثانية 

ثر45)الثالثة    فة ( سنة فأ  . وهو ما يوحي إلى بأن الموظفين في مجاات عمرية مخت

 ى شهادات جامعية وعددهم ين ع ميا معظمهم حاص ين ع  من إجمالي %85,8بنسبة  (24)إن المؤه
مي جيد لمجتمع الدراسة ك مؤهل ع  .أفراد الدراسة وهذا يدل أن المؤسسة تم

  ون نسبة  (16)إن ثر من %57,1فردا يمث  سنة وهذا ما 15 من إجمالي أفراد الدراسة لديه خبرة أ
 .يساهم في حسن سير العمل في المؤسسة

     ديرية من خال اأجوبة تتعدد الوظائف لدى موظفي الم 

مؤسسة توحي بحجم   إ ها مؤشرات إيجابية   ل ذا الوظيفة  مي والخبرة و ن عامل الجنس والمؤهل الع
ى تقاسم المعارف والخبرات وتبادل الدروس  مة لدى اأفراد مما يشجع ويحفز ع المعارف والخبرات المترا

ى حسن سير نشاطها،  وخاصة أن المؤسسة التي تمت فيها الدراسة  ذا يساهم ع المستفادة من تجاربهم و
ى المؤسسات المنافسة وتحسين نظامها اإداري من خال الخبرات العالية لديها  يساعدها في التفوق ع

ى نتائج  بير في الحصول ع ل  دراسة حيث تساهم بش باإضافة إلى ذلك فإن هذ المؤشرات هي إيجابية ل
ظاهرة المدروسة لوعي أفراد العينة بما يصرحون به  دقيقة تمثل الواقع ل
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قة بالقسم الثاني : الفرع الثاني ة الدراسة)النتائج المتع  (أسئ

ق بالمتغير المستقل والثاني بالمتغير التابع وسنعرض   تنقسم الدراسة في القسم الثاني إلى محورين اأول يتع
التالي ة الدراسة  : نتائج أسئ

قة بالمحور اأول -1 ومات المحاسبية)النتائج المتع  (عبارات نظام المع

ى نطاق مؤسسة اتصاات     ى ما تم التطرق إليه في الجزء النظري، سنحاول إسقاطه ع   بااعتماد ع
ة-الجزائر ومعرفة مدى إسهاماتها في تحقيق أهدافها  -  خنش

ى أنشطتها  ومات المقدمة في المؤسسة ع ين ومائمة المع فاءة العام يه تــنــصب اأجهزة المستخدمة  و  وع
ى أفضل النتائج، ويتم ذلك من خال حصول ع : وفعالياتها، واتخاذ اإجراءات الازمة لتحقيق أهدافها ل

   ة ااستخدام افية وسه ونها  ومات المحاسبية   توفير أفضل اأجهزة التي تستخدم في نظام المع

   توفير قاعدة لمعالجة البيانات ذات جودة عالية 

  ذلك برمجة دورات تدريبية لهم فاءة تتناسب واأجهزة المستخدمة و  وجود موظفين ذوي 

  ومة في صورتها افية وذات مصداقية وشفافية ووجود قنوات اتصال لنقل المع ومات  توفير مع
 الحقيقية 

قة بالمحور الثاني  -2 ية)النتائج المتع  (عبارات نظام الرقابة الداخ

: نستنتج من خال هذا المحور أن
 ل فعال لتحقيق أهدافها المسطرة  .المؤسسة محل الدراسة تطبق نظام رقابي بش

 ول لها يجاد ح  . مائمة النظام مع المخاطر التي تواجهها المؤسسة ومواجهتها وا 

  ى ى الموظفين اإلتزام بالسياسات التي يقوم بوضعها وهذا يساعد المؤسسة ع يقوم النظام بالفرض ع
بيرة  وذلك من خال عدم اإخال باإجراءات المتبعة داخل المؤسسة  .الوصول إلى أهداف ذات نسبة 

: نتائج عاقة اارتباط بين متغيري الدراسة -3
ومات مع  ين ومائمة المع فاءة العام ل من اأجهزة المستخدمة و نجد أن هناك عاقة ارتباط تامة بين 

ما يوضحه جدول مصفوفة اارتباط أعا ومات المحاسبية أي ارتباط موجب وقوي  . نظام المع
ية وبين نظام الرقابة  ومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخ نجد أيضا أن هناك عاقة ارتباط بين نظام المع

ومات وهي عاقة ارتباط قوية ية ومائمة المع .    الداخ
ن أن ترجع هذ العاقة  ين فا توجد عاقة ، ويم فاءة العام ل من اأجهزة المستخدمة و أما العاقة بين 

 :إلى

 فاءة المستجوبين أو موظفي المؤسسة بموضوع ومتغيرات الدراسة  .عدم 

 ذا المؤسسات العمومية ييف متغيرات الدراسة بالبيئة الجزائرية و  .عدم مسايرة وت
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خاصة الفصل    
ى ال     ة– مديرية اتصاات الجزائر  محل الدراسة وهيمؤسسةفي هذا الفصل تعرفنا ع من خال - خنش

ها التنظيمي وأهم نشاطاتها و ى ااستمارة  التي تم دراسة الق ، واعتمدنا في هذأهدافهاالتطرق إلى نشأتها، وهي ع
ى  طارا موظفي مجتمع الدراسة منتوزيعها ع نظام :  اإدارة، وتضمنت ااستمارة محورين أساسيين هماتوا 

ية  ومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخ يل بياناتها بااعتماد المع ، وعند استرجاع ااستمارة قمنا بتفريغها وتح
ى برنامج الحزمة اإحصائية ااجتماعية  ، وقد قمنا بحساب النسب المئوية، المتوسط الحسابي، SPSSع

يل إجابات أفراد العينة وتفسيرها  رونباخ، ومعامل اارتباط بيرسون من أجل تح اانحراف المعياري، معامل ألفا 
ية، وقد  ومات المحاسبية في تفعيل نظام الرقابة الداخ الية الدراسة وتحديد دور نظام المع ى إش لإجابة ع

ية في  نا إلى أنها توجد عاقة ارتباط بين المتغيرين وهي عاقة نسبية من خال تطبيق نظام الرقابة الداخ توص
نها  المؤسسة محل الدراسة، تتمثل هذ العاقة وفق دراستنا في متغيرات أخرى لم نتطرق إليه في هذ الدراسة ل

مؤسسات العمومية  . موجودة ضمنيا داخل القوانين الرسمية ل
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 الخاتمة
ية  ومحاولة من خال دراستنا لموضوع    ومات المحاسبية في تفعيل نظام الرقابة الداخ دور نظام المع

الية ال ين النظريين محاولة  دراسةمعالجة إش ين نظريين وفصل تطبيقي، حيث تم في الفص تطرقنا إلى فص
ية ومن ثم إسقاط الدراسة الميدانية في  ومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخ ف جوانب نظام المع اإلمام بمخت

ة–مديرية اتصاات الجزائر  ومات المحاسبية في تفعيل نظام الرقابة - خنش ى مدى دور نظام المع تعرف ع ل
ى موظفي المديرية،  ية حيث تم إعداد استبانة تتناول عبارات حول متغيــري الدراسة قمنا بتوزيعها ع الداخ

ة في يه تم التوصل إلى بعض النتائج والتوصيات والمتمث  :وع
 :نتائج الدراسة

:  بعض النتائج منهاإلى لصم التومن خال دراستنا ت
ل اأنسب -1 ومات المحاسبية بالش  . تحقق اأجهزة المستخدمة الغايات المنشودة من نظام المع

ومات المحاسبية مما يساهم في سهولة  -2 ى فهم نظام المع ين بالمؤسسة ع عام هناك استجابة عالية ل
هم مع النظام   .تعام

تطورات التي قد تحدث  -3 ى زيادة معرفتهم ومسايرتهم ل ين بالمؤسسة ع عام  تساعد الدورات التدريبية ل
ومات المحاسبية ى مستوى نظام المع  .ع

ومات المحاسبية من خال صدقها -4 ومات في تفعيل نظام المع  . تساهم المع

ى أصولها -5 م في نشاطات المؤسسة والحفاظ ع مسؤولين التح يم يسمح ل  .نظام الرقابة الس

فاءة العالية -6 ية من طرف عمال يتمتعون بال  .  يتم ممارسة الرقابة الداخ

 .  المسندة إليهم عند وجود نظام رقابة فعال في المؤسسةتالتزام العمال بوظائفهم والمسؤوليا -7

 توصيات الدراسة
ومن خال لما تم التوصل إليه من نتائج لهذ الدراسة، ابد من تقديم مجموعة من التوصيات والتي من 

ومات المحاسبية في المؤسسات الجزائرية، والتي بدور  تقوم بالمساهمة  في تفعيل اشأنها ااهتمام بنظام المع
ر منها ية والتي نذ  :نظام الرقابة الداخ

ية -1 ى نظام الرقابة الداخ س إيجابا ع ومات المحاسبية اآلية بما ينع بة أحدث التطورات في نظم المع  . موا

ية اإدخال  -2 ى ضبط عم ومات المحاسبية التي تعمل ع ابد من استخدام أحدث البرامج في نظم المع
ومات مع  . والمعالجة وااسترجاع ل

ية -3 قة بنظام الرقابة الداخ ى فهم السياسات واإجراءات المتع افة الموظفين ع  .ا بد من تدريب 
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ومات المائمة في إتخاذ القرارات الازمة  -4  اإهتمام بالمع

ية وااهتمام بهما -5 ذا الرقابة الداخ ومات المحاسبية و ى إبراز إيجابيات نظام المع يز ع  . ضرورة التر

ل فوري وفعال -6 ية يتم ممارستها بش د من أن الرقابة الداخ  . التأ

ى المؤسسات العمومية أو الخاصة ااهتمام بالباحث ومساعدته في إجراء الدراسة الميدانية  -7  .ابد ع

 :آفاق الدراسة
ى بعض الجوانب   من خال دراستنا وجدنا أن هناك قضايا تخص يز ع  موضوع بحثنا التي وجهتنا إلى التر

قة ب يةالمتع ومات المحاسبية وعاقته بنظام الرقابة الداخ ، فإنه تبقى بعض المواضيع اأخرى التي هي نظام المع
ة بموضـوع البحث والجديرة باإثراء والبحث والمناقشة مستقبا مثل ى ص  :   ع

ية  : التطرق إلى موضوع  ومات المحاسبية المحوسبة ومساهمتها في تطوير نظام الرقابة الداخ نظام المع
 . في البنوك
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 قائمة المراجع

تب بالعربية : أوا  ال

ومات المحاسبيةإبراهيم الجزراوي، عامر الجنابي،  .1 ، دار اليازوري، عمان، ااردن، أساسيات نظم المع
2009. 

ومات المحاسبية أحمد حسين أحمد حسين،  .2 ري والنظم التطبيقية)نظم المع ،الدار الجامعية (اإطار الف
ندرية، مصر،  نشر، الس  . 2003ل

مي جمعة، وآخرون،  .3 ومات المحاسبية أحمد ح نشر، ،(مدخل تطبيقي معاصر)نظم المع  دار المناهج ل
 .2007عمان، اأردن، 

ي عصيمي،  .4 ريا ز ومات المحاسبية أحمد ز ندرية، ،(مدخل معاصر)نظم المع نشر، اإس  دار المريخ ل
 .2003مصر، 

املألفين أرينز، جيمس لوبك،  .5 ، ترجمة محمد عبد القادر الدبسطي، أحمد حامد حجاج، المراجعة مدخل مت
ة العربيةالسعودية،   .2009دار المريخ، المم

ومات اادارية،ايمان فاضل السمرائي، هيثم محمد الزعبي،  .6  .2004 دار الصفاء، عمان، نظم المع

نشر، عمان، اأردن، ط،(اإطار النظري )تدقيق الحساباتإيهاب نظمي، هاني العزب،  .7 ، 1 دار وائل ل
2012.  

ي القباني،  .8 ومات المحاسبية، ثناء ع ندرية، نظم المع  .2003الدار الجامعية، اإس

عجوز، نظام  .9 ومات المحاسبي ودور في اتخاذ القرارات اانتاجيةحسين ب ، مؤسسة الثقافة الجامعية المع
ندرية،  نشر، ااس   .2011ل

ومات ودورها في صنع القرار اإداري، حمدي أبو النور السيد عويس، .10 ر الجامعي،  نظم المع دار الف
ندرية، ط   .2011، 1اإس

نشر، عمان، ااردن،  في البنوكالتدقيق والرقابةخالد أمين عبد اه،  .11   .1998، دار وائل ل

ميةخالد أمين عبد اه،  .12 م تدقيق الحسابات الناحية النظرية والع نشر، عمان، ع  .2000، دار وائل ل

يان،  .13 ومات،ربحي مصطفى ع نشر، عمان، ااردن، إقتصاد المع  .2010 دار صفاء ل

يم الذيبة، وآخرون،  .14 ومات في الرقابة والتدقيقزياد عبد لح نشر، عمان، نظم المع  .2011، دار المسيرة ل

ومات،ساعد غالب ياسين،  .15 يل وتصميم نظم المع نشر والتوزيع، عمان، اأردن، تح  .2010 دار المناهج ل
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ن، . ستيفن أ .16 وف، مارك ج سيم ومات المحاسبية اتخاذ القرارات موس  دار ،(مفاهيم وتطبيقات)نظم المع
ة العربية السعودية،  نشر، الرياض، المم  .2002المريخ ل

ومات المحاسبيةالسيد عبد المقصود ديبان، وآخرون،  .17 ندرية، أساسيات نظم المع  .2005، اإس

ومات اادارية،سيد محمد جاب اه،  .18  .2013 مصر،نظم المع

ومات المحاسبيةعبد الرزاق محمد قاسم .19 يل وتصميم نظم المع نشر، عمان، ، تح  .2006، دار الثقافة ل

امل، .20 ية، عبد الفتاح محمد الصحن، سمير  نشر،  الرقابة والمراجعة الداخ دار الجامعة الجديدة ل
ندرية،   .2001اإس

ومات المحاسبية ودعم اتخاذ القرار، عبد الا إبراهيم الفقي،  .21 نشر،عمان، ااردن، نظم المع دار الثقافة ل
2012. 

ي، شحاتة السيد شحاتة،  .22 نولوجيا عبد الوهاب نصر ع ية الحديثة في بيئة ت الرقابة والمراجعة الداخ
ومات وعولمة أسواق المال، ندرية، المع نشر، اإس  . 2006 الدار الجامعية ل

ة،  .23 ومات في اتخاذ القرارات اإدارية،عدنان عواد الشواب نولوجيا المع مية دور نظم وت  دار اليازوري الع
نشر، عمان، اأردن،   .   2011ل

م الحسبان،  .24 وماتعطا اه سوي نولوجيا المع ية والتدقيق في بيئة ت نشر، ، الرقابة الداخ دار الراية، ل
 .2009عمان، 

نشر، عمان، اأردن، تدقيق الحسابات المعاصرةغسان فاح المطارنة،  .25   .2006، دار المسيرة ل

ية،فتحي رزق السوافيري، وآخرون،  .26  دار الجامعة الجديدة، ااتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخ
ندرية،   2002اإس

ومات المحاسبية،مال الدين الدهراوي،   .27   .2005 الدار الجامعية، مصر، نظم الع
وماتمحمد الصيرفي،  .28 نولوجيا المع ندرية، ، إدارة ت ر الجامعي، ااس  . 2009إدارة الف

تب الجامعي الحديثمحمد الفيومي، عوض لبيب،  .29 ندرية، أصول المراجعة، الم  .1998، اإس

 ديوان المطبوعات الجامعية، بن المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق،محمد بوتين،  .30
نون، الجزائر  .  ع

 . 2000 عمان اأردن، ، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق،محمد يوسف جربوع .31

ومات المحاسبيةمحمد يوسف حفناوي .32 نشر، عمان، ، نظم المع  .2001، دار وائل ل

يم الذيبة، .33 ومات المحاسبية، نظال محمود الرمحي، زياد عبد الح دار المسيرة، عمان، اأردن،  نظم المع
2014  . 



 قائمة المراجع
 

 

84 

نشر، عمان، اأردن، ، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظريةهادي التميمي .34  .2004، دار وائل ل

رات واأطروحات: ثانيا  المذ

ومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإداريةأحمد عبد الهادي شبير .35 ى ) ، دور المع دراسة تطبيقية ع
سطين ات المساهمة العامة في ف   .2006 رسالة ماجستير، الجامعة اإسامية، غزة، ،(شر

ومات أنور عدنان نجم .36 سطين لأوراق المالية أهمية استخدام المع ، مدى إدراك المستثمرين في سوق ف
 .2006 رسالة ماجستير، الجامعة اإسامية، غزة، المحاسبية لترشيد قراراتهم ااستثمارية،

ر عميروش،  .37 ية بوب يةدور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخ  لعم
يا)المخزون داخل المؤسسة  رسالة ماجستير، تخصص دراسات، (دراسة ميدانية بمؤسسة الهضاب الع

 .2010مالية ومحاسبية معمقة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

ترونيةحرية شعبان محمد الشريف،  .38 ومات المحاسبية اال ى  )مخاطر نظم المع دراسة تطبيقية ع
ة في قطاع غزة  .2006رسالة ماجستير، الجامعة اإسامية، غزة، ، (المصارف العام

وت، .39 ح ية في خالد عمر  مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بدراسة وتقوييم نظام الرقابة الداخ
سطين ة في ف ، رسالة ماجستير، تخصص إدارة أعمال، الجامعة اإسامية، غزة، البنوك التجارية العام

2004. 

ات خالد هاني الحسيني،  .40 شر ومات المحاسبية في تقدير ضريبة الدخل ل ى المع مدى ااعتماد ع
سطينية ات المساهمة العامة)الف ى شر  رسالة ماجستير، الجامعة اإسامية، ،(والخاصة دراسة حالة ع

  .2007غزة، 

ية سعد بن البار،  .41 ومات المحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخ  دراسة حالة مؤسسة)دور نظام المع
ة-TINDALاأقمشة الصناعية  ومات، جامعة ،(_المسي  رسالة ماجستير، تخصص محاسبة ونظم المع

رة،   .2009محمد خيضر، بس

يمان عتير .42 ومات المحاسبيةس دراسة حالة الضرائب لواية ) ، دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المع
رة، ،(الوادي، رسالة ماجستير  .2011 تخصص محاسبة، جامعة محمد خيضر، بس

يم .43 يماني ح ومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية س دراسة حالة مؤسسة المطاحن  )، دور نظم المع
رة جنوب بس برى ل رة،(ال  . 2012، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بس

ردودي .44 ومات المحاسبية والرقابة الجبائيةسهام  دراسة عينة من المؤسسات الصيدانية، رسالة  )، المع
رة، ،(والمتوسطة ماجستير، تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة  .2008 جامعة محمد خيضر، بس
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سطينيةعدنان محمد قاعود،  .45 ات الف ترونية في الشر دراسة تطبيقية  )دراسة وتقييم نظام المحاسبية اال
ات المساهمة في محافظات غزة ى شر  .2007 رسالة ماجستير، الجامعة اإسامية،غزة، ،(ع

ود،  .46 مؤسسة ااقتصاديةادور المراجعة في تقييم أدعزوز مي ية ل دراسة حالة )ء نظام الرقابة الداخ
هربائية المؤسسة وابل ال ، رسالة ماجستير، تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات، (الوطنية لصناعية ال

دة، 1955أوت 20جامعة  ي   .2007، س

ومات المحاسبيةعا أحمد عبد الهادي الزعانين،  .47 دراسة تطبيقية في وزارة ) أثر التحول في نظم المع
سطينية  .2007، رسالة ماجستير، تخصص المحاسبة والتمويل، الجامعة اإسامية، غزة، (المالية الف

مؤسسةعيادي محمد لمين .48 ومات المحاسبي ل ية في تقييم نظام المع دراسة ) ، مساهمة المراجعة الداخ
مؤسسة الوطنية تجهيزات الصناعية الدورة  حالة المديرية التجارية ل  تخصص ،("مبيعات، مقبوضات"ل

 .2007إدارة أعمال، جامعة الجزائر، 

مؤسسة الجزائرية منصوري رقية، دور نظم  .49 ومات المحاسبية في تعزيز القدرة التنافسية ل دراسة )المع
، رسالة ماجستير، تخصص تسيير المؤسسات، جامعة محمد خيضر، (حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية

رة،   . 2007بس

اليف دور محاسبةهدى جاب اه،  .50 ومات المحاسبية الت دراسة حالة مؤسسة  )في دعم نظام المع
رة جنوب بس برى ل رة، ،(المطاحن ال  رسالة ماجستير، تخصص محاسبة، جامعة محمد خيضر، بس

2011. 

  المقاات : ثالثا
ومات المحاسبيةأحمد لعماري .51 وم اإنسانية )، طبيعة وأهمية نظام المع ة الع جامعة محمد ، (مج

رة،1خيضر، العدد  2001، بس

تب باأجنبية: رابعا  ال
52. J. raffegeau، P.dufils، r.gonzalez، audit et contrôle des comtes، Publi، Union، 

Paris، 1979.    
53. R. berien et j. sencal, contrôle interne et vérification، Preportaine، JNC، 

Canada، 1984. 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماحق   ا



 (1)الملحق رقم 
 قسم علـوم التسييـر                        جامعة محمد خيضر بسكرة                                                        

 السنة الثانية ماستر                          كلية العلوم ااقتصادية والتجارية                                                 
 فحص محاسبي        وعلوم التسيير                                                                                        

                                                                                        
  

 

 استبانة البحث
 ،....، اأخت الفاضلة...اأخ الفاضل 

 السام عليكم ورمة اه وبركات ،،،، 

 
ا استكماا للحصول على  ذ اإستبانة الي صممت جمع امعلومات الازمة للدراسة الي نقوم بإعداد      يسرنا أن نضع بن أيديكم 

وان: خصص- شهادة اماسر ي العلوم التجارية   :فحص حاسي بع
 "دور نظام المعلومات المحاسبية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية " 

 - خنشلة –مؤسسة إتصاات الجزائر: دراسة حالة
ذ الدراسة إى التعرف على  ، ونظرا أمية رأيكم ي أثر عناصر نظام المعلومات المحاسبية على نظام الرقابة الداخلية     وهدف 

تائج تعتمد بدرجة كبرة على صحة إجابتكم ،  كم التكرم باإجابة على أسئلة اإستبانة بدقة، حيث أن صحة ال ذا اجال، نأمل م
احها تمامكم، فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل أساسي من عوامل  ذ اإستبانة ا   .لذلك هيب بكم أن تولوا 

يطكم علما أن ميع إجاباتكم لن تستخدم إا أغراض البحث العلمي فقط  .     و

 
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير وااحترام

 

 :                                                                                                                         الطالبة

 أحام لشخب                                                                                                              
 

 

 

 

ة اجامعية   2014/2015: الس

 



 البيانا الشخصي والوظيفي : القسم اأول
  أمام العبارة الصحيحة  (x)الرجاء وضع إشارة 

 :الجنس -1

ر                     أنثى        ذ
 :العمر -2

سنة                        35  أقل منإلى25من     
 سنة  45 أقل من  إلى35 من            
ثر سنة 45               فأ
مي -3  : المؤهل الع

الوريا                                 ليسانس    ماستر                   ب
يا                                 دمهندس              راسات ع

  : عدد سنوات الخبرات -4

 سنة 10  أقل من إلى05 سنوات                    من 5   أقل من           
ثر15   سنة      15 سنوات إلى أقل من 10من                                     سنة فأ
 ........................................................ :الوظيفة

 محاور اإستبانة : القسم الثاني
ومات المحاسبية  : اأول محورال نظام المع

  :تحت ااختيار المناسب (x)الرجاء وضع إشارة 
  الرقم

ومات المحاسبية وعبارات القياس  أبعاد نظام المع
أوافق أوافق 

بشدة 
ا محايد 

أوافق 
ا 

أوافق 
بشدة 

 :اأجهزة المستخدمة: أوا 
ومات المحاسبية اأجهزةإن  1  المستخدمة في نظام المع

.  هي أفضل ما هو متوفر
     

ومات المحاسبية يحتاج إلى برامج حديثة  2 نظام المع
 ومتطورة

     

ومات  3  إن البرامج واأجهزة المستخدمة في نظام المع
 .افية ومناسبةالمحاسبية 

     

التعامل مع اأجهزة سهل وا يحتاج إلى درجة عالية من   4
يمي . التخصص أو المستوى التع

     

 تقوم أجهزة معالجة البيانات المتوفرة بتغطية جميع  5
ومات . ااحتياجات بغرض ااستفادة من نظام المع

     



  الرقم
ومات المحاسبية وعبارات القياس   أبعاد نظام المع

أوافق  أوافق
 بشدة 

ا  محايد 
 أوافق

ا 
أوافق 
 بشدة 

تتوافر لدى المؤسسة قاعدة بيانات عالية الجودة تساعد   6
سية لنظام الرقابة  ى رقابة من خال التغذية الع ع

ية  . الداخ

     

ين- ثانيا   فاءة العام
ومات بمستوى  7 ون في نظام المع  مهني يتمتع العام

وبة منهم .  يتناسب والمهام المط
     

ين   8 باتهم وجود تنسيق بين العام وفاء بمتط وذلك ل
عاتهم .  وتط

     

ومات برمجة يتم  9 ين في نظام المع عام  دورات تدريبية ل
  .ل ما هو جديد ومتطورلمتابعة 

     

ون التعامل بسهولة مع البرامج  10  الخاصة يستطيع العام
ومات المحاسبية المتوفرة في المؤسسة  .بنظام المع

     

وماتءما: ثالثا   مة المع
ومات التي يوفرها نظام 11 ومات المحاسبية  المع ذات   المع

يها  .مصداقية وشفافة ومتاحة لمستعم
     

افية تساهم في تحسين نظام  12 ومات مالية  توجد مع
ومات .  المحاسبيةالمع

     

ومة قبل توزيعها   13 د من المع       يتم التأ
سياسات فهم الموظفين لل تضمن  الموجودةتصالااقنوات  14

ومات المحاسبية قة بنظام المع . واإجراءات المتع
     

 
 

 

 

 

 

 

 
 



ية :المحور الثاني  :نظام الرقابة الداخ

  :تحت ااختيار المناسب (x)الرجاء وضع إشارة 
 أوافق أوافق  العبارات  الرقم

 بشدة
ا  محايد

 أوافق
ا 

أوافق 
 بشدة

ية ضرورية  15 ل التنظيمي ضمنالرقابة الداخ  الهي
.  بالمؤسسة

     

ية 16 رقابة الداخ مية ل .  تستخدم إدارة المؤسسة معايير ع
 

     

ية تسمح  17 رقابة الداخ يمات محددة وواضحة ل وجود تع
يات التي تقوم بها المؤسسة م بالعم . بالتح

     

ية 18 ى تفعيل نظام الرقابة الداخ       . موافقة إدارة المؤسسة ع
ية بصورة  19        . دوريةيتم ممارسة الرقابة الداخ
ين في  20 ى انضباط العام ية ع تساعد الرقابة الداخ

.  المؤسسة
     

اف لدى مستخدمي نظام الرقابة  21 يساهم توفر وعي 
ية في تحسين إجراءاته . الداخ

     

ية 22  العمال تصرفات جميع يضبط نظام الرقابة الداخ
. موظفي المؤسسةو

     

ية المستخدم مع طبيعة المخاطر  23  يتاءم نظام الرقابة الداخ
ن أن تتعرض لها المؤسسةالمالية  .   التي يم

     

ية يتم إباغ المستوى  24 يات الرقابة الداخ في إطار عم
اإداري المعني وفي الوقت المناسب عن أية ثغرات في 

ية .    نظام الرقابة الداخ

     

مؤسسة االتزام بسياسات  25 ية ل يفرض نظام الرقابة الداخ
. اإدارة

     

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم                                                                                                                                



 

حق رقم  (02):الم

 

مين لاستبانة  .قائمة اأساتذة المح

 

 (ة)اأستاذ الرقم
 
1 

 
 محمد قريشي

 
 
2 

 
 محمد شنشونة

  
 
3 

 
 إسماعيل جوامع

 
 
3 

 
 محمد رمزي جودي 

 
 


