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رب العزة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد فيا والحمد والشكر والثناء له، افتتحناباسم اهلل 

 .كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون بعد الرضى، الحمد هلل عدد ما
 :أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

والعمر  وهبة الرب إلى من القلب يهواها، لورد،إلى أعظم عاطفة في الوجود بهجة القلب وصفاء الحب وكمال ا
 من أهدتني رضاها ولم تبخل علي بدعاها وأدعوا اهلل أن يحفظها ويرعاها فداها والعين ترتاح لرؤياها،

 أمي الغالية حفظها اهلل
 أن المرء لن يبلغ أسمىإلى من تعلمت منه  ويفيض كرما ويمشي سماحة ويتلفظ حكمة، إلى الذي يتدفق حلما،

ي كيف أتخطى الصعاب ألجل الفالح إلى من علمني أن الحياة كفاح وعلمن المراتب وأرقاها إال بالعلم واألخالق،
 .إلى من شقى وتعب إلسعادي حتى يراني أشق دروب العلم والمعرفة

 إلى العزيز الغالي أبي حفظه اهلل

 إلى بذور الحب التي مألت قلبي وسندي في الحياة
 وأزواجهم وأوالدهم إليكم إخوتي وأخواتي

 .إلى كل من أخوالي وخاالتي وأزواجهم وأوالدهم
 .إلى عمي وعمتي وأوالدهم

 .إلى كل عائلة بروبة صغيرا وكبيرا
وبسمة فؤادي إلى أروع  ينور عيونأجمل بسمة زرعت في حياتي يا   لم تلدها أمي ان اللتانختاأليا  ماإليك

 .يلة وصبرينةأصفي الوجود  صديقتان
 .نعم السند والدعم طيلة الوقت سعاد التي كانتإلى األخت 

 .، سارةمباركة، دالل  :صديقاتي التي عشت معهم أحسن األوقات وأجمل اللحظات ىإل
 .قلبي ولم يذكرهم لساني والسالم إلى كل من يوحيهن

 

 



 

 الحمد هلل الذي هداني ووفقني إلنجاز هذا العمل وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل
 والصالة والسالم على خير البشرية محمد صلى اهلل عليه وسلم

على نصائحه القيمة وعلى دعمه " أحمد قايد نور الدين"الفاضل  الدكتورأتقدم بجزير الشكر إلى 
 .الرسالةالمتواصل إلنجاز هذه 

 .الرسالةاألساتذة المناقشين لقبولهم مناقشة هذه  إلى
بجامعة  كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية

 .الفاضل تومي ميلود الدكتور خاصة األستاذ محمد خيضر
 . حسين طاهرالالدكتور الفاضل بن األستاذ  كما أتقدم بشكري إلى

وبشة غمري أحمد، على رأسهم السيد  ENICABهذا وأتقدم بخالص شكري لكل إطارات مؤسسة 
 .نور الدين

 .دون أن ننسى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             الملخص   
 

 أ

 

 : الملخص
مدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على التدقيق ما : لمعالجة اإلشكالية اآلتيةهذه الدراسة  جاءت      

؟ ألن تكنولوجيا المعلومات أصبحت تستخدم في كل المؤسسات بكل مكوناتها االقتصاديةالمحاسبي بالمؤسسة 
 .وهذا لما تحققه من سرعة ودقة في األداء

إجراء بتقديم إطار نظري لموضوع الدراسة وثانيهما ميداني أو تطبيقي تمثل في  قمنا الهدفق هذا ولتحقي     
وهذا لمعرفة واقع تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة محل   EN.I.CABبمؤسسة صناعة الكوابل دراسة ميدانية 

ي يمكن من التعمق وفهم مختلف منهج دراسة حالة الذباالعتماد على الدراسة وتأثيرها على التدقيق المحاسبي، 
جوانب الموضوع وكشف أبعاده من خالل الزيارات الميدانية للمؤسسة محل الدراسة، إضافة إلى المالحظة 

 .الفعليةوالمقابالت مع دراسة وتحليل مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات 
المعلومات المدقق باالستفادة من مكنت تكنولوجيا : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها    

إمكانيات تنفيذ هذه األعمال بسرعة وبدقة أكبر كما أنها سهلت تكنولوجيا المعلومات للمدقق عملية التحقق من 
 لدى المدقق المحاسبي مهارات البد أن تكون،  لكن صحة العمليات وبتكلفة أقل من تكلفة األداء اليدوي

العلمية والدورات التدريبية للتمكن من التعامل مع هذه  المعرفة خالل من بهااكتسا يمكن عالية وكفاءة متخصصة
 .التكنولوجيا

 حاسبي، النظام المحاسبي، المؤسسةتكنولوجيا المعلومات، نظام المعلومات، التدقيق الم: الكلمات المفتاحية

 .االقتصادية

Summary:  

    This study has been conducted to treat the following problematic: To which extent does the use 

of information technology influence on the accounting audit at the economic institution? Because 

information technology is, at present, used in all institutions, in all their components consequently 

to its speed and accuracy in performance.  

   For that purpose, we presented a theoretical framework for the study subject, then a field or 

applied one, consisting in conducting a field study at the Company of Cables Industries ‘EN.I.CAB’ 

to know the reality of information technology at the company under study and its impact on the 

accounting audit, using case study approach which permits to understand in depth the various 

aspects of the subject and discover its dimensions through field visits to the company under study, 

in addition to observation and interviews with study and analysis of the various documents, data 

and effective data.  

    The study concluded to some results, notably: The information technology enabled the auditor to 

benefit from of the possibilities of the application of these tasks quickly and with a greater 

accuracy. Also, Information technology facilitated to the auditor the process to ensure the validity 

of information at a lower expense than the one of manual performance. However, the accounting 

auditor must enjoy specific skills and high efficiency that can be obtained through scientific 

knowledge and training sessions to be able to deal with this technology.  

Keywords: information technology, information system, accounting audit, accounting system, 

economic institution. 
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 مقدمة

 ىتي تعود باألساس إلالو  ،قت الحاضر العديد من التطوراتالو االقتصادية في  تتواجه المؤسسا

المؤسسات على تكنولوجيا  اعتمادومن أبرز هذه التحوالت هو زيادة درجة  ،المحيطالتغيرات الحاصلة في 

برامج  كلفة وأكثر فعالية،وذلك نظرا لتوفر حواسيب أقل حجم وت ،المعلومات وفي مجاالت عديدة من نشاطها

جعل النظام المحاسبي يعتمد   حيث أن تطور الحاسبات والبرامجوقابلة للتكيف،  واالستعمالسهلة التركيب 

حيث أصبحت العمليات المحاسبية من  ،أصبح النظام المحاسبي اليدوي من الماضيبذلك و  بشكل أوسع، عليها

عداد التقارير المالتحليل وتسجيل تبويب و  تي تضمن تبادل لتعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات وا، يةوا 

وكذلك تسمح بالقيام ( االنترنت واالنترانت)وذلك من خالل تكنولوجيا الشبكات  مع أصحاب المصالحالمعلومات 

 .بالكثير من األعمال التي تتطلب الوقت والجهد الكبيرين من اإلنسان

المالية  التدقيق للتأكد من صحة كافة العمليات ىأ إلتلج االقتصادية ومن المعروف أن المؤسسة  

التدقيق السارية المعايير ب ومقارنتهاالنتائج  ها معلتحقق من مدى تطابقا بهدف وذلك ،قامت بهاالتي  المحاسبيةو 

قادرين على التأقلم مع هذا الوضع الجديد للبقاء والتفوق في  الذلك فعلى المحاسب والمدقق أن يكون ،المفعول

مطالبة من جهتها بمسايرة هذه التطورات التكنولوجية والتأقلم معها  االقتصادية ولذلك فالمؤسسة عصرنا الحالي،

 .التطورات الحاصلة بباستيعاإال بتوفر بنية تحتية قوية تسمح  ىأتتوهذا ال ي الحديث، لكسب تحديات العصر

 :إشكالية البحث

 :البحث في التساؤل التالي تقدم يمكن تحديد إشكالية هذا على ما بناءا

 بالمؤسسة االقتصادية؟ التدقيق المحاسبيتكنولوجيا المعلومات على  استخداممدى تأثير  ما

 :من خالل هذه اإلشكالية تنبثق مجموعة من األسئلة الفرعية والمتمثلة فيما يلي

 ؟ تكنولوجيا المعلومات ةماهي -



             مقدمة   
 

 ب

 

 ؟ة بالمؤسسة االقتصادي التدقيق المحاسبي ةماهي -

 ؟ التدقيق المحاسبيهو واقع تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة االقتصادية وما أثره على  ما -

 ا المعلومات ؟يتكنولوج استعمالالمخاطر التي قد تنجم عن  ةماهي -

 :فرضيات البحث

 : عدة فرضيات كإجابات احتمالية عن أسئلة الموضوع يمكن صياغة

 .األجهزة والبرامج وشبكات الحاسوب من أجل توفير المعلومات المطلوبةاستخدام هي كنولوجيا المعلومات ت -

 .بها ينفي إنجاز كل المهام المكلف والمدقق تكنولوجيا المعلومات سهلت مهمة المحاسب -

 استعماليعني ما يرام  كون الحاسوب هو الذي يقوم باألعمال ال يعني بالضرورة أن كل شيء يسير على ما -

في تخطيط  االعتباربعين  لومات قد يثير بعض المخاطر التي البد أن يأخذها المحاسب والمدققتكنولوجيا المع

نجاز أعمالهم   .وا 

تقتصر على  هيفلها بالمكانة الالزمة  تحظىالجزائرية لم  االقتصادية تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات -

 .بعض الوظائف

 :أهمية موضوع البحث

المحاسب  كونها تقنية تمكنمن خالل تسليط الضوء على تكنولوجيا المعلومات تتجلى أهمية البحث       

 .عملية التدقيق المحاسبيأثرها على معرفة و  من معالجة البيانات آليا والمدقق

إلى التطبيق الفعال لتكنولوجيا  الجزائرية االقتصاديةكما تنبع أهمية هذه الدراسة من حاجة المؤسسات  

 .في تأدية أنشطتها بصورة سليمة من أجل تحقيق أهدافها المنشودة المعلومات لكونها تساعد

 :الموضوع اختيارأسباب 

 :إلى اختيار الموضوع وهي الباحث هناك عدة أسباب دفعت         

 .المحاسب والمدققوأثره على  االقتصادية للمؤسسات أهمية الموضوع بالنسبة -



             مقدمة   
 

 ج

 

 .لبرامج التي تستخدم في المحاسبة ومعرفة أثرها على عملية التدقيقالرغبة في التعرف على ا -

 .المحاسبي يقوم الموضوع بالربط بين تكنولوجيا المعلومات والتدقيق -

 .التدقيق المحاسبي ر تكنولوجيا المعلومات على عمليةيبين أث هالساعة ألن ثالموضوع يعتبر حدي أن -

 :  أهداف الدراسة

 :إلى الباحث سعىي      

من خالل توفير  بعمليتي المحاسبة والتدقيق والعمل على تطويرهما االهتمامالتنبيه إلى ضرورة -

 .األساليب الحديثة بما فيها تكنولوجيا المعلومات

من خالل  االقتصادية إبراز الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تحسين تسيير المؤسسات -

 .لمدققتحسين أداء المحاسب وتسهيل مهمة ا

 هاأثر ت يةالجزائرية وكيف االقتصادية تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات استخداممحاولة معرفة واقع  -

 .التدقيق المحاسبيعلى 

 :منهج البحث

واختبار صحة  واإلجابة عن اإلشكالية المعتمدة، البحثبغية اإللمام واإلحاطة بمختلف جوانب     

الذي يمكن من وصف وتحليل  التحليلي المنهج الوصفيساسية على الفرضيات، تعتمد الدراسة بصورة أ

تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على التدقيق المحاسبي الجوانب النظرية للموضوع بغرض التعرف علي 

الذي يمكن من التعمق وفهم مختلف جوانب الموضوع  دراسة حالة ومنهج،  بالمؤسسة االقتصادية

رات الميدانية للمؤسسة محل الدراسة، إضافة إلى المالحظة والمقابالت مع وكشف أبعاده من خالل الزيا

 .دراسة وتحليل مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات الفعلية

 

 



             مقدمة   
 

 د

 

 : البحث هيكل

 :بتقسيم موضوع البحث إلى أربعة فصولقام الباحث  من أجل معالجة اإلشكالية المطروحة 

أما الفصل الثاني فقد ، لتكنولوجيا المعلومات يالنظر  اإلطار ومالموس الفصل األول في تناولنحيث       

مدخل و  المؤسسة االقتصاديةأين تمحور الفصل حول  ،االقتصاديةبالمؤسسة  التدقيق المحاسبيإلى  ناتطرق

ا أم، ر تكنولوجيا المعلومات على عملية التدقيق المحاسبيأما الفصل الثالث حاول إبراز تأثي ،للتدقيق المحاسبي

  وتأثيرها على التدقيق المحاسبي بمؤسسة تتكنولوجيا المعلوماواقع استخدام بالفصل الرابع المعنون 

ENICAB واقع تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة  تقديم المؤسسة محل الدراسة ومن ثم إلى إلى، فقسم

لى التدقيق المحاسبي تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات ع وفي األخير إلى محل الدراسة االقتصادية

 .    ENICABبمؤسسة 
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 :تمهيد 
يتسممعصرنممالحصلي ممحيطصرممحيتعلالةصليتكنيممجصليتللليلةيممجصليسح كممجصليتممطصنسممةصناتكمم صليةلللمم صل  تنممح يج ص

 حسمل صإذصرحةصللض حصرنكيحةصت لللصلنتحيةجصلينتكلنحةصرحستا لعصشمرلحةصل لتالمةصلليصليسيحسيج صل ةتنحريج 

ضمممالاتص تنيمممجصت تحةسممحصلحسمممجصلين سسمممحةصأنممر ةصتللليلةيمممحصلينتكلنممحةصص يممنصلتيةمممجصلممذلصليتعممملاصليتللليممملةط

رحيلظاصينيزتسحصليقليجصسطصنتحيةجصلتازينصلنيحةصلح كجصننصلينتكلنمحةصلليريحلمحةصرعايقمجصنلظنمج صسمايتجصل  يقمج ص

إذصسممحلنةصتللليلةيممحصلينتكلنمممحةصسممطصنتحيةممجصليلمممعصليسح مملصنمممنصليريحلممحةصلتزليمم صلق لالةصرتقمممحاياصسممايتجصل  يقمممجص

لنممنصللمممحصتظسمماصألنيمممجصتللليلةيمممحصرشممللصنمممح   صصح تامممحذصص الالتسمممصجعصل ستشمممحالةصلي زنمم لةممحزصأرنحيسمممحصلتقمم ي

سممممل صلتعمممما صسممممطصلممممذلصليننمممملصإيمممم صنحليممممجصتللليلةيممممحصصصلينتكلنممممحةصرحيلسممممرجصيكن سسممممحة صللظممممالصيسممممذ صل لنيممممج

عصتللليلةيممحصلينتكلنممحةصلذيمميصرايممجصليتتمما صركمم صليننممحليعصليناترعممجصرتللليلةيممحصلينتكلنممحةصلرتمم صذيمميصإيمم صننسمملص

 .لينتكلنحةصلنلللحتسحصلر  تسحصرلظحعصلينتكلنحة

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص
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 .تكنولوجيا المعلوماتماهية : المبحث األول

تتمممم صلينتكلنممممحةصلي ةمممماصل سممممحألصللينمممملا صليسممممحعص  لوصناتكمممم صرنكيممممحةصلين سسممممحةصل مممم صسممممحر صظسمممملاص

اةحعصلرممنصلينتكلنممجصسممطصلين سسممجص ييممحصتللليلةيممحصلينتكلنممحةصسممطصنتحيةممجصليلممعصليسح مملصنممنصليريحلممحةصلاممزنصللسممت

لتلنيكسحصإي صننصي تحةسحصسطصليل ةصلينلحس ص تاحذصليقالالة ص ينصتشللصتللليلةيحصلينتكلنحةصاللحص يليحصسطص

لين سسممجصإذصسممحلعصلسممتا عصلي حسممل صلتعريقحتمم صلينتتمم  تصسممطصإ مم لنصتاييممالةصلح كممجصسممطصنةمما صليتنكيممحة صيممذييص

ليتعمما صيكننممحليعصليناترعممجصرسممحص ممعصإيمم صصركمم صتللليلةيممحصلينتكلنممحةصنممنصامم لا صيتتمملصسممل حللصسممطصلممذلصلينر ممن

 .ظح نسحلصننسلعصتللليلةيحصلينتكلنحةصرننجصرحنجصلرت صذييصإي صانح نسحصلص

 -Iالمفاهيم األساسية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. 

لظممالصيكتعمملالةصليسممايتجصسممطصصتللليلةيممحصلينتكلنممحةصنممنصشممقينصأليسنممحصليتللليلةيممحص يممنصألمم يتلمملنصننسمملعص

ناتكممم صلينيمممح ينصأظسممماةصل لنيمممجصلي قيقيمممجصيكتللليلةيمممحصليتمممطصتتترممماصنمممنصل نممملاصلي يليمممجصليتمممطصتضمممننصرلل ممم ص

ل تنح يجصلريات صل حليسنحصلينتكلنحةصليتطصتتتراصلينلا صليسحعص  لوصناتك صرنكيحةصلين سسحةصيذييصسمل حللصسمطص

ص.يلةيحصللينتكلنحةسا صننسلعصللصننصليتلللصصليتلنالذلص

-1-Iالتكنولوجيا : 

ص. ةصتعريقسحصلأ الحصرك صلين سسجصل  تنح يجسل صلتعا صإي صننسلنسحصلنةح

-1-I 1- مفهوم التكنولوجيا: 

صسسلممحيصنممنصيتترمماصل  لممحنصيترممالنصرممنصلنممألصليننسمملعصللممحيصتمم لالصسممطصسسممعصلمملصنممنصليتللليلةيممحصلليتقليممحة   

نمنصصصللمطصنشمتقجص)ص  (technologyح صلياةعصأنلصليتللليلةيمحصإيم صلييللحليمجلللحيصننصية صلات  صسينحصريلسن

أيصليتكعصألصلينلسج صيذلصتللنصرلكنجصلل  تصلمطصص (logos)لتتلطصليتشايلصلينلحرطصللي حلطص) ص(tecknoلكنتينص

ص1.ركعصليتشايلصلينلحرط

                                                           
 .31 صصص9002 ص لاصلينلاصليةحنتط صلقسلل ايج صننا صنولوجيا المعلوماتإدارة تكن ن صلينياسط صص- 1
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 عصسطصإلتحجصلتلزيعصليسكعصلليا نحة صإذصليننصلليتكعصلينستا"لرا صأيضحصننص رلصلينستنينصرلظايجصلينلظنجصرألسحص

تتم صليتللليلةيممحصركنممحص لسممحصتاتلممزصركمم صل سممحيي صللير ملنصلل نمملاصليتكنيممج صلتتترمماصسلممحص نصليارممالةصللينسممحالةص

ص1".لينليجصتستا عصيكتأل صننصا نجصليتللليلةيحصي حةحةصلين سسجصللينةتنع

لينمممملل  ص)ةصللينلممممح نصلل رنمممحلصلينسممممتا نجصيت ليممملصلينمممم ا ةصليتنكيمممحةصلليتقليممممح"صيمممذلصيشممممحاصيكتللليلةيمممحصرألسممممحص

ص2(".لينلتةحةصلليا نحة)صإي صلينااةحة(صللينتكلنحةصلل سلحا

ليتعري صلينلظعصيكنتاسجصليتكنيجصلنستة لتسحصننصل لتشحسحةصسطصتعريقحةصلأغمال ص"لتتا صليتللليلةيحصرك صألسحص

ص3".ركنيج

ص4".رالةصللينتحا صلينتاللنجصي  صلقلسحنصننصأةلصليلسحوصرح تيحةحت نةنلرجصليا"للذييصتتا صرك صألسح   

يتنكيمجصليتعملاصل  تنمح يصصجلمطصررمحاتصرمنصةنيمعصل اتالرمحةصللقرم لرحةصلي زنم"ليتللليلةيحصرمحيننسلعصلي م ينصلص

ص5".لل ةتنحرط صلليتطصتتعصننصا لصنال لصليلنلصليناتكنج

ليتللليلةيحصلليتقليجص ينصلة صأنصننسلعصليتللليلةيحصألسعصلأشنلصنمنصلات  صللضحصرينصصننحصتق عصلة صأنصللحي

نتح يجص تن لصلسيكجصألصعايقجصإلةحزصل رنحلصسق صتللنصلذ صليلسيكجصألصليعايقجص يج صننسلعصليتقليحةصأيصأنصليتقليج

لصلتمممحجصليتقممملصألص حسمممل صلللمممحصلةممم صأنصليتقليمممحةصلمممطصلتمممحجصليتللليلةيمممحصلليتللليلةيمممحصتن مممصايحضممميجصألصإ نمممح يج 

ليتلنممملصإيمم صإيةمممح صليتقليمممحةصصليرشممايصليمممذيصيقمملعصرتنكيمممجصلسممتقرحلصلينتكلنمممحةصلةنتسمممحصلتنمملينسحصلت ككسمممحصرسمم  

 6.لينلحسرجصلليتطصتكرطصلي حةحةصلي حييجصللينستقركيج

ص

                                                           
1

 .31 صصصمرجع سابق صن ن صلينياسط - 
2
ص.31صصص المرجع نفسه – 
ينحنصسحضلصليسحنال ط صص–ص3 ص.ص13 صص 9002 صليلال صيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهارحناصإرالليعص ل يكطصلل 
ص.ص313ص صص9009 صشالجصلحألصيكعرحرج صننا صنظم المعلومات اإلداريةرحع صةحراصع صرر صليا يع صص–ص4
 صن سسجصلللزص(االستخدام والتأثير)تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثةنالةتجصسضيلص ييلصلسضجصررحسطصرنكط ص ن ن صرر صلينتححص ن يصل االن ص-ص5

ص.2  صص2122يكلشاصلليتلزيع صليةزل ا ص
6

ص.ص22 صصص2114يكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صصج ص لاصلينلحلتكنولوجيا التسويقا يلجصر نحنصيلس صلن نل صةحسعصلينني رط صص– 
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-1-I2- 1: تتضننصليتللليلةيحص  نصنةح ةصأسحسيجصلط: مجاالت استخدام التكنولوجيا 

نمنصام لصتقم يعصنتمحا صلعما صة يم تصصلتستعصرلقلصل سلحاصإيم صنلتلةمحةصلام نحةصة يم ت: توجتكنولوجيا المن -أ

  لوصليتنممملصللقلتمممحجصلتتعكممم صرنكيمممجصلير مممنصرمممنصتقليمممحةصة يممم تصيكنلتممملجصإيممم صليتتمممحلنصرمممينصل  سمممحعصليتسممملي ص

ص.لليتنكيحةصيت  ي صلينيجصإلتحجصليسكعصألصليا نحةصرلنحوتصرحييج

تستعصرحيعا صللقةالولةصليتطصتسحلعصسطصأ لوصل رنحلص لالصلين سسج صسسطصررحاتصرنص:صتاالعمليتكنولوجيا  - 

ص.صلينلح نصلل ةسزتصليتطصت  يصإي صإلتحجصلينلتلةحةصألصتق يعصليا نحة

تاتلزصرك صليتقليحةصليتطصتسمنحصرةنمعصلنتحيةمجصلتلزيمعصلينتكلنمحةصلينلحسمرج ص سمينحص:صتكنولوجيا المعلوماتص-ج

ص.ينستل تصرك صلي حسل  صللذلصرس  ص نللصلين سسجصرك صأسضلصليقالالةليتقليحةصل

-1-I3- ص2: ينلنصإيةحزلحصسينحصيكط: أثر التكنولوجيا على المؤسسات االقتصادية

ص.تسسيلصرنكيجصةنعصلت كيلصلينتكلنحةصلليتلنلصإي صل ستلتحةحةص-

لةحزصل رنحلص- ص.ليسارجصسطصإ لاتصلل 

ص.ليتلنيذيجصتقكيلصلقةالولةصللياعللةص-

سممحلنةصسممطصتعمملياصلسممح لصل تنممحلصنممحرينصلين سسممجصلليزرممح نصلنممحرينصلق لالةصليتحرتممجصيكن سسممجصللين سسممحةصص-

ص.ل اا 

ص.رلحوص حر تصننصلينتكلنحةصتستعيعصلين سسجصل رتنح صللياةلعصيسحصرل صلي حةج -

ص.ر ةصرك صزيح تصأر ل صلألللعصليسكعصلينق نجصيكسل حسص-

-I2- المعلومات : 

 .سوف نتطرق إلى مفهومها وخصائصها         

                                                           
صص–ص1 صلي نط  ص(مفاهيم ومداخل تقنيات تطبيقات عملية)إدارة التكنولوجيا غسحنص حسع صل ا ن  ص لاصلينلحلجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن    صصصص2112 

ص.32 33
ص.ص33ص صص2112 صليلال صيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صالتسويق اإللكترونييلس صة يعصسكعحنصليعح طصللحشعصسلزيص رحألصليترح ي صص–ص2
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1-2-I- يت  ي صننسلعصلينتكلنحةصية اصرلحصأل صليتنا جصرينصليريحلحةصللينتكلنحةصللينتاسجصنمنص:صمفهوم المعلومات

ص.ليتتا صرك صللصلل  تصنلسحصلا 

تقمملعصص(ألصل لنممحصنتممحر  يممجصألص اسيممجص)انمملزص اسيممجصألصايحضمميجصص" يممنصتتمما صليريحلممحةصركمم صألسممح :البيانااات - أ

رلنم صل شمميحوصلليننممحليع صليميألصيسممحص ينممجصرشملكسحصلينةمما  صلتن مملصليريحلمحةصلينسممتل صل  لمم صسمطصلينتلمم ص يممنص

1".تتتراصلينح تصلياحعصللذ صلينح تصلياحعصلطصل سحألصليلنصر لنصرنكيحةصلينتحيةجصتنرحص صسح  تصيسح
 

احعصألييجصألصتق يالةصألصتل تحةصتةنعصرنصعاي صلين  ظجصصنلل صل قح  "لتتا صليريحلحةصأيضحصرك صألسحصصصصص

رأاا صصرنلاتصأللل ستقنحوصننصليلل عصلتلتجصلينتكلنحةصننصتنسياصليريحلحةصلليذيص  صيتعك صنتحيةجصليريحلحةص

ص2".لتلتس صلينتكلنحةصننجصليريحلحةصليتطصنلتةصنلسح

تسحصسسطصلينمح تصليامحعصليتمطصيمتعصإ احيسمحصسمطصلظمحعصأيصأنصليريحلحةصييألصيسحصنتل صسطص  صذلتسحصإ صرت صنتحية

ص3.لينتكلنحةصينتحيةتسحصراا صإلتحجصنتكلنحة

 :لذلاصنلسحص للحيصر تصتتحاي:صالمعلومات  - ب

ص ليت كيممملص ليلتمممح جصليتمممطصت نمممكلحصركيسمممحصنمممنصرنكيمممجصلينتحيةمممجصن ممملصليترليممم "تتممما صلينتكلنمممحةصركممم صألسمممحصصصصص

 لعصليمممذيصعكرمممةصنمممنصأةكممم صلسمممطصليل مممةصلينلحسممم صلرمممذييصتت مممللصلليتممما صسمممطصليتقمممحاياصتلحسممم صرممما صل سمممتا

ص4".ليريحلحةصإي صنتكلنحة

ررمحاتصرمنصريحلمحةصتنمةصنتحيةتسمحصراما صت قيم صلم  صنتمين صيقمل صإيم ص"لتتا صلينتكلنحةصأيضمحصرألسمحص

ص5".لتاحذص الا

 

 

                                                           
1

ص.22 صصص2121 ص لاصةاياصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صمقدمة في تقنية المعلوماتر لحنصأرلصراسجصل االن صص– 
2
 ص .22 صصص2113 صسساسجصلينكيصسس صليلعليجصيكلشا صليستل يج ص2 صعت نظم المعلومات في التنظيمات اإلداري، أساسيالريلصرزةصأ ن صناسطص- 

3
 -Beyou slaire, manager le connaissance, éditions liaisons, Paris, France, 2003, p28.   

4
ص .2 ص3 صصصصص2113لليتلزيع صرنحن صل ا ن ص ص لاصلينلحلجصيكلشاص، نظم المعلومات المحاسبيةأ ن ص كنطصةنتجصل االنص- 
5
ص .32 صصص2112 ص لاصلييحزلايصليتكنيجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صمصادر المعلومات التقليدية واإللكترونيةرحناص ل يكةطصل االن صص- 
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1.أيصأنصلينتكلنحةصلطصلحتجصرنكيجصلينتحيةجصليتطصيقلعصرسحصلظحعصلينتكلنحة
 

أا  صألللعصلينتحلطصلذيميص لسمحصتن ملصلينتكلنمحةصرشمللصينلمنصل سمتنح تصنلم صصتن لصلينتاسج:صرفةالمع -ج

 ص.سطصنستقرلصنلعصليقالا

نةنممملعصلي قممممح   صللةسمممحةصليلظممما صلل،الو صلل  لمممحع صلأسمممحيي صليتنممممل ص:"ينلمممنصتتايممم صلينتاسمممجصرألسمممح  

 صلتسمتا عصلينتاسمجصجينرح ئصليتطصينتكلسمحصلينما صللين سسملليارالة صلليتةحا  صللينتكلنحةصلليريحلحة صلليننحليع صلل

للطصا نجصتةنيعصلتاتي صلينتكلنحةصرشأنصنلضلعصنتينصسطصنا كجصنتيلج صللمطصصينتحيةجصلتنسياصلينتكلنحة

2".األ اص ينجصلسح  تصلصرسحصيتعصلتاحذصليقال
 

لمطص للينتاسمج ص يمنصليريحلمحةلستعيعصليتنايم صرمينصليريحلمحةصللينتكلنمحةصص ننحصسر صننصتتحايننصا لص  

نةا تصلغياصنلظنجصلنستقكجصرنصرتضسحصليرت صرك صشللصأا حعصألصلكنحة صأنحصلينتكلنحةصص لينلل صلياحعصل قح 

سسممطصريحلممحةصتنممةصنتحيةتسممحصيك نممللصركمم صلممحتجصننيمم صألصريحلممحةصتممعصتلظينسممحصلنتحيةتسممحصيت قيمم صأ نمم صلسممتنح تص

ص.رسحصيتعصلتاحذصليقالاحيةتسحصلصتاسجصسسطصنتكلنحةصتنةصنتأنحصلينصنلسح 

صلينتكلنحةصصصصصصص صلينال صرين صنن صلرك صلياغع صل يقج صر  ج صتلة  صسإل  صإي صليريحلحةصللينتاسج صرحقضحسج ريلسنح

  .لليشللصليتحيطصيلضحصليت  ج

 1الشكل رقم 
 العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة

صعصل اذصسطصل رترحاصلينتكلنحةنصصص                                                                 

ص(ليارات)لليسحرقج لي حييج     صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصنتحيةجصليريحلحة     صصصصصصصصصصصصصصصصصص

         

 صإيتماليصيكعرحرمجصلليلشماصالمعلوماات ودورهاا فاي التساويق التقليادي واإللكتروناي اتكنولوجيرر صلهللصساغك صرك صنلس  ص: المصدر 

ص                      .00، ص8002لليتلزيع صليقحلات صننا ص
                                                           

1
 - FERRARY MICHEL,Yuon per queux, Management la connaissance, ed’Economica, paris, France, 2006, p 16. 

2
ص.232ص ص2121 ص لاصننحوصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صاقتصاد المعلوماتار طصننعن صركيحن ص - 

 معرفة اتمعلوم بيانات
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2-2-I- تتميز المعلومات بمجموعة من الخصائص حتى تكون معلومات قيمة وهي: خصائص المعلومات :
1
 

تلملنصننيم تصصسطصليل ةصلينلحس صر ينصتللنصنتلساتصل ةصلي حةجصإييسمحص تم صرنتل صتق يعصلينتكلنحة: التوقيت -
ص.لن  ات

لننسلنممجصينسمتا نسحصأيصراضممسحصرحيشممللصلينلحسمم صصرنتلمم صأنصتلملنصلينتكلنممحةصللضمم ج: والوضااو  ةالسااهول -

ص.يكنستني ص لنصغنل 

تترماصرلم  صل  يقمجصص قيقيمجصرمنصليشمطوصليمذيصنتكلنمحةأنصتلملنصصجلينم ي صةيقن صرحينتكلنح: الصحة والدقة -

ص2.لتةنيعصلليتقاياصرنصلذ صلينتكلنحةصرنتل صر عصلةل صأاعحوصأ لحوصإلتحج

  .لتتلطصأنصتللنصلينتكلنحةصن  نجصلنلحسرجصيعك صلينستني  :لمالئمةا -

ص3.أيصأنصتتسعصلينتكلنحةصرحيلل تيجصتللنصنن كجصيلل عصلين سسجصن لصلي السج :الواقعية -

ص4ص.ح ينصتللنصرنلاتصلحنكجص لنصتننيلصزل  صل لنصإيةحزصينق لحصنتلحل :الشمولية -

أيصليتح ممم صلينتل مممعصنمممنصلينتكلنمممحةصألرممماصنمممنصتلكنمممجصصينتكلنمممحةصل ممملصنمممنصسح ممم تسحلر يمممنصتلممملنصلكنمممجص: التكلفاااة -

ص5.لي نللصركيسح

-II مفهوم تكنولوجيا المعلومات. 

نممنصألمعصلينةممح ةصليتممطصشمس ةصتعمملالصلممح  ص يمنصلممذلصليتعمملاصسممطصصيتم صليتقمم عصسممطصتللليلةيمحصلينتكلنممحة 

ةصاكم صرليمجصت تيمجصيكن سسمحةصلأنمر ةصتللليلةيمحصلينتكلنمحةصلحيقكم صليلمحر صسمطصناتكم صلي حسرحةصلل تنح 

صيمذييصسمل صلسمطصتلةيم صلتلنيمذصناتكم صرنكيحتسمح صلينلحسرجصةللسيحريجصليقالالصللذ صلين سسحةصإذصتسحلعصسطصتسسي

تتمحاي صيتللليلةيمحصإي صنال لصتعلاصتللليلةيحصلينتكلنحةصلرت صذييصسا صنةنلرجصنمنصليصليتلنالتعا صسطصلذلص

ص.لينتكلنحة
                                                           

1
ص .22 ص23ص صصصص2113 صلي لاصليةحنتيج صلقسلل ايج صننا صنظم المعلومات المحاسبية اإلطار الفكري والنظم التطبيقيةأ ن ص سينصركطص سين صص- 
2

ص.22 صص2002 ص لاصلينلحلجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن ص2لحنصلغحزيصإرالليعصا ل صلظعصلينتكلنحةصلين لسرج صعن ن صللاصراصص- 
ص .28ص صص2228 صن سسجصلقسالوصيكلشاصلليتلزيع صليقحلات صننا صأساسيات نظم المعلوماتي طصننعن ص كنط صص-ص3
ص.22ص صص2282 ص لاصلقشتحعصيكعرحرج صلقسلل ايج صننا ص(ولوجياالمفاهيم والتكن) نظم المعلوماتن ن صليستي صاشرج صص-ص4

5
ص.222ص صص2118 ص لاصلل لصيكلشا صرنحن صل ا ن صاإلدارة اإللكترونيةر وصرر صليازل صليسحينطصلاحي صإرالليعصليسكيعط صص– 
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-1-II حل تطور تكنولوجيا المعلوماتمرا. 

إيمم صليتتقمم صسممطصليري ممجصليتممطصصجلي حسممرحة صللممذييصنمملحرجصليرانةيممحة صرحقضممحسصأ  صليتعملاصسممطصتللليلةيممح

ركمم صليتتحنمملصنممعصري تسممحصنممنصامم لصصةتتنمملصسيسممحصلين سسممحةصإيمم صظسمملاصلي حةممجص  للةصة يمم تصتسممحر صلين سسممح

تنح تصننصتللليلةيحصلينتكلنحة صليق صر أصذييصليتشايلصلقيلتاللطصيكريحلحةصإيم صأنصتعملاصإيم صنحلشمحل  صلييملعصل س

ننصل لللعصليناتكنجصيتللليلةيحصلينتكلنحة صل  صأ  صلنلصلتزلي ص لتصتللليلةيحصلينتكلنحة صلللانح صتلحيينسحصإيم ص

اصلي حسرحةصأنرحصننصليسسلصتتكمعصليت يم صنمنصليرانةيمحةصسمطصتزلي صلي لاصليذيصتكتر ص لالصلين سسجصسلتيةجصيتعلص

أ مملصل ممةصننلممن صلرأ مملصتلكنممج صللممذييصتنللممةصلين سسممحةصنممنصل تلممحوصلي حسممرحةصليضممانجصلينالزيممجصللي حسممرحةص

 صيق صأ  صلذلصليتعملاصإيم صتاكملصلسمتا لعصلي حسمرحةصسمطصةنيمعصلينسمتليحةصليتلظينيمجصلل لشمعجصلييلنيمجصليشانيج

صص1.صالصلين سسجليتطصتتعص ل

 2:لينلنصتقسيعصنال لصتعلاصتللليلةيحصلينتكلنحةصإي صانألصنال ل

ليلتحرممجصلنتاسممجصلقلسممحنصيسممحصن مملصليلتحرممجصصعلتتن مملصسممطصلاتممال: مرحلااة ثااورة المعلومااات واالتصاااالت األولااى -1

ص.لينسنحايجصلليسلنايجص عصليلتحرجصليتنليايجصلظسلاصلي ال 

لليتمطصصلليتمطصتشمنلصظسملاصليعرحرمجصرألللرسمحصليناتكنمجصلتعلالمح :تصااالت الثانياةمرحلة ثورة المعلوماات واال  -2

سمحر ةصركم صلشمماصلينتكلنمحةصللتنممح تسحصرمنصعايم صل مماتصلينعرلرمحةصلزيممح تصلشمالحصلررماصنلل ممعصةاالسيمجصأل مماص

صص.لتسحرح

اصلينتكلنمممحةصلتتن ممملصرظسممملاصناتكممم صألمممللعصلأشممملحلصننمممح : مرحلاااة ثاااورة المعلوماااات واالتصااااالت الثالثاااة -3

 سممكلطصإيمم صةحلمم صليننممح اصيللصلحينسممنلرجصللينا يممجصلحيسممحت صللينممذيحعصلليتكنممحزصلل  ممالصصلل شمماعجصلينمملتيج

ص.لستةصسطصلقلصلينتكلنحةصلزيح تص الجصل تنح ةليننح اصصلينعرلرجصليلا يجصلذ ص

                                                           
 صنلشلالةصلينلظنجصليتاريجصيكتلنيجصة والكمية للموارد البشريةأثر التقدم في تكنولوجيا المعلومات على الخصائص النوعيييك ص سحعصلي ينصأ ن صشلا صص-ص1

ص .31ص صص9033لق لايج صليقحلات صننا ص
2
ص.331ص صص9001 ص لاصننحوصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صنظم المعلومات اإلداريةإينحنصسحضلصليسحنال طصللي عصن ن صليزررط صص– 
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تعملا صلنال كم صلأةيحيم صليناتكنمجصللذ صتتن ملصرمحاتالعصلي حسمل صلص:صالرابعة مرحلة ثورة المعلومات واالتصاالت-4

 .نعصلحسجصننيزلت صلسلل   صلأ حا صل يةحريجصرك ص الجصتلقلصلينتكلنحةصرراصلسح لصلتنحلصلاترعةصرحي للسي 

لتتن لصسطصليتزللجصلليتالرعصليسح ملصنمحرينصتللليلةيمحصلي للسمي ص: الخامسةمرحلة ثورة المعلومات واالتصاالت  -5

ل لللعصلل تةحلحةصليتطص ققةصإنلحليجصتلح لصلنيحةصلح كجصننصليريحلحةصصتنح ةصليناتكنجلينتعلاتصلتللليلةيحصل 

للينتكلنممحةصلررمماصنسممحسحةصةاالسيممجصلح كممجصرسممارجصسح قممجصلرامم صليلظمماصرممنصليزنممحنصللينلممحنصلنممل صإيمم صشممرلحةص

ص.لينتكلنحةصلسطص نتسحصشرلجصلقلتالة

-II2- ص:حاي صلذلاصنلسحللحيصر تصتت :تعريف تكنولوجيا المعلومات

ناتك صألللعصل لتشحسحةصللينستة لةصلل اتالرحةصليتطصتتحنكمةصلتتتحنملصنمعصليريحلمحةص"تللليلةيحصلينتكلنحةصلط

لت كيكسممحصلتلظينسممحصلازلسمحصللسممتاةحرسح صسممطصليل مةصليسممايعصللينلحسمم  صلرحيعايقممجصصللينتكلنمحة صنممنص يممنصةنتسمح

ص1".لينلحسرجصللينتح ج

يلسممحصللشممالحصسممطصةنممعصليريحلممحةصللينتكلنممحةصلتازصصتسممتا علليقمم الةصليتممطصليتلحنمماصنلرممجصنة"لتتمما صأيضممحصرألسممحص

ص2".رحستا لعصتللليلةيحصلي حسرحةصلل تنح ةصرسارجصرحييجصللنحوت

ليلسممح لصلليعمما صلينرتلممماتصللي  ي ممجصللينتق نممجصسممطصنتحيةممجصليريحلمممحةصنممنص للسممي صلشممرلجصنتكلنمممحةصص"للممطصلممذيي

 صلينتكلنحةصلتازيلسحصلنتحيةتسحصننصأةلصليلنللصإي صل ل ل صرسارجصسح قجصلرمأ لوصللستجصليلعح صيك نللصرك

ص3".طصيت قي صأل ل صلين سسجيرح

لننصا لصننحصسر صلستلتجصأنصتللليلةيحصلينتكلنحةصلطصلستا لعصل ةسمزتصلليرانةيمحةصلتللليلةيمحصليشمرلحةصصصصص

ص4.يةنعصلنتحيةجصلازنصللقلصللستاةحعصلينتكلنحة

                                                           
1
ص.28ص صص8002ص لاصلينسياتصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن نظم المعلومات اإلدارية، ليقح اصليةلحرط صصرحناصإرالليعص ل يكةطصلر وصلي ينصرر ص– 

2
ص:رلللنصل لتالة.3لينتكلنحة صةحنتجصلييانلي صأار  صل ا ن صصصصح صلكيجصتللليلةيتكنولوجيا المعلومات وأثرها على التنمية االقتصاديةأ ن صنشسلا صص– 

 صwww.shaamconf.com/lectures/lec-ar-ahmed%20mashhour.docص21/12/2122:لظاصرتحايخ
  .218 صصص2121 ص لاصأسحنجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صإدارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثةرنحعصللاصلي ين ص -ص3
4

لياحنج ص جصلقاشح صل لح ينطصسطصةحنتجصليتكلعصليتعريقيجسطصرنكيصنيجصلستا لعصتللليلةيحصلينتكلنحة سنصركطصليزررط صإ اليصأرضحوصلي جصليت ايألص ل - 
ص .223 صصص2114للسنراصص24 ص22 صج صةنسلايجصنناصليتاريالمؤتمر العربي السنوي الخامس في اإلدارة شرم الشيخ
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III- ائص ووظائف تكنولوجيا المعلوماتصخ. 

 ةممملصل سمممتنح تصنمممنصتللليلةيمممحصلينتكلنمممحةصرحيشمممللصلينلحسممم صللينتمممحلصسإلممم ص رممم صنمممنصنتاسمممجصانح نمممسحص 

لليتنممملصركممم صلسمممتا يسح صلت  يممم صللضمممحصيلظمممح  صلمممذ صليتللليلةيمممحص سمممتا يسحصرحيشمممللصلينلحسممم صللمممذلصنمممحصسممميتعص

ص.ليتعا صي 

III-1- وماتتكنولوجيا المعل مزايا : 

:للحيصليت ي صننصنزليحصلستا لعصتللليلةيحصلينتكلنحةصنلسح
ص1

 لنممحصتلممتجصلسممح لص ، يممنصأنصليتللليلةيممحصتةتمملصل نممحلنصإييلتالليممحصنتةممحلات: تقكمميصصلينلممحنصلليل ممةصللينسممحسج

صصص.للجصليتطصينلنصليتلنلصإييسحصرسسليج ةنحصلح  صننصلينتكلنحةصلينازصص تحليتازينصلستي

 ص.تازينصلينتكلنحةصلنحوتصرحييجصسط

 ص.لنحوتصرنكيحةصلينتحيةج

 ت قي صألراص  اصننصلينل ل يج. 

 ليتلكنجصلينلانضجصإذصأنصننصألعصنزليحصلستا لنحةصتللليلةيحصلينتكلنحةصلطصألسحصتسحر صلتالزصرك صتاني ص

 .ليتلحيي 

III-2- وظائف تكنولوجيا المعلومات : 

: طسينحصيكصلينتكلنحة تظساصلظح  صتللليلةيح
2
 

 لعصرك صةنعصتنحنيلص يل صألصسة ةصليلشحعحةتق. 

 ت للصلت كلصلت س صةنيعصليريحلحةصألصلينتكلنحة. 

   تلساصلظعصلي حسل صإةالوصر تصألللعصننصلينتحيةحةصيكنتكلنحةصسطصل ةصلل. 

 تسسلصلستاةحعصلينتكلنحةص لةحزصرنكيجصإضحسيجصألصإاسحيسحصإي صنستني صأاا. 

                                                           
1

ص.32 صصصمرجع سابقيلس صة يعصسكعحنصليعح طصللحشعصسلزيص رحألصليترح ي صصص– 
2

ص.ص22 صصص2112رنحن صل ا ن صص ص لاصلياليجصيكلشاصلليتلزيع ابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلوماتالرقرعحصلهللصسليكعصلي سرحن صص– 
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 حنص ااتلقلصليريحلحةصللينتكلنحةصننصنل. 

 ص1.ليسارجصللي رحة صللينل ل يجصللي  ج:صت ق صتللليلةيحصلينتكلنحةصر تصنلحسعصنلسح

 .مكونات تكنولوجيا المعلومات: المبحث الثاني

للينتن كمجصسمطصصسمطصلينلللمحةصلينح يمجصيك حسمل صتتللنصتللليلةيحصلينتكلنحةصنمنصأارمعصتقليمحةصساريمجصتتن مل

لليتازين صلليرانةيحةصل حر تصليريحلحةصللذلصتللليلةيحصليشرلحة صللذلصصقاالجليل  تصلينالزيجصلل  لةصلق احلصلل

ص.نحصسيتعصتلحلي صرحيتننيلصسطصلذلصلينر ن

-I المكونات المادية: 

تتن مملصلينلللممحةصلينح يممجصسممطصل ةممزلوصلينممكرجصللينكنلسممجصنممنصلي حسممل صل مم صلحلممةصل ةسممزتصألصلينلللممحةص  

سطصليتحيعصليةزوصل سحألصلل لعصلل ل اصلكنجصللحلةصتأاذص يزلصلريالصننصلينلمحنصلينح يجصسطصر ليجصظسلاصلي لسرجص

يل اتسحصلتت  صأةزل سحصللراصأ ةحنسح صرك صرلألصنحصللصنلةل ص حييحص يمنصأنمر ةص كيكمجصليلكنمجصنماياتصلي ةمعص

نمرسحصل نظسمحصل نكسمحصنمنصنلمحنص اماصل صت تمحجصإيم صنللنمنحةصنلحليمجصللسمتجصيلصلسسكجصل سمتتنحلصينلمنصلقكسمح

ص.إي صتتاي صلي حسل ص عصإي صنلللحت صلينح يجليتلناصصيذييصسل صلتعا صسطصلذل

-1-I تعريف الحاسوب: 
ةسمممممحزصألص يمممممجصتتلممممملنصنمممممنصرمممم  صنمممممنصليل ممممم لةصلينسمممممتقكجصيعكممممم صركيسمممممحصلينلللمممممحةص"صيتمممما صلي حسمممممل صرألممممم صصصص

صص((Softwareركي صلينلللحةصليكيلجناتكنج صلليةزوصل،ااصيعك صص ينصيقلعصللصنلسحصرنسنج( (Hrdwareلينكرج
ص2". ينصتتللنصننصرانةيحةصناتكنجصنلسحصنحصللصيتشايلصليةسحزصلنلسحصنحصللصيكتعري صرك صليةسحز

لينعكلرممجصيتشمممايلصصاليلتالليمممجصتسممحر صسممطصت كيممملصليريحلممحةصلتنسمميالحصلأ لوصل للنمممص يممجص"لي حسمم صل،يممطصررمممحاتصرممن

اتصنممنصلينتكلنممحةصلينتتكقممجصرحيلظممح  صليناتكنممجصلحيتنليمملصلليناممزلنصليتنكيممحةصلنممحصيسممحر صركمم صت ايمميصلنيممجصلريمم

ص3".جلريحلحةصأاا  ص ينصيسسلصليلنللصإي صلذ صلينتكلنحةص تاحذصليقالالةصلي زن

                                                           
1

ص.283 صص2114 ص لاصلي قحسجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صعلم المعلوماترنح صرر صليللح صلينرحغ صص- 
2

 ص لاصلييحزلايصليتكنيجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صات الحاسوب في اإلدارة والتسويقتطبيقرر صليلحناصأ ن صةال لةصلن نل صن ن صليتةكللط صص– 
ص.22 صص2112

ص .224 صص2114 صلي لاصليةحنتيج صلقسلل ايج صننا صمقدمة األعمال في عصر التكنولوجيال االن صن ن صنحيحصلي لحليصص-ص3
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-2-I المكونات المادية للحاسوب  

يمج صلأةسمزتص صلل م تصليتشمايلصلينالزصلق امحلأةسمزتص:صينلنصتقسيعصتكيصلينلللحةصإيم صأارمعصنةنلرمحةصأسحسميجصصصصص

ص:لليشللصليتحيطصيلضحصلينلللحةصلينح يجصيك حس صل،يطص صلل  لةصليتازينلقاالج

 2الشكل رقم                                   

 المكونات المادية للحاسب اآللي                           

صصص

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 

 ص لاصالمعاصاارةصاإلدارة  لن صتاةنممجصلنالةتممجصاسممحرطصن نمم صاسممحرطصلن نمم صسممي صأ نمم صررمم صلينتتممحلتشممنحنصلأامماص لسيمم صال :المصاادر

ص.705صص 8000صلينايخصيكلشا صليايح  صليستل يج 

ص:تتن لصلينلللحةصلينح يجصيتللليلةيحصلينتكلنحةصسطصأارتجصرلحناصأسحسيج

ل ممم تصصجحعصلي حسممم صل يلتاللمممطصرللسمممعيمممتعصأ لوصةنيمممعصلظمممح  صلينتحيةمممجصسمممطصلظممم:صوحااادة المعالجاااة المركزياااة -

لقنلحليمحةصليضمالايجصلي زنمجص لةمحزصص  تلل سمحصركم صةنيمعصصلينتحيةجصلينالزيج صليتطصتتتراصليةزوصل ل ماصألنيمج

نسحعصنتحيةجصلت لللصلينتكلنحةصلا حرجصةنيعصل ةمزلوصل اما صرحيلظمحعصلتلسمي صليتنملصريلسنمح صليمذييصتتترماصل م تص

ص1.ليقك صليلحر صيللص حس صإيلتاللطصلينتحيةجصلينالزيج

ص2:لت تليصرك لي حسل صصعيكنتحيةجصسطصلظحليا يسطصص ينصتتتراصل  تصلينتحيةجصلينالزيجصلطصلينللن

 لتقمملعصلممذ صليل مم تصرممأ لوصل رنممحلصلي حسمملريج صللينلعقيممجصلينعكلرممجصسممطصرنكيممحةصص:وحاادة الحساااب والمنطااق

ص.لينتحيةجصلي حسلريج

 ص.عصرتلسي صلتلظيعصلتال  صلتت لعصسطصرنلصليل  لةليتطصتقلصص:وحدة التحكم

                                                           
1

ص.ص23 ص22 صصصص2224 صنلترجصرينصشنأل صلقسلل ايج صننا صالمعلومات الكمبيوتر ونظمي طصننعن ص كنطصلن ن صليستي صاشرج صص– 
2

ص.322 صص2118 صليشالجصليتاريجصلينت  تصيكتسلي صلليتلاي لة صليقحلات صننا صالتعايش مع التكنولوجيالزلاصليايأل صص– 

 وحدة التخزين الدائم أجهزة االخراج أجهزة اإلدخال

 التخزين المؤقت
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 ينصتتلي صل  تصلينتحيةجصلينالزيجصرتلنيمذصليتنكيمحةصلتقمعصنمعصليمذللاتصليا يسميجصركم ص:صوحدة التخزين األولية 

ص.(ليكل جصل ع)يل جصإيلتالليج

 صسنمنص صلنسم  كقمجصليلنملصرمينصنسمتا نطصلي حسم  صللي حسمصتن لصل  لةصإ احلصليريحلمحة: وحدات اإلدخال -2

ا لصلذ صليل  لةصيستعيعصنستا عصإ احلصليريحلمحةصلليرمالنجصإيم صذللماتصلي حسم صلتتن ملصلسمح لصإ امحلصليريحلمحةص

 مممممحائصليرعح مممممجصلين قرمممممج صل  مممممالصصلينالمممممج صصيل مممممجصليننمممممحتيح صلينمممممأات صليشحشمممممجصلي سحسمممممجصليكنمممممأل :يك حسممممم صسمممممط

ص1.ليخ....لينحسح

ركم صصركم صليشحشمجصألصعرحرتسمحصألصإاالةسمحصرتما صليريحلمحةصللينتكلنمحةتقلعصلمذ صليل م لةص: وحدات اإلخراج -3

ص2. صلليعحرتحةصلنلرالةصلينلةشللصنلةصلننصألنسحصليشحشج

للطصليل  لةصليتمطصتامزنصسيسمحصلينتكلنمحة ص يمنصيمتعصتامزينصليتنملصأ لمحوصلسمتا لعصليرمالنجص:صوحدات التخزين -4

يمذلصزينصليا يسميج صيمذلص رم صنمنصعايقمجصنمحصي نظم صرشمللص ل معصن  تمحصتسمن صذللماتصلي حسمل صليتامصRAMسطصليذللاتص

ص3:يكطصرا ص لعصأشلحلصليتازينصل نظصليتنلصسطصنحصيسن صرل  لةصليتازينصلسينح

 لتت صننصأل اصأشلحلصليتازينصلستا لنح صلتلة صضننصل  تصليلظحعصلتستتنلصيتازينصلظحعص:صاألقراص الصلبة

ص.لي حسل ليتشايلصلليرالنجصلتللنصن رتجص لالص

 األقاااراص المرناااةDisquetteللممملص ممماصصنممماياصيقممماأصرللسمممعجص مممحائصل  مممالصصلينمممانصلين رمممةصسمممطصليل ممم تص:ص

 .لينالزيج

 األقاااراص المضااا وطة CD-ROM:نمممنصليقممماصصلينمممانصليقممماأصرللسمممعجص مممحائصصللممملص ممماصصسمممتت صألرممماصرل يممماص

صص4.ل  الصصلينضالعج

                                                           
ص -ص1 صليتر   صإرالليع صليلا يصلة ل صننص (دوات، التطبيقاتأللالنظرية، )مقدمة في نظم المعلومات اإلداريةنلحلصن ن  صلقسلل ايج  صليةحنتيج   صالي لا

ص.393 صص9001
2
ص.91 صص9002 ص لاصننحوصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صالحاسوب نماذج وتطبيقات في إدارة األعمال والتسويقلي عص نل صليشكرط صص- 

3
 .30 صص9002لنلزرلن صرنحن صل ا ن صص صزنزعصلحشالنأساسيات تكنولوجيا المعلوماتألح ينيجصلينينلصليتحينيج صص– 

4
ص.112 صص2002 ص لاصلل لصيكلشا صرنحن صل ا ن ص1 صع(منظور تكنولوجي) نظم المعلومات اإلداريةنزلاصشترحنصليتحلط صص- 
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 القرص فالشDisque flash :لينالزيمجصرمنصصتلصيكقمالوتصلليلتحرمجصليتنملصرحيل م لللص اصصذلصسمتجصلريمات ص حرم

 .PORT USBعاي صلينلنذ

-II البرمجيات وقواعد البيانات. 

سمممل صلتتممما صركممم صليرانةيمممحةصنمممنصاممم لصتتاينسمممحصلليتعممما صإيممم صألللرسمممحصللمممذلصرايمممجصصليتلنممماسمممطصلمممذلص  

ص.لللحتسحصلنزليحلحننسحصلصأل اصرك صليرالنجصليتعريقيجصلرك ص حر تصليريحلحةص ينصسلقلعصرذلاصتتايصليتتا 

-1-II البرمجيات. 

ص.لسل صيتعصليتعا صإي صتتاينسحصلألللرسح  

 -1-II1- تعريف البرمجيات: 

ص لي حسمل صليتمطصتتنملصركم صإ لاتصلينلللمحةصلينح يمجصلتشمايكسحصلنمحصتقملعصرناتكم صليتعريقمحةصلتتلطصرالنج  

 صلنمممحصتسمممحلعصليرانةيمممحةصسمممطصنتحيةمممجصMicrosoftل لنيتسمممحصأنمممر ةصتللليلةيمممحصأسحسممميجصيتشمممايلصلي حسمممل صن ممملص

صص1.لينتكلنحةصلتسةيكسحصلتق ينسحصلنااةحةصنني تص  لوصليتنلصلل  لاتصليتنكيحة

لينلللممحةصلي نا يممجصليتممطصتتمملي صإ لاتصنممللا صلقرمم عصل،يممطصلنتحيةممجصلتاممزينصص"لنممحصتتمما صليرانةيممحةصركمم صألسممح

ص2".للستاةحعصللقلصليريحلحة

-1-II2-  ص3:تقسعصليرانةيحةصرشللصرحعصإي :صمجياتأنواع البر

لتت صرانةيحةصضالايجصيتشايلصلي حسل صلتلظيعصر  مجصل  لتم صررتضمسحصليظمعصلمذلصليلملعص:صبرمجيات النظام -1

نممنصليرانةيممحةصرممالنجصليتشممايلصلليتممطصلممطصررممحاتصرممنصسكسممكجصليرممالنجصليتممطصتتمم لحصلين سسممجصليننمملتجصيك حسممل ص

ص.صنصلي حسل صلنس لتازنصسيسحص لاكيحصلتت صةزولصن

                                                           
1

ن سسجصليلال صيكلشاصلليتلزيع صص (االستخدامات والتطبيقات)تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمالغسحنص حسعص لل صلي نطصلأنياتصشلاليطصليريحتط صص– 
ص.32ص صص9030رنحن صل ا ن ص

2
ص.212 صص2112 صلي لاصليةحنتيج صلقسلل ايج صننا صالتقنيات الحديثة للمعلوماتلريلصن ن صناسط صص– 

3
ينحنصسحضلصليسنحال ط صص–  صليلال صيكلشاصلليتلزيع صرنحنتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهارحناصإرالليعص ل يكةطصلل  ص-232ص صصصص2112 صل ا ن ص 

ص.232
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للطصنةنلرجصليرالنجصليتطصتقملعصرتاةنمجصليتتكينمحةصلرإ م  صيامحةصليرانةمجصذلةصلينسمتل ص:صبرمجيات التأليفص-2

إيم صيامجصص BASIC ييليتحيطصإي صياجصل،يجصلرنتل صأاماصسإلم صتمتعصتاةنمجصليتتكينمحةصلينلتلرمجصركامحةصن ملصيامجصليرسم

ص.ينسنسحصلي حسل 

لطصنةنلرجصليرالنجصليتطصيستا نسحصلينستني صننصأةلص لصنشملكجصنتيلمج صأيصليرمالنجص :البرمجيات التطبيقيةص-3

ص1:ليريحلحةصست صللذ صليرالنجصتقسعصإي صر تصأنلح ص س صل غال صلينستنح صنلسحصسلة  رنتحيةجليتطصتقلعص

 :لللحصلنيزصرين:صبرامج التطبيقات اإلدارية -أ

 لينممممللا صليرشمممممايج صلل  لاتصصللياللتمممم صلليتسمممملي صلليتلزيمممممعص صلل  لاتصن ممممملصرممممالنجصلين حسمممممرج:صرممممالنجصإ لاتصل رنممممحل

ص.لظح  صإ لايجصنسنجصلينلترحة صنال رجصلينشتايحةصلليناحزن صلكسحصرانةيحةصت  ي

 لينم يالنصينسمحر تسعصركم صلتامحذصليقمالالة صتالمزصرتم صلمذ صليرمالنجصصحينلنصأنصيستا نس:صرالنجص رعصليقالالة

ل كممممل صينشممممل ةصإ لايممممجصسممممطصص EXecutivePackagن مممملصنةنلرممممجصلينلنممممذركمممم ص مممملصنشممممل ةصرنممممنجصرحنممممجص

ليتاعيعصللضعصلينللزلحة صريلنمحصنمنعصرتضمسحصل اماصيكنسمحر تصركم ص ملصنشمل ةصن م  تصلن محلصأاماصنمنص

ليممممذيصيسممممحر صلينمممم ياصركمممم صلاتيممممحاصأسضمممملص مممملصنممممنصليرمممم ل لصصdecisionanalystصلممممذ صليرممممالنجصن كمممملصليقممممالالة

ص.تقليعصليلنطصيكر ل لصليناتكنجلينعال جصرنصعاي صلي

لممطصليرممالنجصلينسممتا نجصسممطصنتحيةممجصليريحلممحةصليتكنيممجصسممطصلينةممح ةصليايحضمميج ص: باارامج التطبيقااات العلميااة -ب

 .ليتةحا صلر لنصليتنكيحةصج صلنال رللق نحو صلليتننيعصليسل سطصلليسل سيجصلليتكلعصليعريتيج

لية لللصلقيلتالليج ص:صطصتنلنصننصنتحيةجصليريحلحةصللينتكلنحةصن للطصليرالنجصليت :برامج التطبيقات العامة -ج

 2.اسلنحةصلي حسل  صرالنجص للر صليريحلحة صرالنجصليراي صلقيلتاللط صنتحيجصليلنلص

لمممطصل لظنمممجصلينتاننمممجصلل ل ممماصتعممملالصسمممطصرانةيمممحةصليتعريقمممحةصللمممطصرمممالنجصيكمممذلحوصص:األنظماااة الخبيااارة -د

النجصننص لصلينشل ةصرلضحصرنصليارالةصليرشايجصليتطص  ص صتللنصسطصزنحنصلنلحنصلينلحرطصإذصتنلنصلذ صلير
                                                           

ص .022 -020 صصصصص2113 صليلال صيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن ص3ع، (نما)نظم المعلومات اإلدارية سكيعصلي سليج ص -ص1
2

ص.32ص صص2121 ص لاصلييحزلايصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صاإلدارة اإللكترونيةست صغحي صيحسين صص– 
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 يممنصرلمم نحصت تممحجصلين سسممجص تاممحذص ممالاصي مملصنشمملكجصنتقمم تصسإلسممحصتكةممأصرممح تصيلنممي جصليارممالوصصلي حةممجصإييسممح 

تل تمممج صلتكةمممأصليلحسيمممجص مممللصعريتمممجصلينشممملكجصللمممعصيممم اللنصليرممم ل لصلينتممملسات صلسممماصصليلةمممحح صلتلمممحيي صليتنممملصلين

ستالتيةيجصلقرم ن صلل لظنمجصلياريماتصت محللص ليشالحةصإي صلني جصليارالوصسطصشالوصلينت لة صلي نج صلل  تلحوصلل 

 صإنصل لظنجصليارياتصرحيعرعصلطصألظنمجصنملعص مالاصألصأةسمزتص حسملريجصلرانةيمحةصنليرشاييصأنصت لصن لصليارالو

تسممحليصألص تمم صتتتمم  صليارممالوصليرشممايينصسممطصصوينصسممطصل  لي مملصلينشممحلل صلتسممتعيعصأنصتنمملصإيمم صنسممتل صنتمم

ي صسطصصل لظنجصليارياتصصرعريتتسحصلطصساعصتعريقطصننصليذلحوصل نعلحرط صلللحيصتعري ص رت صل اتنحنحة

ليتشايصصليعرطصلنحصأنصل لظنجصتلتشاصسطصنةح ةصتعريقيمجصنتقم تصلمإ لاتصليتقمحالةصلليقم الة صاعمعصليشمالحة ص

ج صتقييعصليت لعصلي لاكطصلت كيلصلياعأ صلينلماتصل سحسميجصلالوصليملظعصلياريماتصرسميعج صسمحياراتصتلتقملصلني جصضايري

ننصليارالوصإي صلي حسل صرتازيلسحصسطصلي حسل  صليست ريسحصنسمتا نلصلي حسمل صللنمي جصنتيلمجصرلم صلي حةمج ص

ليارياتصليشاصصلين تحجصإي صصنتيلج صلرت صذييصتلنحصل لظنجصليستعيعصلي حسل صأنصيتلنلصإي صإستا نحة

 صص1.ل ستشحاتص تاحذصليقالاصلينلحس 

-2-II قاعدة البيانات 

صص.سل صيتعصسطصلذلصليتلناصليتتا صرك ص حر تصليريحلحةصلنتاسجصنزليحلحصلريلرسح

-2-II1- ص:تعريف قاعدة البيانات
للصليريحلحةصللينتكلنحةصلينتللة تصصتتا ص حر تصليريحلحةصرحيننسلعصليتحعصألسحصلينستل عصليذيصيشتنلصرك صصصصصص

ليضي صت   ص حر تصليريحلحةصرألسحصتشتنلصسقعصرك صليريحلحةصللينتكلنحةصليناتزلجص طصصعسطصلين سسجصأنحصرحيننسلص

 2.ليللنريلتاصلليتطصتتلساصيكنتحيةجصل،ييج

يتللنصصليسةلصر لا ننصليسة ةصلصصحةصللينك صللصنةنلرجرشللصنكنص حر تصليريحلحةص ينصتازنصليريحلحةصسطصصص

 ينصلي قلصيتللنصننصصليعحي صين لصرلناصسطص قلص حر تصريحلحت صلسعننصرلحناصأنااصلطصلي قللصن لص

                                                           
1

ص.81 صص2222 ص لاصلينلحلجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صنظم المعلومات والذكاء االصطناعيليسحينط صر وصرر صليازل صص– 
2

ص.28 صص2223 ص لاصليشال  صليقحلات صننا صعلى الكمبيوتر ةالتطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنين ن صن ن صليسح ي صص– 
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لنحصتضعصأيضحصلن صصBitر  صننصليرحيةصلليرحيةصننصليرية ل حر تصليريحلحةص صتضعصنكنحةصليريحلحةص س صلل 

ص1.للصرلناصننصرلحناصليريحلحةصلينتحيةج  ي صيكت  حةصرينصليسة ةصلينلةل تصسطصلينكنحةصلتلني صي

ص:لين لصليشللصليتحيطصليتالي صليسانطصيقحر تصليريحلحةص
 3الشكل رقم

 التركيب الهرمي لقاعدة البيانات
 
 

 
 
 
 
 
 

 ص2111 ص لاصلينلحلجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صتحليل وتصميم نظم المعلوماتست صغحي صيحسين صص:المصدر
 .222ص

-2-II2-صص:تمزايا وعيوب قاعدة البياناص

 2:تتن لصلينزليحصليتطصتتل صرك صلين سسجصليتطصتستا عص حر تصليريحلحةصسطصليتحيط   

ص.تللة صعايقجصنلظنجصلشنلييجصيتسةيلصلتح جصألشعجصلين سسجص-

لينتتحنكينصنتحص صلصتلساصنستل عصريحلحةصيكرطصنتعكرحةصلينتكلنحةصيكتحنكينصسطصلين سسجصرك صناتك صنستليحت ص-

ص.صرعايقجصنل  تصلنقللج

ص

                                                           
1

ص.228 صص2111 لاصلينلحلجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صص تتحليل وتصميم نظم المعلوماست صغحي صيحسين صص– 
2

ص.232 صصمرجع سابق صن ن صن ن صليسح يص- 

صلينك صص                  

 سجل                   

 حقل                   

                    

 بايت                    

 بيت                    

 

DATA BASE 

fil 

Record 

filed 

BYTE 

BIT 
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صلينتكلنحةصرحين سسجص صتلرعصننصر عصليلرطصألصليقنلاص طصإ لاتصنلا  صليريحلحةصسإلسح صريل ص حر ت أنح

ص1:ليشنلصذييصرك 

رك صرنصليتنكيحةصلياحنجصصلتزلي صليناصصأنحعصل سال صألصلينةنلرحةصننصاحاجصري جصلين سسجصيلطصي نكلصص- 

 .رحين سسج

صننتكلحةص  لوصرت صليتاييالةصغياصلينتتن تصسطصلظحعصلين سسجصلينح يصلحات ألصي صليناصصأنحعصل سال تزلص-

ص.لين سسجصلتيةجصيكسا حةصرللسعجصلي حسل 

لتنسياصنااةحةصلينتكلنحةصصتزلي صليناصصأنحعصل سال صلينت ارينص ستا لعصنللا صليريحلحةصرعايقجصغياصسكينجص-

ص.لحةصرأسكل صنضكلليلحرتجصننص حر تصليريح

صللنحوت  صرنتحييج صليريحلحة صإ لات صت سين صعاي  صرن صللينسحلئ صليتيل  صتقكيل صنن صلين سسج صت حلل صلنح

ص.لت سينصنقحييألصل نن

III-ص.الشبكات

لترح لصلينتكلنحةصليذيصر أصرراصليشرلحةصلين كيجصلرت صذييصصلليتللنلصي تنحلتت صليشرلحةصألعصلسيكجص

تمطصلمحنصنمنصأرظمعصلتح ةسمحصظسملاصل لتالمةصليتمطصلتسمتةصيتشمنلصأ عمح صلللرلمحصليتمطصظساةصليشمرلحةصليللسمتجصلي

سل حللصليتتا صرك صليشرلجص عصإي صألعصألللرسمحصليتمطصتتن ملصصليتلنالسطصلذلص تسنحصرترح لصلينتكلنحةصرسسليج 

ص.سطصلقلتالةصللقلتاللةصللقلستاللة

III-1- تعريف الشبكة : 

نةنلرممجصنممنصل ةسممزتصليناترعممجصنممعصرتضممسحصليممرت صرلينيممجصنتيلممجص ممح اتصركمم ص"صصحركمم صألسممصتتمما صليشممرلجصصصصصصص

ص2".ترح لصلينتكلنجصسينحصريلسح

ص
                                                           

1
ص.232 صصمرجع سابق صن ن صن ن صليسح يص– 

2
ص.3 صصص2118 صلق لاتصليتحنجصيكعرحرجصلليلشا صليقحلات صننا صالشبكات المحلية واإلنترنترر صلينتححصليتنينطصلليي صس نج صص– 
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ص1:ل  صسحر ةصليشرلحةصرك صت قي صسلل  صر ي تصنلسح

 تاني صليل ةصننصا لصل تنحلصلينرحشاصلليسسليجصسطصلي نللصرك صلينتكلنحة. 

 ليلحتةجصرنصترحر صليل  لةناللجصألراصسطصل  لوصلليتاني صننصليقيل ص. 

 تقحسعصليرالنجصلليل ح  صلت ريعصليتنلصليةنحرطصللينسحلنجصسطص لصلينشحللصلينشتالج. 

 ص.ترح لصلينكنحةص ينصيستني صر تصنس ليينصننصلينللا صلينشتالجصقلشحو صإضحسجصإياحوصللقع عصرك صلينكنحة

III-2- أنواع الشبكات: 

ستا لنحتسحصلتزلي صل لتنحعصرسح صلألعصلذ صليشرلحةصلأل المحصلسمتا لنحصلصتت  ةصألللعصليشرلحةصلنحصتت  ة
ص.لقلتالة صلقلتاللة صلقلستاللة

III-2-1- اإلنترنتINTERNET: 

 .تتاي صلقلتالةص عصإي صلستا لنحتسحص سل صلتعا صسطصلذلصليللعصإيص  
 :نترنتتعريف اإل  - أ

نتنكجصسينحصريلسمحصرشمللصينلمنصنسمتا نسحصنمنصلينشمحالجصنةنلرجصلح كجصننصأةسزتصلي للسي صلي"صللطصررحاتصرنص 
ص2".لترح لصلينتكلنحةصلللصشطوصأاا

شرلجصننصليشرلحة صتارعصرينصلي حسرحةصل،ييجصسطصلينةحلصليتةحايصلل لح ينطصللي للنطصسطصلملص"صلقلتالةصلطص

ص3".لي للصرراصليتحيع

ل صلقتنماصركم صرتم صليام نحةصللينتن كمجصيإللتالمةصرم تصألةم ص سمتا لن صيلللمحصسم : استخدامات اإلنترنات - ب

 4:سط

                                                           
1

صالملتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ ص" لاصألظنجصلينتكلنحةصسطصتلنيجصليق اتصليتلحسسيجصيكن سسج"زريايصالرح صص– 
ص.43 صصص2113أسايل23/ص22 صةحنتجصليةزل ا االقتصادي الجديد

2
صص–  صل ا ن في مجال التجارة النقالة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتهارشياصررحألصليت    صيكتلنيجصلق لايج  صليتاريج صلينلظنج  صصص2112 

ص.222
3

ص.234 صصص2113 صن سسجص لاألصلي لييجصيكلشاصلليتلزيع صلقسلل ايج صننا صنظم المعلومات اإلداريةأ ن صسلزيصنكلايج صص– 
4

ص.صصصص270 -240 صصصصص2111أ لحوصليلشا صليايح  صليستل يج صصج صسساسجصلينكيصسس صليلعليالحاسب وأمن المعلومات سنصعحلاص لل  صص– 
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للقن صر صلياسح لصليتطصيتعصإاسحيسحصننصشاصصإي صأااصرراصليشرلج صللطصلسيكجصلتنحلص: البريد اإللكتروني -

  .رح،ااينصلرك ص اةجصرحييجصننصليلنحوتصي تنح

لليمحصرمنصعايم ص يمحعصلين سسمحةصشرلجصلقلتالةصسمطصرقم صلينمنقحةصليتةحايمجصإيلتاصصتستا ع :التجارة اإللكترونية -

رإر ل صنن حةصاحنجصسطصنلل تسمحصركم صليشمرلجصينلمنصليم اللصإييسمحصلل عم عصركم صليرضمح عصألصليام نحةصليتمطص

اسمحي صإيم صلين سسمجصإيلتالليمحصيشم نصليرضمحرجص تق نسحصلذ صلين سسجصليستعيعصالغ صليشالوصتتر جصلنلذجصنتينصلل 

ص.لينعكل صإيي 

لقمملصلينكنممحةصرحسممتا لعصرالتلممللصلقمملصلينكنممحةصلرممنصعايمم صلممذ صنصعايمم صليشممرلجصأيضممحصينلممنصرمم: نقاال الملفااات -

رت صلينكنمحةصنمنصنلل معصناتكنمجصركم صليشمرلجصإيم ص حسمر صألصليتلمألصللمذ صلينكنمحةصصليلسيكجصينلنصيكنستني صةك 

   لرنلنحصيستتحنصرسذ صليا نجصسطصت  ينصنلل عصلقلتالة ررحاتصرنصتقحاياصألصر لنصألصرالنج

(LA Mise a jour des sites) 

يسممتعيعصلينسممتني صأنصيتمما صسسمماألصلينلل ممعصليتممطصينلممنصنلسممحصلي نممللصركمم صلينكنممحةص :البحااث عاان الملفااات -

 ييمجصتسمحر صنسمتا نطصليشمرلجصصركم صليلنمللصإيم صلينلمحنصليتمطصصللملصررمحاتصرمنصأ لتصر منصأاشمطرحستا لعصاح عص

للمذلصليلظمحعص ص"صةملسا"سيالليلحصينلنصننصا ي صلي نللصرنلل عصصتازنصسي صلينكنحةصليتطصياي للسحصلرحين لصرلظحع

ي تحجصإي صأيصرالنجص ستا لن صسرنةا صل تنحلصرأيصنل معصسيالليلمحصيسمتعيعصلينسمتني صأنصيم الصنمحصيمل صلير منص

ص.رل 

لعصلظحعصنلحنصسطصليتحيعصرحستا صرك صليشرلجصسطصأيصل،ااينصنينلنصليتاحع صنرحشاتصنعصلينستني ي: المحادثة -

ص.لين ح  ج
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إنصليشرلجصليتللرلتيجصلطصييسةصشرلجصلقلتالةصللملصرملصألسمحصةمزوصنلسمح صللمذلصليةمزوصنسمعصص:الشبكة العنكبوتية -

لةللايص ينصألسمحصتشمتنلصركم صر ملنصلنتكلنمحةصنسنمجصل  ي مجصتقم اصرنكيمحاصنمن جصلرحيتمحيطصرنملص امللصلمذ ص

ص1.يشرلجصليتحينيجليشرلجصإي صلقلتالةصرك صتلسعصلرياصسطصلستا لعصل

III -2-2- اإلنترانتINTERANET : 

 .لذلاصسلل  لحصللينا صريلسحصلرينصلقلتالةصسل صيتعصليتعا صإي صتتاينسح 

 :نتاتعريف اإلنتر  - أ

شمرلجصلتنمحلصاحنمجصتسمتا عصلينمللا صلينتح مجصيإللتالمةصنمنصأةملصتلزيمعصلينتكلنمحة ص يمنصينلمنص"صلطصلةللقلتاص 

لجصتتتنم صركم صينةنلرحةصاحنجصسقعصلي اللصإييسح صللقلتاللةصلظمحعصل يم صلينمكجصرحقلتالمةصسسملصيتلملنصنمنصشمر

ةممالولة ص لمملنصلينتكلنممحةصسيمم صلتسممنحصرتمملسياصامم نحةصر يمم تص شمماحصصن مم ل ينص لامملصلين سسممج صلتنتممحيياصلل 

2".ن نيجص
 

 :فوائد اإلنترانت - ب

 صسطصرنكسحصص صتللنصنستل تتلين سسجصليلل   ن سلرجص لالصرنصشرلجصنتكلنحةصعبارةحيث اإلنترانت    

لليشممرلجصليتللرلتيممجصلنتحييالممحصليناتكنممج صسسممطصإذنصشممرلجص لاكيممجصسممطصصركمم صتللليلةيممحصشممرلجصلقلتالممةصلنتحيةتسممح

يم صليناليملنصرحيلنمللصإسقمعصلمعص ننصلنمل صل نمل صركم صليريحلمحةصلنلظنملصلين سسمجصلين سسج صتستعيعصأنصتم

 3ص:نتت  تصلكانسحصسطصل،تطص  صلقلتاللةصرك صلين سسجللقلتاللةصلننصسلص

ص.تقكيصصليتلحيي ص-

ص.تسنحصرت نيلصلينكنحةص-

                                                           
1

ص.224 صص2121 ص لاصأسحنجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صإدارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثةرنحعصللاصلي ين صص– 
2

العلوم صمجلة ص("السجصلستع ريجصيكلل عصلينكسعيلط )لتللليلةيحصلينتكلنحةصلي  ي جصلأ الحصرك صليقالالةصسطصنلظنحةصل رنح"صرنحعصن ن صلير ينط صص– 
ص.232 صص2113 صغزت صسكسعين ص2 صليت  24 صلينةك (سلسلة الدراسات اإلنسانية)اإلسالمية

3
ينحنصسحضلصليسنحال ط صص–   صصصصص2112 ص لاصلينسياتصيكلشاصلليتلزيعصلليعرحرج صرنحن صل ا ن صشبكات المعلومات واالتصاالترحناصإرالليعص ل يكةطصلل 

ص.32 ص32
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 .تلسياصليل ةصلليةس ص-

 .لايجصرنصعاي صلنحذجصنتيحايجصنتن صركيسحتلساصلقلتاللةصتلظيعصترح لصلينتكلنحةصلليا نحةصلق ص-

 :الفرق بين اإلنترنت واإلنترانت -ج

سحقلتاللةصلطصشرلجص لاكيجص صتتت  ص  ل صلين سسجصللطصتتنيزصرنتظعصانح صصلقلتالةصللينا صرينص

 :لقلتالةصللقلتاللةصينلنصتكاينسحصلية للصليتحيط

 1الجدول رقم

 رانتنت واإلنتبين االنتر  تأهم الفروقا 

 ص(غيماصنلشملات)، سمطصليتكملعصل  تنمح يجص  لتملالصأعال ج، دور اإلنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق، إرالليعصراتط: المصدر    

 .84، ص8002-8008صةحنتجصليةزل ا 

III-2-3- اإلكسترانتEXTRANET:  

اجصشممرلجصللتالممةص لاكيممجصنتلسممتجصللنتمم ةصامم نحتسحصإيمم صنسممتا نينصاممحاةينصناممليينصنممنصاممح":صلتتمما صركمم صألسممح

لين سسممجصرممأنصيلمملنصيسممعص مم صلسممتا لعصن مم  صإيمم صشممرلحةصلين سسممجصلي لاكيممجصللقلسممتاللةصننيمم تصنمم  صيكممارعصرممينص

 اإلنترانت اإلنترنت الفرروقات

 الملكية

 الوصول

 المحتوى

ص.للجص   صأيصشاصغياصننك

ص.ينلنصليلنللصإييسح

ي تمممممليصركممممم صنللضممممميعصلنتكلنمممممحةص

ص.ناتكنجصلنتت  ت

ص.صصصصصصصصصصصصصصللصنكيصيكن سسج

صلنللصل شاحصصلينسنلحصيسعصسقعص

ي تممممممممليصركمممممممم صنللضمممممممميعصلنتكلنممممممممحةص

صاحنجصرحين سسج
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لين سسجصلليزرح نصلليشالحوصللينملا لن صللمعصننمنصيتنتتملنصر م صليم اللصركم صنل تسمحصلذيميصرحسمتا لعصلكنمجصسماص

ص1".ت   صيللصنلسع

 ونظام المعلومات تكنولوجيا :المبحث الثالث

ل  تنح يجصللمذلص لم صينللسمحصنمنصتقم يعصنتكلنمحةصننيم تصصةعصلينتكلنحةصذلصألنيجصسطصلين سسححيتتراصلظ 

لياكعصلينلةل صريلم صلرمينصتللليلةيمحصتكلنحةصلصلةصللظالص لنيجصلظحعصلينلسايتجصيكنستا عصتسحر  صسطصلتاحذصليقالاص

ليتتمما صركمم صلظممحعصلينتكلنممحةصلتقمم يعصصلينتكلنممحةصسممل حللصسممطصلممذلصلينر ممنصتقمم يعصإعممحاصرممحعصينلممنصنممنصا يمم 

 تسممممحصرتللليلةيممممحص شممممح تجصل سممممتا لعصسممممطصلين سسممممحةص ممممعصللممممح  صرصجناتنمممماص لممممللعصلظممممحعصلينتكلنممممحةصليناتكنمممم

ص.لينتكلنحة

-I نظام المعلومات : 

ص  صلللضح  صلريا صرشلل صل  تنح يج صلين سسحة صسط صلينتكلنحة صألنيج صلينتاننلنصتتزلي  صرحة  ت 

لينحصلحنصتالي صرنكيحةصصل سحسطصللي حسع صلينتكلنحةصسطصلين سسجصرألسحصلينلا صلظحعلنحةصلصيلظالنصإي صلينتك

ل رنحلصيكن سسجصللصيشنلصةنيعصليلشحعحةصيكلظح  صل سحسيجصيكن سسجصل  تنح يج صسإنصليلةححصسطصللصنلسحص

صلين ياص صإيي  صي تحج صنح صلل صتكريج صسط صسيسح صلينتاننج صلينتكلنحة صلظع صلةحح صرك  صليلشحعحةصيتتن  صيسذ  لن

ص.صلليلظح  صسطصلتاحذص الالتسعصليتطصتتلة صل لصتكيصل ل ل صلين   تصأنحنسع

رلمحصأل صليتعما صصيةم انتكلنمحةصسينحصسر صتعا لحصإي صننسلعصلينتكلنحةصل ت صيتنلنصيلحصننصسسمعصلظمحعصلي

صص.تاسجصنلللحت ننصا لصتتاين صلنصإي صننسلعصلظحعصلينتكلنحةصرلحنا ص عصذلا صتتاي صليلظحعصلصإي

-I1- مفهوم النظام:  

 .سل صيتعصليتعا صإي صليلظحعصننصا لصتتاين صلذلاصرلحنا 

 

 

                                                           
1

ص.43 صص2122 ص لاصلي حن صيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صإدارة تكنولوجيا المعلوماتاضاصننرححصليعيعط صص– 
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 -I1-1- تلة صليت ي صننصليتتحاي ص للصليلظحعصلننصريلسح: تعريف النظام: 

نةنلرجصننصليتلحنا صياترعصرتضسحصرتضحصرشللصر  حةصنلظنجصتست صإيم صتلنيمذصنةنلرمجص"صيتا صرأل صليلظحع

للياحيمحةصلين السمج ص رم صنمنصأنصصجل ل ل صليتمطصتتنملصنتمحصرشمللصتمللسقط صيت قيم صرتم صل لم ل صليناسملنننص

ص1".يللنصأةزلوصليلظحعصنتللسقجصرشللصسكيعص

ري تمم صنةنلرممجصنممنصليتلحنمماصألصل ةممزلوصليتممطصتتنحرمملصلتتلحنمملصنممعصرتضممسحصليممرت صلنممعص"صلنممحصيتمما صركمم صألمم 
ص2".يت قي صل  صألصأل ل صنتيلج

صتلحنمماصلينتالرعممجصلليتممطصتتنحرمملصنممعامم لصليتتمماينينصليسممحرقينصلسممتلتجصأنصليلظممحعصررممحاتصرممنصنةنلرممجصنممنصليصنممن

ص.رتضسحصننصأةلصت قي صل  صن   صلن ا ةصأيصلظحعص  صتللنصررحاتصرنصنااةحةصلظحعصأاا

-I1-2- ص:عناصر النظام

ص.ذيجصليتلسيج صليتنكيحة صليتاةتتن لصرلحناصليلظحعصسطصللصننصلين ا ة صلينااةح

إي صليلظحعصننصرلحنماصلنملل صامحعصلعح مجصسمللوصلمحنصننم الحص لاكمطصصلطصللصنحصي ال :INPUTS المدخالت-

 صسحينسممممتل لةصتكقممممجصرتنكيممممحةصلين سسممممجصل  تنممممح يجألصاممممحاةط ص يممممنصأنصليريحلممممحةصتشممممللصنمممم ا ةصليلظممممحعصلينت

 3.ليري جصلين يعجصتشللصن الصليلظحعصلين حسرطلليل ح  صليتطصتنلاصليتنكيحةصلينحييجصرينصلين سسجصل  تنح يجصلص

للطصتن ملصليةحلم صلينلمطصنمنصليلظمحعصللمطصنةنلرمجصنمنصليتنكيمحةصلين حسمريج صلرنكيمحةصص(:العمليات)المعالجة  -
لينقحالجصلينلعقيج صلليتكايص صلليتنلي  صللينازصليتطصتةا صرك صليريحلحةصلين اكجصرس  صت ليكسحصإي صنتكلنحةص

ص4.ليلسح طتق عصيكنستني ص
 

                                                           
1

ص.242 صصص2121 ص لاصلللزصلينتاسجصليتكنيجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صاتجاهات في إدارة المعرفة والمعلوماتةنحلصيلس صر يا صص– 
2

لقلسحليجصلل ةتنحريج صصن صرينصيك السحةصللير لص(دراسة في نظم المعلومات وتحديث المجتمع)العصر الرقمي وثورة المعلوماتسحيع صن ن صنحيحصص– 
ص.22 صصص2112لقسلل ايج صنناص

3
ص.22 صصص2118 ص لاصلير ليجصلحشالنصنلزرلن صرنحن صل ا ن صتحليل وتصميم نظم المعلوماتاالن صرنحعصليل ل صل ص– 

4
ص.21 صصص2112 ص لاصلييحزلايصليتكنيجصليلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صأساسيات نظم المعلومات المحاسبيةإرالليعصليةزالليصلرحناصليةلحرط صص– 
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تت ممللصلينمم ا ةصرنتمملصرنكيممحةصلينتحيةممجصإيمم صلينااةممحةصليتممطصتعمماحصسممطصليري ممجص : OUTPUTSالمخرجااات-

لين يعجصألصتستا عصلن ا ةصة ي صيكلظحعصلنس  صلليتطصتللنصلسم صأشملحلصنتتم  تصلحيتقمحايا صلليةم للل صلليقملل عص

 1.لل شلحلصليريحليج

رك صرنلصليلظحعصأيصألسحصلينااةمحةصليتمطصصنجص يحألصا صستلصلينستني يلطصرنكي :Feed backالت ذية العكسية -

ألصص(لين سسمجصل لام)تاةعصإيم صليلظمحعص حليمج صلننمح اصيكنتكلنمحةصلينلمنصأنصتلملنصليتاذيمجصليتلسميجص لاكيمجصنمنص

 2.لتستا عصير وصألصيتايياصليتنكيحة(صصجاحاجصلين سس)احاةيجصننص

 :لليشللصليتحيطصيرينصرلحناصليلظحع

 4كل رقم الش

 عناصر النظام

 

ص

ص.22 صص2111رنحن صل ا ن صص ص لاصلي قحسجصيكلشاصلليتلزيع (ماهيتها ومكوناتها)نظم المعلوماترنح صلينرحغ ص: المصدر

-I2- مفهوم نظام المعلومات : 

ص.سل صلتعا صسطصلذلصليتلناصإي صتتاي صلظحعصلينتكلنحةصلرت صذييصإي صنلللحت 

-I2-1- ام المعلوماتتعريف نظ: 

صلينتكلنحةصرك صأل  صينلنصتتاي صلظحع صللينلللجصنةنلرج" صلينالرج صرأرنحلصصننصل ةزلو ذلةصليت  ج

ص3".ةنع صنتحيةج صلازن صلتلزيعصلينتكلنحةصي رعصأرنحلصنلحرجصللتاحذصليقالالةصسطصلين سسج

                                                           
1

ص.21 صصص2114 ص لاصلل لصيكل  صرنحن صل ا ن صالمدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةن ن ص سينص لصساجصليعح ط صص– 
2

ص.22 صصصمرجع سابقحناصليةلحرط صإرالليعصليةزالليصلرص– 
3

ص.222 صصص2118 صإ الوصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صالعملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتنزلاصشترحنصليتحلطصلشل طصلحةطصةلل  صص– 

 لينااةحة لينتحيةج لين ا ة

 ليتاذيجصليتلسيج
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شايلصلتازينصلتلزيعصنةنلرجصننصلقةالولةصليتطصتقلعصرةنعصللستاةحعصلت"صللنحصيتا صأيضحصرك صأل 

ص1".لينتكلنحةصيت ريعصلتاحذصليقالاصلليا حرجصسطصليتلنيذ

ص صليتلحنا صنن صنةنلرج صلينتكلنحة صلظحع صلينتلليج ) ين صلينحييج  صليرشايج  لقةالولة صصلينح يج 

لينتلحسقجصللينتلحنكجصنعصرتضسحصليرت صننصأةلصإلتحجصنتكلنحةصنني ت صلذييصرنصعاي صليقيحعص...(صليرانةيحة

ينحلصلينتكلنحةصإي صلينستا نينصرحيشللصلين  عصلسطصليل ةصلينلحس صننص رلظينجصتةنيع صتازين صنتحيةجصلل 

 2.نح رجذص الالةصن ي جصلصأةلصنسحر تسعصسطصأ لوصليلظح  صلينللكجصيسع صلرحيتحيطصلتاح

-I2-2- 3:يتللنصلظحعصلينتكلنحةصنن :مكونات نظام المعلومات 

 صوالمعدات زةاألجه ص: صلل صللي نظصللط صللقاالج صلق احل صلسح ل صنن صللينت لة صيألةسزت صلينح يج ليتلحنا

ص.للينتحيةجصلل تنحل

 صرانةيحةصليلظعصلتتلطصص:البرمجيات صلي للسي صلتلقسعصإي ص سنينصلنح للطصل لظنجصليتطصتشتالصرللسعتسح

صل صنن صللستاةحرسح صليريحلحة صتماتي  صن ل صليتنكيحة صتلنيذ صرك  صتسحر  صليتط صليرالنج صلرانةيحةصتكي يذللات 

 ليتنليعيحلحةصلينلظنجصن لصرالنجصل ةلاصللين حسرجصلرالنجصليتعريقحةصللطصليتطصتمقملعصرمتمشايلصر

 صياناتقاواعد الب ص: صليناترعج صليريحلحة صنن صنةنلرج صل تيحةحةصصرتضسحرللط صنع صتت وع صرعايقج للينلظنج

ص.لنتعكرحةصلينستا نين

 صراءاتاإلج صلتاص لط: صرلن  صتمقلع صلليتتكينحةرنكيحة صلياعللة صنةنلع صليتنكيحةصصتي  صقلةحز لين   ت

ص.لريج صلتسن صراايعجصنسحاصليلظحعصلتقلعصرشاحصنحصليذيصية صرنك لي حس

                                                           
1

ص.38 صصص2114 صلي لاصليةحنتيج صلقسلل ايج صننا صنظم المعلومات اإلداريةنلليحصن ن صرلاي صص– 
2

 - Marie Helene, dlmond Yves  petit , Jean michel Gautier, Management des systèmes d’information, Donod, paris, 

France, 2003,p110.   
3

 ص(ليةزل ادراسة تطبيقية على شركات التأمين في )، أثراستخدام نظم المعلومات على أداء المؤسسات االقتصاديةرر صليللاصنلسحليصلل  صرنصن ن ص– 
ص.2 ص3 صصصصص2112أسايل22 ص24 صالِمؤتمر الثاني لكلية األعمال بجامعة األردن في بيئة األعمال الحديثة
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 ظحعص ينصنلا صل سحسطصيتشايلصلينلللحةصل اا صلليسيعاتصركيسح صليتتراصننصألعصرلحناصليللملصليص:راداألف

ص.صصصتصلظعصلينتكلنحةلضعصليرالنجصلل  لاصيقلعصرت كيلصلينتكلنحةصلص

إنصلظعصلينتكلنحةصلي  ي جصتستا عصةنيعصألللعصليتللليلةيحصيتشايلصلنتحيةجصلتازينصللقلصلينتكلنحةصسطص

صللسح لصل تنحلصلص صلينتكلنحةصليتطصتشنلصلي حسرحةصل،ييج صيتا صرتللليلةيح صنح شرلحةصليشللصليلتاللطصللل

ينحلصلينتكلنحةصينتكلنحةصليقلعصلظحعصلصلأةسزتصلينحلألصلغيالحصننصلينت لة  رلظينجصتةنيع صتازين صنتحيةج صلل 

ننصأةلصنسحر تسعصسطصأ لوصليلظح  صص ليتطص حنةصرإلتحةسحصإي صلينستا نينصرحيشللصلين  عصلسطصليل ةصلينلحس

ص.لينللكجصيسع

-II تصنيفات وخصائص نظام المعلومات : 

 صر تصألللعصلنحصأل صيتنيزصلظحعصلينتكلنحةصرت تصإيصلين سسحةلستعيعصأنصلنل صلظعصلينتكلنحةصليتطصتا عص   

ص.يكتتا صألللعصلظحعصلينتكلنحةصلانح ن صليتلنااننلحصلذلصصانح صصيذيي

-II1- تصنيفات نظام المعلومات: 

صلينتكلنحةص    صألللعصيلظحع صرك ص  نصللحيصر ت  ينصينل صلس صنتحيياصلأسألصنتللرجصلليتطصسلالزصسيسح

ص.ص لايصلليتلظينطصلليلظينطصرحقضحسجصإي صتقسيعص اانتحيياصللنحصليتقسيعصلق

ص1:يمكن تصنيفه إلى

االجصرشللصي لي : نظم المعلومات اليدوية -  لنصلستا لعصصللطصليلظعصليتطصتةا صةنيعصرنكيتسحصننصإ احلصلل 
لرت صل  للةصصن لصليلا صلل   عصأيصأ لتصتللليلةيجصلتستا عصلذ صليلظعصل  للةصليتقكي يجصسطصتشايلصريحلحتسح 

ص.ل،يجصلي حسرج :ليتح يجصن ل
للطصليلظعصليتطصتتتن صرك صل ةسزتصلقيلتالليجصسطصرنكيحةصلق احلصللقاالجص: نظم المعلومات المحسوبة -

لنتحيةجصريحلحتسحصتتعصرحستا لعصلينتحيةحةصلقيلتالليجصليتنيزصلي حس صرق اتصلح كجصسطصنتحيةجصلنيجصضانجصننص

ص.  جصرحييتينليريحلحةصرسارجصلص

                                                           
1

ص.34ص مرجع سابق، إيمان فاضل السامرائي وهيثم محمد الزعبي،  - 
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لللصتعري صينةنلرجصلرياتصننصليلظعصرلنألصليل ةص لالصلين سسجصليلل  تصألصر تص :نظم المعلومات المتكاملة -

صلان ص صلينتحييج صزيح ت صرس   صلذيي صلظحع  صلل صسط صنالة صر ت صلينتكلنحة صلستا لع صتلالا صيتةل  ن سسحة 

ص.صليتلحيي 

ص:لنحصيكتقسيعصنتحيياص  نصرك صسيسحصسلالزصليتطصنتللرجصأسأللصصنتحيياصلس صلينتكلنحةصلظعصتقسيعصينلنلنحصصصص

ص:ليلظينطصلصللق لايصليتلظينطصليتقسيع

لظعصلينتكلنحةصسطصلذلصلينتيحاصرك صأسحألصلظح  صللشحعحةصل رنحلصل سحسيجصسطصصتقلع :الوظيفيالتقسيم -

صليتنليل  صليتسلي   صرلظح  صلقلتحجصلليتنكيحة  صلليتطصتظساصرح ت صلظعصصلين سسج  صلحلةصلذ  صليرشايج  للينللا 

لينتكلنحةصل لي صليتطصظساةصسطصر ليحةصتشليلصلظعصلينتكلنحةصسطصلين سسجصرأ سحعصنتاننج صللحنصن لص

صلشحعحةص صنتانصصنن صلشحع صتاصصلل صليتط صليريحلحة صلت كيل صلترلي  صل نظ صرتسةيل صيستع صل  سحع تكي

 1:سطصلذلصليللع  لين سسجصلسينحصيأتطصليلن صلينلةزصيلظعصلينتكلنحة

صلشحعحةصلتشايلصي رعصتللليلةيحصلينننعصليلظحعصرنصررحاتصلللص :والعمليات واإلنتاج التصنيع معلومات نظم -

صلين سسجصنستل صسطصلين  صعليكجصليتنكيحةصتاعيعصسطصللينتن كجصلين سسجصسطصلليتنكيحةصلليتنليعصلقلتحج

ن لاصلينازلنصلنال رجصلقلتحجصلنال رجصليتلتيلطص لينستلصصسطصلتةسيزلتسحصلقلتحجصلة ليجصل ستالتيةط صتقحاياصلل 

 ينصيسحر صلق لاتصسطصللةحزصرنكيحةصصل،يجصلنال رجصلقلتحجصل زعصعكريحةصلتل ي صلينلطصلينستل صسطصليتنكيحة

 . سسجيكنصليتشايكطصلينستل صسطصلينلل ص الجصلضرعصلقلتحجصسطصلحسجصنال لصإلتحجصليسكتجللشحعحةص

يتلسياصل نلللصننصأةلصتسيياصليتنلصصجيشنلصلذلصليلظحعصلينارطصةنيعصل لشعجصلي زنص:ومات التمويلنظم معل -

صل لشعجصتشنلصل ستا لعصل ن لص رحين سسجصلذييصرأ لصتلكنجصننللجصلر لنصأررحوصإضحسيجصرك صلينيزلليجصللذ 

سطصلين سسجصرألسحصليلظينجصليتطصتضعص ينصيلظاصإي صلظينجصليتنليلصصيكنللا صلينتح جصيت قي صألراصرح  صننلن

ص.للصلشحعحةصليتنليلصللشحعحةصل ست نحا

                                                           
1

ص.223 ص222 صصصص2112 ص ص لاصلييحزلايصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا نوظائف منظمات االعمال مدخل معاصرساي صسسنطصزيحات صص – 
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صلينتكلنحةصليلكطصليذيصياتصصرتةنيعصلتشايلصلتازينصص:نظم المعلومات المحاسبية - صننصلظحع ذييصليةزو

رنتكلنحةصصللستاةحعصليريحلحةصليكت صلذلصليلظحعص لالصلحنحصلستح صيتن لصسطصتزلي صناتك صنستليحةصلتاحذصليقالا

ةحلزتصن ي جصل  يقجصلسطصليل ةصلينلحس  صليتعصتلسياصلذ صلينتكلنحةصرنصعاي صليتقحاياصلليقلل ع صليتطصتت ص

ص1.ننصلل عصليريحلحةصلييلنيجصلينتكيج

صنظم المعلومات التسويق - صل ستارحالةصلر لنصليتسلي : صن لصلظع صليناريج صليلظع صيشنل صت ريعصصللل للظع

ص صليتسليقيج ص تاحذصليقالالة صليتسل  صن يا صي تحةسح صليتط صلينتكلنحة صلتلزيع صلتقييع صلت كيل صل نظ صيةنع لذيي

ص2.ليقالالةصليتسليقيجصسطصليل ةصلينلحس 

لمملصليلظممحعصليممذيصيمتعصتنممنين صرلظينممجصن مم  تصسمطصإعممحاصرنكيممحةصلينلظنممجص :نظااام المعلومااات المااوارد البشاارية -

ليستطصرننجصل سحسيجصإي صتلسياصلينتكلنحةصليتطصي تحةسحصلين ياينصليكت  ي صرقيحعصلظينجصتسيياصلينللا صليرشايجصلص

رحتاحذصليقالالةصلينتتكقجصرنحركيجصللنحوتصلستا لعصليتلناصليرشايصللياسعصنمنصنسمتل صأ ل م صييم  يص لا صسمطصت قيم ص

 3."ل ل ل صليتلظينيج

 4:ق لايصإي تنل صلظعصلينتكلنحةصلس صلينتيحاصليتلظينطصلل: التقسيم التنظيمي واإلداري

ص:صليتللنصنن:صالمعيار التنظيمي -

 ص. ينصتللنصليلظعصلصليرانةيحةصنلةجصيا نجصلين سسج: نظم المعلومات على مستوى المؤسسة

 ص. ينصتللنصنلةسجصق   صإ لالةصلين سسج: نظم المعلومات على مستوى اإلدارات

ص:صليتللنصنن :المعيار اإلداري -

 ص.سطصلينستل صليتلنيذيصلظعصلينتكلنحةصلينلةسجصيإل لات

                                                           
1

ص.24 صصص2112 صللسنرا ص2 صةحنتجصن ن صايضاصرسلات صليت  مجلة العلوم اإلنسانية ص"عريتجصلألنيجصلظحعصلينتكلنحةصلين حسريجص"صأ ن صيتنحاي صص– 
2
ص.22 صصص2118 ص لاصأسحنجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صنظم المعلومات اإلداريةس ل صليشالرط صص– 
مجلة  ص"ن  صلنحوتصلظعصنتكلنحةصلينللا صليرشايجصسطصلزلالةصليسكعجصليلعليجصلينكسعيليجصسطص عحعصغزت"ص  صإرالليعصلين للنصلأنلصإرالليعصأرلصا نج ن نص-ص3

 .242 صص2118، لينةك صليسح ألصرشا، ليت  صلي حلط، (سلسلة الدراسات)الجامعة اإلسالمية 
4

ص.83ص صص2112 صة لاصيكلتح صليتحينطصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صرفة ونظم المعلوماتإدارة المعأ ن صلياعي صلاحي صزياحن صص– 



 لتكنولوجيا المعلومات يالنظر اإلطار: الفصل األول 

                              

32 
 

 ص.لظعصلينتكلنحةصلينلةسجصيا نجصلق لاتصليلظينيج

 ص.لظعصلينتكلنحةصلينلةسجصيا نجصلق لاتصليتكيح

-II2- خصائص نظام المعلومات : 

ص1:صرنةنلرجصليانح صصنلسحصةيتنيزصلظحعصلينتكلنح

 للممطصنا كممجصلق اممحل صصلظممحعصلينتكلنممحةصيقمملعصرت ليمملصلينمم ا ةصإيمم صنااةممحةصلللممحيص مم نصنال مملصأسحسمميج

 . صنا كجصلقاالججنا كجصلينتحية

 ينلنصتن يلصلظحعصلينتكلنحةصرشرلجصلتنح ةص ل صيق عصنتكلنمحةصيلقمحعصر يم تصلنمحصيسمنحصرتم س صلينتكلنمحةص

 .يلحسجصل نحلنصرحين سسج

 2.كلنحةليتشايلصللينتحيةجصيكريحلحةصرحستا لعصنت لةصلرانةيحةصلنللا صرشايجصننصأةلصلي نللصرك صلينت 

 ص3.اليقالليتزلي صرحينتكلنحةصلينسحر تصيكتنلصلييلنطصلليالتيلطصللينسحر تصرك صرنكيجصلتاحذص

III- ص:عالقة تكنولوجيا المعلومات بنظام المعلومات

يسمممتا عصننمممعكحصننسممملعصتللليلةيمممحصلينتكلنمممحةصرنممملاتصنتال سمممجصلنترح يمممجصلارنمممحصلةممم صنمممنصيت ممم نصرمممنصص

لنمممحصلظمممعصلينتكلنمممحةصلللمممذلصي ممم نصتللليلةيمممحصلينتكلنمممحةصيللممم ص صي تلمممطصرحيضمممرعصأ للةصتللليلةيمممحصلينتكلنمممحةصلل 

ليم  ي صيسمذ صليننمحليعصللي قمح  صليتمطصلاللمحصللتتحنملصنتسمح صلنمعصذيميصلما صأنصليترحألصل ياصسطصسسعصلينتل صليتكنطص

نمالاصننمعك حةصلظمعصلينتكلنمحةصلتللليلةيمحصلينتكلنمحةصيك  يمجصركم صنتلم  صلل م صليرت صيستا عصرمنص نم صلل 

 لنصإةالوصأيصتنييزصريلسنحصلننصلةسجصلظالحصسإنصننصليضالايصلضعص  ل صنتنحيزتصل صلقمللصسحنمكجصألصنسمتقكجص

نمنص  يمجصلنتمحلطصلظمعصلينتكلنممحةصلتللليلةيمحصلينتكلنمحةصسنمنصلينتممال صأنصننمعكحصتللليلةيمحصلينتكلنمحةصلممطص

يمم رعصل تيحةممحةصألشممعجصنتحيةممجصلينتكلنممحةصسممطصلمملصأ لتص حسمملريجصيسممتا نسحصل سممال صسممطصرنكسممعصنممعصلينتكلنممحةصلص

                                                           
1

ص.ص23ص صص2112 صلي لاصليةحنتيج صلقسلل ايج صننا صمدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبيةلنحلصلي ينصلي لاللي صص– 
2

ص.23 صصصمرجع سابقأ ن صلياعي صلاحي صزياحن صص- 
3

ص.22 صصص2112 صلي لاصليةحنتيج صلقسلل ايج صننا صنظم المعلومات المحاسبية ص لحوصركطص رحلطص– 
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 ص(صنلللحةصلي حسل  صليرانةيحة ص للر صليريحلحة صليشرلحة)صلتقليحةصلينتكلنحةصلين سسجصللطصتتن لصسطصأ للة

لممذلصيتلممطصأنصننسمملعصتللليلةيممحصلينتكلنممحةصيتضممننصليتقليممحةصلينسممتا نجصسممطصشممت صألممللعصألشممعجصنتحيةممجصليريحلممحةص

ص.حصلرا صلينتكلنحةصلتازيلسحصللستاةحرس

أنمممحصلظمممعصلينتكلنمممحةصلي حسممملريجصسسمممطصليممملظعصليتمممطصتسمممتا عصتللليلةيمممحصلينتكلنمممحةص يمممنصتن ممملصتللليلةيمممحص

ص1.للير يلصيتسنيت صن لصلظعصلينتكلنحةصلي حسلريجلينتكلنحةصليةحل صليتقلطصيلظحعصلينتكلنحةص

ز مممطصليمممذيصيشمممياصإيممم صليرتممم صيلمممنصي  مممظصلةمممل صأل ممماصنمممنصنلظممملاصيتللليلةيمممحصلينتكلنمممحةصلمممحينلظلاصلية

ليتللليمملةطصيلظممحعصلينتكلنممحةصليتترمماصتللليلةيممحصلينتكلنممحةصنةمما صلظممحعصسارممطصضممننصلظممحعصلينتكلنممحةصللينلظمملاص

ليلكمممطصليمممذيصيممما صسمممطصتللليلةيمممحصلينتكلنمممحةصنظكمممجصللسمممتجصلممملصنمممنصلظمممعصلينتكلنمممحةصلتقليمممحةصنتحيةمممجصليريحلمممحةص

ص.لل تنح ةصلل سال صللين سسحة

لاصليلكطصر السجصللصأشلحلصليتللليلةيحصلينسمتا نجصسمطصتلملينصلترمح لصللسمتا لعصألصلنمحصظلينلصيستعص اا صلرنتل 

تن لصتللليلةيمحصلينتكلنمحةصلعح محصللسمتحصنمنصليقم الةصللينلللمحةصيكتلحنماصلينتللرمجصلينسمتا نجصسمطصصSENNيقللص

ص.ا تازينصلنتحيةجصلتلزيعصلينتكلنحة صرحقضحسجصإي ص لالحصسطصرنكيجصاك صلينت

أنحصلينلظلاصليةز طصسسلصيا صسطصتللليلةيحصلينتكلنحةصنلا صأسحسطصننصنللا صلظحعصلينتكلنحةصلنلللحصنسنحصنمنص

نلللحتمم صليتقليممجصلرحيتممحيطصتتترمماصتللليلةيممحصلينتكلنممحةص زنممجصنممنصل  للةصلليلسممح لصليتممطصتسممحر صسممطصتلنيممذصألشممعجص

لتحجصلينتكلنحةلصنتحيةجصليريحلحةص ص2.ل 

ق عصينيلصليرح نصإي صترلطصلينلظلاصليةز طصسطصلذلصلير نصنعصليتاليزصرك ص قيقجصلةل صر  جصتأسيسحصرك صنحصت

لينلللحةصلليلظح  صلل ل ل  صلنعصذييصسإنصتللليلةيحصص رينصتللليلةيحصلينتكلنحةصللظحعصلينتكلنحةصرك صنستلص

ص.لينتكلنحةصلطصتقليجصيستا نسحصلظحعصلينتكلنحة

                                                           
1

ص.23 ص22 صصصصص2112 ص لاصلييحزلايصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن صنظم المعلومات اإلداريةست صغحي صيحسين صص– 
2

 ص282 صصصصص2113نلحلجصيكلشاصلليتلزيع صرنحن صل ا ن ص ص لاصليأساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتست صغحي صيحسين صص– 
ص.221
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 :خالصة الفصل 

يتللليلةيمحصلينتكلنمحةصنتاسمجصلينما صرمينصليتللليلةيمحصلليتقليمجصلذيميصنكلحصنمنصام لصلي السمجصليلظايمجصلرسذلصتلصصصصصص

لينمما صيتن مملصسممطصأنصليتللليلةيممحصلممطصأشممنلصنممنصليتقليممجصلذيمميصأنصليتقليممجصلممطصلتممحجصليتللليلةيممحص يممنصليتقليممجصلممطص

اسمممجصلينممما صرمممينصليريحلمممحةصللينتكلنمممحةصل سمممكل صألصليلسممميكجصليتمممطصتعرممم صرممم صلمممذ صليتللليلةيمممح صلنمممحصتنللمممحصنمممنصنت

للينتاسجص ينصليريحلمحةصلمطصلينملل صليامحعصل قمح  صنةما تصركم صشمللصأا محعصألصلكنمحةصأنمحصلينتكلنمحةصسسمطصريحلمحةص

رسممحصيممتعصلتاممحذصليقممالاصلنممحصنتاسممجصلممطصنتكلنممحةصتنممةصنتحيةتسممحصلصأنممحصليصتنممةصنتحيةتسممحصيك نممللصركمم صلممحتجصننيمم 

لليرانةيممحةصل حرمم تصليريحلممحةصلليشممرلحةصسممطصصصل ةسممزتصلممطصررممحاتصرممنصلسممتا لعصلنممحةلينتكصلسممتلتةلحصأنصتللليلةيممح

صلرنكيممجصةنممعصلاممزنصللقمملصللسممتاةحعصلينتكلنممحةص يممنصتتنمملصتللليلةيممحصلينتكلنممحةصركمم صةنممعصليريحلممحةصنممنصامم 

نكينصسممطصللممطصشممرلجص لامملصلين سسممجصتسممنحصرح تنممحلصلترممح لصلينتكلنممحةصرممينصليتممح(صلقلتاللممة)ليشممرلحةصلي لاكيممجص

لأنم ح صصنللطصتسنحصرإ حنجصلتنح ةصنعصلينلا ينصلليشالحوصلليزرمح (صلقلستاللة)لين سسجصلليشرلحةصلياحاةيج

سممطصناتكمم صأل ممحوصليتممحيعصأيصصليننممحيح صلنممحصتمملساصتللليلةيممحصلينتكلنممحةصنلل ممعصيكتتحنمملصنممعصلين سسممحةصلينتللةمم ت

لظممحعصلينتكلنممحةصصصلنممنص ممعصليتلنمملصإيمم صنتاسممجصلممحصسممحرقحلقلتالممةصلل سممتنح تصنممنصامم نحتسحصليناتكنممجصليتممطصذلالح

صللقةال يجصلليرشايجصلينح يجصليتلحناصننصنللنلظحعصصللصلينتكلنحةصلظحعصأنص ينصلر  ت صرتللليلةيحصلينتكلنحة

صلتامحذصرنكيمجصسمطصي سمتا لص حركمجصنتكلنمحةصي إصيت ليكسحصليريحلحةصلتشايلصنتحيةجصرك صنتنحرلصرشللصنتحصتتنل

لةمل صر  مجصرمينصتللليلةيمحصصلين سسجصلر  ت صرتللليلةيمحصلينتكلنمحةصتتن ملصسمطصأل ل صت قي صأةلصننصصلالةليقاص

لينتكلنممحةصللظممحعصلينتكلنممحةصركمم صنسممتل صلينلللممحةصلليلظممح  صلل لمم ل  صلنممعصذيمميصسممإنصتللليلةيممحصلينتكلنممحةص

ص.لطصتقليجصيستا نسحصلظحعصلينتكلنحة

صص

ص

ص
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 :تمهيد      

لمؤسسات االقتصادية التي أصبحت تتميز في وقتنا الحاضر بكبر حجمها لنظرا للتطور االقتصادي  

وتعقد الوظائف المكونة لها وتنوعها وهذا ما أدى إلى تضاعف المعلومات المالية التي ينبغي إعدادها دوريا، 

النحرافات والتالعبات، أصبح يستعان باألشخاص ولتعدد العمليات المنجزة وضخامة المعلومات المتدفقة وكذا ا

في مجال التسيير مما أدى إلى فصل الملكية عن التسيير وهذا كان من األسباب المباشرة في اللجوء إلى  اءاألكف

التدقيق المحاسبي نظرا لدوره الهام في المحافظة على أصول وأموال المؤسسة، حيث يعتبر عملية منتظمة 

ن الدالة عن األحداث االقتصادية التي قامت بها المؤسسة االقتصادية، بإتباع أسلوب للحصول على القرائ

رأي فني ومحايد حول مدى صحة القوائم المالية الختامية للمؤسسة،  ىمنهجي واستخدام أدوات كفيلة للوصول إل

ها كنشاط أساسي ال ولزيادة الحاجة للخدمات المقدمة من طرف التدقيق المحاسبي عامل رئيسي لتطورها وقيام

عنه، فالهدف من التدقيق المحاسبي يتمثل في التحقق من البيانات والمعلومات المحاسبية  ءيمكن االستغنا

والمالية مع التأكد من مدى صحتها وتمثيلها للمركز المالي للمؤسسة ومدى تطبيق اإلجراءات الموضوعة من 

ع حاالت الغش والتالعب بأمالكها وكأي علم من العلوم طرف إدارتها لتفادي مختلف األخطاء المحاسبية ومن

فالتدقيق المحاسبي يرتكز على جملة من المعايير التي توجه المدقق للقيام بعمله إال أن هذا األخير يستند على 

سابقا تم تقسيم الفصل إلى ثالث مباحث  رمراحل للقيام بالتطبيق العملي ولدراسة أعمق وأكثر تفصيال لما ذك

الثاني فقد تطرق إلى مدخل للتدقيق  ثتناول المبحث األول ماهية المؤسسة االقتصادية، أما المبححيث 

 .المحاسبي، وفي األخير المبحث الذي يوضح التطبيق العملي للتدقيق المحاسبي
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 ماهية المؤسسة االقتصادية: المبحث األول

قتصادي، كما أنها األداة الضرورية إلحداث النواة األساسية في النشاط اال  تعد المؤسسة االقتصادية 

تنمية وتقدم في أي اقتصاد كان، فهي قبل كل شيء خلية إنتاج يتم فيها تجميع وتوليف بعض العناصر 

االقتصادية، إضافة إلى ذلك تعتبر موجود وظيفي للتعبير عن القدرات الفكرية واإلبداعية في ميدان إنتاج السلع 

الحي، كونها تمثل إطار منضما اللتقاء وتفاعل  نه المؤسسة االقتصادية بالكائوالخدمات حيث يمكن تشبي

مجموعة من الوظائف المتأتية من مجموعة من الوسائل المادية والجهود البشرية في سبيل تلبية الطلب وهي 

النمو تخضع إلى منطق التأثير والتأثر مع محيطها والهدف لوجود المؤسسة االقتصادية هو تحقيق الربح و 

ولتحقيق ذلك البد من إيجاد توزيع تنظيمي للوظائف داخل المؤسسة بصفة تكاملية وعليه سنتعرض في هذا 

 .المبحث إلى مفهوم المؤسسة االقتصادية ومن ثم ذكر خصائصها وأهدافها وبعد ذلك التطرق إلى وظائفها

I- مفهوم المؤسسة االقتصادية: 

بمختلف اتجاهاتهم، كما أن  نعتبرا في كتابات وأعمال االقتصادييلقد شغلت المؤسسة االقتصادية حيزا م 

المؤسسة االقتصادية التي نراها اليوم، لم تظهر بشكلها الحالي بل ظهرت نتيجة لعدة عوامل وتغيرات وتطورات 

 حيث سنذكر بعض التعاريف للمؤسسة االقتصادية وبعد ذلك ذا ما سوف نتطرق له في هذا العنصرمتواصلة وه

 .ةاالقتصادية الجزائري ةا أن دراستنا في مؤسسة جزائرية سأحاول ذكر مراحل تطور المؤسسبم

I-1- االقتصادية ةتعريف المؤسس: 

 :وللمؤسسة تعاريف متعددة نذكر منها ENTERPRISEإن كلمة مؤسسة هي بالواقع ترجمة للكلمة 

ي تعمل في اتصال دائم وتحت تأثير محيطها مجموعة من األنظمة الجزئية الت" تعرف المؤسسة االقتصادية بأنها

 1".الخارجي من أجل تحقيق هدف معين

                                                           
1

 .32ص ،3002، دار المحمدية، الجزائر، مراقبة التسيير في المؤسسة االقتصاديةناصر دادي عدون وآخرون،  – 
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مجموعة عناصر اإلنتاج البشرية والمادية تمزج فيما بينها من أجل إنتاج سلع " كما يمكن تعريف المؤسسة بأنها

 1".وخدمات 

نتاج لغرض التسويق وهي جميع أشكال المؤسسات االقتصادية المستقلة ماليا هدفها توفير اإل" :وهي كذلك

 2".منظمة ومجهزة بكيفية توزع فيها المهام والمسؤوليات

I -2- مراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية. 

عرف االقتصاد الجزائري تحوالت جذرية عبر مراحل مختلفة وتميزت تلك التحوالت بمجاراة النمط 

صادية بمثابة األداة التي يتم من خاللها تنفيذ التوجهات، االقتصادي المتبع، وعلى إثرها اعتبرت المؤسسة االقت

وتحقيق األهداف العامة للمنهج االقتصادي المتبع، فكانت المؤسسة االقتصادية بذلك عرضة للعديد من 

السياسي إلى يومنا الحاضر، لذلك سنحاول  لمنذ الحصول على االستقال االتدخالت واإلصالحات التي شهادته

  .تطور المؤسسة االقتصادية في الجزائر لحصر مراح في هذا العنصر

I -2-1- المؤسسة االقتصادية في مرحلة االقتصاد المخطط. 

االقتصاد المخطط بتركيز اهتمامات القائمين على البالد نحو بناء اقتصاد سليم يعتمد تميزت مرحلة  

تحقيق ذلك المطلب على فرض  ، وارتكزت آليةةعلى الصناعة لتحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعي

المتخذة من طرف المركز على جميع المؤسسات، وذلك بغية إحكام قواعد الرقابة  تالتطبيق اإلجباري للقرارا

 على جميع الوحدات االقتصادية وتحقيق التوازن والتوافق بين االنجازات والخطة المتبناة من طرف النموذج 

 3:ية والتسيير المركزي والتي سوف نتطرق لها كما يلياالقتصادي المبني على دعائم االشتراك

 

 
                                                           

1
 .3، ص2993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ناعيةوظائف ونشاطات المؤسسة الصسعيد أوكيل،  – 

2
 .92، ص3002، دار هومة، الجزائر، المختصر في االقتصادبوعالم بوشاشي ،  – 

3
ادية دكتوراه في العلوم االقتص أطروحة، إشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالعايب ياسين،  - 
 . 53ص 0200-0202، جامعة  منتوري قسنطينة، (غير منشورة) 
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I -2-1-1- النموذج االقتصادي. 

النموذج االشتراكي الذي يضمن تلبية حاجيات الجميع في  ،2993اختارت الجزائر في مؤتمر طرابلس  

م والمؤسسات إطار التعاون، ففور الحصول على االستقالل السياسي، بادرت السلطات العمومية إلى وضع المعال

ق التنمية االقتصادية، اعتمد النموذج أساسا على المشروعات المصنعة واعتبرت المؤسسة االقتصادية التي تحق

، حيث نص بمثابة المحرك الذي يضمن دفع ذلك النموذج لتحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية المرجوة

ن تحقيق االستقالل االقتصادي، فالنموذج االقتصادي الميثاق الوطني على أن االستقالل السياسي لن يكتمل دو 

المرتكز على سياسة التخطيط في بناء الجهاز اإلنتاجي العصري، اعتبر الملكية العامة بمثابة الضرورة الحتمية  

نشاء  لتحقيق مختلف األهداف على األمد الطويل، وذلك من خالل لجان التسيير الذاتي للوحدات المهجورة، وا 

 .والمؤسسات الوطنية الدواوين

I -2-1-2- االشتراكي للمؤسسة االقتصادية التسيير. 

للمؤسسة االقتصادية، باختالف مضمون اإلجراءات المتخذة من طرف  تميز التسيير االشتراكي 

نها من واقع الظروف المتعلقة بكل و حسب كل مرحلة، أين استمدت تلك اإلجراءات مضم السلطات العمومية

تها، ولم يستخدم  المسئولين على البالد هذا المصطلح المتعلق بالتسيير االشتراكي للمؤسسة إال مرحلة ومتطلبا

، نوجز ، كما شهدت هذه المرحلة وضعية صعبة للتسيير نتيجة لعدة عوامل متداخلة فيما بينها2990بعد سنة

 :أهمها في ما يلي

 .مية في إدارة الممتلكات المهجورةهجرة اإلطارات المؤهلة للتسيير ونقص خبرة السلطات العمو  -

 .تعطل سير االقتصاد بفعل مشاكل التمويل وندرة الموارد المالية التي تسمح باستمرارية المؤسسات المهجورة -

رغبة من السلطات العمومية في إيجاد حلول مالئمة لوضعية المؤسسة االقتصادية وتسييرها مراعية الظروف 

 :اءات التاليةقامت باتخاذ اإلجر  لالعراقيو 



 التدقيق المحاسبي بالمؤسسة االقتصادية: الفصل الثاني 

                              

53 
 

، حيث تميزت بنسبة 2992 هذه المرحلة أعقبت االستقالل مباشرة وامتدت إلى حوالي :التسيير الذاتي -1

والخراب وغلق المصانع  هو اآلخر من التدمير األمية المرتفعة والبطالة المتفاقمة والجانب االقتصادي لم يسلم

نتيجة  االقتصادية،والكفاءات القادرة على تسيير المؤسسات إلى هجرة اإلطارات  ةنتيجة رحيل أصحابها، باإلضاف

لحماية المملوكة بتسيير اإلدارات والمصانع  اكي يقومو م المختلفة هذه األسباب تركت المجال للعمال بكل فئاته

ة الدول االقتصاد الوطني، من هنا تجسدت فكرة التسيير الذاتي كحل أو بديل فرض نفسه كنتيجة حتمية لعدم قدرة

على تسيير تلك المؤسسات حيث اعتمد التسيير الذاتي على إشراك جميع أفراد المؤسسة في اتخاذ القرار،  ما 

المؤسسات المسيرة ذاتيا في جانبها التنظيمي وجود جمعية عامة متكونة من عمال دائمين من بين مهامها ميز 

وزيع المهام والمسؤوليات وتعقد اجتماعات كل تولي المصادقة على القوانين المتعلقة بتنظيم العمل وتحديد وت

ثالث أشهر، كما أنها تتولى انتخاب مجلس العمال حيث يوجد فيها مجلس عمال يعاد انتخابه كل ثالث سنوات 

عضو، اجتماعات المجلس شهرية، من صالحياته المشاركة في سير النظام الداخلي  200يضم كحد أقصى 

إلى   ةلإلنتاج  باإلضاف  ة، األمن الداخلي وتوفير األجهزة والمواد الالزمللمؤسسة المسيرة ذاتيا كالتوظيف

هذا النظام  زانتخاب ومراقبة لجنة التسيير، كما يوجد أيضا لجنة تسيير حيث تعقد اجتماعاتها كل شهر، وما مي

مرحلة بالتسيير الذاتي حيث تمثلت هذه ال( الدولة)ثنائية القيادة بين لجنة التسيير والمدير الذي عينته الوصاية 

 1.لألمالك دون مالك والسيما منها المزارع والوحدات الصناعية التي تركها المعمرون

 .إنشاء الشركات الوطنية -2

مع تطبيق التسيير  ةائمين على البالد خالل السنوات األولى من االستقالل وبالموازااتجهت سياسة الق 

وهذه المرحلة تميزت بازدواجية التنظيم الدواوين والشركات الوطنية،  الذاتي للممتلكات المهجورة، إلى إنشاء

صحيح اقتصادي، تنظيمي ، والذي تاله ت2992المتعلق بتسيير الشركات خاصة قبل التصحيح الثوري سنة 

بهدف إحكام الرقابة تكز على إنشاء مؤسسات وطنية ترجع ملكيتها للدولة وتسير مركزيا، وذلك واجتماعي، ار 

                                                           
1

 . 33، ص2992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد الجزائر المستقلة أحمد هني، - 
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تدفقاتها المالية وضمان مواجهة المؤسسة إلشكالية التشغيل، وفي هذا اإلطار ظهرت العديد من الشركات على 

الوطنية الضخمة الموزعة عبر كافة التراب الوطني، كالشركة الوطنية للمناجم، الشركة الوطنية لمواد البناء، 

ية للنفط والغاز، الشركة الوطنية للصناعات الشركة الوطنية للعربات، الشركة الوطنية للمصبرات، الشركة الوطن

 .النسيجية

تحول تسيير المؤسسة حيث وهي فترة التسيير االشتراكي للمؤسسات، : (1791 -1791)االشتراكي التنظيم -3

الوطنية العمومية من األسلوب التقليدي إلى أسلوب جديد يتخذ من العاملين عناصر نشطة تضطلع بمهام 

خالل مساهمتهم الفعلية في ذلك، إضافة إلى ذلك تتجسد المشاركة العمالية في تسيير  التسيير والرقابة من

المؤسسة الوطنية العمومية، وفقا لميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات من خالل المجلس المنتخب أي مجلس 

مال في التسيير حيث في هذه المرحلة ركز المشرع على ضرورة إشراك الع، "يسهر على تسيير المؤسسة"العمال 

والرقابة، مع ضمان كافة حقوقهم، حيث يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من جمعية العمال، اللجان الدائمة، 

االقتصادية التي تكون المؤسسة االشتراكية، وتتولى تلك   مجلس اإلدارة، المدير العام للمؤسسة ومدراء الوحدات

أما الرقابة العامة على نشاط المؤسسة فترجع إلى الوزارة  األطراف التنسيق بين مختلف أنشطة الوحدات،

في واقع التسيير االشتراكي هو أحادية القرارات من جانب المدير العام الذي يمثل الدولة ومشاركة  الوصية، 

العمال كانت شكلية فقط، حيث أن األوساط العمالية أصبحت تعتبر نفسها طبقة مهمشة مما انعكس على أدائها 

تالي على مردودية المؤسسة، ثم إن الصراع الدائم بين العمال واإلدارة وصعوبة التسيير بسبب كبر حجمها وبال

 1.أدى إلى العجز عن مواصلة التسيير بهذا النمط من التسيير وتبني نظام جديد للخروج من هذه األزمة

I -2-2-  يمكن تقسيمها إلى المراحل التالية :1791الفترة الثانية بعد: 

نظرا لكبر حجم المؤسسات وصعوبة التسيير لجأت  :( 1799 -1791) مرحلة إعادة هيكلة المؤسسات -1

الدولة إلى نمط أخر من التسيير، وذلك بإتباع إجراءان، حيث تمثل اإلجراء األول في إعادة الهيكلة العضوية 
                                                           

1
لعدد الثاني، جامعة محمد خيضر، ، امجلة العلوم اإلنسانية، "مراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية وآفاقها المستقبلية"بن عنتر عبد الرحمان،  - 

 .222-209، ص ص3003الجزائر، 
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ا وأكثر كفاءة حيث كان وكان الغرض تحول مؤسسات القطاع العام إلى مؤسسات صغيرة الحجم أكثر تخصص

مؤسسة،  239مؤسسة، وعدد المؤسسات الجهوية والمحلية  52عدد المؤسسات عدد المؤسسات الوطنية أنذاك

 1.مؤسسة2300مؤسسة والثانية إلى222وكان العمل المستهدف هو تقسيم األولى إلى

طيع العمل و ممارسة نشاطها إذا كل مؤسسة تستحيث أن  :أما اإلجراء الثاني فيتمثل في إعادة الهيكلة المالية

وفرت لها موارد مالية مهما كان مصدرها فإن هذه الموارد في المؤسسة هي وسائل تمويل لمختلف استعماالتها 

مابين مواردها واستعماالتها وتهدف إعادة  الهيكلة  المالية إلى إعادة هيكلة  حتى تستطيع خلق عملية التوازن

 .سجالت استحقاقات الفائدة ورأسمال، وتصفية الذمم بين المؤسساتديون المؤسسة بإعادة تنظيم 

ن التطهير أومن أهداف إعادة الهيكلة المالية الوصول إلى التطهير المالي للمؤسسات بمسح الديون، حيث 

المالي يعتبر كضرورة حتمية من أجل إعادة التوازن المالي و الهيكلي لمختلف المؤسسات العمومية و هذا لكي 

 2.سنى لها تغطية كل التكاليف واألعباء الخاصة بهيت

تهدف إلى  ،ة في إنتاج سياسة اقتصادية جديدةاإلصالحات االقتصادية فقد فكرت الدول حيث لعدم نجاح        

والمتمثلة في التطهير المالي  ،إطار إجراءات جديدة بأكثر صرامةإخراج البالد من هذا الوضع المتأزم في 

، كما أن عملية انتقال المؤسسة العمومية االقتصادية إلى للذان يمهدان للدخول في اقتصاد السوقاالستثماري او 

االستقاللية يشترط تطهيرها ماليا حيث هو عملية ضرورية تؤدي إلى إعادة التوازن المالي والهيكلي حتى تتمكن 

خرى وتوفير القدرة الكافية للتمويل الذاتي من الوفاء بكل التزاماتها المالية اتجاه البنوك والمؤسسات المالية األ

 3.بفضل توفير السيولة

االستقاللية  دخلت المؤسسات الجزائرية مرحلة جديدة هي مرحلة : مرحلة استقاللية المؤسسات والخوصصة -2

يجب أن تتمتع  بمعنى تركز هذه المرحلة على ضرورة منح المزيد من االستقاللية للمؤسسات االقتصادية، حيث

أنه يجب منح  حيثشبيهة بتلك التي تتمتع بها المؤسسات الخاصة،  رالمؤسسات بحرية العمل وحرية أخذ القرا
                                                           

 .003، ص0335 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسةأحمد طرطار،  - 1
2
- http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=11975             30/02/3023نظر بتاريخ   

3
 - http://etudiantdz.net/vb/t20349.html 2012/ 30/02نظر بتاريخ      
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المؤسسات العامة المقدار الضروري من االستقالل العملي في المجاالت الهامة كالتوظيف، والتسريح والترقية، 

ذلك إن تنفيذ ما جاء في اإلصالح  وحجم ونوع وتصميم طرق اإلنتاج،  طرق التسويق والتوزيع وما إلى

 23/02/2955الصادر بتاريخ 55/02رقم  المتمثل في القانون( استقاللية المؤسسات)الجديد ياالقتصاد

 مللمؤسسة االقتصادية العمومية، يعتبر إذا من أهم المتطلبات الضرورية للقيام بالمها يالتوجيه نالمتضمن القانو 

  1.ت بموجب هذا القانون إلى شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات أسهماالقتصادية، كما تنقسم المؤسسا

إذن فمرحلة االستقاللية هي مرحلة مختلفة حيث يتم بموجبها تنازل الدولة عن جزء من أمالكها لصالح      

شركات  الخواص وهذا للخروج من األزمات التي عاشتها مؤسساتنا الجزائرية ويأتي شكل هاته المؤسسات في إلى

تمهيدا للتنازل الكلي عنها لصاح القطاع الخاص بظهور قانون سؤولية المحدودة أو شركات مساهمة، ذات الم

التوجه الجديد للدولة بتطبيق الخوصصة  ، والذي مازالت مظاهره حتى وقتنا الحالي2992الخصخصة سنة 

لحرية االقتصادية التي أصبحت فكرة مسلم يساعدها في التخلص من التسيير المباشر لالقتصاد، واألخذ بمبادئ ا

: في المؤرخ 33/92 :رقم ي، وعليه فاألمربها، وذلك لن يكون إال بخوصصة مؤسسات القطاع العموم

 2.الجديد االقتصادي ع الخطوات العملية في هذا المسارأدى إلى وض 39/05/2992

II-  خصائص وأهداف المؤسسة االقتصادية 

رف على المؤسسة االقتصادية وذلك بغية التع ذا العنصر إلى خصائص وأهدافسوف نتطرق في ه        

لى األهداف التي تسعى لتحقيقهاالخصائص التي تتميز بها و     .ا 

II-1- خصائص المؤسسة االقتصادية 

 3:تتميز المؤسسة االقتصادية بمجموعة من الخصائص من بينها 

  :( (Centre de transformationالمؤسسة مركز للتحويل -1

                                                           
1

 .22، 20ص ص  ،3005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد المؤسسةعمر صخري،  -
.0

 -http://6olab.3oloum.org/t1888-topic2012 /30/02نظر بتاريخ      
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 .23 -9، ص ص 3005، ، دار الخلدونية، الجزائرالوجيز في اقتصاد المؤسسةغول فرحات،  - 
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 سلع )إلى منتجات تامة الصنع ( مدخالتال)إن المؤسسة هي ذلك المكان التي يتم فيها تحويل الموارد 

 .رؤوس األموال، المعلومات، األفراد ، وتتمثل الموارد في المواد األولية،(وخدمات

فيه تقسيم وتوزيع  تعتبر المؤسسة المكان الذي يتم  :((Centre de répartitionالمؤسسة مركز للتنويع -2

األموال المتأتية من بيع السلع والخدمات وذلك تحت أشكال مختلفة ليستفيد منها مختلف األعوان االقتصادية 

 :التي ساهمت في العملية اإلنتاجية، مثل

 .األجور التي توزع على العمال األجراء -

 .أموالهم سابقا األرباح ومداخيل أخرى التي توزع على المالك الذين خاطروا برؤوس -

 .ةمستحقات اإليجار الخاص بالمقرات والمعدات الخاصة بالمؤسس -

 .الفوائد التي تدفعها المؤسسة للبنوك تعويضا لألموال المقترضة -

 .دفع مستحقات الموردين -

 .تسديد الضرائب واالشتراكات في الضمان االجتماعي -

 : (Centre de Vie sociale )المؤسسة مركز للحياة االجتماعية  -3

من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة ( رجال ونساء)جماعيا  تعتبر المؤسسة مكان يتم فيه العمل       

أو أكثر  (2/2)، حيث يقضي أغلبية العمال ثلث احترام القواعد وقيم المؤسسةوذلك بالتعاون والتنسيق في إطار 

صراعات، محبة، خيبة أمل، : عديد من المظاهر بين العمالمن حياتهم في المؤسسة مما يؤدي إلى ترسيخ ال

وعليه فإن المسير في المؤسسة يحاول التكيف مع االختالفات في اتجاهات العمال وأفكارهم وأهداف  ...رضاء

 .تواجدهم في المؤسسة، وذلك من أجل تحقيق أهداف المؤسسة بأكبر فعالية

 : ( Centre de décisions )مركز القرارات االقتصادية ةالمؤسس -4

نوع المنتوجات، : تلعب المؤسسة دورا مهما في االقتصاد باعتبارها مركزا للقرارات االقتصادية التي تخص   

، تتمثل هذه القرارات في االختيارات في استعمال ...التصدير، االتصالكمية المنتوجات، األسعار، التوزيع، 
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هداف المسطرة، ذلك ألن المؤسسة عند قيامها بمختلف نشاطاتها تجد الوسائل المحددة للوصول بأكثر فعالية لأل

 (قصيرة، متوسطة، طويلة)قرارات متعددة على مختلف المستويات وفي فترت مختلفة  نفسها مجبرة على اتخاذ

 (.، عمليةة، تكتيكيةإستراتجي)وحسب درجة أهميتها 

 ويترتب عليها نتائج مختلفة، وعليه البد من مراعاة إن اتخاذ القرارات من مسؤوليات اإلدارة في المؤسسة    

 من  ، حتى تتمكن المؤسسة(المؤهالت، األهداف، الموارد، البيئة)اتخاذ القرار ةالعوامل التي قد تؤثر على عملي

  ضغط اتخاذ القرار السليم الذي يسمح لها بتقليل حاالت عدم التأكد ويزيد من فرص النجاح، وذلك في ظل

 .والمساهمين والمستهلكين واألجراءالمنافسة 

من  إن اتخاذ القرارات الرشيدة يتطلب معلومات(: (Réseau d’informationsالمؤسسة شبكة للمعلومات -5

، وبالتالي يتحتم على المؤسسة إعداد أنظمة قادرة على إنتاج (داخلية أو خارجية عن المؤسسة)مصادر مختلفة 

من أجل إنجاز المهام المنوطة ( نظم اتصاالت)لومات وتحويلها إلى المقررين المعلومات أو ما يسمى بنظام المع

 .بمثابة العنصر الحيوي للمؤسسة واالتصاليةبهم على أكمل وجه، وتعتبر الشبكة المعلوماتية 

للخطر باستمرار، حيث يمكن أن تخسر جزء أو كل رأسمال إن المؤسسة معرضة  :المؤسسة مركز للمخاطرة -6

 .وترتبط هذه المخاطر بصعوبات التسيير وضغط المنافسين ومتطلبات الزبائنالمؤسسة 

II-2-  تعبر األهداف عن النتائج التي ترغب المؤسسة بلوغها، حيث هناك العديد  :االقتصادية المؤسسةأهداف

قتصادية الهدف الرئيسي للمؤسسة االوصول إليها، مع اإلشارة أنه من األهداف تسعى المؤسسات االقتصادية ال

 1 :في العناصر التالية ونلخص بقية األهداف، هو تحقيق وتعظيم الربح

 II-2-1-  من هذه األهداف مايلي :االقتصاديةاألهداف: 

ال يمكن أن يتم إال إذا استطاعت أن تحقق مستوى أدنى  ،إن استمرار المؤسسة في الوجود :تحقيق الربح -1

 وبالتـالي توسيـع نشاطها للصمـود أمـام المؤسسات  ،هامن الربح يضمن لها إمكانيـة رفع رأسمال

                                                           
1

 .29، ص3009األردن،  ،، عمانع، األهلية للنشر والتوزياالقتصاد اإلداريوليد إسماعيل السيفو وآخرون،  - 
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 ،لذا فيعتبر الربح من بين المعايير األساسية لصحة المؤسسة اقتصاديا ،في نفس القطاع االقتصادي، األخرى

 .المشتغلين بها على أن الربح ضرورة لتحقيق استمرارهاالذي يتحقق بين مالكي المؤسسة و  ويقدر التفهم

وعند  ،إن تحقيق المؤسسة لنتائجها يمر عبر عملية بيع إنتاجها وتغطية تكاليفها :ات المجتمعتحقيق متطلب

 1.في نفس الوقت تحقيق األرباحو  ،القيام بعملية البيع فهي تغطي طلبات المجتمع

والدقيق  بواسطة التخطيط الجيد ،يتم ذلك باالستعمال الرشيد لعوامل اإلنتاج ورفع إنتاجياتها :عقلنة اإلنتاج -2

وبذالك فإن المؤسسة تسعى إلى لإلنتاج والتوزيع، باإلضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط أو البرامج، 

في حالة وقوع ى، إذن تفادي الوقوع في المشاكل االقتصادية والمالية ألصحابها من جهة وللمجتمع من جهة أخر 

عدم تلبية ب وهو ما يسمحعن سوء تخطيطها  أو ،اجالمؤسسة في إفالس ناتج عن سوء استعمال عوامل اإلنت

اإلنتاج  لوالرشيد لعوام وبالتالي فإن على المؤسسة أن تحقق أرباحا بواسطة االستعمال الجيد، المجتمع رغبات

 . وهذا ما يمكنها من تدنية التكاليف

II-2-3-وهي تتمثل فيما يلي :األهداف االجتماعية: 

يعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدين األوائل من نشاطها حيث  :ورضمان مستوى مقبول من األج 1- 

 .لذلك تعمل على ضمان مستوى مقبول من األجور مقابل مجهوداتهميتقاضون أجورا مقابل عملهم 

يجعل  ،السريع الذي تشهده المجتمعات في الميدان التكنولوجير التطو  إن :تحسين مستوى معيشية العمال -2

 بظهور منتجات جديدة باإلضافة إلى التطور ،كثر حاجة إلى تلبية الرغبات التي تتزايد باستمرارالعمال أ

، وبالتالي ما على المؤسسة إال تحسين اإلنتاج وتوفير إمكانيات مالية ومادية أكثر أذواقهمالحضاري وتغير 

 .فأكثر للعامل

                                                           
1

 .92، ص2953الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،اقتصاد المؤسسةصمويل عبود،  -



 التدقيق المحاسبي بالمؤسسة االقتصادية: الفصل الثاني 

                              

03 
 

واجتماعية بين األشخاص رغم اختالفاتهم في  من خالل عالقات مهنية: الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال -3

المستوى العلمي، االنتماء االجتماعي والسياسي، ألن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان الحركية المستمرة للمؤسسة 

 .وتحقيق أهدافها، أو بعبارة أخرى ترسيخ ثقافة المؤسسة لدى عمالها

التأمين الصحي : لى توفير بعض التأمينات مثلتعمل المؤسسات ع :مرافق للعمالالتأمينات و التوفير  -4

وكذلك التقاعد، كما أنها تخصص مساكن سواء وظيفة منها أو العادية لعمالها أو ، والتأمين ضد حوادث العمل

المحتاجين منهم ويظهر هذا أكثر في المؤسسات العمومية، باإلضافة إلى المرافق العامة مثل التعاونيات 

 . الخ...والمطاعم يةاالستهالك

II-2-3- هده األهداف بالجانب التكويني والترفيهي ومن بينها تتعلق: األهداف الثقافية والرياضية: 

 تعمل المؤسسة على إحياء عمالها على االستفادة من وسائل الترفيه و   :ثقافيةالترفيهية و الوسائل التوفير  -1

هذا الجانب له تأثير على مستوى وذلك ألن ت، رحاللهم وألولدهم من مسرح ومكتبات و  الثقافة التي توفرها

والشعور باهتمام المؤسسة به والعمل على تحسين مستواه وكفاءته من أجل مسايرة العامل الفكري والرضا 

 .تطورات العصر

 زيادة تعقيدها، سريع الذي تشهده وسائل اإلنتاج و مع التطور ال :تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى -2

المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد، تدريبا مقبوال حتى يتسنى لهم إمكانية استعمال هذه فإن 

انا في الوسائل بشكل يسمح استغاللها استغالال عقالنيا، رغم إمكانية تحصلهم على تربص أو تكوين نظري أحي

ون أنفسهم أمام آالت ال يعرفون تحريكها الجامعية، كما أن عمالها القدامى قد يجدالتربوية و  ةإطار المنظوم

أحيانا، مما يضطر للمؤسسة على إعادة تدريبهم عليها أو على الطرق الحديثة في اإلنتاج أو التوزيع، وهذا ما 

من مردودية  عوهذا يمكنهم من التحكم الجيد في استعمال الوسائل الجديدة، وهو ما يسمح بالرفيدعى بالرسكلة، 

 .المؤسسة
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تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعامل  :ص أوقات للرياضةتخصي -3

، هذا باإلضافة إلى إقامة (في اليابان مثال بعد الغذاء)بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، خالل يوم العمل 

الملل الذي عادة ما يصيب ، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة و يتخلص من العماليةمهرجانات للرياضة 

 .أي يعطه الحيوية في العملاإلنسان العامل في مختلف المناصب ليؤدي دوره كامال في اإلنتاج، 

II -2-3- من خالل قيام المؤسسة بالبحث والتطوير، وذلك بتوفير إدارة خاصة بعملية  :األهداف التكنولوجية

 .كبيرةتطوير الوسائل والطرق اإلنتاجية وترصد لها مبالغ 

III- وظائف المؤسسة االقتصادية 

حتى تتمكن المؤسسة االقتصادية من تحقيق أهدافها، فإنها تقوم بتنظيم نشاطها وفق نسق محددة يتوافق 

مع طبيعتها وحجمها وفي الغالب أن هذا التنظيم يستند على أساس المهام أو الوظائف الواجب انجازها، والتي 

حقيق األهداف الفرعية التي تصب في النهاية إلى تحقيق هدف المؤسسة عن طريقها يمكن الوصول إلى ت

الرئيسي وهو تحقيق الربح، حيث تتعدد وظائف المؤسسة ويختلف الباحثون في تحديد وطريقة تصنيفها، فمنهم 

من يربط وظائف المؤسسة بالنشاط الذي تمارسه، ومنهم من يربطها بمراحل تطور المؤسسة، ومن المعروف أن 

ه الوظيفة هي مجموعة نشاطات تساهم في نفس الهدف وتمارس هذه النشاطات في مصالح وسنحاول في هذ

 . هذا العنصر اإللمام بكافة الوظائف

III-1- تنقسم الوظائف في المؤسسة إلى وظائف المؤسسة ووظائف التسيير وهي التي تمثل : الوظيفة اإلدارية

 .يادة مختلف مهامه أي قيادة وظائف المؤسسةالوظيفة اإلدارية التي يمكن من خاللها ق

مجموعة من العمليات المنسقة التخطيط، التنظيم، " تعرف الوظيفة اإلدارية بأنها: الوظيفة اإلدارية تعريف -1

 1."التوجيه والرقابة

 

                                                           
1

 .9، ص2992 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،(السياسات، الوظائف)مدخل للتسيير ،محمد رفيق الطيب -
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 1:تتجسد هذه الوظيفة في الوظائف اإلدارية التالية

قواعد المرشدة للعمل وتوضيح اإلجراءات والخطوات هو تحديد األهداف ووضع السياسات وال: التخطيط -

 2.التنفيذية لتنفيذ العمل

هو تجميع المهام واألنشطة المراد القيام بها في وظائف وأقسام وتحديد السلطات والعمليات لتحقيق  :التنظيم-

 .هدف مشترك

 .هو وظيفة الدافعية والتحفيز، القيادة واالتصال: التوجيه-

 .والخطط ومحاولة اكتشاف االنحرافات وتصحيحها عة تنفيذ األعمالهي متاب: الرقابة-

III-2- سوف نتطرق إلى تعريفها وأهدافها لكما يطلق عليها وظيفة التموي: الوظيفة المالية. 

مجموعة من المهام واألنشطة التي تهتم بتوفير الموارد المالية، " تعرف بأنها: الوظيفة المالية تعريف -1

الحتياجاتها، فهي تسعى بذلك إلى اختيار المزيج المالي الذي يحقق أحسن مردود بأقل التكاليف  وتسييرها وفقا

 3."وفي الوقت المناسب

 4:أهداف الوظيفة المالية -2

 .دراسة الحاجة المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة،وذلك لتوفيرها في الوقت المناسب -

 .لحصول على األموال المطلوبة التي تحقق أقل تكلفة للمؤسسةدراسة اإلمكانيات المتوفرة أمام المؤسسة ل -

 ةوديأحسن مرد قتكون عادة في شكل مزيج بين مختلف المصادر، وتحق ثاختيار أحسن طرق التمويل، حي -

 .مالية

 .استثمار األموال واستخدامها بشكل يحقق أرباحا جيدة  -

 .تسيير خزينة المؤسسة وسيولتها المالية -
                                                           

1
 .300 -222، ص ص2999مصر،  القاهرة، مجموعة النيل العربية، ،(أسس ومفاهيم)مبادئ اإلدارة علي محمد منصور،  -
2

 .202، ص3002لجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، دار ا ،اإلدارة العامة، وحسين عثمان مصطفى أبوزيد فهمي -
 .22، ص 3009، دار وائل للنشر، الجزائر،(دروس وتطبيقات)التسيير المالي يوسف قريشي، إلياس بن ساسي و  – 3
 .392، ص2995الجزائر، ، دار المحمدية العامة، 0، طاقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  – 4
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 1:إلى تحقيق بعض األهدافباإلضافة 

 .وضع أسس التخطيط المالي والميزانيات التقديرية -

 .دفع النفقات وتلقي المستحقات والحقوق على جميع األنشطة -

 .مساعدة المسيرين في اإلدارة لعليا على وضع الخطط المالية طويلة األجل -

III-3- المركزية ةؤسسة االقتصادية، وتشكل الوظيفتعتبر وظيفة اإلنتاج من أهم وظائف الم: وظيفة اإلنتاج 

 كألن إنتاج السلع والخدمات هو مبرر إنشاء أي مؤسسة، لذلك سوف نتطرق إلى تعريف وظيفة اإلنتاج وبعد ذل

 .إلى أهدافها

أي المدخالت من مواد )هو مجموعة األنشطة التي تتعلق بتحويل عناصر اإلنتاج :"تعريف وظيفة اإلنتاج -1

، من خالل العمليات اإلنتاجية إلى مخرجات على شكل سلع (وأفكار ومعدات وأموال وغيرهاخام وعمالة 

 2.أو خدمات...( أجهزة، آالت، مالبس،كتب)ملموسة

أي أن اإلنتاج هو العملية التي بموجبها يمكن أن تقدم السلع والخدمات إلى المستهلك، ويمكن توضيح    

 3.لمدخالت، العمليات التحويلية، المخرجاتا: العناصر الثالثة للعملية اإلنتاجية

  .أهداف وظيفة اإلنتاج -2

 4:يمكن إيجاز أهداف وظيفة اإلنتاج كما يلي

 .تحوز رضا المستهلك( التكلفةالجودة واآلجال و )بموصفات محددة إنتاج السلع والخدمات  -

 .وارد المتاحة والطاقة المتوفرةإنتاج السلع والخدمات بالكميات المطلوبة في األوقات المحددة وضمن الم -

تحقيق تكاليف إنتاج مناسبة ومن خالل تحقيق األهداف السابقة يمكن للمؤسسة تحقيق مركز تنافسي جيد  -

 .للمؤسسة االقتصادية ويضمن استمراريتها ونموها

                                                           
 .22، ص3009، اإلسكندرية، ل، دار وائ0، طاإلدارة الماليةلستار مصطفى الصباح وسعود جاي العامري، عبد ا – 1

2
 .222، ص3009 اإلسكندرية، مصر،، دار الفكر ناشرون وموزعون، (أصالة المبادئ ووظائف المنشأة)اإلدارة كامل محمد المغربي،  – 

3
 .29، ص3002، الدار الجامعية، القاهرة، مصر، ديدةإدارة اإلنتاج رؤية جعبد الفتاح دياب حسين،  – 

4
 .223ص ،3009، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، (النظريات، العمليات اإلدارية، وظائف المنظمة)مبادئ اإلدارة الحديثة حسين حريم،  – 
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 شهر ، سنة،)تخطيط اإلنتاج ورقابته، فالتخطيط يعني تحديد الكميات المراد إنتاج خالل الفترة المخططة  -

، أما ة، وذلك في ضوء طاقة اآلالت اإلنتاجية وتخصيص القوى العاملة ، وتوفير المواد األولية الالزم(أسبوع

هو مخطط بهدف كشف االنحرافات  من األعمال المنفذة قد تمت وفق مارقابة اإلنتاج فتهدف إلى التأكد 

 .وتقويمها

III-4- وهذا ما  في وظيفتين فرعيتين هما وظيفة الشراء ووظيفة التخزينتتجسد وظيفة التموين  :وظيفة التموين

سوف نتطرق له في هذا العنصر حيث بعد تعريف وظيفة التموين نتطرق إلى وظيفة الشراء والتخزين من خالل 

 .ذكر تعريفهما وأهداف كل وظيفة

سة في الوقت هي مجموعة األنشطة التي تسمح بوضع تحت تصرف المؤس: "تعريف وظيفة التموين -1

 1".الستمرار عملياتها اإلنتاجية بأقل تكلفة ةالمنسب والكميات المناسبة والجودة المناسبة كل المواد الالزم

 .سوف نتطرق إلى تعريفه وذكر أهدافه: وظيفة الشراء: أوال

لمواد مجموعة األنشطة التي تهدف إلى توفير االحتياجات من ا" تعرف على أنها :تعريف وظيفة الشراء -1

 2".والمستلزمات من مصادر مناسبة وفي الوقت والتكلفة المناسبة وبالكميات التي تغطي حاجة المؤسسة

تسعى هذه الوظيفة إلى توفير احتياجات من المستلزمات بأدنى تكلفة وبالسعر والوقت : أهداف وظيفة الشراء -2

 3:هداف التاليةالمناسب، وبالكمية والموصفات المطلوبة باإلضافة إلى تحقيق األ

 .تحقيق استمرارية العمليات في المؤسسة االقتصادية، أي منع توقفه بسبب نقص مستلزمات العمل -

 .توفير المواد بالجودة المناسبة ليكون المنتج جيدا، وتتمكن المؤسسة من منافسة السلع األخرى في السوق -

 تكون كبيرة أكثر من  الحاجة تؤدي  إلى تعطيل أو توفير مستلزمات بالكميات االقتصادية المناسبة، بحيث ال -

 .تجميد أموال دون استثمار مبرر، وال تكون أقل من الحاجة تهدد بخطر توقف العمل لنفاذ مخزونها
                                                           

1
 .392، ص مرجع سابقناصر دادي عدون،  - 

2
 .32، ص2999، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، مخازنإدارة المشتريات والمصطفى زهير،  – 

3
، ص 2999، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة الحديثة لوظيفة الشراء في المنشآت اإلنتاجية الصناعية والخدماتسعيد محمد المصري،  - 

 .22-22ص
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يتمثل التخزين في مجموعة من المهام تبدأ من المراقبة عند دخول المواد إلى المخازن  :وظيفة التخزين: ثانيا

، ثم تحفظ المحزونات وترتب وتتابع سوف (ما دخل ماديا مع ما هو مسجل في الفواتيرللتأكد من موافقة )

 .نتطرق إلى التخزين من خالل تعريفة ومعرف أهدافه

بأنه عملية االحتفاظ بالمواد لفترة زمنية والمحافظة عليها " يعرف نشاط التخزين: تعريف وظيفة التخزين -1

 1".فة ممكنةوتوفيرها حسب الحاجة إليها وبأقل كل

بضاعة نصف مصنعة، )واستنادا لما تقدم يمكن تعريف المخزون بأنه ذلك المقدار من المواد األولية الخام

الذي يدخل في صلب العمليات اإلنتاجية في المؤسسات كمدخالت أو مخرجات منها ( وبضاعة تامة الصنع

 2.لبضاعة الجاهزة بمثابة مخرجاتهاحيث تعتبر المواد األولية بمثابة مدخالت العملية اإلنتاجية وا

 3 :من بين األهداف التي تسعى لتحقيقها مايلي: أهداف وظيفة التخزين -2

جراء الدراسات الالزم - لتحقيق  ةالعمل على عدم انخفاض المخزون عن الحد المناسب الحتياجات المؤسسة وا 

 .ذلك

 .معدالت التلف النقص والضياع وضع نظام دقيق لالستالم والحفظ وصرف المواد بشكل يحد من -

 اإلنتاجيةباألسلوب الذي يضمن حسن سير العملية  اإلنتاجتوفير احتياجات المؤسسة من المواد ومستلزمات  -

 .مع ضمان توفير الجودة المناسبة في هذه االحتياجات

 .زونروج األنواع المختلفة من المخمن خالل متابعة حركة دخول وخ: متابعة حركة المحزونات -

فبعد المتابعة المستمرة للمحزونات ، يقوم مسئولو قسم التخزين :تقديم إشعار إلى قسم الشراء النطالق الشراء  -

 .وهذا عندما يصل مستوى المخزون إلى كمية المخزون األدنى بإرسال إشعارات من أجل تقديم طلب شراء جديد،

 .      ل المحاسبي والوجود الفعليالمقارنة بين التسجي: القيام بعملية الجرد الحقيقي -

                                                           
1

 .203، ص2992ر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار زهران للنشوظائف منظمات األعمالعمر وصفي عقيلي وآخرون،  – 
2

 .290، ص3002، دار  المناهج، عمان، األردن، ، أساسيات اقتصاديات األعمالرضا صاحب أبو حمد ومؤيد عبد الحسين الفضل – 
3

 .229، ص 3002ية، مصر، ، الدار الجامعية، اإلسكندر إدارة اإلمداد والمخزوناإلدارة الحديثة في رسمية زكي قرياقص وعبد الغفار حنفي،  – 
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III- 5- يطلق عليها أحيانا وظيفة األفراد وأصبحت من الوظائف الرئيسية واألكثر : وظيفة الموارد البشرية

 .حيوية في المؤسسة لذلك سوف نتطرق إلى تعريفها وأهدافها

ل اإلجراءات والسياسات المتعلقة ك:" تعرف وظيفة الموارد البشرية على أنها: تعريف وظيفة الموارد البشرية -1
بتعيين وتدريب العاملين، والعمل على تنظيم القوى العاملة داخل المؤسسة ، للوصول بها إلى أعلى مستوى من 

 1".اإلنتاجية
 أهداف وظيفة الموارد البشرية -2

 2 :تسعى وظيفة الموارد البشرية إلى تحقيق عدة أهداف نذكر منها

 .في الوقت المناسب نلمؤهليالحصول على األفراد ا -

 .تخطيط الترقيات والتغييرات الوظيفية -

 .اإلعداد لبرامج التدريب وتهيئة األفراد لتولي مهام وظائفهم -

عداد ميزانيات الرواتب والمكافئات -  .تقدير تكاليف الموارد البشرية وا 

 .اإلعداد الجيد ألعمال االستقطاب واالختيار والتعيين -

III- 6- تعتبر وظيفة التسويق من الوظائف التنفيذية، حيث بدونها ال يمكن التعرف على : ة التسويقوظيف

 رغبات وحاجات السوق وتوصيل السلع والخدمات للمنتفعين وهذا ما سنتطرق له من خالل تعريفها وذكر

 .أهدافها

 :تعريف وظيفة التسويق -1

 3".يج وتوزيع سلع وخدمات لحاجات العمالءالنشاط الذي يهدف إلى تخطيط وتسعير وترو " :يعرف بأنه
 4:نلخصها فيما يلي: أهداف وظيفة التسويق -2
 .تعظيم حصة المؤسسة في السوق عن طريق إتباع سياسة سوقية فعالة ،تساهم في زيادة حجم اإلنتاج -

                                                           
1
 .20، ص2995، دار غريب، القاهرة، مصر، إدارة الموارد البشريةعلي السلمي،  – 
 .222، 223، ص ص 3002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، إدارة المورد البشريةصالح الدين ومحمد عبد الباقي،  – 2
 .333، صمرجع سابقعبد الغفار حنفي ورسمية قرياقص،  –3
 .32، ص3002، مؤسسة حرس الدولية، القاهرة، مصر، إدارة التسويقمحمد الصيرفي،  – 4
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 .يع، وذلك من خالل البحوث التسويقية ومعلومات رجال البعرف على حاجات ورغبات المستهلكينالت -

 .محاولة إدراك الفرص في المحيط الخارجي واستغاللها وتجنب المخاطر -

يحقق أهداف المؤسسة بكفاءة  الذي القرار التسويقي اتخاذإعداد البرنامج التسويقي المتكامل وذلك من أجل  -

 .عالية

III-9- روظيفة البحث والتطوي. 

راسات تطبيقية وتنموية إلبداع سلع جديدة أو وهي عبارة عن بحوث ود :تعريف وظيفة البحث والتطوير -1

 1.تحسين السلع الحالية بالشكل الذي يحقق الميزة التنافسية للمؤسسة

تمثل أنشطة البحث والتطوير المصدر الرئيسي الداخلي لألفكار المتعلقة بالمنتجات الجديدة، إن البحث 

هي وراء كل التطورات التي حدثت  ةذه األنشطعبارة عن األنشطة الواعية والموجهة إليجاد معرفة جديدة، وه

 2:ويمكن تقسيم البحث إلى نوعين

وهو البحث الهادف إلى التعرف على المعرفة ألجل المعرفة، أي دون وجود هدف : البحث األساسي -أ

 .لالستفادة من المعرفة في مجال السوق، فالجامعات وبعض المؤسسات تقوم بإجراء أبحاث أساسية كثيرة

التي  لمؤسساتوهو البحث الموجه لحل مشكلة معينة لتطوير سلع أو خدمات معينة، فا: لبحث التطبيقيا -ب 

 .تعمل في صناعات ذات تكنولوجيا متقدمة تعتمد بشكل كبير على األبحاث التطبيقية

  3:تتمثل في :مهام وظيفة البحث والتطوير -2

 .المؤسسة الصناعيةمصدر كل إبداع تكنولوجي وبالتالي تنمي قدرة  -     

                                                           
1
 .29، ص3009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0، طاقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  – 

2
 .230، ص3005ع، األردن، ، دار المسيرة للنشر والتوزيمقدمة في إدارة اإلنتاج والعملياتسليمان خالد عبيدات،  – 

3
 المعرفة الركيزة الجديدة: الملتقى الدولي حول، "تسيير الموارد التكنولوجية وتطوير اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة"، قرين عليو  كالمال عبد هبال - 

 .  52، ص3002نوفمبر  23/22، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، يوميوالتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات
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تساهم في تحسين اإلنتاجية بالعمل على تحسين وسائل اإلنتاج وكذا التحسينات التي تطرأ على كفاءة اليد  -

 .العاملة

 .تساهم في تحسين نوعية المنتجات -

 .اإلنتاج قتساهم في تجديد المنتجات وطر  -

 .تطوير وظائف وأنشطة المؤسسة بما يحقق أهدافها -

 1:ى وظائف أخرى تتمثل فيإل ةباإلضاف

تمثل العالقات العامة وظيفة مهمة في المؤسسات، حيث يتجسد دورها الرئيسي في إيجاد  :العالقات العامة -2

لتصبح مقبولة أكثر في بيئتها  السبل واآلليات والطرق المساعدة على تسويق المؤسسة بصورتها الشاملة

مختلف فئات أصحاب المصالح، حيث يمكن القول أن و مؤسسة الخارجية وكذلك تأمين التفاعل اإليجابي بين ال

 حدارة العالقات مع مختلف فئات أصحاب المصالإاآلليات والمناهج يتم بواسطتها  نشاط العالقات العامة هو

كما يمكن ألنشطة العالقات  لتي تتعامل معها المؤسسةالغرض تحسين صورة المؤسسة لدى مختلف هذه الفئات 

يجاب لم وتقوي الوضع الداخلي من خالل اتصاالعامة أن تدع مع مختلف األطراف الداخلية في  يفعال وا 

دارة  المؤسسة أي تأمين عالقة إيجابية مع جميع العاملين في المؤسسة وكذلك تأطير العالقة مع المساهمين وا 

 .المؤسسة

يجاز أهداف العالقات العامة تنبثق أهداف العالقات العامة من األهداف الكلية للمؤسسة وبشكل عام يمكن إ

 2: بما يلي

 .اإلعالم عن أهداف المؤسسة ورسالتها وتاريخها -

 .الجماهير الداخلية كالموظفين والمالك كسب ثقة -

                                                           
1

-903ص  ، ص3005، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0، طاإلدارة واألعمالصالح مهدي محسن العامري وطاهر محسن منصور الغالبي،  - 

909. 
2

 .212، ص2002،  دار وائل للنشر، عمان، األردن، 2، طمنظمات األعمال المفاهيم والوظائفمحفوظ جودة وآخرون،  - 
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 .كسب ثقة الجماهير الخارجية كالعمالء والموردين -

 .التعرف على اتجاهات الجماهير ونقلها إلى اإلدارة -

 .رات المناسبة ووضع السياسات الصحيحيةنصح أو إرشاد اإلدارة في اتخاذ القرا -

لقد تغيرت المفاهيم كثيرا في عصر االقتصاد الرقمي والمعرفة، فبعد أن  :إدارة الموارد المعلوماتية والمعرفية -2

كانت المعلومات من بين موارد المؤسسة أصبحت اليوم مع المعرفة من أهم الموارد التي تمتلكها المؤسسات كما 

والوظائف  األنشطةكثيرا في تنويع قاعدة االستفادة منها من قبل مختلف ساعد وجيا المعلومات أن تطور تكنول

 .األخرى لتحسين عملية صناعة القرار وجعلها أكثر فاعلية اإلدارية

 .مدخل للتدقيق المحاسبي: المبحث الثاني

مع كبر وتنوعها،  إن التدقيق ميدان واسع، عرف تطورات كبيرة ومتواصلة، صاحبت تعقد النشاطات 

إذ  ،رحجم المؤسسات وضخامة الوسائل البشرية، المادية والمالية المستعملة يصعب فيها، يوما بعد يوم التسيي

تكثر العمليات المنجزة والمعلومات المتدفقة واألخطاء واالنحرافات، بل والتالعبات أحيانا، ونظرا ألهمية التدقيق 

محاسبي، تدقيق جبائي، تدقيق تسويقي، تدقيق قانوني، تدقيق فإنه ينقسم حسب وظيفته إلى تدقيق 

إلخ وسيتم تسليط الضوء على التدقيق المحاسبي وهو كغيره من العلوم يقوم على مجموعة من ...اجتماعي

من المعايير لها، كما أنها ترتكز على مجموعة الفروض والمفاهيم التي تعتبر كأساس للغاية التي أنشأت من أج

لذلك خصصنا هذا المبحث لتناول التدقيق المحاسبي بشكل ر مرشدا لممارسي مهنة التدقيق المحاسبي التي تعتب

أكثر تفصيال من خالل التطرق إلى مفهومه وبعد ذلك إلى أنواعه ومن ثم إلى إجراءاته والمعايير التي يستند 

 .عليها

I- مفهوم التدقيق المحاسبي: 

روع المحاسبة، ظهرت الحاجة له للتأكد من سالمة استخدام ن ففعلم التدقيق المحاسبي هو فرع م 

، إذ أدت الثورة الصناعية إلى ظهور مشروعات كبيرة ةالمبادئ واإلجراءات المحاسبية وعدالة القوائم المالي
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الحجم وخاصة الشركات المساهمة أو مايعرف بشركات األموال مما أدى إلى فصل الملكية عن اإلدارة، 

لخدمات طرف ثالث مستقل وحيادي ومؤهل علميا وعمليا لتدقيق الحسابات والقوائم لمالك ا احتياجفظهرت 

المالية وتزويدهم بتقرير عن ذلك، لحمايتهم والمحافظة على حقوقهم، نظرا ألهمية التدقيق المحاسبي سوف 

لى تعريفة ومعرفة الفرق بينه وبين المحاسبة وذكر أهدافه  .نتطرق إلى تطوره التاريخي وا 

I-1- لمحة تاريخية عن التدقيق المحاسبي: 

، عكس المحاسبة التي لم تعرف في شكل منظم إال بعد اختراع ظهر منذ القدمإن التدقيق المحاسبي  

األرقام واختيار النقود ووحدة قياس قيم السلع والخدمات المتبادلة، إال أن األمر يختلف بالنسبة للتدقيق 

ت النظام من م يظهر إال بعد ظهور النظام المحاسبي ونظرياته، لفحص حساباالمحاسبي، إذ أن هذا األخير ل

تطور التدقيق لمحاسبي تطور النشاط ، لقد صاحب حيث مدى تطبيق تلك القواعد والنظريات عند التسجيل فيها

التجاري واالقتصادي فمنذ النهضة التجارية بإيطاليا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، والتطور 

المستمر الذي تبع تطور المؤسسات االقتصادية فلم تكن الحاجة إلى التدقيق المحاسبي قوية في المؤسسات 

، غير أن ظهور المؤسسات الصناعية الضخمة في عهد الثورة غيرة حيث كان المالك نفسه المسيرالفردية الص

على  لسايرة الركب، فكانت األمواتميز بالحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لم عشر،في القرن الثامن  الصناعية

ظهور شركات  ىمستوى األفراد نادرة وكذا امتناع البعض حيث تتوفر لديه على المخاطرة بها، مما أدى إل

األموال وهذا أدى بدوره إلى انفصال الملكية عن التسيير لقد لوحظ مع مرور الزمن، أنه من المستحيل أن 

انتخاب وتعيين البعض منهم للقيام بتلك المهمة المتمثلة في مختلف وحتى  يشارك كل المساهمين في التسيير

الوظائف الحقيقية للمؤسسة غير ممكن في الغالب، لما قد تتطلب تلك الوظائف من كفاءات متخصصة ينبغي 

اقتناؤها من سوق العمل هذا باإلضافة إلى تدخل الدولة الكبير في مختلف المجاالت وتوسع أجهزتها وعليه 

سبب ظهور التدقيق المحاسبي، الذي يقوم به شخص محترف،  نفصال ملكية رؤوس األموال عن إدارتهافإن ا

محايد، مستقل وخارجي، وهذا  بهدف إعطاء رأي محايد مدعم بأدلة وقرائن إثبات، عن مدى شرعية الحسابات 
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ق المحاسبي كانت رهينة ، إن التطورات المتالحقة للتدقيمما يكسب المعلومات المحاسبية قوتها القانونية

األهداف المتوخاة منها ومن جهة أخرى كانت نتيجة البحث المستمر لتطوير هذه األخيرة من الجانب النظري 

بغية جعلها تتماشى والتغيرات الكبيرة التي عرفتها حركة التجارة العالمية واالقتصاد العالمي بشكل عام، والتي 

   1.الخصوصبشهدتها المؤسسة االقتصادية 

  :سنوضح مختلف المراحل التاريخية للتدقيق المحاسبي من خالل  الجدول التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-
1

 .3،2ص ص ،3002الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، ،5ط ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق بوتين،محمد   
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 2الجدول رقم
 التطور التاريخي للتدقيق المحاسبي

، ص 3002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، المراجعة وتدقيق الحساباتمحمد التهامي طواهر ومسعود صديقي،  :المصدر

 .5، 9ص 

 أهداف التدقيق المدقق اآلمر بالتدقيق المدة
سنة قبل  3000من 

 ميالدي 2900الميالد إلى
الملك، إمبراطور، 
 .الكنيسة، الحكومة

معاقبة السراق على  .رجل الدين، كاتب
اختالس األموال، حماية 

 األموال
الحكومة، المحاكم  2520إلى 2900من 

 التجارية والمساهمين
منع الغش، ومعاقبة  المحاسب

 .فاعليه، حماية األصول

شخص مهني في  .الحكومة والمساهمين 2900إلى 2520من 
 .أو قانوني المحاسبة

تجنب الغش وتأكيد 
 .اقية الميزانيةمصد

شخص مهني في التدقيق  .الحكومة والمساهمين 2920إلى2900من 
 .والمحاسبة

تجنب الغش واألخطاء، 
الشهادة على مصداقية 
 .القوائم المالية التاريخة

الحكومة، البنوك  2990إلى2920من 
 .والمساهمين

شخص مهني في التدقيق 
 .والمحاسبة

الشهادة على صدق 
قوائم وسالمة انتظام ال
 .المالية التاريخية

الحكومة، هيئات أخرى  2990إلى2990
 .والمساهمين

شخص مهني في التدقيق 
 .والمحاسبة واالستشارة

نوعية نظام  علىالشهادة 
الرقابة الداخلية واحترام 

المحاسبية ومعايير 
 .التدقيق

الحكومة، هيئات أخرى  2990داء من ابت
 .والمساهمين

شخص مهني في التدقيق 
 .المحاسبة واالستشارةو 

الشهادة على الصورة 
الصادقة للحسابات 
ونوعية نظام الرقابة 

الداخلية في ضل احترام 
المعايير ضد الغش 

 العالمي
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I-2- تدقيق المحاسبيف التعري: 

حيث كما رأينا سابقا أن رب العمل يشك وجود تالعب  Audire كلمة التدقيق مشتقة من الكلمة الالتينية  

عرف التدقيق على  كما ،وغش يعين شخص يقوم بالتحقق في الحسابات من خالل االستماع إلى المحاسب

جراءاته يهتم بال"أنه فحص الفني المحايد لحسابات وسجالت الوحدة محل علم له قواعد وأصوله وفن له أساليبه وا 

1".التدقيق بقصد إبداء الرأي في مدى صحة األرقام الواردة بالقوائم المالية المنشورة
 

فحص مهني مستقل للقوائم والبيانات المالية المتعلقة بمؤسسة معينة وصوال " ويعرف التدقيق المحاسبي بأنه    

 2".ي مستقل ومحايد حول عدالة القوائم المالية في نهاية سنة مالية معينةإلى تأكيد معقول إلبداء رأي فن

والتقرير، لمحاسبي تشتمل على الفحص والتحقق من خالل التعريف بالتدقيق فإنه يتضح أن عملية التدقيق ا     

كانية والفحص هو التأكد من صحة وسالمة التسجيل المحاسبي للعمليات وخلوها من العيوب والتحقق هو إم

وعلى مدى ير السليم لنتيجة أعمال المؤسسة، على صالحية القوائم المالية الختامية كأداة للتعبإصدار حكم 

ر يقصد به بلورة نتائج الفحص وأما التقري، تمثيل المركز المالي للوضعية الحقيقية للمؤسسة في فترة زمنية محددة

ثباتها في  والتحقيق في شكل مناسب ومتعارف عليه ، يقدم على األطراف سواء كانت داخل المؤسسة أو تقريروا 

 3.، وهو ختام عملية التدقيقخارجها

I-3-أساسيتين هما التقليدية  بمجموعتين قيق المحاسبيديمكن تحديد أهداف الت :أهداف التدقيق المحاسبي

 .والحديثة المتطورة

 4:هي نوعان رئيسية وفرعية تتمثل فيما يلي :األهداف التقليدية -2

 :أهداف رئيسية -أ
                                                           

1
 المؤتمر الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق في، "التدقيق االجتماعي بين رهانات الواقع وتحديات المستقبل"، سكاكمرا د  - 

 .2، ص 3020أكتوبر 23و22يوميالجزائر، سكيكدة،  22أوت 30 جامعة  ،مستجدات العالمية المعاصرةضوء ال
2

 .32، ص 3009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 9، طمبادئ المحاسبة وتطبيقاتها رضوان محمد العناتي، - 
3

 المؤتمر الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع، "قيق وحوكمة الشركاتأثر الهندسة المالية الحديثة على فعالية دور التد"، هوام جمعة - 
 .9، ص 3020أكتوبر 00و00سكيكدة، يومي 33أوت02جامعة  واألفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة،

4
 .39 ،32، ص ص3022ألردن، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، اعلم تدقيق الحسابات النظريرأفت سالمة وآخرون،  - 
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 من صحة ودقة وصدق البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر ومدى االعتماد عليها التحقق. 

 1.إبداء رأي فني محايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم المالية للمركز المالي 

 (:ثانوية)أهداف فرعية -ب

 أو غشما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء  اكتشاف. 

 تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش. 

 كون تقرير المدقق له قوة  اإلدارية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب تتساعد اإلدارة في رسم السياسا

 .األدلة ويعتمد على الخبرة والمعرفة

 طمأنة مستخدمي القوائم المالية وتمكينهم من اتخاذ قرارات مناسبة الستثماراتهم. 

 رية الضرائب في تحديد مبلغ الضريبةمعاونة مدي. 

 2:وتتمثل في :األهداف الحديثة أو المتطورة -2

 مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق األهداف وتحديد االنحرافات وأسباب وطرق معالجتها. 

 تقييم النتائج المتوصل إليها مقارنة بالنتائج المرسومة أي وفقا لألهداف المرسومة. 

 في جميع نواحي األنشطة، وبالتالي المساهمة  فممتلكات المؤسسة من خالل منع اإلسرا الحفاظ على

 .في تحقيق أكبر إنتاجية ممكنة للمؤسسة

 إن تحقيق نجاح المؤسسات وتحقيق أكبر كفاية إنتاجية سيسهم في تحقيق الرفاهية ألفراد المجتمع. 

I-4- الفرق بين التدقيق المحاسبي والمحاسبة 

 اليومية العامة واليومية  ربدفتاسب عمله بتسجيل مختلف العمليات التي تجريها المؤسسة يبدأ المح 

                                                           
1
 .29ص ،3009، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، (حداثة وتطور)التدقيق القائم على مخاطر األعمالإيهاب نظمي إبراهيم،  - 

2
ثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع المؤتمر الوطني ال، "دور المراجعة الخارجية في إرساء دعائم حوكمة الشركات"شوقي جباري وفريد خميلي،  - 

 .23، ص3020أكتوبر 00و00سكيكدة، يومي 33أوت02جامعة  واألفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة
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، ثم تحليل هذه العمليات وتبويبها في الحسابات بدفتر المساعدة من واقع المستندات المؤيدة لهذه العمليات

عداد ميزان الو نهاية السنة المالية لعام، ثم ترصيد هذه الحسابات في األستاذ ا مراجعة تمهيدا إلعداد الحسابات ا 

 الختامية وقائمة المركز المالي لبيان نتيجة أعمال المؤسسة ومركزها المالي، بينما يبدأ المدقق عمله من حيث 

 من صحة ما هتم المدقق بالتحققيالمحاسب، و ر المرحلة األخيرة من مراحل عمل انتهى المحاسب والتي تعتب
 1.والسجالت المحاسبيةذي يقضي رجوع المدقق إلى الدفاتر انات األمر التحتوي عليه هذه القوائم من بي

 :الجدول التالي لمما سبق يتضح أن المحاسبة تختلف عن التدقيق من نواحي يمكن برزها من خال     

 3الجدول رقم

 الفرق بين المحاسبة والتدقيق المحاسبي

                                                           
1

رياض دار المريخ للنشر، ال المراجعة مدخل متكامل،ألفين أريتز وجيمس لويك، ترجمة محمد عبد القادر الدبسطي، مراجعة أحمد حامد حجاج،  - 
  .23ص ،3003السعودية، 

 التدقيق المحاسبي المحاسبة معيار التفريق
تهتم بتسجيل العمليات المالية للتي  مجال العمل

تمت خالل الفترة وتلخيص وتفسير 
عداد القوائم المالية  .النتائج وا 

تقوم بفحص البيانات والمعلومات الواردة بالقوائم 
بداء رأي فني حول عدالة القوائم المالية  .المالية وا 

 يبدأ بتسجيلعمل إنشائي،  طبيعة العمل
العمليات العديدة من واقع 

المستندات في دفتر اليومية وينتهي 
 بإعداد القوائم المالية

عمل تحليلي انتقادي يبدأ بفحص القوائم المالية 
وما تحتويه من بيانات وينتهي بإعداد تقرير 

 التدقيق

المدخالت 
 والمخرجات

المحاسبة مدخالتها المستندات 
 .للعمليات ةوالبيانات األولية المؤيد

 ليةالقوائم الما: مخرجاتها

 .من المحاسبة القوائم المالية المعدة: مدخالتها
 تقرير التدقيق: هامخرجات

أحد أنشطة الوحدة االقتصادية وتابعة  االستقالل
إلدارتها وتنفذ تعليماتها فهي غير 

 .مستقلة

وحدة مستقلة عن الوحدة االقتصادية وال ترتبط مع 
الوحدة االقتصادية برابطة التبعية وال تخضع لسلطة 

 .إلدارةا
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 .20 ،29 ص ، ص0225، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، أصول المراجعةحسين يوسف القاضي وآخرون،  :المصدر 

-II الهدف المرجو منها وكذلك  فاختالتختلف ب اسبيهناك عدة أنواع للتدقيق المح :التدقيق المحاسبي أنواع

من خاللها للتدقيق وال يعني ذلك اختالف في المبادئ أو المعايير أو اإلجراءات بل  من حيث الزاوية المنظور

 :االختالف في عملية التدقيق ومن هذه األنواع ما يلي

-II1-  1:يقسم من حيث النطاق إلى ما يلي :التدقيقمن حيث نطاق عملية 

ايــد والســجالت قصــد التوصــل إلــى رأي فنــي محالمــدقق بفحــص القيــود والمســتندات هنــا يقــوم : التدددقيق الكامددل -أ

القيـــود وغيرهـــا بنســـبة كـــامال تفصـــيليا أي فحـــص تـــدقيقا  ، وقـــد يكـــون هـــذا النـــوعحـــول صـــحة القـــوائم الماليـــة ككـــل

، حيـث كــان هــدف تهــا قليلـة الحجــموعمليا  صددرةرا عنم دد  توقددك ندداا اددوع عندددوك ندددكما ناندد  عنم   ددا 200%
                                                           

1
 .29، ص2993مصر،  اإلسكندرية،ة شباب الجامعية، ، مؤسس، مراجعة الحساباتأحمد نور - 

تتم عملية إعداد وتسجيل البيانات  المبادئ والقواعد
المحاسبية استنادا إلى مجموعة من 
 .المبادئ المحاسبية المقبولة عموما

تتم استنادا إلى معايير التدقيق المقبولة عموما مع 
 .مراعاة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما

من حيث الثقة 
 والدقة

ير مقبولة مخرجات المحاسبة تعد غ
منخفضة مالم يتم  ودرجة دقتها

 .تدقيقها من قبل مدقق مستقل

مخرجاتها تعطي للقوائم المالية درجة أكبر من الثقة 
 .والدقة للمستخدمين

المستندات 
 والدفاتر

تعتمد على مجموعة مستنديه ودفاتر 
 .وسجالت وتقارير مالية

تعتمد على أوراق عمل خاصة بها يطلق عليها أوراق 
 .دقيقالت

وظيفتا : الوظائف
المحاسبة 

والتدقيق القياس 
واالتصال 

واالختالف يكن 
في طبيعة كل 

 منهما

فوظيفة القياس المحاسبي تهدف إلى 
قياس نتيجة األعمال خالل فترة معينة 

 .وتنتهي بالقوائم المالية
االتصال المحاسبي يهتم بعرض 

 القوائم المالية للمهتمين بها

دف إلى التأكد والتحقق من نتيجة بينما القياس هنا يه
 .القياس المحاسبي

االتصال هنا يهتم بإعداد تقرير يتضمن رأي فني 
 .بعدالة القوائم المالية

عن إعداد  مسئولةفيها تعتبر اإلدارة  المسؤولية
من  قد تحتويه المالية وماالقوائم 

 .أخطاء أو غش

المدقق مسئول عن بدل العناية المهنية المطلوبة في 
التحقق من عدالة القوائم المالية ومدى إلزامه بمعايير 

جراءات التدقيق  .التدقيق وقواعد السلوك المهنية وا 
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التــدقيق كشــف جميــع األخطــاء  التــي تحتويهــا  الــدفاتر والســجالت المحاســبية، إال أنــه مــع كبــر حجــم المؤسســات 

 ةوتكوين شركات األموال أصبح من غير المنطقي قيام المدقق بفحص كامل القيود والسـجالت والـدفاتر المحاسـبي

زاد اهتمـام واالختبار فـي التـدقيق إتباع أسلوب العينة بو بإتباع أسلوب العينة كامل اختباري  قتدقيإلى لهذا تحول 

المؤسســات بأنظمــة الرقابــة الداخليــة ألن كميــة االختبــارات وحجــم العينــات يعتمــد علــى درجــة متانــة تلــك األنظمــة 

د المـدقق مـن المستعملة حيث يزيد المدقق من نسبة اختباراتـه فـي حـال ضـعف تلـك األنظمـة المسـتعملة حيـث يزيـ

 .ووجود ثغرات فيها نسبة اختباراته في حال ضعف تلك األنظمة

ليه أو يكلف ن يعهد إعض العمليات والبنود دون غيرها كأعلى ب قالمدقوهنا يقتصر عمل  :التدقيق الجزئي -ب

نمـا يقتصـرالنقدية فقط بتدقيق تقريـر المراجـع  ، وفي هذه الحالة ال يمكن الخروج برأي حول القـوائم الماليـة ككـل وا 

، ومن المرغوب فيه هنا أن يحصل المدقق على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق على ما حدد له من بنود

 .الموكلة إليه، وبذلك يحمي نفسه بواسطة هذا العقد من أي مسؤوليات

-II2- إلى نوعينوفق هذا المعيار يمكن تقسيم التدقيق : من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق: 

مـة حسـب ة للمؤسسـة بطريقـة منظفي هذا النوع على مدار السـنة الماليـ التدقيقتتم عملية  :المستمر لتدقيقا -أ

 1 .برنامج عمل مضبوط مسبقا، ونجد هذا النوع أكثر في المؤسسات الكبيرة وذلك لتعدد األنشطة

وقـد يكــون هـذا النـوع مـن التــدقيق  ،هايتهـاوفـي نأالســنة  خـالليكـون قـد  إتبـاع أسـلوب التـدقيق المســتمر حيـث أن

 2. قأو بعد التسجيل في الدفاتر بمعنى التدقيق الالح قبل العمليات أي التدقيق المسبق

التســويات  تــدقيقها وبعــد إجــراءات  بعــد انتهــاء الفتــرة الماليــة المطلــوبالمــدقق  يقــوم بهــا :التدددقيق النهددائي -ب

أي تعــديل فــي البيانــات بعــد كــز المــالي، وذلــك ضــمانا بعــدم حــدوث الختاميــة وقائمــة المر وتحضــير الحســابات 

 3.ألن الحسابات تكون قد قفلت مسبقا تدقيقها

                                                           
1

 .290، ص3002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة كمال الدين محمد الدهراوي، - 
2

 .22، ص3020، إتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، خلي وفق المعايير الدوليةدليل التدقيق الداداوود يوسف صبح،  - 
3

  .25، ص2995وائل، عمان، األردن،  ر، داوالرقابة في البنوك قالتدقي خالد أمين عبد اهلل، - 
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-II3- ينقسم التدقيق مـن حيـث اإللـزام القـانوني إلـى  :من حيث درجة اإللزام القانوني في القيام بعملية التدقيق

 1: نوعين

، حيث يلزم المؤسسـة بضـرورة تعيـين قانون على وجوب القيام بهال يحتمالذي  التدقيق وهو :التدقيق اإللزامي -أ

مــدقق خــارجي لتــدقيق حســاباتها واعتمــاد القــوائم الماليــة الختاميــة، ومــن أمثلــة التــدقيق اإللزامــي تــدقيق حســابات 

 .في الجزائر شركات المساهمة

وقـد  إدارة المؤسسة أو مالكهـاوتكون بطلب من  هي عملية التدقيق غير الملزمة بقانون: التدقيق االختياري -ب

هــو موضــح بالعقــد الــذي يبــرم بــين المــدقق  ايكــون تــدقيق كــامال أو جزئيــا حســب رغبــة أصــحاب المؤسســة وكمــ

 .والعميل

-II4- 2:وتقسم إلى: من حيث مدى الفحص أو حجم االختبارات 

مالية، لذا يجـب فحـص  يقصد به التدقيق الذي يشمل جميع األعمال التي تمت خالل سنة: التدقيق الشامل -أ

والتأكـد مـن عدالـة القـوائم الماليـة ومـدى تمثيلهـا لنتيجـة  جميع البيانات المسجلة فـي دفـاتر والسـجالت المحاسـبية

مـــن قبـــل مـــدقق  ناألعمـــال والمركـــز المـــالي إال أن هـــذا النـــوع غيـــر مالئـــم ألنـــه يحتـــاج إلـــى وقـــت وجهـــد كببـــري

 .الحسابات

لهــا  ق يقــوم علــى انتقــاء عينــة مــن العمليــات وفحصــها وتعمــيم نتــائج الفحــصتــدقي وهــو: التدددقيق االختبدداري -ب

ذ وجــد  علــى مجتمــع الدراســة وحجــم العينــة يتوقــف علــى متانــة وقــوة الرقابــة الداخليــة الموجــودة فــي المؤسســة، وا 

عليـــه توســـيع حجـــم العينـــة إلــى أن يقتنـــع بـــأن الســـجالت والـــدفاتر  المــدقق أخطـــاء فـــي الـــدفاتر والســـجالت وجــب

  .الحسابات ستعكس رأيه النهائي حول عدالة القوائم الماليةو 

 

 
                                                           

1
 .29، ص3002اإلسكندرية، مصر،  ،يةالدار الجامعاألسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، محمد سمير الصبان ومحمد مصطفى سليمان،  - 

2
 .20، ص3009، دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0، جمراجعة الحسابات المتقدمةحسين احمد دحدوح وحسين يوسف القاضي،  - 
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-II5- من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق: 

إلى تحسين  يهدفموضوعي ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة حيث نشاط مستقل و  هو :التدقيق الداخلي -أ

 1.صحة ودقة المعلومات المالية والمحاسبية من المؤسسة والتأكدأداء 

إليه لمساعدة اإلدارة العليا في المؤسسات  ءاللجو للتقييم يتم بأنه نشاط مستقل  "حيث عرف التدقيق الداخلي

اتجاه  لعلى إدارة أعمالها بفاعلية وهو وظيفة من وظائف المؤسسة  مستقلة عن بقية الوظائف ومسئو  الكبيرة

 2".اإلدارة العليا مباشرة

في ظهورها  وجود التدقيق الخارجي بوقت طويل وكان العامل الرئيسي حيث ظهر التدقيق الداخلي بعد     

كبر حجم المؤسسات وبسبب أن التالعب واألخطاء في التسجيل هي مسئولية إدارية أوال وتعتبر من لمشاكل 

الرئيسية إلدارة المؤسسة لذلك كان البد من وجود أداة داخل المؤسسة تعمل على منع واكتشاف األخطاء وقت 

 3.ثهاحدو 

 ،واالستقالل لخارج المؤسسة محل التدقيق يتميز بالتأهي مستقل تؤدى من طرف مدقق: التدقيق الخارجي -ب

تدقيق القوائم المالية ويقوم المدقق الخارجي بأداء عملية ثل بوجه عام في التدقيق المالي و ومجال تلك التدقيق تتم

 4.عليهاالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق المقبولة والمتعارف 

ومما تقدم يتضح أن هناك أوجه تشابه بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي يمكن حصرها في أن كل       

توفير المعلومات الضرورية والتي يمكن الثقة فيها واالعتماد عليها  علىيمثل نظام محاسبي فعال يهدف منهما 

للرقابة الداخلية لمنع أو تقليل حدوث األخطاء والغش،  في إعداد تقارير مالية نافعة، ويتطلبا وجود نظام فعال

كما يوجد أيضا تعاون بينهما حيث أن وجود نظام جيد للتدقيق الداخلي يعني إقالل المدقق الخارجي لكمية 

                                                           
1

 - Robert Obert et Marie Pierre Maires, Comptabilité et Audit (Manuel et Applications), DUNOD, Paris, France, 

2007, P 383. 
 .39، ص3009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيدأحمد حلمي جمعة،  -2

3
 .30،29، ص ص2952، بيروت، لبنان، أصول المراجعة الداخلية والخارجيةعبد الفتاح الصحن،  - 

 .20، ص3002 الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ،غراض مختلفةأل ، مراجعات مختلفةأمين السيد أحمد لطفي - 4
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، فضال عن كفاءة النظام الكلي للتدقيق، االختبارات التي يقوم بها عند الفحص وبالتالي توفير وقت وجهد المدقق

ني عن التدقيق الخارجي وهذا يؤكد صفة التكامل، وعلى الرغم من عن وجود نظام للتدقيق الداخلي ال يكما أ

والتكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي إال أن هناك اختالفات بينهما، يمكن إيجازها  التشابه والتعاون

 :في الجدول التالي

 4 جدول رقم

 يق الداخلي والخارجييوضح أوجه االختالفات بين التدق

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي بيان

تقويم األنشطة المتعارف عليها داخل  الهدف
 إلخ...المؤسسة

عملية يبدي فيها الممارس استنتاجا مصمما لرفع درجة 
 ثقة المستخدمين المقصودين

العالقة 
 بالمؤسسة

 (مستقل)شخص مهني من خارج المؤسسة  موظف من داخل المؤسسة

نطاق 
وحدود 
 التدقيق

تحدد اإلدارة نطاق عمل المدقق، كما 
أن طبيعة المدقق الداخلي يسمح له 
بتوسيع عمليات الفحص واالختبارات 
مكانات تساعده  لما لديه من وقت وا 

 .على تدقيق جميع عمليات المؤسسة

يتحدد نطاق وحدود العمل وفقا للعقد الموقع بين 
قانون السائد، ومعايير المؤسسة والمدقق الخارجي، وال

التدقيق، وما تنص عليه القوانين المنظمة لمهنة التدقيق 
وغالبا ما يكون التدقيق الخارجي تفصيلي أو اختباري 

 .وفقا لطبيعة وحجم عمليات المؤسسة محل التدقيق

التوقيت 
المناسب 
 لألداء

يتم الفحص بصورة مستمرة طوال 
 .السنة المالية

 .لمؤسسةاختيارية وفقا لحجم ا

أو خالل فترة دورية أو ( نهائية)يتم الفحص مرة واحدة 
 (.مستمرة)غير دورية طوال السنة المالية 

 .قد يكون كامل أو جزئي
 .إلزامي وفقا للقانون السائد

 .المستخدمين المقصودين .إدارة المؤسسة المستفدين

 ،3009 األردن، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ،الحديثالمدخل الحديث إلى التدقيق والتأكيد  أحمد حلمي جمعة، :المصدر
 .25ص
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III- إجراءات ومعايير التدقيق المحاسبي. 

تجدر اإلشارة أنه توجد تفرقة واضحة بين إجراءات التدقيق ومعايير التدقيق، ففي مجال التدقيق يشير 

 اإلجراءاتلية الفحص، وتختلف هذه التي يستخدمها المدقق للقيام بعم واألساليبمصطلح إجراءات إلى الطرق 

 المدققأداء آخر طبقا لظروف كل حالة على حدى، أما معايير التدقيق فهي مقاييس لجودة من فحص إلى 

لإلجراءات ولألهداف التي يجب تحقيقها باستخدام اإلجراءات التي يتبناها المدقق في الفحص، فالمعايير هي 

 تعلى جودة العمل الذي يقوم به المدقق، وتتميز معايير التدقيق بالثباالنموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم 

النسبي فهي نادرا ما تتغير، حيث يمكن أن يحدث هذا فقط بإصدار معاير رسمية جديدة من الجهات المختصة 

 1.بذلك

III–1- إجراءات التدقيق المحاسبي. 

على األدلة والبراهين التي يبنى  حصولوهي مجموعة الخطوات التفصيلية التي سوف يطبقها المدقق لل 

  2.عليها رأيه في القوائم المالية، ومن ثم فإن اإلجراءات يتم تصميمها وتحديدها لمقابلة أهداف التدقيق

عند قيام المدقق بعملية تدقيق جديدة، تكون معرفته بالمؤسسة قليلة إن لم تكن معدومة، لذلك عليه اتخاذ  

التي سوف  الميدانيةوبعد ذلك تأتي اإلجراءات  قبل مباشرة تنفيذ عملية التدقيق التمهيدية اإلجراءاتبعض 

 .تتطرق لها في المبحث الثالث

  :التمهيديةاإلجراءات 

 3:قبل مباشرة تنفيذ عملية التدقيق على المدقق اتخاذ الخطوات التالية 

صحة وسالمة قرار تعينه مدققا  التأكد أوال منعلى المدقق  :التأكد من صحة تعيينه مدققا للحسابات -1

ذا كان االتفاق شفويا عليه أن يوجه تحرير بذلك لتعزيز تعيينه  .لحسابات المؤسسة محل التدقيق وا 

                                                           
1

 .22، ص2995مصر،  اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ،أصول المراجعة ،عوض لبيبو  يوميمحمد الف - 
2

 .22، ص 0202سكندرية، مصر، ، الدار الجامعية، اإلدراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعةمنصور أحمد البديوي وشحاتة السيد شحاتة،  - 
3
 .223 -220 ، ص ص3000، دار وائل، األردن، (الناحية النظرية والعلمية)علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبد اهلل،  - 
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وهذا يتوقف على الشكل القانوني للمؤسسة، ففي الشركات  :التأكد من نطاق عملية التدقيق المطلوبة -2

، فليس هناك تحديد لنطاق عملية التدقيق حيث على المدقق المساهمة حيث أن الرقابة على حساباتها إلزامية

االطالع على كافة الدفاتر والسجالت وحق طلب البيانات واإليضاحات التي قد يراها ضرورية للقيام بعمله لذلك 

ن فعملية التدقيق هنا شاملة أما في المؤسسات مثل الملكيات الفردية الغير ملزمة قانونيا بالتدقيق يجب أن يتضم

 .العقد نطاق عملية التدقيق هل شاملة أم جزئية

عليه القيام بزيارة استطالعية  للمؤسسة مما  :والتعرف على النواحي الفنية ؤسسةزيارة استطالعية للم -2

يمكنه من االطالع على سير العمل فيه من حيث اإلنتاج والتخزين وكيفية تسلسل العمليات بحيث يسهل عليه 

 .عداد برنامج التدقيق بعد أن يتفهم طبيعة المؤسسة وعملياتهابعد ذلك القيام بإ

عليه دراسة النظام المحاسبي المتبع دفتريا كان أم آليا، واالطالع على : فحص النظام المحاسبي للمؤسسة -5

 ودفاترها، واإللمام بكل خطوات التسجيل والترحيل وما إلى ذلك ألنه ملزم في النهاية بإصدارسجالت المؤسسة 

 .رأي محايد يتضمن الحكم حول مدى انتظام الدفاتر والسجالت

وهنا يتعرف على المركز المالي  :بفترات سابقة ةاإلطالع على الحسابات الختامية والقوائم المالية الخاص -6

وعليه أن يفحص أي تحفظات  للمؤسسة ونوعية التقارير السابقة ألن هذا يساعد في رسم خطة عمله وتفاصلها،

 .بتقرير المدقق السابق أو تقرير مجلس اإلدارة وردت

كشف على حيث عليه أن يحصل  :التعرف على العاملين في المؤسسة ومدى مسؤولية كل منهم -9

الهامة منها والملزمة للمؤسسة قانونا ومعرفة حدود السلطات  باألسماء، وصورة عن التواقيع خصوصا

 .والمسؤوليات

ويقوم المدقق بذلك ليقتنع بكفاية االقتطاعات للضريبة حتى  :حية الضريبيةفحص مركز المؤسسة من النا -9

 .يتأكد من صحة البيانات الواردة بالقوائم المالية

 .تحديد نقاط القوة الضعف فيهي تقييم نظام الرقابة الداخلية و أ: دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية -7
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على اإلجراءات التي تمكن المدقق من إنجاز المهمة بالشكل  د الدوليكما أنه أشار مجلس معايير التدقيق والتأكي

يتعرف على طبيعة المؤسسة، ويتضمن ذلك دراسة الهيكل  أنولكي يخطط لعملية التدقيق عليه الفعال، 

يراداتها ومصاريفها، باإلضاف ة إلى معرف ةالتنظيمي للمؤسسة، وأنظمتها المحاسبية، وطبيعة أصولها والتزاماتها وا 

طرق اإلنتاج والتوزيع، ومواقع التشغيل ويحتاج المدقق إلى مثل هذا الفهم لكي يستطيع توجيه االستفسارات 

 1.إضافة لتقييم االستجابات والمعلومات األخرى التي تم الحصول عليها المناسبة،

III–2- معايير التدقيق.  

ي يسترشد بها المدقق في تقييم عمله حيث المقاييس أو اإلرشادات أو القواعد التيقصد بمعايير التدقيق 

أن معايير التدقيق المتعارف  حيث، تساعد مدقق الحسابات في الوفاء بمسئوليته المهنية عند تدقيق القوائم المالية

عليها هي مستويات مهنية لضمان التزام مدقق الحسابات، ووفائه بمسئولياته المهنية، في قبول التكليف وتخطيط 

عداد التقرير وعرضه بكفاءة، وتشمل هذه المعايير مراعاة مدقق الحسابات للصفات وتنفيذ أعما ل التدقيق وا 

 2.المهنية المطلوبة مثل الكفاءة المهنية، واالستقالل ومتطلبات التقرير واألدلة

 التي أصدرها مجمع المحاسبين القانونين األمريكي من عشرة ماتتكون معايير التدقيق المقبولة قبوال عا

  3.التقريرالمعايير العامة، ومعايير العمل الميداني، ومعايير : معايير مقسمة إلى ثالثة مجموعات هي

 .المعاييروسنعرض فيما يلي باختصار لكل من هذه 

III–2-1- أو الشخصية المعايير العامة. 

غي أن ت المهنية ينبويقصد بها أن الخدماترتبط هذه المعايير بالتكوين الشخصي للقائم بعملية التدقيق،  

عامة ألنها تمثل مطالب  أنهاالمهنية بواسطة أشخاص مؤهلين، وتوصف على تقدم على درجة من الكفاءة 

                                                           
1
 .30، ص3009ن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األرد2، طتطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنةأحمد حلمي جمعة،  - 

2
 .29، ص3009، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، موسوعة المراجعة الخارجية الحديثةعبد الوهاب نصر علي،  - 

3
 .205، ص3009، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمين السيد أحمد لطفي،  - 
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عداد التقرير بشكل مالئم، وتعتبر شخصية إأساسية نحتاج  تحدد  ألنهاليها لمقابلة معايير العمل الميداني وا 

 1:ويمكن حصرها فيما يليلممارس لهذه المهنة الصفات الشخصية التي ينبغي أن يتجلى بها الشخص ا

  يجب أن يتم الفحص عن طريق شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل العلمي والعملي في مجال

 .خدمات التدقيق

 يجب على المدقق أن يكون مستقال في شخصيته وتفكيره في كل ما يتعلق بإجراءات العمل. 

 عداد التقر  وأداءة الواجبة عند تخطيط يجب أن يبذل المدقق العناية المهني  . ريعملية التدقيق وا 

 .وسوف نتناول بشيء من التفصيل كل معيار من هذه المعايير الثالثة على حدى

تنبع أهمية هذا المعيار من وجود أطراف متعددة تعتمد على رأي المدقق : التأهيل العلمي والعملي للمدقق -1

تامية للمؤسسة، مما يتطلب معه ضرورة توافر الثقة لدى هؤالء األطراف في مدى عن القوائم المالية الخ يالخارج

شروط التأهيل العلمي والمهني  ركفاءة وحياد القائمين بعملية التدقيق، ولن تتحقق هذه الثقة إال من خالل تواف

 2.ائم المالية محل الفحصللقائمين بعملية التدقيق، وضرورة توافر االستقالل لهم عند إبداء الرأي الفني عن القو 

وحسب النصوص الجزائرية المنظمة لهذه المهنة تشترط على الشخص الراغب في الحصول على االعتماد 

 3 :كمدقق للحسابات اآلتي

 .من ناحية التأهيل العلمي -أ

ية تخصص محاسبة أو مالية أو أن يكون حاصال على شهادة الليسانس في المالية أو في العلوم التجار  

 .روع أخرى زائد شهادة ميدانية في المحاسبةي فف

 .من ناحية التأهيل العملي والكفاءة المهنية -ب

                                                           
1
 .202، ص3009، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ة بين النظرية والتطبيقالمراجعأحمد السيد لطفي،  - 

2
 .29،29 ، ص ص3002الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ، (األسس العلمية والعملية) أسس المراجعة عبد الفتاح الصحن وآخرون،  - 

3
 .20، ص 3002المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ديوان، المراجعة وتدقيق الحسابات محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي، - 
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عشرة سنوات  (02)أن يكون قد أنهى التربص كخبير محاسب لدى مكتب للخبرة المحاسبية أو لديه  

 .خبرة فعلية في ميدان التخصص

حكم على المدقق بالكفاءة المهنية المطلوبة، في األخير نشير إلى أن هذه الشروط قد ال تكون كافية لل 

لذلك ينبغي أن تنظم ملتقيات دورية وندوات وتربصات ميدانية يستطيع المدقق من خاللها تنمية قدراته الفكرية 

 .والعلمية على حد سواء، وتمكنه من اإليفاء بمتطلبات معيار التأهيل العلمي، والعملي والكفاءة المهنية

  :أو االستقاللمعيار الحياد  -2

يجب أن يكون لمدقق الحسابات وجهة نظر مستقلة ومحايدة في كل األمور المتعلقة بعملية التدقيق أي       

هذا المعيار بأن يحتفظ المدقق باالستقالل التام حتى تكون نتائج حكمه على األمور وكذلك توصياته يقضى 

طا محددة وواضحة لكي يقوم المدقق بقبول أو عدم هناك شرو ية غير متحيزة ولضمان هذا االستقالل موضوع

، وتحدد مدى الثقة على رأي المدقق يكون على أساس استقالليته وحياده لذا قبول تدقيق حسابات مؤسسة ما

 1:اليينينبغي توافر الشرطين الت

 .عدم وجود مصالح مادية للمدقق -أ

يقوم بتدقيقها، وأن ال تكون ألحد أقاربه بمعنى يجب أن ال تكون له مصالح مادية مع المؤسسة التي  

المالية  مالقوائمصالح من نفس النوع، ألن وجود ذلك قد يؤثر على استقالليته في إبداء الرأي الفني المحايد في 

الختامية، وهذا بطبيعة الحال  باستثناء أتعابه المتفق عليها، كما أنه ال يجب أن يكون المدقق أحد المساهمين 

 .في المؤسسة التي يدقق حساباتها أو أن يكون من بين العاملين بها أو الشركاء

 .االستقالل الذاتي أو الذهني -ب

                                                           
1

، "ترشيد أداء المراجعين والمحاسبين الجزائريين للتقليل من مخاطر االنحراف في إنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية" وحكيمة مناعي،  أحمد لعماري - 
 .20 -5، ص ص3020، جامعة باتنة، الجزائر، 22السنة السابعة، العددعلوم إنسانية،  مجلة
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 بمعنى استقالل المدقق مهنيا من خالل عدم وجود أية ضغوط أو تدخل من جانب العميل أو سلطة عليا 

وائم المالية لنتائج األعمال والمركز الدفاتر ودقة تمثيل القبشأن التحقق من سالمة  في الدور الذي يقوم به المدقق

 .المالي للمؤسسة

 .في ظل توافر الشرطين السابقين في شخص المدقق، يمكن أن تحدد األبعاد الدالة على استقالل المدقق 

بمعنى أنه البد أن يتمتع المدقق بحرية كاملة عند إعداده لبرنامج : االستقالل في إعداد برنامج التدقيق -1

لتدقيق، من ناحية تحديد خطوات العمل وحجم العمل المطلوب أداءه وذلك في حدود اإلطار العام للمهام ا

المدقق في  تم أخذه من طرف في استبعاد أو تحديد أو تعديل ما الواجب فحصها بدون أي تدخل من اإلدارة

لفحص مجاالت لم ترد بالبرنامج  برنامجه وكذلك تعديل اإلجراءات التي حددها المدقق أو التأثير على المدقق

 . الموضوع

في عملية اختيار المجاالت  ويعني ذلك عدم وجود أية ضغوط أو تدخل: االستقالل في مجال الفحص -2

 :واألنشطة والسياسات والمفردات التي لعملية الفحص، ويتضمن ذلك عدة جوانب أهمها

مكاتب وفروع المؤسسة وكذلك الحق في جمع و حق المدقق الكامل في االطالع والفحص لجميع سجالت  -أ 

 .المعلومات من أية مصادر

 .التعاون المثمر والفعال بين المدقق وبين العاملين بالمؤسسة خالل عملية التدقيق -ب

 . عدم تدخل اإلدارة في محاولة تحديد المجاالت والمفردات والمستندات التي تخضع للفحص -ج 

 .ة وخلق المصالح المتبادلة مما يؤثر على إبداء الرأيالبعد عن العالقات  الشخصي -د

بمعنى عدم وجود أي تدخل أو ضغوط للتأثير على إظهار الحقائق التي  :االستقالل في مجال إعداد التقرير -3

تم اكتشافها خالل عمليات الفحص أو التأثير على طبيعة الرأي النهائي عن القوائم المالية الختامية محل 

  .الدراسة
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يمنع  3020 جوان 39 في عنم رخ 02-20رقمقانون  أنه تم إصدار هذا المعيارنشير في في األخير و 

 1:محافظ الحسابات مما يلي

  القيام بمراقبة حسابات مؤسسات يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

  سيرينالقيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو اإلنابة عن الم. 

  قبول مهام المراقبة القبلية على أعمال التسيير ولو بصفة مؤقتة. 

  قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو اإلشراف عليها. 

  ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى مؤسسة أو هيئة يراقب حساباتها. 

  سنوات من انتهاء عهدته 2يئة التي راقبها بعد أقل من شغل منصب مأجور في المؤسسة أو اله. 

   من القانون التجاري  9مكرر  922زيادة على حاالت التنافي والموانع المنصوص عليها خصوصا في المادة

في شكل قروض أو تسبيقات أو المعنويين أو امتيازات، السيما  نالجزائري، ال يمكن تعيين األشخاص الطبيعيي

 .سنوات األخيرة كمحافظي حسابات لدى نفس المؤسسة أو الهيئة 5المؤسسة أو الهيئة خالل  أو ضمانات من

  يمنع من القيام بأي مهمة في المؤسسات التي تكون له فيها مصالح مباشر أو غير مباشرة. 

  يمنع السعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة لدى الزبون لطلب مهمة أو وظيفة تدخل اختصاصاته القانونية. 

   يمنع من البحث عن الزبائن بتخفيض األتعاب أو منح تعويضات أو امتيازات أخرى وكذا استعمال أي شكل

 .من أشكال اإلشهار لدى الجمهور

من القانون  6مكرر  517فيما يخص حاالت التنافي والموانع المنصوص عليها خصوصا في المادة 

يشترط  حيث الحسابات،للمحافظة على استقاللية محافظ ا التجاري الجزائري التي أوصى المشرع الجزائري عليه

 2:أن في محافظ حسابات مؤسسة

                                                           
1
والمتعلق بمهن  3020جوان  39المؤرخ في  02-20رقم  من القانون  90 إلى 92المواد  ،لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا - 

 .22، ص22/02/3020 ، الموافق ل00العدد الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
2

 .29 ،25ص ص مرجع سابق، ،اقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقالمراجعة ومر  ،محمد بوتين - 
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 لين وأزواجهم في المؤسسة وأزواجهمؤو ال تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بالمس. 

 المسئولون أو أزواجهم، أو من طرف مؤسسة جر، عالوات  يدفعها له ال يتقاضى أية تعويضات أتعاب، أ

، ماعدا أتعابه بصفته كمحافظ حسابات ايدققه عشر األموال الجماعية في المؤسسة التي أخرى تملك

 .المحددة قانونا

 .معيار بذل العناية المهنية الالزمة -3

 1:ينص المعيار الثالث من المعايير العامة على ما يلي  

الهدف هذا المعيار إعداد تقريره، و يجب أن يبذل المدقق العناية المهنية الواجبة في القيام بعملية الفحص وفي 

في عمله درجة العناية  لعمله، حيث يجب على المدقق أن يبذل ودة أداء المدققمنه الحكم على درجة ج

أو إذا لم يمارس درجة العناية الواجبة في أدائه لعمله  ةالالزممهارة المعقولة، فإذا لم يتمتع المدقق بالمهارات وال

، كما أنه يخل أيضا بواجباته القانونية، ومعيار وأخالقيات المهنةآداب ة ال يتفق مع فإن سلوكه في هذه الحال

على كل شخص يعمل في مكتب المدقق تخطيط عملية التدقيق تخطيطا كافيا، وجمع قدر كافي  يوجبالعناية 

عداد ا عداد أوراق التدقيق بعناية وتقييم القوائم المالية، وا  لتقرير الذي يحتوي على رأيه من أدلة اإلثبات المقنعة وا 

 .بكل دقة

III–2-2- معايير العمل الميداني. 

حيث هي عبارة عن  وهو مجموعة من المعايير المتعلقة بإجراءات تنفيذ عملية التدقيق المحاسبي  

 2:وتشمل ثالثة معايير متمثلة فيما يلي لقيام المدقق بعمله، ةاإلرشادات الالزم

هذا المعيار يتعين على المدقق أن يعد خطة مالئمة  :التدقيقمناسب لمهمة معيار اإلشراف والتخطيط ال -1

لتنفيذ مهمته من حيث توزيع الوقت المتاح لعملية التدقيق كذلك تخصيص العمالة المتوفرة على األعمال 
                                                           

1
 المؤتمر الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق في ضوء، "اإلصالح المحاسبي ومهنة التدقيق في الجزائر"أحمد لعماري،  - 

 .9ص، 3020أكتوبر 00و00وميسكيكدة، الجزائر، ي 33أوت02،  جامعة المستجدات العالمية المعاصرة
2

المؤتمر الوطني الثامن حول مهنة التدقيق ، "دور التدقيق الداخلي في تفعيل محاسبة المواد بالمؤسسة االقتصادية"وبوعنان نور الدين، مقيمح صبري  - 
 .29، 22ص ص، 0202أكتوبر 23و22ر، يوميسكيكدة، الجزائ 22أوت 30في الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة،  جامعة 
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  المختلفة مع ضرورة تحقيق اإلشراف المناسب عليهم، وبالطبع فإن عملية التخطيط السليم لعملية التدقيق

المتضمن توجيه المساعدين القائمين على  اإلشرافالشاملة للمهمة المتوقعة أما  اإلستراتجيةيتضمن تحديد 

 1.تنفيذ عملية الفحص

فان المدقق مطالب بدراسة النظام المطبق وتقييمه لتحديد  اإلطارهذا  في: معيار تقييم نظام الرقابة الداخلية -2

ويتعذر عليه في بداية عملية التدقيق عليه إعطاء الصورة الكاملة  (نةحجم العي)مقدار الفحص الذي سيقوم به 

لهذا النظام الصورة الكاملة والشاملة  إلعطاءلدرجة الثقة في نظام الرقابة الداخلية إال بعد إجراءات التحريات 

اد عليها، كون ة سليم ينتج عنه معلومات مالية يمكن االعتم، فوجود نظام رقابة داخليالمتبع في هذه المؤسسة

تدقيق كافة المعلومات المحاسبية يعد أمرا مستحيال في المؤسسات الكبيرة، وبالمقابل فإن ضعف نظام الرقابة 

 .الداخلية سيصعب من مهمة المدقق كونه يلجأ لتوسيع مجال العينة، ما يتطلب المزيد من الوقت والجهد

بتجميع أدلة كافية إلبداء الرأي حول القوائم  طالبفي هذا اإلطار المدقق م: معيار أدلة وقرائن اإلثبات -3

 وتنقسم األدلة والقرائن يجب أن تكون مرتبطة بأدلة إثبات كافية ودقيقة وجميع اآلراء التي يبذلها المدقق المالية

حسابات البنوك، دفتر  ممثل دفاتر الحسابات وقوائ لى فئتين داخلية وخارجية، داخلية من داخل المؤسسةإ

الخ أما أدلة اإلثبات الخارجية فتشمل مصادقات من العمالء والموردين نتائج االطالع أو المالحظة ...ةاليومي

القوانين واألنظمة التي تخضع لها المؤسسة التي  لالطالع على التي تجرى خارج المؤسسة تأو االستفسارا

 .تدقيق حساباتهايقوم ب

III–2-3-  إعداد التقريرمعايير. 

 النهائي حول شرعية المدقق رأي التقرير حيث يتضمن هذا المدققمن أعمال  مرحلةتقرير آخر يعتبر ال     

 2:من فقرتين أساسيتين المدققيتكون عادة تقرير و صدق الحسابات، و 

                                                           
1

، دار المريخ للنشر، القاهرة، 0، جالمراجعة بين النظرية والتطبيقوليم توماس وأمرسون هناي، ترجمة ومراجعة أحمد حامد حجاج وكمال الدين سعيد،  - 
 .29، ص 2999مصر، 

2
 - Alain Michel, Les auditeurs financiers, Edition d’Organisions, Paris, France ,  1999, P 105. 
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مدى امتداد الفحص ائم المالية، و في هذه الفقرة ما قام به أثناء فحصه للقو  المدقق ويصف :فقرة نطاق التدقيق -

 .بهالذي قام 

 .التدقيق رأيه والنتائج التي توصل إليها أثناء قيامه بعملية المدققيبين فيها و  :فقرة الرأي -

 1:إن األهداف الرئيسية لتقرير التدقيق هي  

 .محل التدقيق تقديم معلومات مفيدة وآنية عن أوجه الخلل والقصور الجوهرية في العمليات -

 .ملياتالتوصية بإجراء تحسينات على سير الع -

قد تم وفقا للمبادئ  إعدادهايكون  أنأما معايير إعداد التقرير تتعلق بالقوائم المالية، التي يجب   

 الكافي، مع  لإلفصاحالمحاسبية المتعارف عليها، وكذلك وفقا لمعاير الثبات في تطبيق هذه المبادئ، وطبقا 

 2.التعبير عن رأي المدقق

 3:ربعة قواعد هيأ التقرير وتتضمن معايير إعداد  

عيار ميعني ال: التقرير عن ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها -1

توضيحا من المدقق حول ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت وفقا األول من معايير التقرير، أن يتضمن 

 .للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

يتعين على   :في تطبيق المبادئ المحاسبية في الفترات المحاسبية المختلفة ير عن ثبات المؤسسةالتقر  -2

محاسبية المتعارف عليها من فترة في تطبيق المبادئ ال ةفي تقريره إلى استمرارية وثبات المؤسس المدقق أن يشير

لقوائم المالية للسنوات السابقة من عند إعداد ا إلى أخرى، استنادا إلى إطالعه على المبادئ التي استخدمت

، خالل التقارير، والغاية من هذا اإلثبات هو القدرة على إجراء المقارنات بين القوائم المالية على اختالف الدورات

                                                           
1

، فهرسة الملك فهد الدليل الشامل في مراجعة العملياتهاري رايدر، ترجمة ناصر بن بكر القحطاني وبابكر األمير،  راجع الترجمة محمد علي ميرغني،  - 
 .292، ص2992، الوطنية أثناء النشر، الرياض، السعودية

2
المؤتمر الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المستجدات العالمية ، "والماضي التدقيق بين الحاضر"حوري زينب،  - 

 .22ص، 3020أكتوبر  00و 00 يوميالجزائر، سكيكدة،  33أوت02جامعة  ،المعاصرة
3

 .39، 35، ص ص 3000ألردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االمدخل الحديث لتدقيق الحساباتأحمد حلمي جمعة،  - 
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كما يتوجب على المدقق توضيح التغيرات التي طرأت على المبادئ المحاسبية المطبقة وانعكاساتها على القوائم 

 .المالية

 .يعني التقرير عن أن اإلفصاح في التقارير المالية يعتبر كافي ولجميع البيانات الهامة :فصا  الكافياإل -3

، وذلك بالمصادقة البد للمدقق أن يبدي رأيه بخصوص نظامية ومصداقية القوائم المالية: معيار إبداء الرأي -4

مدقق عن المصادقة على القوائم المالية في المالية، ويمتنع ال مأو عدم المصادقة على سالمة الحسابات والقوائ

وفي هذه الحالة عليه إيضاح األسباب  حال عدم إجراء التسويات المقترحة أو اكتشاف مخالفات تستوجب ذلك

 1:، وبناء على ذلك يمكن تقسيم رأي المدقق إلى األنواع التاليةالتي أدت إلى االمتناع

  مة ومصداقية الحسابات والقوائم المالية وجودة نظام الرقابة وهو مصادقة وتأكيدا على سال: الرأي النظيف

 .الداخلية

  إن التقرير النظيف قليل ما يحصل، وفي الحاالت الكثيرة يعد المدقق تقريرا يحمل (: التحفظي) الرأي المقيد

 .سةتحفظات واضحة وصريحة، يحدد أثرها على الصورة الحقيقية للقوائم المالية والمركز المالي للمؤس

  أن يفسد مصداقية القوائم المالية  يصدره المدقق عند مالحظة خروج عن المبادئ من شأنه :الرأي السلبي

 .والمحاسبية

  ويصدره في حالة تأكده من عدم سالمة القوائم المالية أي أن (: تقرير استحالة تقديم الرأي) الرأي المعارض

نتائج عمليات المؤسسة وفقا لمبادئ المحاسبة المتفق عليها،  القوائم المالية ال تظهر بصدق المركز المالي أو

 .أو وجود قيود تمنعه من أداء العمل

 

 

 

                                                           
1

المؤتمر الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المستجدات العالمية ، "المعايير الدولية للتدقيق"، زعيبط نور الدين - 
 .25،29ص ص، 3020أكتوبر 00و00يوميالجزائر، سكيكدة،  22أوت30جامعة  ،المعاصرة
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 .التطبيق العملي للتدقيق المحاسبي :المبحث الثالث

تمهيدية عن المؤسسة محل التدقيق، يبدأ  بعد أن يتأكد المدقق من صحة تعيينه ويحصل على معلومات  

ة التدقيق المحاسبي والتي تنطلق من دراسة وتقييم نضام الرقابة الداخلية، ذلك ألنه في الشروع في تنفيذ عملي

تحديد مدى ونطاق الفحص الذي يقوم به مدقق الحسابات وعلى أساس هذا  يترتب على نتيجة هذا التقييم

جزء كبير من سليم وفعال فإنه يستطيع أن يختصر  التقييم فإنه إذا اتضح للمدقق أن نضام الرقابة الداخلية

برنامج التدقيق أما في حالة عدم فعالية هذا النظام فإن المدقق يكون مضطرا لتوسيع مدى ونطاق الفحص 

أدلة إثبات تدعم رأيه، وعليه سنحاول في هذا المبحث  وجمع ومن ثم يقوم بتدقيق عناصر القوائم المالية

 :التطرق إلى

I- دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية. 

قوم المدقق بفهم ودراسة نظام الرقابة الداخلية المطبق وهذا بعد أن يأخذ صورة عامة عن المؤسسة ي   

تي سبق ذكرها، وسوف نقوم في هذا العنصر إجراءات التدقيق المبدئية الويقوم بتتبع مختلف  محل  التدقيق

ثم  ومن التمهيديةالقيام باإلجراءات إلى برنامج التدقيق وأوراق العمل التي يقوم المدقق بتحضيرهما بعد  التطرق

  .ةإلى تقييم نظام الرقابة الداخلي

I-1- بعد انتهاء المدقق من كافة اإلجراءات التمهيدية يقوم المدقق بوضع خطة عمل له : برنامج التدقيق

سوف هذا ما ، و وفق برنامج مرسوم وتترجم هذه الخطة ولمساعديه إلتمام اإلجراءات الفنية لعملية التدقيق

 .نتطرق في هذا العنصر من خالل تعريف برنامج التدقيق ومعرفة أهدافه وأنواعه
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I-1-1- تعريف برنامج التدقيق وأهدافه. 

 هبرنامج  التدقيق عبارة عن خطة عمل المدقق والتي سيتبعها في تدقيق الدفاتر والسجالت وما تحتوي  

واجب تحقيقها، والخطوات التي ستتخذ في سبيل تحقيق من بيانات، كما تحتوي هذه الخطة على األهداف ال

 1.هذه األهداف، والوقت المحدد إلنهاء كل خطوة، والشخص المسئول عن تنفيذها

 2:والبرنامج يخدم عدة أغراض منها

تفصيلية يطلب المدقق تنفيذها أنه ملخص لما يجب أن يقوم به المدقق من أعمال، وهو أيضا تعليمات فنية  

دور البرنامج في كونه إدارة رقابة  يأتيه، وهو سجل بالعمل المنتهي أي بما تم تدقيقه، ومن هنا مساعديمن 

 .وتخطيط يستطيع المدقق بواسطتها تتبع عملية التدقيق وعدد المساعدين التي أمضيت في كل عملية

I-1-2- التي يقوم  ؤسساتالم في كامل للتدقيق وضع برنامج موحد للمدقق ال يمكن: ج التدقيقمأنواع برا

بتدقيقها حتى لو كانت هذه المؤسسات تنشط في نفس القطاع ألن لكل مؤسسة خصوصياتها سواء على 

مستوى الهدف أو حتى على مستوى حجم المعطيات والمعلومات المحاسبية المتواجدة بها، فلكل مؤسسة 

 3:وعين من برامج التدقيق هماا، ويمكن القول بان هناك نميزها عن غيرهيظروف العمل الخاصة بها وما 

تحوي على كافة الخطوات التي تدخل  وهي نماذج مطبوعة ثابتة: برامج تدقيق ثابتة أو مرسومة مقدما -1

في كافة عمليات التدقيق، يتقيد بها المدقق ومساعديه أثناء أدائهم لمهامهم، غير انه ال تخلو من بعض 

ل عليه من بيانات ومعلومات من المؤسسة، ولهذه البرامج التعديالت  في نقطة أو أكثر في ضوء ما يحص

 :مزايا عديدة أهمها

 أنها تعتبر تعليمات صريحة واضحة لخطوات العمل الواجب إتباعها. 

 ها ضرورية في المؤسسات الكبيرةأن. 

                                                           
1

 .223، مرجع سابق، (الناحية النظرية والعلمية)علم تدقيق الحسابات اهلل، خالد أمين عبد - 
2

 .المرجع نفسه - 
3

 .222، 222 ، ص ص المرجع نفسه - 
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 أنها تمكن بل تساعد على تقسيم العمل بين المدقق ومساعديه كل حسب خبرته وكفاءته وتخصصه. 

 ئن المدقق إلى عدم السهو عن اتخاذ بعض اإلجراءات أو الخطوات الضرورية، كما تحول دون أنها تطم

 .التكرار لبعض الخطوات

  وباستعمالها يستطيع أي مساعد أن يتمم العمل دون عناء أو ضياع وقت في حالة غياب المساعد

 .اآلخر المنوط به مثل هذا العمل

 ل المنازعات، كما اح، وبذلك يستخدم كدليل في دقق بأدائهويعتبر البرنامج سجال كامال بما قام الم

 .يستخدم كأداة مراقبة على المساعدين

لكن بالرغم من هذه المزايا، يعاب على هذا النوع من البرامج أنه يحول خطوات التدقيق إلى عمليات 

 اع واالبتكار لديه، روتينية تنقص من استقاللية تفكير المدقق وتقديره الشخصي، كما أنه يقتل روح اإلبد

دوما على إبداء مالحظاتهم عن  موظفي مكتبهولكن يمكن تفادي هذه العيوب أيضا إذا ما شجع المدقق 

تلك البرامج الموضوعة واقتراح التعديالت التي يرونها مناسبة، إضافة إلى قيام المدقق بمراجعة البرنامج 

 .تالثابت هذا ليدخل عليه ما يراه مناسبا من التعديال

التدقيق، وترك الخطوات التفصيلية في تحديد الخطوط الرئيسية لعملية  تتمثل: برامج تدقيق متدرجة -2

الواجب إتباعها وكمية االختبارات إلى ما بعد الشروع في عملية التدقيق، أي يتم تقريرها أثناء القيام بعملية 

ماشي مع الظروف المحيطة بهم، وأهم ميزة في ويمكن هذا النوع الموظفين من استغالل خبراتهم والتالتدقيق، 

هذا النوع من البرامج هو كونه يسمح للقائمين بأعمال التدقيق من التفاعل مع الظروف المحيطة التي قد تطرأ 

 .خالل القيام بعملية التدقيق، دون شروط أو قيود مسبقة قد تحد من فعالية الحلول

I-2- وبـراهين  ومـا  ةجموعة متكاملة تحتـوي علـى جميـع البـرامج مـن أدلـإن أوراق العمل تشكل م :أوراق العمل

التـــدقيق ونظـــرا ألهميتهـــا ســــوف نتطـــرق لتعريفهـــا وأنواعهــــا  ومعلومـــات أثنــــاء المـــدقق مــــن بيانـــات تحصـــل عليـــه

  .وأغراضها
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I-2- 1- تعريف أوراق العمل : 

، واالختبــارات التــي تــم لتــي تــم تنفيــذهالإلجــراءات ا المــدققســجالت يحــتفظ بهــا " تعــرف أوراق العمــل بأنهــا        

   1". والنتائج المتوصل إليها خالل قيامه بعملية التدقيقإجراؤها والمعلومات التي تم الحصول عليها  

I-2- 2- هناك نوعين رئيسيين هما :أنواع أوراق العمل : 

والتــي  االســتمرارية النســبية، صــفة يحتــوي الملــف الــدائم علــى البيانــات والمســتندات التــي لهــا :الملددف الدددائم -1

 : ليست دائمة التغير ويحتوي الملف الدائم على بيانات أهمها

 2:تشمل ما يلي المؤسسةمعلومات أساسية عن  -1

 ملخص لطبيعة أعمال المؤسسةعقد التأسيس والنظام الداخلي ،. 

 أسماء وعناوين المسؤولية عن اإلدارة  مع نسخ من توقيعهم.  

 لف أقسام المؤسسةمخطط تنظيمي لمخت. 

  الداخليمعلومات على النظام الحسابي والضبط. 

 حــول المشــاركة فــي  اتفاقيــةأو صــندوق التقاعــد، أو أيــة ل نظــام الخدمــة التعاقديــة وتشــم  :العقــود واالتفاقيــات

للموجـــودات  عقـــود اإليجـــار، الموجـــودات الثابتـــة مـــال والمـــوظفين، نســـخ مـــن عقـــود شـــراءمـــع الع  األربـــاحتوزيـــع 

  .أية عقود أخرىو  ثابتة، عقود االقتراض،ال

 3.صور البيانات الضريبية في األعوام السابقة وملخص عن نضم الرقابة الداخلية  

عمــل بملــف جــاري والــذي يحــوي علــى أوراق  المــدققباإلضــافة إلــى الملــف الــدائم يحــتفظ  :الملددف الجدداري -2 

  4:ذلك ألخرى مثالترة والمستندات التي تتغير من ف وهي تلك البيانات التدقيق

                                                           
1

 .52، ص3002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 3، طمدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية هادي التميمي، - 
2

 .232 -233، ص ص2999، مطبعة الزمان، بغداد، العراق، 0، طالحديث أصول التدقيقصبيح الطحان،  - 
3

 ،2999األردن،  عمان، ،، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيعأساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية حسين دحدوح،و  حسن القاضي - 
 .229ص

4
جراءات وي،يإدريس عبد السالم أشت -   .92،93، ص ص2999ار النهضة العربية، د، 2ط ،المراجعة معايير وا 
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 برنامج المراجعة للسنة الحالية.  

  قالتدقي عمليةنسخة من المراسالت والتي تخص.  

 للتدقيقالخاضعة م المالية القوائ ننسخة م. 

  للمدقق أن يضيق للملف الجاري أي مستندات أو  ويمكنات، اإلقفال، والقيود العكسية التسوينسخة من قيود

 . إضافتها يرى ضرورةبيانات أخرى 

I-2- 3- أغراض أوراق العمل : 

 1:عدة أغراض منهاعمل المراجعة  تخدم أوراق        

المختلفــة  األوجــهتعتبــر أداة مهمــة  لتنظــيم وتنســيق  التــدقيقأوراق عمــل : التدددقيق عمليددةتنظدديم وتنسدديق  -1

ســير  مســاعديه ومتابعــة العمــل اإلشــراف علــى راق مــن  خــالل أو  المــدققحيــث يســتطيع لتنفيــذ عمليــة التــدقيق 

 .المتوصل إليها ، ومن ثم تقييم النتائجالتدقيق حسب الخطة الموضوعة والموضحة لبرنامجالعمل 

التدقيق مصدرا مهمـا للمعلومـات أو البيانـات التـي يـرى المـدقق ذكرهـا تعتبر أوراق عمل  :مصدر للمعلومات -2

 غيرهــــا مــــن وأو جــــداول أ فــــي شــــكل مالحظــــات والفنــــي المحايــــد، أ يحــــوي رأيــــه علــــى الــــذي ســــواء فــــي تقريــــره

 .اإليضاحات

أعطـاه فـي تقريـره  وأساسا متينا لـرأي المراجـع الـذي دليال قوياالتدقيق تعتبر أوراق عمل  :المدققتدعيم رأي  -3

  .أعمالهاللمؤسسة ونتائج وتمثيلها للمركز المالي  القوائم المالية حول مدى عدالة

إذ مـا قانونيـة أمـام القضـاء  كـدليل إثبـات أو كحجيـة استخدامهاعمل التدقيق يمكن  أوراق: الحجية القانونية -4

أدائــه  المعقولــة عنــدالمهنيــة  ال والتقصــير أو عــدم بــذل العنايــةالقانونيــة أو اتهــم باإلهمــ للمســاءلة المــدقق تعــرض

 .لعمله

                                                           
1

 .92،92ص ص، مرجع سابق،  وييإدريس عبد السالم أشت - 
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 بدايتـه لعمليـةعنـد  للمـدقق فـي سـنة سـابقة مرجعـا مهمـا التـدقيقتعتبـر أوراق عمـل  :أساس لمراجعات قادمة -5

 . المؤسسة الحقة لنفسفي سنة  التدقيق

I-3-  نظام الرقابة الداخلية وتقييم فحصطرق:  

فإن على المدقق الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية كما أن معايير التدقيق  وكفءألجل تدقيق فعال       

وألجل دراسة وفهم يتطلب دراسة وفهم الرقابة الداخلية  ةكياألمريمعايير التدقيق من  يالثانالدولية والمعيار 

سوف نتطرق إلى نظام الرقابة الداخلية من خالل تعريفها وذكر أهدافها وأقسامها ومن ثم إلى   الرقابة الداخلية

 .م الرقابة الداخليةاأساليب فحص وتقييم نظ

I-3-1- وأهدافها نظام الرقابة الداخلية تعريف. 

للتأكد و ، ومجوداتهالحماية أصولها التي تستخدمها المؤسسات إلجراءات كل الوسائل وا ابة الداخليةبالرقيقصد 

.ة ولرفع الكفاية اإلنتاجية في المؤسسة وتحقيق الفعاليةمن صحة ودقة البيانات المحاسبي

  

ايير، دليل الحسابات، ، اإلجراءات، التعليمات، المع، األنظمةتالسياساوتشمل هذه الوسائل، الهيكل التنظيمي، 

 1.الموازنات التقديرية، التقارير، القيود، والتدقيق الداخلي

 في اإلمكان قدر لمساعدتها المؤسسة إدارة تتبناها التي واإلجراءات السياسات" تعني الداخلية الرقابة أن كما

 واكتمال ودقة والخطأ شالغ واكتشاف ومنع األصول وحماية بالسياسات بااللتزام ضمان في هدفها إلى الوصول

 2."المناسب الوقت في فيها موثوق مالية معلومات وتهيئة المحاسبية السجالت

 3:يمكن حصر أهداف الرقابة الداخلية في اآلتي  

 حماية أصول المؤسسة من أي تالعب أو اختالس أو سوء استخدام. 

                                                           
1

، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0، طالتدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد اهلل الورادات،  - 
 .29، ص3009

2
المؤتمر الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع ، "الدولية والممارسات الجزائري الواقع بين الداخلي التدقيق نشاط"لرحمان، عبد االعايب  - 

  .2، ص 3020أكتوبر 00و00سكيكدة، الجزائر، يومي 22أوت30جامعة  واألفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة،
3
 .52، ص 3000، مرجع سابق، ل الحديث لتدقيق الحساباتالمدخأحمد حلمي جمعة،  - 
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 ة قرارات أو رسم العتماد عليها قبل اتخاذ أيالتأكد من الدقة المحاسبية المسجلة بالدفاتر إلمكان تحديد درجة ا

 .أي خطط مستقبال

 الرقابة على استخدام الموارد المتاحة. 

 الكفاية اإلنتاجية للمؤسسة زياد. 

 وضع نظام للسلطات والمسئوليات وتحديد االختصاصات. 

 1.األحداث التي تسبب أضرار محتملة رقابة الداخلية بفاعلية لمنع أو اكتشافيعمل نظام ال 

I-3-2- أقسام الرقابة الداخلية. 

 2:يمكن تقسيم الرقابة الداخلية إلى ثالثة أنواع هي   

تباع السياسات المرسومة، وستند إلى تحضير التقارير  :الرقابة اإلدارية -1 وتهدف إلى رفع الكفاية اإلنتاجية وا 

 .اإلنتاج وبرامج التدريب وغير ذلكالمالية واإلدارية والموازنات التقديرية والدراسات اإلحصائية وتقارير 

وتهدف إلى اختبار الدقة المحاسبية للمعلومات ومدى االعتماد عليها، وتعتمد هذه : الرقابة المحاسبية -2

تباع طريقة القيد المزدوج وحفظ حسابات مراقبة إجمالية وتجهيز  الرقابة على االستخدام األمثل للحاسب اآللي وا 

 .ل التدقيق وغيرهاموازين مراجعة دورية وعم

ويهدف إلى حماية الموجودات من السرقة أو الضياع أو التلف، ويعتمد الضبط الداخلي  :الضبط الداخلي -3

وفصل الواجبات المتعارضة مع مراعاة عدم إناطة  ، وتحديد الصالحيات واالختصاصات،على تقسيم العمل

دون أن يراجع عمله من قبل موظف آخر ضمانا لسالمة  تنفيذ عملية كاملة من بدايتها إلى نهايتها لموظف واحد

 .سير العمل ولتدارك األخطاء

 

 
                                                           

1
 .923، ص3002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المالأمين السيد أحمد لطفي،   - 

2
 . 20،29ص ص ، مرجع سابق، الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلوماتعطا اهلل سويلم الحسبان،  - 
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I-3-3-أساليب فحص وتقييم الرقابة الداخلية 

1:هناك عدة أساليب للتقييم منها        

للتعرف على  ةالالزم المعلوماتللحصول على  قائمة األسئلةطريقة  المدققيستخدم  :األسئلة طريقة قائمة -1

 .ةإنتاج البيانات المحاسبيكم على مدى فاعلية هذه النظم في مات الرقابة في النظم االلكترونية، وللحمقو 

إن خرائط النظم هي عبارة عن عرض بياني إلجراءات تدقيق البيانات في نظام  :طريقة تحليل خرائط النظم -2

 .أو في دورة محددة

ابقتين، إن كشوف األخطاء تبين كملة للطريقتين الستعد هذه الطريقة م :طريقة فحص كشوفات األخطاء -3

األخطاء  تحليلالتي تم اكتشافها خالل عمليات التشغيل الخاصة بالتطبيقات المختلفة، إن الفعلية األخطاء 

المدقق باألدلة والبراهين على بيان نواحي الضعف والقوة والتعرف على اإلجراءات التي اتبعت لتصحيحها تساعد 

الرقابة المتبعة، وتساعد المدقق على تقرير مدى االعتماد عليها لضمان دقة البيانات المحاسبية  في إجراءات

 .وسالمتها

ملية من عمليات النشاط، عالمتبعة في المؤسسة لكل  اإلجراءاتيقوم المدقق بوصف  :الوصفيالتقرير  -5

للمؤسسات الصغيرة  مناسبةوهي  عنها المسئولومن يقوم بها، ونوعية المستندات والسجالت المستعملة، ومن 

 2.، ويعاب عليها صعوبة الشرح المطولوالمتوسطة

II- الحصول على أدلة اإلثبات 

 تمكـــن التـــي علـــى أساســـها إن التـــدقيق المحاســـبي فـــي حـــد ذاتـــه هـــو عمليـــة  تجميـــع لألدلـــة واإلثباتـــات  

 للمـدقق أن يحصـل علـى قـرائن ريالمدقق من إبداء رأيه حـول الشـيء محـل التـدقيق ومـن ثـم فإنـه مـن الضـرو 

 . ومقنعةكافية 

 
                                                           

 .22، 22، ص ص مرجع سابقعطا اهلل سويلم الحسبان،  -1
2

 .329ص ، مرجع سابق، خالد أمين عبد اهلل - 
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II-1- أدلة اإلثبات تعريف : 

المعلومــات التــي يحصــل عليهــا المراجــع للتوصــل إلــى اســتنتاجات يبــين علــى أساســها رأيــه  "تعــرف علــى أنهــا 

 1".الفني  المحايد 

II-2- 2:وأهمها :أنواع أدلة اإلثبات  

الوجــود للتحقــق مــن  لــة الموثــوق فيهــا ويســتخدم نظــام الجــرد الفعلــياألدهــو نــوع مــن أنــواع : الوجددود الفعلددي -1

 .المخزون، النقدية:  الفعلي لألصول مثل

الحسـابات بجمعهـا حيـث  مـدققيقـوم  والتـي التـدقيق تعتبر المستندات من أهم أدلـة اإلثبـات فـي :المستندات -2

ومثـل هـذه المسـتندات فـواتير السـجالت للتحقـق مـن المعلومـات المسـجلة فـي الـدفاتر و  للمـدققة فرصـ أنها تعطي

 .استالم المخزونبضاعة، فواتير الشراء، تقارير بيع ال

ج خار وهي التقارير التي يحصل عليها المدقق من أطراف  (:خارج المؤسسةالتقارير المعدة ) المصادقات -3

لمعــدة خــارج التقــارير اوتعبيــر  مــن المــوردين، كشــوف حســابات البنــك،الــواردة  الشــراءفــواتير :  المؤسســة مثــل

  .بفحصه المدقق قيام عند عليهاالمؤسسة أقوى من حيث االعتماد 

 مــدققتعــد هــذه التقــارير مــن قبــل إدارة المؤسســة ويطلبهــا  :المعدددة داخددل المؤسسددة مددن قبددل اإلدارة التقددارير -4

 .الحسابات للتحقيق من بعض األمور الغامضة

: وباإلضافة إلى
3  

ؤسســة دليــل وقرينــه يســتند إليهــا  الملحســابية وصــحتها فــي دفــاتر وســجالت عتبــر الدقــة  ات :الدقددة الحسددابية -5

 مة والتحقق من عمليات الجمع والطرح والضرب والقس عند قيامه بفحص الدفاتر والسجالت المدقق

عداد الحسابات الختامية   كوالتحقق من ذل لدفتر اليومية ودفتر األستاذ وكذلك المصروفات واإليرادات وا 

                                                           

-
1

 .250، ص3009، دار المسيرة، األردن، تدقيق الحسابات المعاصرة، غسان فالح المطارنة  
2
 .252ص المرجع نفسه،  - 

3
 .222-209، ص صمرجع سابقحسين دحدوح، و حسين القاضي -  
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 .الدفاتر والسجالتتحويه ما  دليل على صحة للمدققكله يعطي 

مــن الثغــرات دلــيال علــى صــحة  م الرقابــة الــداخلي الســليم الخــالييعتبــر نظــا: ود نظددام رقابددة داخلددي سددليموجدد -6

  .والتالعب وخلوها من األخطاء الدفاتر

 ائي،تقريـره النهـ إعـداد وبعـد التـدقيق أعمـالالحسـابات مدقق بعد أن ينهي  :حداث الالحقة إلعداد الميزانيةاأل -9

 في القوائم المالية العناصر الواردةعلى صحة بعض  لدلي أو رينةتكون ق اوربم قد تقع أحداث بعد إعداد التقرير

 .المدققة

النظـام المحاسـبي السـليم يـؤدي إلـى ارتبـاط البيانـات والمعلومـات ممـا يعنـي أنـه يـؤدي : االرتباط بين البيانات -9

البيانـات  بحـد ذاتـه  يعتبـر دلـيال ، فاالرتبـاط  بـين يسعى للحصول علـى أدلـة  وقـرائن  المدقق وبما أن هدفه بدقة

 .والقروض المستحقة للمؤسسةبين الفوائد المقبوضة  ارتباطاك هنقويا مثل يجب أن يكون 

II-3- األدلـة  ةأولها كفاية كميـ سيينثبات على مدى توفر شرطين رئيتتوقف كفاية أدلة اإل :كفاية أدلة اإلثبات

  .ر قدرتها على اإلثبات أو اإلقناعالتي تحر  زمة لإلثبات والثاني حجية األدلةالال

 1:منهافي كمية األدلة الالزمة لإلثبات هناك عوامل عديدة تؤثر : كفاية كمية أدلة اإلثبات -1

 مدى مالئمة األدلة بطبيعة الفقرة المدققة. 

  قرة المدققة كلما زاد المراجع اهتمامه على جمع األدلة أكثرالف كلما زادت أهمية.  

 تكلفة الحصول على أدلة اإلثبات. 

 2:تتوقف مدى قدرة األدلة على اإلثبات واإلقناع على عدة عوامل: اإلثباتحجية أدلة  -2

  ي لـه قواعـده مثال الجـرد الفعلـ :صالحية الوسيلة واألسلوب الفني المتبع في الحصول على القرينة والدليل

وشـــروطها وعـــدم توافرهـــا فـــي الوســـائل  اعتباراتهـــاات لهـــا قمصـــادوال والتـــدقيق المســـتندي لـــه أسســـهوأحكامـــه 

  .يفقد الدليل حجيتهواألساليب 
                                                           

1
 .003، ص0200، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3، ط(الناحية النظرية والعلمية) علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبد اهلل،  -  

2
 .020، ص0200، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  األردن، 0، ط(اإلطار النظري) تدقيق الحساباتإيهاب نظمي واني العزب،  - 
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 أقوى من األدلة الداخلية األدلة الخارجية :مصدر الدليل. 

 علــى اســتنباط ي تعتمــد ألدلــة التــأقــوى فــي حجيتهــا مــن ا مثــل الوجــود الفعلــي ةاألدلــة االيجابيــ :طبيعددة الدددليل

 .المدقق

 مــن األدلــة التــي يحصــل  أقــوى فــي داللتهــا المــدققعليهــا  األدلــة التــي يحصــل :كيفيددة الحصددول علددى الدددليل

  .عليها عن طريق الغير

 عليهـــا تعتمـــد علـــى  االعتمـــاد إن قـــوة حجيـــة الـــدليل ودرجـــة :بالعناصدددر محدددل الفحدددصالددددليل  مددددى ارتبددداط

 .محل الفحص أو بالعمليةناصر بالع ارتباطها

  األدلة في الوقت الذي تكون أنفعأي تتوافر  :للحصول على الدليلالتوقيت المناسب.  

 والمعرفة في المصادر الخارجية مصدر الدليل مدى توفر الثقة. 

 للمدققالل والحياد التام قأي االست نفسه أثناء جمع األدلة والقرائن المدقق سلوك. 

II-4- لى أدلة اإلثباتوسائل الحصول ع: 

وأداء اإلجراءات التمهيدية يبدأ المدقق بجمع أدلة اإلثبات وللحصول  عند الحصول على فهم للمؤسسة

أو بيانات  ى شكل تقارير أو آراء أو تقييماتبصورة مستقلة، عل وون مع المؤسسة االتع إلىاج المدقق يحتعليها 

من األصول، كاألراضي والمباني، قياس العمل المنجز من خبير ما ومن أمثلة ذلك تقييمات ألنواع معينة 

 توالعمل الذي سيتم انجازه في المقاوالت تحت االنجاز، اآلراء القانونية المتعلقة بتفسير القوانين واالتفاقيا

  1.واألنظمة

 2:ومن إجراءات التدقيق التي يستعين بها المدقق تتمثل فيما يلي

أقوى أدلة اإلثبات باعتباره دليال ماديا ملموسا فالمدقق عند قيامه بتدقيق يعتبر الجرد من  :الجرد العملي -1

بعض عناصر األصول تدقيقا مستنديا قد يشك في صحة هذه المستندات أو في ما تحتويه كميا من بيانات لذا 
                                                           

1
 .52، ص3009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د الدوليةيتطور معايير التدقيق والتأكد حلمي جمعة، أحم - 

2
 .22-39، ص ص3009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مراجعة المعامالت الماليةنواف محمد عباس الرماحي،  - 
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الدفاتر فإنه يلجأ إلى عملية الجرد الفعلي التي تعتبر قرينة قاطعة على صحة ما ورد في المستندات أو في 

وينطبق ذلك على عناصر األصول مثل المخزون والنقدية في الصندوق واالستثمارات الموجودة في المؤسسة في 

 :يلي نهاية العام ومن مهام المدقق في عملية الجرد ما

  يجب التأكد من ملكية المؤسسة للعنصر الخاضع للجرد ليعتبر الوجود الفعلي دليال قاطعا. 

  رد الكمي، ومراجعة تقييم والتأكد من أنه لم يحدث تغيير في أسس تقييم المخزون وال التأكد من صحة الج

 .في أسس الجرد عن األعوام السابقة

  يجب إجراء عملية الجرد للنقدية من قبل المدقق أو أحد مندوبيه أو تحت إشرافهم المباشر. 

 : التدقيق الحسابي -2

  في المستندات المحاسبي للتأكد من صحتها تدقيق العمليات الحسابية لألرقام الواردة. 

   تدقيق دفاتر اليومية والتأكد من صحة المجاميع فيها ومن صحة نقل هذه المجاميع . 

  تدقيق ترحيل العمليات من دفتر أو دفاتر اليومية إلى الحسابات الخاصة بها في دفتر أو دفاتر األستاذ. 

  ة سواء في دفتر األستاذ العام أو دفاتر األستاذ المساعدة مع التأكد من استخراج أرصدة الحسابات المختلف

للحسابات دفتر األستاذ العام مع مجموع األرصدة التحليلية لكل حساب إجمالي في  مطابقة األرصدة اإلجمالية

 . دفتر األستاذ المساعد

   الوحدة في عدد تدقيق قوائم الجرد للتأكد من دقة استخراج قيم المخزون السلعي حيث يتم ضرب سعر

 .الوحدات الستخراج إجمالي القيمة لكل عنصر على حدة ومن ثم إلجمالي العناصر

   التأكد من توازن ميزان المراجعة بالمجاميع وباألرصدة وكذلك التأكد من توازن قائمة المركز المالي من الناحية

 .ال يعني صحة العمليات الحسابية ألن عدم التوازن يدل على وقوع أخطاء حسابية كما أن التوازن

تعتبر المستندات المحاسبية أساس القيد في الدفاتر فهي المرحلة األولى من مراحل  :التدقيق المستندي -3

 :والبد لكل عملية مالية من مستند يؤيدها أو يؤيد حدوثها فيجب التأكد من ةالدورة المحاسبي
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  هاأن لكل عملية تم قيدها بالدفاتر مستند أو أكثر يؤيد. 

  أن هذه المستندات مستندات صحيحة وقانونية. 

التدقيق المستندي والتدقيق الحسابي يتم تنفيذها بطريقة اختبار ولعدم اإلمكانية بتدقيق جميع المستندات التي 

 .بحوزة المؤسسة إال أن العينات التي يتم اختيارها لتدقيقها يجب أن تكون كافية ومالئمة

ها و اإلقرارات أو المصادقات هي وثائق مكتوبة تهدف إلى إقرار حقيقة ما أو تأكيدالشهادات أ: المصادقات -4

يحصل عليها المدقق من داخل أو خارج المؤسسة لتدعيم الفحص الذي قام به، وتمثل اإلقرارات الخارجية 

مكن شهادات تصدر عن جهات ليس لها مصلحة في اختالس أو تزوير البيانات المتعلقة بالمؤسسة وبذلك ي

االعتماد عليها كأدلة إثبات قوية، حيث يمكن الحصول على وسائل التأكيد الخارجية من خالل رسائل من 

المدينين الدائنين، عمالء، بنوك تؤكد أرصدتهم الظاهرة في حسابات المؤسسة وذلك بناءا على رسائل توجهها 

 .المؤسسة إليهم تطلب فيها تأكيد األرصدة

ما يقوم المدقق بتوجيهه من أسئلة أو إيضاحات أو طلب معلومات  نظام االستفساراتيتضمن  :االستفسارات -2

أو بيانات من الجهات المختلفة خصوصا إدارة المؤسسة وذلك لتأكيد صحة بعض األدلة أو القرائن الذي قام 

عض النقاط بحاجة بجمعها أثناء عملية التدقيق فقد يرى المدقق أثناء جمعه للمستندات والدفاتر والسجالت أن ب

إلى إيضاح أو تفسير ولهذا فإنه يلجأ إلى الجهات المسئولة لطلب المزيد من اإليضاحات أو البيانات وهذه 

الجهات قد تكون اإلدارة العليا للمؤسسة أو موظفيه ومن خالل هده اإليضاحات أو التفسيرات يتمكن المدقق من 

قد تكون اإليضاحات أو االستفسارات شفوية أو قد تكون تكوين رأيه النهائي في الموضوع محل التدقيق و 

مكتوبة، وعلى المدقق في حالة عدم تمكينه من حق طلب البيانات أو اإليضاحات التي احتاج إليها أثناء عملية 

 .التدقيق إثبات ذلك في تقريره إلى مجلس اإلدارة

ثبات على مهارة المدقق وخبرته فهي تشمل تعتمد هذه الوسيلة من وسائل جمع أدلة اإل :التدقيق االنتقادي -6

الفحص السريع الخاطف للمستندات والدفاتر والسجالت والقوائم المالية مثل وجود اسم شخص أو شركة لم يسبق 
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ن ظهر له حساب بدفتر األستاذ العام عند ورود المصادقات للمدقق وهنا قد يكتشف المدقق إرسال المؤسسة  وا 

ص وهميين ويتوقف مدى نجاح التدقيق االنتقادي على القدرة الفنية والخبرة السابقة إلى أشخا( رسائل)خطابات

للمدقق كما أن هذه الوسيلة تفيد كثيرا في اختصار جزء كبير من الوقت والجهد الذي يبذله المدقق أثناء قيامه 

تدقيقها من واقع الدفاتر بواجباته كما أنها تمثل أدلة إضافية إلثبات العمليات التي ال تكون واضحة إذا تم 

والسجالت ولهذا كثيرا ما يعتمد التدقيق االنتقادي على الخروج من نطاق السجالت والدفاتر والمستندات إلى 

 .تقصي الحقائق من مصادر أخرى واالعتماد على االستنتاج السليم

يق هدف معين وبالتالي فإن هي عبارة عن إجراء مقابلة بين شيئين أو أكثر بقصد تحق المقارنة: المقارنات -9

المقارنات كوسيلة من ووسائل الحصول على أدلة وقرائن اإلثبات، حيث يقارن مدقق الحسابات عناصر قوائم 

نتيجة األعمال بعضها ببعض للفترة محل الفحص أو بالفترات السابقة بقصد التحقق من صحة العناصر التي 

ا والكشف عن أية انحرافات أو أخطاء وقعت ومعرفة األسباب تتضمنها هذه القوائم والنتائج التي تفصح عنه

والتغيرات التي أدت إلى وقوعها، والمقارنات قد تؤدي في كثير من األحيان إلى الكشف عن أخطاء تم ارتكابها 

بصورة عمدية بهدف التالعب في عناصر القوائم المالية الختامية وبالتالي التأثير على نتائج النشاط وسالمة 

 .مركز الماليال

كثيرا ما يتضمن دفتر األستاذ العام حسابات إجمالية مثل حساب إجمالي المدينين : فحص السجالت الفرعية -9

ن لذا فإن مدقق الحسابات عند  يتم تفصيلها في دفاتر أستاذ مساعدة أو خاصة وحساب إجمالي الدائنين والتي

بفحص البيانات التحليلية للحسابات اإلجمالية في دفاتر  فحصه ألرصدة الحسابات اإلجمالية يجب أن يقوم أيضا

المساعدة رغم تساوي مجموع أرصدة الحسابات التحليلية بدفاتر األستاذ المساعدة مع رصيد الحساب  ذاألستا

 .اإلجمالي لها بدفتر األستاذ العام

قيود المركزية الواردة بدفتر  ومقارنتها مع ةكما يقوم المدقق أيضا بتدقيق بيانات دفاتر اليوميات المساعد 

اليومية المركزي، كما تشمل هذه الوسيلة أيضا تدقيق كشوف الجرد التي تتم بواسطة اإلدارة في نهاية العام مع 
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التي تتضمنها كشوف الجرد مطابقة لما  ةأو األصناف المختلف ةسجالت المخازن للتأكد من أن الكميات الوارد

المخازن، مع مراعاة إذا كان هناك بعض االختالفات بين قوائم الجرد وبين  في بطاقتا ألصافهو موجود في 

سجالت وبطاقات المخازن فعلى المدقق في هذه الحالة البحث عن األسباب التي أدت إلى ذلك فقد تكون هناك 

خر جزء عمليات اختالس للمواد من المخزن أو قد تكون األسباب اختالف طبيعة المادة نفسها مما يؤدي إلى تب

 .منها أو انكماش بعض منها نتيجة التخزين أو نقص أوزانها نتيجة التبخر

ن خاللها الحصول على دليل إثبات وذلك مـن خـالل اللجـوء يعد أحد الوسائل التي يمكن م :التحليل المالي -7

 1.مثل نسب السيولة: النسب المالية ستخدامإلى ا

III- تدقيق عناصر القوائم المالية 

تسجيل وتلخيص العمليات المالية، تقوم المؤسسـة بإعـداد أربـع قـوائم ماليـة وذلـك مـن  من االنتهاء بعد             

، ونظرا ألهمية القوائم المالية سـوف نتطـرق إلـى تعريفهـا وذكـر أهـدافها البيانات المحاسبية التي قامت بتلخيصها

 .الميزانية وجدول حسابات النتائجالتي تتمثل في تدقيق عناصر  تدقيق عناصر القوائم الماليةو 

III-1- مفهوم القوائم المالية 

تعتبــر القــوائم الماليــة المنــتج الرئيســي لنظــام المعلومــات المحاســبية التــي تقــوم بمعالجــة األحــداث الماليــة         

دة، فمـن فـي اتخـاذ قـرارات رشـي المختلفة وعرضها خالل السنة إلنتـاج مخرجـات تسـاعد متخـذي القـرارات اإلداريـة

خالل الكم الهائل من األحداث والبيانـات الماليـة التـي تقـع خـالل السـنة ينـتج نظـام المعلومـات المحاسـبية القـوائم 

المالية السنوية التي تعكس الحالة المادية واالقتصادية للمؤسسة، ولكي تكـون المعلومـات المحاسـبية المسـتخرجة 

، يجــب أن تتصــف بخصــائص معينــة أي وجــود مقــاييس مالقــوائ مــن القــوائم الماليــة  ذات فائــدة لمســتخدمي تلــك

 .لمستخدمي تلك المعلومات وذلك لتحقيق األهداف المرغوبة ومعايير تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة

                                                           
1

 .253 ص، مرجع سابقغسان فالح المطارنة،  - 
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إن الخصــائص النوعيــة للقــوائم الماليــة هــي القابليــة للفهــم كمــا يفتــرض أن يكــون لــدى مســتخدمي القــوائم 

ــــول مــــن  ــــي األعمــــال واألنشــــطة االقتصــــادية والمحاســــبية، كمــــا أن مــــن ضــــمن الماليــــة مســــتوى معق المعرفــــة ف

أي يجــب أن تكــون المعلومـــات مالئمــة لحاجــات صــناع القــرارات، كمــا يجـــب أن  الخصــائص النوعيــة المالئمــة

تتمتــع المعلومــات المحاســبية بالموثوقيــة حتــى يمكــن االعتمــاد عليهــا، وتمتلــك المعلومــات خاصــية الموثوقيــة إذا 

نت خالية من األخطاء الجوهرية والتحيز، ما يجب أن تكـون المعلومـات المحاسـبية قابلـة للمقارنـة، كمـا يجـب كا

 1.، أي يجب أن تقدم في الوقت المناسب كي ال تفقد قيمتهاأخذ التوقيت في االعتبار

المركـز المـالي  كما تهدف القوائم المالية إلى تـوفير معلومـات حـول المركـز المـالي، واألداء والتغيـرات فـي

 2.للمؤسسة لتكون صالحة لقاعدة عريضة من المستخدمين

 3:األنواع التاليةفي  وتتمثل القوائم المالية      

 مـدةتعرض هذه القائمة معلومات مفيـدة حـول الوضـع المـالي للمؤسسـة فـي  :(الميزانية) قائمة المركز المالي -1

 4.وحقوق الملكية لتزامات، وتضم معلومات حول األصول واالتاريخية معينة

 استخداماتعرض توضيحي مفصل لمختلف مؤسسة من خالل حيث تترجم الميزانية وضعية ممتلكات ال   

 5:ينبغي أن تشمل الميزانية علىمويلها خالل فترة زمنية معينة، و الموارد التي سمحت بتالمؤسسة و 

لجارية، فمعيار التمييز يتمثل في المدة أي ما األصول اغير الجارية و  التي يميز فيها بين األصولو : األصول

 .كان أكثر من سنة فهو أصل غير جاري أما الذي اقل من سنة فهو أصل جاري

                                                           
1

، "القرارات اإلدارية للشركات المساهمة العامة في فلسطينمجاالت مساهمة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية في تحسين "يوسف محمود جربوع،  - 
 .220، 209، ص ص 3009المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، غزة، فلسطين،  ،(سلسلة الدراسات اإلنسانية)مجلة الجامعة اإلسالمية

2
، 3020، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المحاسبية الدولية رالمحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعاييم جمعة، هوا - 

 .22ص
3

 .20، ص3009، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، مبادئ المحاسبة الماليةمسعد محمود الشرقاوي،  - 
4

 .32، ص3009، اإلسكندرية، مصر، 0، الدار الجامعية، طاسبة المالية نظام معلومات لخدمة متخذي القراراتمبادئ المحأحمد صالح الدين،  - 
5
، المركز التشخيص المالي للمؤسسات االقتصادية حول وطنيالملتقى ال، "نظام المعلومات المحاسبية أساس للتشخيص المالي"وهيبة ناصري،  - 

 .9، ص2102ماي  22 -22يومي  ، الجزائر،هراسسوق أ الجامعي محمد الشريف مساعدية
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رية و عليه كذلك ميز النظام المحاسبي المالي عناصر الخصوم إلى خصوم غير جارية و أخرى جا: الخصوم

جارية أما الديون التي هي اقل من سنة فهي الديون األكثر من سنة هي خصوم غير فإن األموال الخاصة و 

 .خصوم جارية

دف إلى بيـان هوي بيان ملخص لألعباء والنواتج خالل سنة مالية وهو(: قائمة الدخل) النتيجة بجدول حسا -2

 .عن فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة كاملةنتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة 

وتقـــوم هـــذه القائمـــة بتوضـــيح التـــدفقات النقديـــة الداخلـــة (: مدددة التددددفقات النقديدددةقائ)جددددول تددددفقات الخزيندددة -3

 .والتدفقات النقدية الخارجة وذلك من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية

تغيرات في وهذه القائمة تقوم بتلخيص ال (:قائمة التغيرات في حقوق الملكية) جدول تغيرات األموال الخاصة -4

 .حقوق الملكية عن فترة زمنية معينة

 1.ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة للميزانية ولحسابات النتائج -5

III-2- تدقيق حسابات الميزانية.  

ابات التثبيتــات ســنتناول فــي هــذا العنصــر تــدقيق عناصــر القــوائم الماليــة مــن خــالل التطــرق إلــى تــدقيق حســ      

حيــث ينبغــي علــى كــل  والحســابات الماليــة المحزونــات وحســابات الغيــر وتــدقيق حســابات رؤوس األمــوال حســابات

 2:عنصر أن يعكس اآلتي

 .يعني الوجود الفعلي للعناصر المادية: الوجود -

 .يعني حق المؤسسة في كل عناصر األصول والتزامها بالنسبة لعناصر الخصوم :الحيازة -

 .أي كل األرصدة المتعلقة بالعناصر تم تقييمها بشكل سليم: التقييم -

 .يعني كل العمليات تم تسجيلها محاسبيا بشكل سليم :التسجيل المحاسبي -

                                                           
1
التشخيص المالي  حول وطنيالملتقى ال ،"التشخيص المالي للمؤسسة االقتصادية من منظور التحليل الوظيفي للميزانية المالية"، حسين بلعجوز - 

 .2، ص2102ماي  22-22يومي  ، الجزائر،سوق أهراس ، المركز الجامعي محمد الشريف مساعديةللمؤسسات االقتصادية
2

 .225، ص مرجع سابق، محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي: بتصرف - 
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III-2-1- ات القيمـة كما يفضل تسميتها البعض باألصول الثابتـة وهـي كـل األصـول ذ: التحقق من التثبيتات

ديــة وقــد تكــون هــذه األصــول أصــول غيــر مــدة الــدورة المحاســبية الماليــة العا وهــي مــن ســنةالثابتــة نســبيا أي أكثــر 

ملموسة أي معنوية ولكنها ذات قيمة ثابتة وتدر منـافع مسـتقبلية وقـد تكـون ملموسـة كالعتـاد واألراضـي وكـل مالـه 

 1.وجود فعلي ملموس ويستخدم في توليد منافع اقتصادية مستقبلية

 2: ن هذه العناصر عبر اآلتييقوم المدقق من التحقق م      

ــالتحقق مــن األصــول الثابتــة التــي هــي مســجلة فــي القــوائم الماليــة الختاميــة: الوجددود - ، مــن أنهــا يقــوم المــدقق ب

موجودة فعال ومستعملة بما ال يتنافى مـع إهالكهـا، إذ يـتم التأكـد مـن هـذا الوجـود مـن خـالل مقارنـة الجـرد الفعلـي 

 . في دفاتر وسجالت المؤسسةلهذه األصول بما هو مسجل فعال

يتحقق المدقق من ملكية المؤسسة لألصول الثابتة المسجلة في دفاتر وسجالت المؤسسة والتي هي  :الحيازة -

 .ظاهرة في القوائم المالية، من خالل فواتير الشراء أو عقود تثبيت ملكية المؤسسة لألصل موضوع التدقيق

ن صحة التقييم بالتأكد م وذلك ،ن صحة تقييم األصول الثابتة للمؤسسةيعمل المدقق على التحقق م :التقييم -

تحملتها المؤسسة لقاء الحصول علية، كما األولي لألصل من خالل تسجيل ثمن شرائه زائد المصاريف التي 

، ومراعاة (إهالك ثابت، متزايد أو متناقص)يتحقق من صحة حساب وتسجيل إهالكه  تبعا للطريقة المحددة 

السوق أو التكلفة  التقييم وفقا لسعر) ات في طرق اإلهالك من سنة ألخرى وطرق التقييم لألصول الثابتةالثب

 (.التاريخية

علـى التحقـق مـن أن المعالجـة المحاسـبية قـد تمـت وفقـا للمبـادئ المحاسـبية  يعمل المدقق :التسجيل المحاسبي -

 .تسجيل موجودة ومرفقة معهالمقبولة قبوال عاما، وأن كل الوثائق المدعمة لهذا ال
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III-2-2- التـي  سـواء المخـزن  ىعلـ كل العناصر التي تمر تشتمل المخزونات على :المخزونات التحقق من

أو التي وصـلت إلـى مرحلـة معينـة مـن اإلنتـاج عنـد تـاريخ إقفـال الـدورة المحاسـبية أو المشـتريات  تنتجها المؤسسة

لمواد األولية أو البضائع، لذا بات من الواضح على المـدقق بـذل العنايـة المختلفة للمؤسسة بغية تموين إنتاجها كا

 1:المهنية الالزمة للتحقق من عناصر المخزون باعتبار الحركة الكثيرة والمستمرة لعناصره من خالل اآلتي

 علــىإلــى التأكــد مــن أن المخــزون موجــود فعــال علــى مســتوى المخــازن وذلــك بــالوقوف  يســعى المــدقق: الوجددود -

واقــع عمليــة الجــرد وتوجيههــا وفــق مــا تــنص عليــه التشــريعات المعمــول بهــا، كمــا يعمــل علــى التأكــد مــن أن كــل 

 .مطابق لما هو موجود بالدفاترعنصر من عناصر المخزون 

يجــب علــى المــدقق أن يتحقــق مــن ملكيــة المؤسســة للعناصــر، انطالقــا مــن تــدقيق العمليــات المختلفــة : الحيددازة -

   .خزنة خارجهامخزون، كما يجب أن يتأكد من ملكية المؤسسة للعناصر الوالمتعلقة بالم

ينبغي على المدقق التأكد من صحة التقييمات التي قامت بها المؤسسـة مـن خـالل التحقـق مـن ثبـات :  التقييم -

نــات طــرق التقيــيم المتعلقــة بالمخزونــات مــن ســنة إلــى أخــرى، وتبنــي طريقــة واحــدة لتقيــيم المخرجــات مــن المخزو 

 .مثال أو طريقة عنتكلفة عنو ةطةة عنمرجمة (LIFO)كطريقة 

من أن كل العمليات المتعلقة بالمخزونات تم تسجيلها وفـق مـا  يسعى المدقق إلى التحقق :التسجيل المحاسبي -

تـــنص عليـــه المبـــادئ المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا والمقبولـــة قبـــوال عامـــا وأن كـــل الوثـــائق المدعمـــة بهـــذا التســـجيل 

 .موجودة فعال ومرفقة معه

III-2-3-  حسـابات ويقصـد بحسـابات الغيـر أو  :والحسدابات الماليدة( المتعداملين)الغير من حسابات التحقق

 ل كـل حسـاب مـاليثـتم المتعاملين األطـراف األكثـر تعـامال مـع الكيـان كـالموردين والزبـائن، أمـا الحسـابات الماليـة
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نمـا وهو كيان يحتفظ فيه األموال سواء في ص ندوق أو لدى هيئة ماليـة هـذه الهيئـة ال ينظـر لهـا نظـرة المتعامـل وا 

 1.ينظر للحساب لديها وكأنه مستقل عنها

2:يمكن أن يتحقق المدقق من هذين العنصرين من خالل النقاط التالية   

ن خال القيام المتعاملين والحسابات المالية م لحسابات يعمل المدقق على التحقق من الوجود الفعلي :الوجود -

بالمقاربات الضرورية بين ماهو مسجل محاسبيا وبين ماهو مسجل عند الغير، كأن يتأكد من صحة رصيد 

 .المورد مع ماهو مسجل عنده عن طريق المصادقات التي يتحصل عليها المدقق

غي أن تتعلق بها إن حسابات المتعاملين والحسابات المالية المسجلة في دفاتر وسجالت المؤسسة ينب :الحيازة -

 .فال يصح تسجيل أي شيء ال تكون المؤسسة طرفا فيه

تأسيسا بما سبق ينبغي على المدقق أن يعمل وفق السابق ويتأكد من أن كل حسابات المتعاملين والحسابات 

 .المالية المسجلة في القوائم المالية الختامية لها عالقة مباشرة مع المؤسسة

  

المتعاملين والحسابات حسابات على تقييم سليم ل التدقيق المستندي والحسابي للوقوف ققالمديستعمل : التقييم -

م وفقا لسعر السوق أو اعتماد أي طريقة أخرى طرق معتمدة للتقييم، كأن يستعمل طريقة التقييوفق  المالية

  .الدائنة للمؤسسة معتمدة من طرف المؤسسة وكذلك من طرف الجهة األخرى المدينة أو

تقديم معلومات محاسبية معبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة ينبغي أن تعالج  بغية: التسجيل المحاسبي -

للعنصر وفق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما، وأن يستند هذا البيانات المتعلقة بالعمليات المختلفة 

 .التسجيل إلى وثائق تبرر العملية والتسجيل

III-2-3- في قطاع معين يؤدي  واالستثمار طإن تفكير المستثمرين بالنشا :سابات رأس المالالتحقق من ح

إلى إنشاء مؤسسة بشكل قانوني معروف وبعقد تأسيسي ضمن حقوق كل األطراف المساهمة فيها، ففي هذا 

عدد  اإلطار يقدم المساهمون أموالهم وتقسم إلى أسهم تكون حصة كل واحد منهم بقدر مساهمته ويحدد في لها
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أسهمه، لذا وجب على المدقق التحقق من أسهم الشركاء وعددها ومن تقييمها بشكل سليم وتسجيلها بما يتوافق 

 مع المبادئ المحاسبية، وكذا تتبع تداول أسهم المؤسسة في السوق المالية والتأكد من التوزيع السليم لألرباح

االحتياطات بما يتفق مع قرارات مجلس اإلدارة  وكذا تخصيصوالخسائر الناتجة عن الدورة موضوع التدقيق 

والقانون المعمل به، ففي ظل الذي سبق يمكن سن أحكام عامة للتحقق من حسابات رؤوس األموال هي على 

 1:النحو اآلتي

 صالتأكد من القانون األساسي األصلي وتأشيره من قبل الموثق وتسجيله لدى مصلحة الضرائب باألخ 

ب المدقق القانون األساسي لمعرفة إسم الشركة وطبيعة النشاط وعدد الشركاء وعمرها مصلحة التسجيل ويطل

يكون مؤشر عليه من قبل الموثق ومن خالل يتعرف على المسير ومسؤولياته،  نكما يطلب الملحق ويجب أ

 .جل التجاريسويطلب ال

 ة أو خفض رأس المال اإلطالع على قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العامة بخصوص التخصيص وزياد

 .وتعديل حقوق المساهمين

 يفحص المكتتبين في األسهم ويطلع على جميع المستندات المؤيدة لالكتتاب والتخصيص والسداد الكلي لهم. 

  ما عليهم اتجاه المؤسسة ايتحقق من أن المساهمين قد سددو. 

 ألسهم وكل ما يرتبط بالمساهمينفحص سجل المساهمين والبيانات الواردة فيه من حيث عدد وقيم شهادات ا. 

 في حالة عدم سداد رأس المال بالكامل يجب أن يظهر ذلك في القوائم المالية الختامية للمؤسسة. 

III-2-  حسابات النتائجتدقيق 

المكونـات األساسـية لجـدول حسـابات النتـائج، فتتميـز هـذه  (حسـابات التسـيير)تعتبر حسابات النـواتج واألعبـاء    

ال يمكـــن نقلـــه إلـــى الســـنة موضـــوع  برصـــيد أولـــي يســـاوي الصـــفر باعتبـــار أن رصـــيد الســـنة الماضـــية الحســـابات
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التــدقيق، كــون هــذه الحســابات تصــف أســلوب التســيير المتبنــي مــن طــرف إدارة المؤسســة خــالل الــدورة نفســها، إن 

 1:ق اآلتيالتحقق من المعلومات المحاسبية المنطوية في حسابات النواتج واألعباء  يكون عن طري

فـي هـذا اإلطـار علـى التحقـق مـن أن النـواتج واألعبـاء تتعلـق مباشـرة بالمؤسسـة، أي أن  يعمل المدقق: الوجود -

، ويكـون ذلـك باسـتعمال التـدقيق المسـتندي مـن حيـث أن لكـل عمليـة مسـتند تقـوم عليـه وأن يتأكـد اتكون طرفـا فيهـ

 .من الوجود الفعلي للعملية

أن يتحقـق  واألعباء بأرصدة نهائية في القوائم المالية الختامية، لذلك ينبغي على المدقق تظهر النواتج :التقييم -

 .من صحة تقييمها من حيث تبويبها وصحة معالجتها وتقييمها وفقا لطرق واضحة وثابتة من سنة ألخرى

بالمبادئ المحاسبية  والتقيد يسعى المدقق إلى التحقق من سالمة تسجيل األعباء والنواتج: التسجيل المحاسبي -

المقبولة قبوال عاما، إذ يجب تسجيل األعباء والنواتج حال وقوعها وفقا للمستند المدعم لـذلك وال ينتظـر المحاسـب 

 .ن العملية في الدورة موضوع التدقيقعتسوية الدين أو الحق الناتج 
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 :خالصة الفصل 

هي مختلف عناصر اإلنتاج المادية مؤسسة االقتصادية ما سبق نستنتج من هذا الفصل أن المن خالل 

والبشرية  تمزج فيما بينها من أجل إنتاج السلع والخدمات، ويتمثل هدفها الرئيسي في تحقيق الربح، كما تمكنا 

من معرفة تطورها في الجزائر، أما التدقيق المحاسبي فهو فحص مهني مستقل للقوائم والبيانات المالية المتعلقة 

سسة معينة وصوال إلى تأكيد معقول إلبداء رأي فني مستقل ومحايد حول عدالة القوائم المالية في نهاية سنة بمؤ 

من اكتشاف األخطاء والغش والتحقق من صحة ودقة وصدق البيانات المحاسبية  مالية معينة، كما أنه يمكن

اإلجراءات التي تساعده في المعايير و  عة منة بالدفاتر ومدى االعتماد عليها، كما أن المدقق يلتزم بمجمو تالمثب

لية التدقيق وعند قيام المدقق بتنفيذ مهمته فإنه يبدأ بدراسة نضام الرقابة الداخلية ويقوم بإعداد برنامج للتدقيق عم

عداد أوراق عمل وهي عبارة عن سجالت تحتوي على برامج وهو عبارة عن خطة يتقيد بها أثناء عملية التدقيق  وا 

علية المدقق أثناء التدقيق ومن ثم يقوم بجمع أدلة اإلثبات التي تدعم رأيه ومن ثم  لوبراهين وما تحص وأدلة

األصول والخصوم وجدول حسابات النتائج،  تدقيق عناصر حسابات من خالل تدقيق عناصر القوائم المالية 

في األخير تنتهي  سجيل المحاسبيالوجود، الحيازة، التقييم، والت: حيث ينبغي على كل عنصر أن يعكس اآلتي

  .عملية التدقيق المحاسبي بإعداد تقرير يبدي فيه المدقق رأيه حول عدالة القوائم المالية
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  :الثالث تمهيد الفصل 

معالجة البيانات في مختلف أوجه  أصبحت تكنولوجيا المعلومات في وقتنا الحاضر الوسيلة الرئيسية في     

ومع ازدياد استخدام الحاسوب وبالتالي تكنولوجيا المعلومات،  ،االقتصاديةالنشاط االقتصادي في المؤسسات 

نظم  مأهم وأقد التي تعد ةالمحاسب ومس هذا التطور إلى النظم االلكترونية، فتحولت معظم النظم اليدوية

 المعلومات حيث تقدم الجزء األكبر من المعلومات التي تحتاجها كافة المستويات اإلدارية والجهات الخارجية،

بدأت مهنة المحاسبة كغيرها من المهن باستخدام هذه التكنولوجيا ، حيث نها تعالج كما هائال من البياناتكما أ

عداد  ،امتاز بالسرعة والدقةالدورة المحاسبية آلية ذات طابع مما جعل تنفيذ  حيث أصبحت من تبويب وتسجيل وا 

داخل المؤسسة ومع أصحاب المصالح أصبح آليا وأكثر التقارير المالية تعد آليا وتبادل المعلومات المحاسبية 

إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة  مما يستدعي من المحاسبينفعالية، 

كثر فعالية وذلك باستخدام من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأ اباستخدام الحاسوب، لكي يتمكنو 

المتعددة من المعلومات حاسبة االلكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المبرامج 

عملهم  امن مدققي الحسابات أن يطورو حول في آلية عمل المحاسب استدعى في ظل هذا التطور، هذا الت

المعلومات على  نولوجياتأثير تك ىلذلك سوف نتطرق في هذا الفصل إل، التقليدي لفحص األنظمة المحوسبة

تكنولوجيا  إلى ومن ثم في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات التدقيق المحاسبي إلى ذلك وبعد النظام المحاسبي،

  .المعلومات وتأثيرها على التدقيق المحاسبي
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 كنولوجيا المعلومات على النظام المحاسبيتتأثير : المبحث األول

فهههي مجهههال التخطهههيط والرقابهههة واتخهههاذ فهههي تقهههديم المعلومهههات المفيهههدة  بصهههورة إيجابيهههةيسههههم النظهههام المحاسهههبي    

تحقهق المعلومهات فوائهدها المرجهوة، ينبغهي  أن  عن طريق أفهراد وجههات داخهل المؤسسهة وخارجهها، ولكهي القرارات

للمعلومهات، لهذا  تكون دقيقة ومالئمة وتقدم في التوقيت المناسب، وهذا يعنهي ضهرورة األخهذ بأحهدث تقنيهة مناسهبة

الحاسبات اإللكترونية في تشغيل بياناتها، وذلك لما توفره من سهرعة ودقهة فهي تشهغيل وتهداول  تتستخدم المؤسسا

لهذلك سهنحاول فهي تلك البيانات، وكان الستخدام الحاسبات اإللكترونية في النظام المحاسهبي العديهد مهن المشهاكل 

رهها علهى إجهراءات وأسهاليب يأثتحاسهبات االلكترونيهة فهي المحاسهبة و المبحث التطرق إلهى مجهاالت اسهتخدام الهذا 

 .ر استخدام الحاسوب على النظام المحاسبييأثتالمحاسبة،  وبعد ذلك إلى 

I-  في المحاسبة المعلومات اتكنولوجيمجاالت استخدام. 

أصبح من الضروري أن تتأقلم جميع العلوم مع التطور الحديث في  مع تقدم العلوم وظهور الحاسوب،   

بني هذا التطور، وأصبح من علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والمحاسبة كغيرها من العلوم كانت رائدة في ت

 ومن المعروف بأن استخدام الحاسوباستخدام نظام المحاسبة اليدوي في المؤسسات االقتصادية،  نالنادر اآل

ة كان يواجهها النظام اليدوي، فقد جعل آلية تسجيل العمليات ومعالجتها ففي المحاسبة ذلل عقبات ومصاعب كثي

ومن ثم إلى استخدام  سوف نتطرق في هذا العنصر إلى مفهوم المحاسبة لذلك، 1تتم بصورة سريعة وبدقة

 .الحاسوب في المحاسبةوبعد ذلك إلى كيفية استخدام  ةالمحاسبمجال  في تكنولوجيا المعلومات

I-1- مفهوم المحاسبة. 

 .أهدافها ووظائفها سنتعرض في هذا العنصر إلى التعاريف المختلفة التي أعطيت للمحاسبة مع ذكر    

 

                                                           
 مجلة الباحث،، "المعلومات تكنولوجيا ظل في المحاسبية المعلومات وجودة تكلفة على (SCF)المالي المحاسبي النظام تطبيق أثر"، قويدر حاج قورين - 1

 .272، ص 2102، جامعة الشلف، الجزائر، 01العدد
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I-1- 1- تعريف المحاسبة: 

المحاسبة بشكل منظم مع اختراع األرقام واختيار النقود كوحدة لقياس قيم السلع والخدمات وهي  ظهرت"     

 1."علم األعمال نعبارة عن تقنية يطلق عليها الكثير من المختصو 

يصال المعلومات بشكل يمكن األطراف ذات العالقة "المحاسبة بأنها  تعرفو  عملية تشخيص وقياس وا 

 2".من الحكم على األمور المالية للمؤسسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

علم وفن يختص بتسجيل وتبويب وتلخيص األحداث المالية بصورة لها داللتها "تعرف على أنها  كما

 3".وأهميتها في ترشيد القرارات على مختلف المستويات

I-1- 2- من ربح أو خسارة المؤسسة  تتمثل أهداف المؤسسة في معرفة نتائج عمل :وأهدافها وظائف المحاسبة

 .التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرشيدة ةتزويد إدارة المؤسسة بكافة المعلومات الالزمو  ،ومعرفة مركزه المالي

للمحاسبة هو تقديم البيانات والمعلومات المالية بعد تحليلها وتفسيرها إلى كل الفئات التي لها  الرئيسي الهدفو 

 4.اهتمام بالمعلومات المحاسبية

 5:في النقاط التاليةتتمثل الوظائف المسندة للمحاسبة  أما    

 بمثابة نقطة البدء في طريق المحاسب نحو إنشاء  تعتبر عملية التسجيل المحاسبي: تسجيل العمليات المالية

، كما نظام محاسبي يحقق للمؤسسة إنتاجا مالئما من المعلومات الالزمة لتسيير نشاطه على الوجه األكمل

وظيفة قياس ومتابعة نتيجة أعمال المؤسسة ومركزها المالي، ويحتاج هذه العملية أيضا أداة نحو تحقيق  تعتبر

المحاسب في ذلك إلى مجموعة من الوثائق كالسجالت والمستندات معدة بصورة تسمح بإظهار التدفقات بشكل 

 .صحيح ودقيق وبتكلفة تتناسب مع حجم المؤسسة

                                                           
 .2، ص2111الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، المحاسبة العامة للمؤسسةمحمد بوتين،  - 1
 .1، ص2111، معهد الدراسات المصرفية، األردن، ، مبادئ المحاسبةنعيم دهمش وآخرون - 2
 .5ص ،1001 العراق، جامعة الموصل، والنشر، للطباعة وحدة حدباء ،نظام المعلومات المحاسبية هاشم يحي السقا، قاسم محسن إبراهيم الحبيطي وزياد - 3

4
 .21، مرجع سابق، ص مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها العناتي،رضوان محمد   - 

5
، أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبة التحليلية نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصاديةرحمون هالل،  - 

 .87، ص 1005-1001، جامعة الجزائر، (غير منشورة)االقتصادية، فرع نقود ومالية، 
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إلى أن تكنولوجيا الملومات قد طورت أساليب وبرامج معلوماتية تسمح بالقيام بعملية  اإلشارةكما تجدر    

 أسرع األوقات، مما قلل من تكلفة هذه العمليةالتسجيل خالية من األخطاء وبعدد محدود جدا من الموظفين وفي 

 .اليدوي التسجيلومن الوقت المستغرق لها عن طريق 

 فمن  ،البياناتمهمة المحاسب نحو إنتاج هذه الوظيفة، الخطوة الثانية من تعتبر  :تبويب العمليات المالية

تفادي حتما إلى  ثابتة موحدة تهدفعملية التبويب يتضح المفهوم المحاسبي ألنها تسمح بخلق أسس  خالل

 .احتماالت حدوث األخطاء في إنتاج البيانات

 النهائي للنظام المحاسبي، ويمثل إعدادها الخطوة  بمثابة الناتج تعتبر التقارير المحاسبية :إنتاج التقارير

   .التالية لتبويب البيانات، وتحتاج هذه العملية دقة في التسجيل والتبويب المحاسبي للعمليات المالية

 تحليل النتائج وعرضها جزءا هاما في مهمة المحاسب نحو إنتاج  ةتعتبر عملي :تحليل النتائج وعرضها

قواعد أنها تخضع ل السابقة هي أنها تتميز بالدورية من ناحية، كما يميزها عن التقارير ولكن ما أيضا، رالتقاري

وتهدف تقارير تحليل النتائج إلى عرض صورة عامة لنشاط المؤسسة وموقفها محاسبية يجب االلتزام بها، 

   .المالي

I-2- تكنولوجيا المعلومات في مجال المحاسبة  استخدام 

 1:منها ما يلي استخدام إمكانيات تكنولوجيا المعلومات في العديد من مجاالت المحاسبةيمكن      

الترحيل إلى الحسابات في ، إثبات الصفقات المالية في دفاتر اليومية) :تنفيذ بعض إجراءات المحاسبة مثل -1

 (.الدوريةإعداد القوائم المالية والتقارير ألستاذ واستخراج موازين المراجعة، ا ردفات

تحليل  ،دارة المخازن وتحديد نقطة وكمية الشراءإ) :تخزين وتحليل البيانات لتساعد في اتخاذ القرارات مثل -2

إدارة التدفقات هتالك، تحليل القوائم المالية، اإلتحديد أقساط انحرافات التكاليف، تحميل التكاليف غير المباشرة، 

 .(النقدية باستخدام بحوث العمليات

                                                           
1
المعهد والمالية،  ة، المؤتمر العلمي األول حول الدراسات المحاسبي"ام الرقابة الداخلية واألمور الماليةظأثر تكنولوجيا المعومات في ن"عبد جواد،  فاطمة - 

 .10، ص1020أكتوبر  ، بغداد،نالعالي للدراسات المحاسبية والمالية بالتعاون مع ديوان الرقابة والمالية ونقابة المحاسبين العراقيي
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 .تخزين البيانات والمعلومات المحاسبية والتعامل مع شبكات المعلومات المحلية والعالمية -3

I-3- كيفية استخدام الحاسوب في المحاسبة. 

عههههههام ربيههههههع الثههههههاني  11 مههههههؤر  فههههههي 119-90رقههههههم  قههههههانون نشههههههير فههههههي هههههههذه النقطههههههة أنههههههه تههههههم إصههههههدار     

والتهي سهنقوم  الحاسهوبمسهك المحاسهبة بواسهطة أنظمهة  كيفيهات، يحهدد شهروط و 9990أفريهل سهنة 7الموافهق1349

 1:بتلخيصها فيما يلي

 .المبادئ المحاسبية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وفق الحاسوبيجب مسك المحاسبة عن طريق نظام  -

 .يجب أن يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر ومحتوى كل معلومة وكذا مراجع الوثيقة الثبوتية التي يستند عليها -

وترقم وتؤر  عند إنشائها بواسطة وسائل توفر كل الضمان في مجال  الحاسوبيجب أن تعرف إصدارات نظام  -

 .اإلثبات

كمهههها يطبههههق طههههابع عههههدم شههههطب أو تصههههحيح التسههههجيالت المفههههروض فههههي المحاسههههبات اليدويههههة فههههي المحاسههههبات  -

المحاسههبية، الههذي يمنههع كههل تعههديل أو فههي شههكل إجههراء التصههديق لكههل الفتههرة  الحاسههوبالممسههوكة عههن طريههق نظههام 

 .حذف لتسجيل مصادق عليه

يجب على الكيان إعهداد ملهف يبهين اإلجهراءات والتنظهيم المحاسهبي بشهكل يسهمح بفههم نظهام المعالجهة ومراقبتهه،  -

كمهها يجههب أن يحتههوي البرنههامج المعلومههاتي للمحاسههبة المسههتعمل علههى ملههف يههف الشههكل والخاصههيات التههي يمكههن 

توفيرها على شكل إلكتروني، كما يجب على الكيان المستعمل للبرنهامج المعلومهاتي أن يكهون لديهه تعههد طبعها أو 

 :من طرف معد البرنامج المعلوماتي ينص على

                                                           
والمتضمن  08/01/1001المؤر  في ،220-01 رقم القانون ،12العدد، المطبعة الرسمية، الرسمية الجريدة لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،ا -1

 .1 -1ص ص الجزائر، ،1001، تحديد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي
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بمهنح أعهوان  ،بنهاء علهى الطلهب ،ويقبهل خاللههالمقررة فهي ههذا المرسهوم، البرنامج المعلوماتي للتعليمات  مطابقة -

ملهف تقنهي للبرنهامج المعلومهاتي  ،الهذين يقهدمون طلهب مبهررالمدقق المؤههل بموجهب القهانون،  المراقبة الجبائيين أو

 .للمحاسبة

يسمح البرنامج المعلوماتي بإعداد الكشوف التي يجب على المؤسسة إعدادها تطبيقا لألحكام القانونية  يجب أن -

 .خالها في البرنامج المعلوماتي للمحاسبةإدتم أو التنظيمية وذلك بشكل آلي والتي ترتكز على المعطيات التي 

يجههب أن يضههمن البرنههامج المعلومههاتي للمحاسههبة احتههرام التوازنههات األساسههية لمحاسههبة القيههد المههزدوج سههواء مههن  -

المسههاواة بههين الجانههب المههدين والجانههب الههدائن لكههل تسههجيل  :خههالل المراقبههة المسههبقة أو الالحقههة، وذلههك مههن خههالل

ين الجانههب المههدين والجانههب الههدائن لكههل يوميههة فههي كههل فتههرة، المسههاواة بههين مجههاميع مجمههوع محاسههبي، المسههاواة بهه

الوثائق المسجلة ومجموع اليوميات المساعدة في كهل فتهرة، المسهاواة بهين مجمهوع حركهات الجانهب المهدين وحركهات 

ب الههدائن لهههدفتر األسهههتاذ الجانههب الهههدائن لميههزان الحسهههابات، المسههاواة بهههين مجهههاميع حركههات الجانهههب المههدين والجانههه

للحسابات، المساواة بين مجامع اليوميات المساعدة ومجاميع دفتر األستاذ، المسهاواة بهين مجهامع حركهات وأرصهدة 

 .مع مجاميع حركات وأرصدة الحسابات الجماعية( زبائن، موردون)الحسابات الفردية 

ل، يومية ممركزة تجمع من خالل يومية مستعملة، يجب أن ينتج البرنامج المعلوماتي للمحاسبة شهريا على األق -

 .مجامع كل العمليات خالل الشهر

يجههب علههى البرنههامج المعلومههاتي للمحاسههبة قبههل إقفههال للسههنة الماليههة، التههذكير بوجههوب التصههديق علههى مجمههوع  -

لتسهجيالت أو التسجيالت المسجلة، بعد اإلقفال يجب على وظائف البرنهامج المعلومهاتي أن ال تسهمح إال بفحهص ا

 .طبع الكشوف المحاسبية أو إعادة طبعها

يجب أن يمتلك البرنامج المعلوماتي المحاسبي آليات مراقبة الدخول تسمح بتحديد استعمال كل وظيفة للبرنهامج  -

 .المعلوماتي بحيث يكون هذا الدخول مخصصا لألشخاص المرخص لهم فقط
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ل عمليههة منجههزة بواسههطة هههذا البرنههامج فههي بطاقههة تسههمى يوميههة يسههجل البرنههامج المعلومههاتي للمحاسههبة يوميهها كهه -

تهههاريت وتوقيهههت  ،جهههز العمليهههة وجههههاز العمهههل المسهههتعمللتهههي يجهههب أن تتضهههمن التعريهههف بمناإلكترونيهههة لألحهههداث و 

للمحاسهبة المعلومهاتي  ما يجب أن يتضهمن البرنهامجك ،والمعطيات أو الثوابت المدخلةنوع العملية المنجزة  العملية،

إجراء لألرشفة يسهمح بتحويهل مجمهوع التسهجيالت والمعطيهات المحاسهبية للفتهرات المحاسهبية المقفلهة أو غيهر مقفلهة 

 .نحو دعائم التخزين القابلة للنقل دون إمكانية التعديل

اإلجراءات الجبائية المعمول بها ويجب أن تتم  الحاسوبيجب أن تحترم المحاسبة الممسوكة عن طريق أنظمة  -

 . بة هذه المحاسبة من طرف اإلدارة الجبائيةمراق

II- االلكتروني الحاسبو   المحاسبي النظام بين لعالقةا: 

 :التالي الجدول في االلكتروني والحاسب المحاسب من كل بين الوظيفية العالقة توضيح يمكن        

  5الجدول رقم

 العالقة الوظيفية بين كل من المحاسب والحاسب اإللكتروني

 اإللكتروني الحاسب دور المحاسب دور الوظيفية العالقة ركائز

 المعلومات تخزين
 .إليها للرجوع المحاسبية

 قدر تخزين على القدرة
 تختلف ذهنه في منها معقول
 .آلخر محاسب من

 المعلومات تخزين على القدرة
 أي لرجوع الضخمة المحاسبية

 .إليها محاسب

 بهذه القيام على القدرة .والترحيل القيد بعمليات القيام
 معين فهم حدود في العمليات

 تختلف ولهذا للمحاسب
 .آلخر محاسب من النتائج

 العمليات بهذه القيام على القدرة
 عليه يتفق و محدد لبرنامج وفقا

 النتائج يختلف ال وبذلك مسبقا
 .والتطبيق

 واالبتكار التفكير على القدرة
 المحاسبة علم ومزج

 لقدراته وفقا المحاسب قدرة
 القيام على والعملية العلمية

 .ذلك على القدرة لديه توجد ال



 وتأثيرها على التدقيق المحاسبي تتكنولوجيا المعلوما :الثالث الفصل

 

201 
 

 .الوظيفة بهذه .األخرى بالعلوم

، الجزائر، (غير منشورة)، أطروحة دكتوراه دولة، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية، حواس صالح: درالمص

 .34، ص7002 -7002

 1:وهي متتالية رئيسية خطوات ثالث وجود يحدد للمعلومات كنظام المحاسبة دور إن

 صورة في تمثيلهاو  االقتصادية للوحدة المالية األحداث وتحليل وحصر تجميع بوظيفة المحاسبة قيام -

 .المحاسبة الدفاتر في تسجيلها يتم أساسية بيانات

 إلى تحويلها لغاية عليها، المتعارف المحاسبية والمبادئ الفروض وفق األساسية البيانات معالجة -

 .منها االستفادة يتم معلومات

 .المالية والقوائم كالتقارير مناسبة بطرق المعنية، األطراف إلى معالجتها تتم التي المعلومات توصيل  -

 هو المحاسبية، المعلومات نظم في األساسية البيانات معالجة عملية في المستخدم األسلوب أن وبما      

عداد النتائج وتحليل وتلخيصها تبويبها  البيانات تسجيل إجراءات  قواعد و فروض وفق عنها، التقارير وا 

 اآللية المعالجة أسلوب استخدام إمكانية يؤيد ذلك فان محاسبية، وسجالت دفاتر في وتتم علمية ومبادئ

 سير على للمحافظة جدا، ضروري أمر اآللية، المعالجة عملية تحكم أسس وجود أن إال المحاسبية، للبيانات

 .عليها المتعارف المحاسبية والقواعد المحاسبية اإلجراءات

 تلبي بأنها تتصف معلومات إلى القرارات متخذي وخصوصا المختلفة اإلدارية المستويات تحتاج كما    

 اآللية المعالجة نظم توفرها التي المزايا فإن لذا السليمة، القرارات اتخاذ في تساعد التي األساسية المتطلبات

 القرار اتخاذ ضرورات لبعض االنتباه المهم من تجعل سريع وبشكل وصحيحة دقيقة معلومات توفير في

 2:وأهمها

 .المحاسبية المستخدمة المعلومات نظم وتطوير لتحسين التخطيط في تساعد المعلومات أن  -
                                                           

 .82، ص7002، 7002، الجزائر، (غير منشورة)، أطروحة دكتوراه دولة، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية، حواس صالح - 1
2
 .34، 33ص المرجع نفسه، - 
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 ايجابيا ينعكس ذلك ألن المختلفة، واألعمال األقسام بين ما الترابط لتفعيل يسعى أن القرارات متخذ على -

 .المؤسسة في العمل مصلحة على

 .فيها المستخدمة التطبيقات بتحسين تتعلق قرارات يتطلب النمو على المؤسسة قدرة أن -

نتاجية فعالية قياس على تساعد المعلومات إن -  .المختلفة الفرعية المعلومات نظم وا 

 .المتطورة المعلومات تكنولوجيا مع التعامل يسهل والصحيحة الدقيقة المعلومات توفر -

 .المتاحة والموارد البيانات لمصادر الفعال االستخدام في تساعد الجيدة المحاسبية المعلومات نظم أن -

 .المستخدمة المعلومات لنظم والبشرية الفنية المصادر تطوير إلى يحتاج التطور لمواكبة -

تمام الفحص إجراء الستمرارية يخطط القرارات متخذ على -  والبيانات المعلومات ملفات على الرقابة وا 

 .لقراراته الالزمة

 معلومات إلى ويحتاج، مناسبة بتكاليف المحاسبية المعلومات نظم تطوير إلى يسعى القرارات متخذ أن -

نجاز العمل تسريع في تساهم قرارات باتخاذ تساعد  .لإلجراءات وتبسيط المهام وا 

 بينهما، المشتركة النقاط بكافة تتحدد المحاسبية المعلومات ونظم اآللية المعالجة بين العالقة فإن هنا ومن       

 أو اإلدخاالت مرحلة كانت سواء المحاسبية الدورة بها تمر التي المراحل كل في تظهر اآللية المعالجة أن إذ

 .المخرجات أو البيانات معالجة

ترتب على استخدام الحاسوب في مجال المحاسبة تهأثيرا كبيهرا علهى طبيعهة العمليهات المحاسهبية،  كما أنه قد      

 1:يلي من هذه اآلثار ما

 :على ما يلييقتصر دور المحاسب في ظل التشغيل االلكتروني للنظام المحاسبي إن  -1

 .تجميع المستندات التي تتضمن البيانات -

 .إدخال البيانات -

                                                           
1- http://www.egyifra.com/vb/t8.html 20/22/1021نظر بتاريخ    

http://www.egyifra.com/vb/t8.html
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 .برنامج الحاسوبالمشاركة في وضع  -

 .تفسير المعلومات الخارجة من الحاسوب ليسهل في ضوئها اتخاذ القرارات المختلفة -

 :يقتصر دور الحاسوب وملحقاته في تشغيل النظام المحاسبي على ما يلي -2

 . استقبال البيانات -

ه العمليهة الحاسهوب تبويب وتصنيف وتحليل البيانات حسب التعليمات واألوامر الواردة في البرنامج، ويقوم بهذ -

 .ذاته بواسطة وحداته المختلفة

 .تخزين البيانات وتشغيل البيانات -

يتم التسجيل في دفاتر اليومية والترحيل إلى الحسابات بدفتر األستاذ بعملية واحدة وهذا يوفر الوقت ويقلل من  -

 .بيةفرصة الخطأ فضال عن أنه يؤدي إلى اختصار بعض المراحل في دورة العمليات المحاس

اتساع نطاق تحليل البيانات، فبعد أن كان التحليل يتم على نطاق ضيق وباستخدام األساليب التقليدية، يمكهن  -

 .بعد استخدام الحاسوب، أن يتم التحليل على نطاق واسع وبطريقة علمية وباستخدام أساليب بحوث العمليات

III- النظام المحاسبي مقومات الحاسوب على ماستخدا تأثير 

من وجود مجموعة من األنظمة المتكاملهة بحيهث يهتمم كهل  دحتى تتمكن أي مؤسسة من تحقيق أهدافها الب       

نظام اآلخر، ومن هذه األنظمة النظام المحاسبي، الذي يتكون من مجموعة من العناصر التي تشكل فهي مجملهها 

وم النظههام المحاسههبي بتحقيههق أهدافههه فههي وحتههى يقهه اإللكترونههيأو نصههف  النظههام المحاسههبي اليههدوي أو االلكترونههي

البقههاء واالسههتمرار فانههه يجههب أن يضههمن سههالمة اإلجههراءات والعمليههات الماليههة واألحههداث االقتصههادية التههي يمكهههن 

ظههرا ألهميههة النظههام األخههرى، ون األطههرافتههؤثر علههى نشههاط المؤسسههة مههن خههالل عمليههة المبادلههة مههع  قياسههها والتههي

نتطههرق فههي هههذا العنصههر إلههى مفهومههه وأثههر اسههتخدام الحاسههوب علههى عناصههر النظههام المحاسههبي المحاسههبي سههوف 

لى المشاكل الناتجة   .في النظام المحاسبيالحاسوب  استخدام عنوا 
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III-1- مفهوم النظام المحاسبي 

 .حيث سنحاول في هذا العنصر التطرق إلى تعريف النظام المحاسبي وذكر خصائصه وعناصره    

III-1-1- النظام المحاسبي صتعريف وخصائ 

هو أحد أهم الفروع المكونة لنظام المعلومات، إذ يتولى جمع، تبويب، معالجة، تحليل وتوصهيل "النظام المحاسبي 

 1".المعلومات في شكل قوائم مالية إلى األطراف الطالبة لها بغية اتخاذ القرار

جهراءات المحاسهبة والرقابهة  بأنه مجموعة" يمكن تعريف النظام المحاسبي  كما    المستندات والدفاتر والسهجالت وا 

المؤسسهة مهن مهوظفين وأجههزة وآالت لتنفيهذ الهدورة المحاسهبية بكافهة مراحلهها وذلهك  جالداخلية ونظام القيد وما تحتا

 2".بهدف تحقيق أهداف المحاسبة ووظائفها

 3:ييل تتمثل فيما الخصائص ويتميز النظام المحاسبي بمجموعة من    

 وبالسههههرعة المطلوبههههة وأن تمتههههاز هههههذه  ةأن يتصههههف النظههههام المحاسههههبي بقدرتههههه علههههى تههههوفير المعلومههههات الالزمهههه

 .المعلومات بالدقة

 حيث يطرأ على المؤسسهة مجموعهة مهن الظهروف تسهتدعي إحهداث بعهض التغييهرات فهإذا كهان النظهام : المرونة

 .المحاسبي مرنا فإنه يستوعب هذه التغييرات

  النظام المحاسبي لمجموعة منتظمة من الدفاتر والسجالت المحاسبية وبأقل تكلفة ممكنةتوفير. 

 أن يشمل النظام المحاسبي على مجموعة من تعليمات الضبط الداخلي والرقابة الداخلة. 

 التهي تهم إيجهاده مهن أجلهها وبأقهل  كفاءة النظهام المحاسهبي وتعنهي قهدرة النظهام المحاسهبي علهى تحقيهق األههداف

 .قت ممكن وأقل تكلفةو 

 مالئمة النظام المحاسبي للمؤسسة من حيث طبيعة نشاطه وحجم عملياتها وشكلها.  

                                                           
1
 وطنيالملتقى ال، "في قياس أداء المؤسسة -وفق النظام المحاسبي المالي –دور حساب النتائج حسب الطبيعة "ساحل فاتح، محمد الصالح  و  زويتة - 

 .2، ص2102ماي  22-22يومي  ، الجزائر،سوق أهراس ، المركز الجامعي محمد الشريف مساعديةالتشخيص المالي للمؤسسات االقتصادية حول
2
 .57مرجع سابق، ص ، مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها،رضوان محمد العناتي - 

3
 .11، 12ص  صالمرجع نفسه،  - 
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III-1-2- 1:يتكون النظام المحاسبي من العناصر التالية: عناصر النظام المحاسبي 

هو أداة لتدوين البيانات وحفظها ونقلها بين األطراف المستفيدة منها، والمستند  المستند :المجموعة المستندية -1

ماليههة قههد حصههلت فعههال فههي المؤسسههة، سههواء تلههك التههي تمههت بههين  فههي المحاسههبة هههو دليههل إثبههات أو وجههود عمليههة

لقرينههة لتسههجيل ، حيههث يعتبههر المسههتند األسههاس واالمؤسسههة والغيههر، أو تلههك المسههتندات التههي تنشههأ داخههل المؤسسههة

مسهتندات أو  مثهل ، ومصهادرها، سهواء كانهت داخليهةالمحاسبية وبيهان أطهراف العمليهات ومبالغههاالقيود في الدفاتر 

 .الت...مثل فواتير الشراء من الغير أو عملية دفع النقدية أو خارجيةإيصاالت االستالم أو قوائم الجرد 

ي مجموعهة مهن الهدفاتر والسهجالت، الته أن لكل نظام محاسبي الشك :(المجموعة الدفترية)الدفاتر والسجالت -2

، ويتوقهف عهدد وأنهواع الهدفاتر والسهجالت فهي كهل والدالة عليها ةيتم قيد العمليات فيها، من واقع المستندات المؤيد

مؤسسههة علههى طبيعههة عملياتههها وحجههم هههذه العمليههات وهنههاك مههن الههدفاتر والسههجالت التههي يتطلبههها القههانون الخههاص 

والمتضمن النظام المحاسبي  97/11وفي الجزائر فقد نص في القانون ، نظيم الدفاتر في مؤسسات البلد المعنيبت

تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، ودفتر  أن  على المالي في مادته األولى

دفههاتر تنظيميههة مثههل سههجل الطلبيههات المؤسسههة بمسههك  تر المحاسههبية، تقههوماإلههى الههدف األسههتاذ ودفتههر الجههرد، إضههافة

 2.إلت...الواردة من العمالء، وسجل طلبيات الشراء المرسلة إلى الموردين وسجل األجور المدفوعة

وتمثههل القههوائم الماليههة مههن حسههابات ختاميههة وميزانيههة عموميههة إضههافة ألي تقههارير : مجموعةةة التقةةارير الماليةةة -3

 3.تحتاجها اإلدارةتشمل على دراسات مالية 

 4:باإلضافة إلى   

                                                           
1
، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2، ط، المحاسبة المالية في القياس واالعتراف واإلفصاح المحاسبيوليد ناجي الحيالي وبدر محمد علوان - 

 . 71-81، ص ص 1001
2
، 7022الجزائر،  دار النشر جيطلي،  ،7ط، (المخطط المحاسبي الجديد ) المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطية،   - 

 .73ص
3
 .70، ص1008، عمان، األردن، ع، دار الحامد للنشر والتوزيمقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعةحيدر محمد علي بني عطا،  - 

4
 .01، 09ص ، صمرجع سابق، رضوان محمد العناتي - 



 وتأثيرها على التدقيق المحاسبي تتكنولوجيا المعلوما :الثالث الفصل

 

221 
 

جةراءات الرقابةة الداخليةةامجموعة اإلجةراءات  -4 المحاسهبية إلهى تنظهيم العمهل  اإلجهراءاتتسهعى : لمحاسةبية واج

المحاسبي للمؤسسة وتقليل احتمالية الوقوع فهي األخطهاء وتحقيهق أههداف النظهام المحاسهبي بشهكل عهام، فهي حهين 

 :الضبط والرقابة الداخلية التي تستخدمها إدارة المؤسسة إلى إجراءاتتسعى 

 حماية أصول وممتلكات المؤسسة. 

 إعداد بيانات محاسبية يمكن االعتماد عليها. 

 من كفاءة القيام بعمليات المؤسسة التأكد. 

 والموضوعة اإلداريةوالتزام السياسات  إتباع. 

 .والسجالتوهو األساس الذي تستخدمه المؤسسة إلثبات وتسجيل عملياتها المالية في الدفاتر  :نظام القيد -3

المفتوحة في دفاتر األسهتاذ  وهو قائمة منظمة أو جدول بأسماء وأرقام أو رموز الحسابات :دليل الحسابات  -4

 .يتم إعداده في خطة معينة لتبويب الحسابات

وكتبههة الحسههابات الههذين يقومههون بتطبيههق وتنفيههذ الههدورة المحاسههبية مههن  وهههم مجموعههة المحاسههبين: الموظفةةون -5

ا تحليههل وتسههجيل وتبويههب وتلخههيص للعمليههات الماليههة تمهيههدا إلعههداد القههوائم الماليههة ومههن ثههم تفسههيرها وتحليلههه

عداد التقارير  .المالية الالزمة وا 

اآلالت الحاسهبة وأجههزة الحاسهوب ويعتمهد ومهن أمثلهة ذلهك : األجهزة واآلالت المستخدمة في أقسام المحاسةبة -6

 .ذلك على نوعية النظام المحاسبي إذا كان يدويا أم آليا

III-2- عناصر النظام المحاسبيعلى  الحاسوباستخدام  أثر. 

تهدف المحاسبة إلى توفير المعلومات المالئمة عن أوجه النشاط ونتائج األعمال والمركز المالي لإلدارة     

، فضال عن تسجيل عمليات المؤسسة واستخالص النتائج والمحافظة لمصالح التخاذ القرارات المناسبةوأصحاب ا

يحدث تغييرات في هيكل المحاسبة  الحاسوبورغم أن استخدام  ،المؤسسة وحماية حقوقها لدى الغيرعلى أصول 

ويتعين على المدقق أن يولي عناية  ،واإلجراءات المتبعة في تسجيل وتشغيل البيانات إال أنه لم يغير في أهدافها
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الحاسوب على التطبيقات المحاسبي خالل دراسته وتقييمه لتلك النظم، كما يجب أيضا أن  استخدامخاصة آلثار 

يحصل المدقق على إلمام كافي بنظام الحاسب اإللكتروني حتى يكون في استطاعته دراسة وتقييم أوجه الرقابة 

 .األساسية  لتلك النظم

على التأثير في أهداف المحاسبة إال أن استخدامه يؤثر في مقومات العمل المحاسبي  الحاسوبعدم قدرة ورغم 

 1:وعالقتها مع بعضها كما يلي

  في المحاسبة ضرورة تعديل  الحاسوبيتطلب استخدام  :على المجموعة المحاسبية المستندية الحاسوبأثر

جديدة تشمل البيانات الموجودة في المستندات األصلية  شكل هذه المستندات أو استخدام مجموعة مستندية

بصورة تتماشى مع البرنامج المحاسبي االلكتروني الذي يطبق في المؤسسة، كذلك نظام الترميز المتبع 

 .األقراص الممغنطة :للوصول إلى البيانات التي تم حفظها من خالل إحدى وسائل الحفظ مثل

  إن مجموعة الدفاتر والسجالت في ظل المعالجة  :ية المحاسبيةعلى المجموعة الدفتر  الحاسوبأثر

ن الواضح أن المجموعة الدفترية بصورتها ماإللكترونية للبيانات تتخذ شكل أقراص أو اسطوانات ممغنطة، و 

الجديدة ال تتيح للمحاسب أو المدقق أو المدير إمكانية اإلطالع على ما بها من بيانات مباشرة كما في حالة 

 .موعة الدفترية الموجودة في النظام اليدوي إذ تمكن كل من يطلع عليها أن يقرأ ما بها من بياناتالمج

  أدى إلى دقة وسرعة الحصول على  الحاسوبإن استخدام : على التقارير المالية الحاسوبأثر استخدام

سرعة تغيير المعلومات  يالتقارير المالية، إضافة إلى إمكانية عرضها على شاشة العرض المرئي، وبالتال

 .التي تتضمنها قبل طباعتها أو تخزينها

  ساعد على تطوير طريقة إعداد الدليل  الحاسوبإن استخدام  :على الدليل المحاسبي الحاسوبأثر استخدام

المحاسبي، فضال عن المحافظة على سرية البيانات أو الحسابات المسجلة إجمالية كانت أم فرعية، وكذلك 

 .لحساباتالتصنيف ل

                                                           
1
 .15،11، ص ص مرجع سابق، سويلم الحسبان أحمد عطا هللا - 
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  أدى إلى الحاسوب إن استخدام  :على دفاتر اليومية شائعة االستخدام في المحاسبة الحاسوبأثر استخدام 

تعدد برامج المحاسبة المؤتممة في األسواق وبالتالي إعداد دفاتر الكترونية متعددة ومتنوعة تتناسب مع طبيعة 

فاتر بسرعة فائقة جدا في المراحل المختلفة عند وحجم المؤسسة، مما أدى إلى سهولة التعامل مع هذه الد

 .لتسجيل أو التعديل أو اإللغاء للبيانات

 1:تتمثل بما يلي النظام المحاسبي في  الحاسوبأن أثار استخدام  إلى مما تقدم نلخص  

  حقيق أثر في درجة ت الحاسوبإن أهداف المحاسبة لم تتغير سواءا كانت يدوية أم الكترونية، ولكن استخدام

 .كفاءة هذه األهداف

  أثر على شكل وطبيعة المجموعة المستندية في المحاسبة الحاسوبإن استخدام. 

  أدى إلى الدقة في األداء والى السرعة في إعداد التقارير وعرضها بشكل أفضل مما هي  الحاسوبإن استخدام

 .عليه في النظام اليدوي

  يقوم بها بسرعة  الحاسوبما هو إال امتداد لألعمال التي يقوم بها اإلنسان، إال أن  الحاسوبإن استخدام

 .وكفاءة عاليتين

  المذهلة على إجراء العمليات الحسابية والمنطقية المعقدة فعلى سبيل المثال فإن بمقدور  الحاسوبإن قدرات

ليف عدد كبير من مراكز الخدمات المحاسب وبسرعة فائقة تطبيق طريقة التوزيع التبادلي في توزيع تكا

 2.اإلنتاجية التي تخدم بعضها البعض
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III-2- مشاكل استخدام الحاسوب في النظام المحاسبي  

كما يقوم بتخزين حسابية ومنطقية عن طريق إجراء المقارنات الفعالة والسريعة،  تيقوم الحاسوب بعمليا    

مكانية استرجاعها بوقت قصير، ويساعد في إعداد التقارير المختلفة بسرعة فائقةكميات كبيرة      .من البيانات وا 

 1:ورغم هذه المميزات إال أنه ال يخلو من المشاكل نوجزها باآلتي

حفظ التسجيل و  تتم عملية باستخدام الحاسوبالتشغيل اإللكتروني  نظم في ظل :اختفاء السجالت المادية -1

مضغوطة ية للحاسب أو على أقراص ممغنطة و في الذاكرة الرئيس البيانات باستخدام النبضات اإللكترونية

البيانات المحاسبية غير  بالتالي أصبحتالقادر على القراءة هو الحاسب و  الوحيداإلنسان قراءتها و ى يستحيل عل

  .مرئية

 صوالالعمليات من مصدرها و و  عملية تتبع البياناتيقصد بسند المراجعة و  :عدم وجود سند جيد للمراجعة -2

التشغيل مع النتهاء بمصدرها و امن النتائج النهائية للعملية و  البدء بمعنى ،إلى نتائجها النهائية أو العكس

التي من  ةالسندات المادية الملموسب بية ال يتحقق هذا األمر بسبب غيالنظم المعلومات المحاس ياإللكترون

ال تمكن من  ةالنظم اإللكترونيكل البيانات من أجل التحقق منها، و  مراجعةسماح بتتبع العمليات و ميزاتها الم

إلكترونية ال يستطع  حداتفي مستندات غير مرئية على شكل و  كما سبق الذكر أن البيانات مخزنة ذلك ألن

 .قراءتها إال الحاسب بالبرامج المخصصة لها

جرائم يقصد بالغش و : حافز جرائم الغش في ضل استخدام الحاسوب وصعوبة اكتشافهاسهولة الغش و  -3

التشغيل،  ،البيانات التالعب في برامج الحاسب من خالل التالعب في ملفات الحاسوب الحاسب في مجال

  .للحاسوبيقع الغش في مجال استخدامها  يؤدي ذلك إلى إلحاق خسائر بالتنظيمات التيو  ، المعدات

ه بالحاسب اآللي بعمل غير معرفت الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام اأيض يقصد بهاو 

 .الحاسب اآللي ونظم المعلومات المحاسبية بتقنيات والتي تتطلب إلماما خاصا قانوني
                                                           

1
، ص 2111، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل اإللكتروني للبياناتمحمد، سمير كامل  - 

 .22-1ص 
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تغيير أو إضافة أو ما يمكن من  هذات أصبحت غير مادية وغير مرئية و تقع مثل هذه العمليات نظرا ألن الملفا

جعل من مما يسهل من ارتكاب حاالت الغش و ، العمليات حذف أي بيانات دون ترك أثر يدل على حدوث هذه

 .الصعب اكتشافها

التي قد تودي به إلى  إن لفيروسات الحاسب أثر سلبي مباشر على ذاكرة الحاسب :فيروسات الحاسب-4

ى عمل نظام المعلومات ، مما يوثر علأو جزئي شكل كليفقدان كل الذاكرة أو تلف البيانات المخزنة ب

الدفاتر من دفاتر مادية يستطيع أي شخص قراءتها إلى ملفات السجالت و  ذلك كله بسب تحولالمحاسبي و 

أصيبت هذه البيانات بفيروس  مخزنة في ذاكرة الحاسب الوحيد القادر على قراءتها هو الحاسب نفسه فإذا رقمية

 .تكاليف باهظة أو فساده مما يحمل المؤسسة معناه عطب النظام

 1 :باإلضافة إلى

هي  اله اهتمامامن أهم المشاكل التي يجب على المدقق المحاسبي أن يولي  إن: مشاكل تتعلق بالبرامج -1

حيث تتعلق هذه المشاكل بمدى كفاءة تصميم البرنامج لينسجم مع أهداف ومبادئ  مشاكل تصميم البرامج،

عادالت المنطقية في لغة البرمجة المستخدمة، مومعايير المحاسبة ومتطلبات اإلدارة ودون وجود تالعب في ال

لية من بحيث يؤثر بشكل جوهري على عدالة القوائم المالية، باإلضافة إلى التأكد من مدى وضع درجة عا

 .األمان بحيث يصعب التعديل على البرنامج لغير المخولين

عبارة عن آلة تستخدم عددا من الدوائر االلكترونية الصغيرة الحجم  لحاسوبا: مشاكل تتعلق باألجهزة -2

 ةأو سوء االستخدام المتمثل في تعرض هذه األجزاء للتلف بسبب التقادم ةوالمعقدة التركيب، ولذلك تكمن المشكل

مما يؤدي إلى مشاكل  ، أو العوامل األخرى كانطفاء التيار الكهربائي المفاجئ( Power)غير القانوني  ءباإلطفا

 .في التطبيقات والبرامج المحاسبية المحوسبة

                                                           
1
 ،11 ، ص ص1022دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية،اسعد محمد علي وهاب،  - 

80. 
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تتمثل هذه المشاكل في اإلدخال الخاطئ للبيانات وبالتالي ينتج عنها معالجات : مشاكل تتعلق بالمدخالت -3

 .يؤدي إلى أخطاء مادية في المخرجات غير صحيحة مما

 :غالبا ما تعزى مشاكل معالجة البيانات إلكترونيا إلى سببين هما: مشاكل تتعلق بالبيانات -4

 في كتابة وتصميم البرنامج يؤدي إلى معالجات غير صحيحة وهي وجود أخطاء: أخطاء البرمجة. 

 مما يؤدي إلى معالجة غير صحيحة يكون ذلك عند إدخال بيانات غير صحيحة : أخطاء إلدخال

 .مطلوب وبالتالي إلى نتائج غير مطابقة للواقع أو لما هو

تتمثل مشاكل المخرجات في مدى صدقها وحقيقة تمثيلها لما تم إدخاله من : مشاكل تتعلق بالمخرجات -1

 :بيانات ويرى أن ذلك نتيجة ثالث مشاكل أساسية هي

 عدم الدقة في تصميم البرامج. 

  الدقة في اإلدخالعدم. 

 عدم الدقة في المعالجة نتيجة أخطاء البرمجة واإلدخال الخاطئ للبيانات. 

يواجه المحاسبين مشاكل عديدة في الحياة العملية في  :مشاكل تتعلق بالتأهيل العلمي والعملي للمحاسبين -2

 .ظل التطور الهائل في تقنية تكنولوجيا المعلومات

، إال أن الحاسب المحاسبية في نظم المعلومات الحاسوب جراء استخدامرغم بعض العيوب التي نتجت   

التي االستغناء عنه في أي نظام معلومات محاسبي نظرا للمزايا  يبقى ضرورة حتمية في الوقت الحالي ال يمكن

 . يقدمها لهذا النظام

 .التدقيق المحاسبي في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات: المبحث الثاني

أصبح ضرورة ملحة للنهوض بمهنة  يالتحول من نظام التدقيق اليدوي إلى نظام التدقيق االلكترونإن 

ن  جراءات  إلى اختالف أساليب أدى هذا التغير في األسلوب التدقيق ودخوله عصر تكنولوجيا المعلومات، وا  وا 

سواء كانت الوظائف محل ال تتغير  للتدقيق المحاسبي، مع اإلشارة أن األهداف العامة التدقيق المحاسبي
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 تغير طريقة معالجة وحفظ المعلومااستخدام الحاسوب ي ، حيث أنالتدقيق محوسبة أو غير محوسبة

ساليب واإلجراءات التي يتبعها المدقق لجمع أدلة اإلثبات، لذلك سوف نتطرق في هذا المبحث إلى األو 

ومن ثم إلى اإلجراءات وأساليب  ي التدقيق المحاسبيتكنولوجيا المعلومات ف التي تستخدم فيها مجاالتال

 .هذه التكنولوجياالتدقيق في ظل 

I- مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق المحاسبي. 

 باستخدام في الوقت الحالي أصبح المدقق يلجأ إلى تكنولوجيا الحاسوب من خالل ما يسمى بتقنيات التدقيق   

، الت...الخبيرة ، األنظمةاإللكترونية ، الجداولاإلحصائية، برامج المعاينة لحاسوب وأوراق العمل اإللكترونيةا

لتكنولوجيا المعلومات  بشكل عام هو إذن االستخدام المتزايد التدقيقحيث أصبح االتجاه العام اليوم في مجال 

، أدوات المعلومةمن خالل اعتماد المدققين على البرامج واألنظمة الخبيرة وأنظمة االتصال التي تفيد في نقل 

وهذا ما سوف نحاول التطرق له الكترونية تساعد على التخزين المكثف للوثائق التي يحتاجها وينتجها المدقق 

 .لخبيرة وأنظمة االتصال التي يستخدمها المدققمن خالل ذكر بعض البرامج  واألنظمة ا

I-1- واألنظمة الخبيرة جالبرام. 

أن استخدام األنظمة الخبيرة في أعمال التدقيق ، كما مج وسيلة ال يمكن االستغناء عنهاأصبحت البرا 

 .عامال إضافيا لنجاحها

I-1-1- البرامج ذات االستخدام العام : رئيسينيمكن تقسيم البرامج المستخدمة في التدقيق إلى نوعين  :جالبرام

 .والبرامج المعدة خصيصا ألغراض التدقيق وتسمى أيضا برامج التدقيق

 :يحتاج المدقق على األقل إلى البرامج التالية :البرامج ذات االستخدام العام -1

أشهر ( (Microsoft word برنامج مايكروسوفت وورد يعتبر :Microsoft word برامج معالج النصوص - أ

حيث تنسيق من ومعالجتها  تابة الرسائل واألبحاث والتقاريروأهم برامج معالجة النصوص الذي تستخدم لك

تامة، وأيضا التحكم بأحجام النصوص وشكلها ونمطها وأيضا ذفه واإلضافة عليه بسهولة النص وتعديله وح
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ويتميز البرنامج أيضا بسهولة إضافة األشكال والرسومات والصور والجداول  تدقيقها إمالئيا ونحويا بشكل آلي،

عداد الفهارس  1.وطباعة التقارير والمستندات بشكل آلي إلى ملفات الوورد، وا 

عداد االستبيانات، أوراق إعداد تقرير التدقيق في من برامج معالجة النصوص خاصةيستفيد المدقق  ، وا 

 . الت...العمل

امج الجداول اإللكترونية هو برنامج حسابي جاهز ومتكامل بر  : Microsoft Excelاإللكترونية الجداول برامج - ب

جراء العديد من العمليات الحسابية  له القدرة على توفير العديد من الجداول المتخصصة في تنظيم البيانات وا 

نشاء الجداول والميزانيات   2.ل ودقيقبشكل كاموالرسوم البيانية واإلحصائية وا 

تحليل المعطيات، الحسابات : منهاإليها تسمح الجداول االلكترونية للمدقق بإعداد النماذج التي يحتاج 

 .الت..، تحليل نتيجة المؤسسة، الحسابات اإلحصائية(إلت..معدل الفائدة، معدل المردودية)المالية

 :بالمعالجة اليدوية فإن الجداول يمكنها أن تحقق المزايا التالية مقارنة

 .التحويل المباشر للمعطيات من حاسوب إلى حاسوب آخر -

 .إمكانية زيادة اختبارات التدقيق بسهولة -

المحصل عليها من خالل هذه الجداول يمكن استخدامها مباشرة كأوراق عمل أو حتى إدماجها كمالحق  النتائج

 .في تقرير التدقيق

 ورقة العمل، وهذهلبيانات  يعتبر التخطيط عرضا رسوميا: (Les grapheurs)برامج رسم األشكال البيانية -ج

أثر هذه التخطيطات بالبيانات الرسومات تعتبر توضيحا للبيانات وتجعلها أكثر قراءة بمجرد النظر إليها، وتت

  3.المدخلة لورقة عمل بحيث إذا تم إجراء أي تغيير على هذه البيانات يتأثر التخطيط به تلقائيا ويتغير

                                                           
1
 .112، ص 1007، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مهارات الحاسوب وتطبيقاتهعارف حسين ابو عواد وأخرون،  - 

2
 .112المرجع نفسه، ص - 

3
 .141، ص 9991، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،، تطبيقات الحاسوب في اإلدارةموسى عبد اهلل حمدان - 
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إلى أشكال بيانية  ااإللكترونية يمكن أن تترجم أوتوماتيكيحيث أن النتائج المتوصل إليها من خالل الجداول     

مختلفة وذلك باستخدام برامج إعداد األشكال البيانية، هذه التمثيالت البيانية يمكن أن تدرج ضمن أوراق العمل 

 . أو تلحق بالتقرير النهائي مباشرة

 ةدقق بفحص سجالت البيانات المحاسبياقتصاديا أن يقوم الموال ليس عمليا   :برامج المعاينة اإلحصائية -د

استخراج عينات إحصائية من هذه السجالت من هذه البرامج في  يستفيد المدققلذلك  %199االلكترونية 

تتميز هذه البرامج بقدرتها على إنتاج األرقام العشوائية والتي  ، وهذا خاصةلتدقيق محتوياتها من معلومات

 Nو1تغير بين عددا عشوائيا تتوافق مع أرقام األفراد الذين ستتم تدقيق أعمالهم في مجال nتسمح بسحب 

عطاء النتائج في ( تمثل حجم المجتمع  Nحجم العينة و nحيث ) كما تتميز هذه البرامج بسرعة الحساب وا 

 1.ظرف قياسي وتفسيرها بشكل دقيق

 : برامج التدقيق -2

حتى يمكنه جمع أدلة اإلثبات  الحال، عددا من برامج الحاسوب المالئمة، بطبيعة قللمدقيجب أن يتوفر  

 :باستخدام نظام الحاسوب، وبصفة عامة يمكن للمدقق الحصول على البرامج من ثالث مصادر وهي ةالالزم

 .برامج الحاسوب التي يعدها ويستخدمها العميل -

 .قيقبرامج الحاسوب التي يعدها المدقق بنفسه خصيصا لكل عملية تد -

 .مهام التدقيق المختلفة ألداءالتي تعدها مكاتب المحاسبة والتدقيق القانونية  رامج التدقيق االلكترونية العامةب -

الوظائف المدققة وضرورة تكييف تقنيات التدقيق مع عن حوسبة  األولىبالدرجة حيث أن برامج التدقيق ناتج  

  .هذه الحوسبة

حساب آجال حسابات ) غالبا ما تكون بعض التحاليل التي يقوم بها المدقق: البرامج التي يعدها العميل -أ

مفيدة للعميل في إدارة أعماله واتخاذ القرارات، ولهذا السبب قد يكون لدى العميل ( المدينين وتحليل النسب المالية

                                                           
1
 .29،21، ص ص9992، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  مصر، مراجعة وتدقيق نظم المعلوماتأمين السيد أحمد لطفي،  - 



 وتأثيرها على التدقيق المحاسبي تتكنولوجيا المعلوما :الثالث الفصل

 

211 
 

في إمكان د يكون في إعداد مثل هذه التحاليل أو الدراسات، والتي ق االتي يستخدمهعددا من برامج الحاسوب 

مثل  مخاطر إلى المدقق تعرض إلى يؤدي قد ذلك أن إال التدقيق، عملية مهام بعض أداء يفالمدقق استخدامها 

السبب يجب أن يفحص المدقق بدقة برامج العميل التي يستخدمها  دته واستقالليته عن العميل، ولذلكحياأن يفقد 

واختبار سالمة هذه البرامج على نتائج دراسته ألساليب  ويعتمد فحص ،أداء بعض مهامه يقبل االعتماد عليها ف

الرقابة الداخلية على البرامج وعمليات الحاسوب، فيحتاج المدقق، على األقل، فحص وثائق البرامج وسجالت 

طوات ما إذا كانت هذه البرامج تنفذ فعال كافة الخ فاختبارات الكتشاتشغيل النظام االلكتروني، كما يجب عمل 

 1.والعمليات المفترض حدوثها

قد يتغلب المدقق على مشاكل اختبار برامج الحاسوب التي يستخدمها العميل، : البرامج التي يعدها المدقق -ب

وينطوي  ،عندما يستخدم برامج التدقيق التي يعدها بنفسه أو بواسطة معدي البرامج الذين يعملون بمكتب التدقيق

 : إعداد هذه البرامج على خمسة خطوات تشبه الخطوات المتبعة في وضع أي برنامج حاسوب وهي

 تحديد أهداف مهمة التدقيق واإلجراءات التي يمكن أن يحققها البرنامج. 

 عملية المعالجة الالزمة لتحقيق أهداف التدقيق وأداء إجراءاتها لإعداد قائمة بتفاصي. 

 طوات إدخال ومعالجة البيانات واستخراج المخرجاتإعداد خريطة تدفق خ. 

  إعداد برنامج الحاسوب، على ضوء خريطة تدفق النظام، بلغة يقبلها نظام الحاسوب المستخدم في

 .معالجة البيانات

  اختبار البرنامج والتحقق من خلوه من األخطاء، ومن ثم التأكد من تحقيقه ألهداف مهمة التدقيق وتنفيذ

 .إجراءاتها

هذه البرامج ألداء  موبعد االنتهاء من تنفيذ الخطوات الخمس السابقة، يكون في استطاعة المدقق استخدا 

لتحقيق أهدافها المحددة في الخطوة األولى، وتوظف مكاتب التدقيق والمحاسبة القانونية  ةإجراءات التدقيق الالزم
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، وتتميز هذه الطريقة باستقالليه وحيادية الكبيرة أشخاصا متخصصين في إعداد واختبار مثل هذه البرامج

خطوات إعداد البرامج، إال أن إعداد هذه البرامج غالبا ما يستغرق وقتا طويال وتكاليف مرتفعة، وعلى ضوء 

 ".البرامج االلكترونية العامة للتدقيق" هذا األسلوب لجأت مكاتب المحاسبة والتدقيق القانونية إلى إعداد عيوب

جراءات ممها نبي نظرا لعدم وجود اختالفا جوهريا :برامج التدقيق العامة -ج تدقيق العمليات المختلفة  وا 

التدقيق، لجأت مكاتب المحاسبة والتدقيق القانونية الكبيرة إلى إعداد واستخدام برامج إلكترونية للتدقيق لعمالء 

ت تدقيق النظم االلكترونية بأقل قدر من متعددة األهداف، والتي يمكن استخدامها في عدد كبير من خطوا

الخبرة واإللمام بنظم الحاسوب، كما يمكن استخدام هذه البرامج في تدقيق مؤسسات تختلف فيها أنواع نظم 

الحاسوب وأجهزتها، تسمح هذه البرامج العامة بأداء عدد كبير من مهام تدقيق البيانات المالية المخزنة على 

 :فات والسجالت، ويمكن استخدام هذه البرامج في تأدية الوظائف التاليةوسائل مختلفة لحفظ المل

 إجراء العمليات الحسابية أو التحقق من صحتها. 

 اختيار أو رفض أو تلخيص بعض البنود ذات خصائص معينة. 

 الجزئية والنهائية عإعداد المجامي. 

 حساب واختيار وتقييم العينات اإلحصائية لعمل اختبارات التدقيق. 

 طباعة تقارير المخرجات وفقا لمواصفات يحددها المدقق. 

 مقارنة ودمج محتويات ملفين أو أكثر. 

 إعداد ملفات بلغة اآللة طبقا لمواصفات يحددها المدقق. 

I-1-2- النظم ماستخديلجأ إلى اصعوبة اتخاذ قرار التقييم، لذلك فإنه المحاسبي  المدقق ظالح: األنظمة الخبيرة 

عبارة عن برامج تجمع فيها مختلف المعارف التي قد هو  الخبيرة لتطوير عملية اتخاذ القرار، حيث هذا النظام
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يتوفر عليها مدقق خبير بما في ذلك التوصيات واألحكام التي قد يعطيها هذا المدقق الخبير حول فعالية نظام 

 1.في تكوين رأيه النهائياألنظمة الخبيرة ، كما يمكن للمدقق أن يستعين بالرقابة الداخلية في المؤسسة

I-2- التطورات المستمرة لتكنولوجيا المعلومات والتقارب بين الحاسوب واالتصاالت عن بعد  :أنظمة االتصال

 .شبكات نقل المعلومات بفضلسمحت ببروز تطبيقات جديدة استطاعت التطور 

 أقسامبين مختلف ) االقتصادية  داخل المؤسسة اتصاالتيا الشبكات أصبح باإلمكان إجراء مع ظهور تكنولوج

المعلوماتية االنترنت  وهذا من خال ل شبكة االنترانت ، بفضل الشبكات( المؤسسة األم وفروعها المؤسسة وبين

تعتبر  حيث والجهات التي تتعامل معها، ةبين المؤسس ترانت التي تضمن تبادل المعلوماتكسوشبكة اإل

التدقيق المحاسبي أم من خالل مناطق العمل الممكن  ةاالتصاالت من األمور الهامة سواء من خالل وظيف

أدوات االتصال مثل التحكم عن  وهذا من خالل ألنها تطور وبشكل كبير أداء التدقيق نخدمتها من قبل المدققي

المدققين استخدام االتصاالت االلكترونية لتوزيعها ويستطيع بعد لألنظمة، والبريد االلكتروني، وتحويل الملفات، 

على الجهات المطلوبة بشكل فعال، وتكون المفاجآت خفيفة في نهاية عمل المدقق، وهذا بدوره يسمح للمدراء 

يجاد سرعة أكبر لالستجابة إلى توصيات التدقيق، ويمكن  ةباتخاذ القرارات التصحيحي بوقت أكثر مالئمة، وا 

عطاء تصريح بنشر تقرير المدقق، بحيث يكون التقرير أكثر إيجابية بدال من احتوائه  ابعد ذلك إعداده مبكرا وا 

 2.على المشاكل فقط

II-  تكنولوجيا المعلومات استخدامإجراءات التدقيق في ظل : 

 طبيعة التدقيق في حالة وجود حاسوب أو عدم وجوده وذلك من حيث ال توجد اختالفات جوهرية بين 

 حجم األدلة، تقرير مدقق الحسابات المستقل أو المحايد أما االختالفات  ،والغرض من التدقيق التدقيق

تبويب وتخزين المعلومات المحاسبية ألن هذه المعلومات بالنسبة  ،جمع رئيسية فإنها تتعلق بإجراءاتال

هذه  ،أية وسيلة أخرى وأ الحاسوبموجودة على بطاقات أو أشرطة ممغنطة أو مخزنة داخل  للحاسوب
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يستعملها المدقق  التيواإلجراءات  الحاسوبالوسائل الموجودة عليها المعلومات ال يمكن قراءتها بدون استخدام 

وتقييم نظام الرقابة والنظام المحاسبي واإلجراءات التدقيقية وجمع األدلة وفي هذه الحالة على مدقق الحسابات 

ألجل أن يتمكن من التخطيط لعملية  الحاسوبوبرامج ونظام تشغيل  أن يكون على معرفة كافية ألجهزة

 .لتدقيق

تلك الممارسات أو الخطوات التي يجب على المدقق القيام بها لتحقيق أهداف  التدقيق يقصد بإجراءاتو 

 .التدقيق حيث يتم توضيح هذه اإلجراءات في برنامج التدقيق

قيق في النظم اليدوية والنظم الحاسوبية سوى أن األخيرة وال توجد اختالفات جوهرية بين إجراءات التد

تمكن من االستفادة من قدرات الحاسب في أداء معظم مهام التدقيق لذلك فإن التدقيق في ظل المعالجة اآللية 

للمعلومات يجب أن تشمل جميع مكونات نظام المعلومات المحاسبي مثل العاملين ، األجهزة ، البرمجيات 

في بيئة الحاسوب من أن يستخدم إجراءات التدقيق مختلفة عن تلك المطبقة في  للمدقق انات وال بدوقواعد البي

 1:وذلك نظرا لألسباب التاليةظل النظم اليدوية 

الملموسة والتي يمكن قراءتها للتحقق من تنفيذ اإلجراءات الرقابية  ةعدم توافر جميع األدلة المستندية الورقي -1

إلى استخدام أساليب بديلة معتمدة على الحاسوب كليا  المدققالمستخدمة في النظم الحاسوبية مما يضطر 

 .م بالسياسات واإلجراءات الرقابيةأو جزئيا بحسب مستوى تطور النظام في إجراء اختبارات االلتزا

قراءة الملفات والسجالت الحاسوبية إال بواسطة الحاسوب مما يتطلب استخدام جهاز  للمدقق ال يمكن -2

 .التدقيقالحاسوب في جمع أدلة 

خفائه في ظل المعالجة اآللية للمعلومات لذلك فإنه يجب االهتمام  -3 هناك احتمال كبير لوجود تالعب وا 

  .التدقيقالحكم على مدى االعتماد على أدلة إثبات بجودة أساليب الرقابة على التطبيقات نظرا ألهميتها في 
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اء تتميز معالجة البيانات بالحاسوب بالسرعة والدقة العالية مما يؤدي إلى انخفاض احتمال حدوث أخط -4

 .          اإلهمال

 1:في ظل المعالجة اآللية للمعلومات إلى المراحل التالية التدقيقويمكن تقسيم إجراءات 

I-1-  المبدئيالتدقيق : 

بهذه الخطوة في بداية تشغيل النظام الحاسوبي وتهدف هذه الخطوة إلى تكوين فكرة واضحة  المدققيقوم 

لقاء الضوء على مدى استغالل الحاسوب في  عن آلية تدفق العمليات داخل نظام المعلومات المحاسبي اآللي وا 

 وتتم هذه م الهيكل األساسي للرقابة الداخليةوفهعمليات التشغيل وتحديد مدى اعتماد التطبيقات المحاسبية 

 : المرحلة بإتباع الخطوات التالية

به ومستواهم اسم مديره وعدد األفراد العاملين موقع القسم و  :مثل المعلومات عن قسم الحاسوبجمع  :أوال

من  للمدققبد ال لفنية للحواسب المستخدمة كذلكالعلمي ومهامهم ومسؤولياتهم األساسية والتعرف عل الناحية ا

 .داخل القسم  االحصول على خريطة لموقع األجهزة فتوضح كيفية تواضعه

وههي التهي يمكهن أن تهؤثر :  تحديد التطبيقات المحاسبية األساسية التي يتم تنفيذها باسةتخدام الحاسةوب: ثانيا

 .المالية التي يتولى المدقق اختبارها ربصورة جوهرية على التقاري

وتحديد ما إذا كان الحاسهوب يلعهب دورا رئيسهيا  :تحديد مدى استخدام الحاسوب في التطبيقات المحاسبية: ثالثا

أو ثانويهها فههي نظههام المعلومههات المحاسههبي ويمكههن تحديههد مههدى االعتمههاد علههى الحاسههوب مههن خههالل دراسههة زمههن 

ة المعلومات الصهادرة من خالله وقيمالحاسوب المستخدم في تنفيذ المهام وعدد وأنواع العمليات التي يتم تشغيلها 

 .عنه
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 للوقوف على أوجه القوة والضعف فيه، وعلى ضوء ذلهك يتحهدد مهدى: فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: رابعا

االختبارات التي يقوم بها المدقق، طبيعة أدلة التدقيق المطلوبة، توقيت القيام بإجراءات التدقيق، وتحديد األنشهطة 

 .ي تحتاج إلى تركيز خاص من جانبهوالعمليات لت

I-2- تفيد المعلومات التي حصل عليها المدقق من خالل التدقيق المبدئي في تنفيذ المرحلة  :اختبارات االلتزام

، والتي من خاللها يتم تقييم أوجه القوة والضعف في نظام الثانية من عملية التدقيق، وهي اختبارات االلتزام

والتي على أساسها يتم تحديد مدى االختبارات التفصيلية ومن ثم تحديد إمكانية االعتماد عليه،  الرقابة الداخلية،

 :وتهدف اختبارات االلتزام إلى اإلجابة على األسئلة التالية، 

 هل تم تطبيق اإلجراءات الرقابية الضرورية ؟ -2

 كيف يتم تنفيذ هذه اإلجراءات ؟ -1

 من الذي يقوم بتنفيذها ؟     -1

ي من القيام باختبارات االلتزام هذه للتحقق من التطبيق الفعلي إلجراءات الرقابة الداخلية التللمدقق ال بد 

 .التدقيق المبدئياالعتماد عليها في مرحلة سبق له دراستها وتقييمها وقرر 

 :  ختبارات التفصيليةاال -ج

 للتدقيقبالمرحلة األخيرة  المدققيبدأ ها ماد على إجراءات الرقابة والثقة فيبعد التحقق من إمكانية االعت

وتتضمن هذه المرحلة اختيار أساليب التدقيق، القوائم والتقارير المالية، االختبارات التفصيلية وفحص  إجراءوهي 

ذا كانت هناك حاجة الستخدام إجراءات إضافية، فعلى المدقق  تطبيق تلك األساليب، تقييم نتائج االختبارات، وا 

التدقيق واالستمرار في التقييم، وفي حالة عدم وجود الحاجة لمثل هذه اإلجراءات اإلضافية، يقوم تعديل برنامج 

صدار تقرير التدقيق  .المدقق بإبداء توصياته وا 
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III - أساليب التدقيق في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات 

 األساليب ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات باستخدام بعض أو كل الطرق أو  يقوم المدقق المحاسبي في 

جراءاتهالمعلومات و  تكنولوجيا ظل في التدقيق أساليبألن ، المعروفة في هذا المجال  العمليات بمعالجة تتأثر ا 

 المالية القوائم سالمة في الرأي بإبداء تنحصر التدقيق بخدمات يختص فيما المدقق مسؤولية حيث أن ،إلكترونيا

بداء للمؤسسة، األعمال ونتيجة المالي للمركز تمثيلها عدالة مدى وفي  وعدالتها المالية سالمة البيانات في الرأي وا 

 مدى على الحكم من يتمكن حتى والبراهين األدلة من الكافي القدر على للحصول أخرى أساليب المدقق من يتطلب

 قد المالية القوائم كانت إذا وخصوصا   المختلفة، نشاطها وأوجه لعمليات المؤسسة وتمثيلها المحاسبية البيانات صحة

 تدقيقل هناك ثالث أساليب أن القول يمكن عامة وبصفة ،آليا إعدادها تم وسجالت بيانات من تصويرها تم

  .والتي سوف نتطرق لها في هذا العنصر المعلومات تكنولوجيا

III – 1-  بواسطة هذه الطريقة يقوم مدقق الحسابات بفهم ودراسة الرقابة الداخلية : الحاسوبالتدقيق حول

غير موجود والقيام بالتدقيق بالطريقة  الحاسوبوبعبارة أخرى كأن  ،الحاسوببتجاهل اليدوي  والقيام بالتدقيق

خالت هو معالجة المدالحاسوب بالنسبة للتدقيق حول  ،الحاسوباالعتيادية ومقارنة النتائج مع مخرجات 

 1.والمخرجات بالطريقة اليدوية ومقارنتها مع نتائج بعض العمليات التي تمت معالجتها آليا

 2:في تتمثل األسلوب لهذا وفقا المتبعة األساليب

 طريق عن نهايتهاإلى   بدايتها من العمليات باختبار المدخالت تدقيق عند المدقق يقوم :المدخالت تدقيق -أ

 األسلوب هذاو  النهاية، إلى البداية من يدويا بمعالجتها للقيام العمليات لهذه األصلية المستندات على الحصول

 .المعالجة صحة من للتأكد ةواآللي ةاليدوي المعالجة بين مقارنة يعتبر

 بالمعالجة إليها التوصل تم التي المخرجات بمقارنة المخرجات تدقيق عند المدقق يقوم :المخرجات تدقيق -ب

                                                           
1
 ، ص1021، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،1، طتدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية نظرية وتطبيقعلي عبد القادر الذنيبات،  - 

112  . 
2
 .27، صمرجع سابقعطا اهلل أحمد سويلم الحسبان،  - 
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 بمثابة األسلوب هذا ويعتبر يدويا، األصلية اتهمستندا معالجة تمت التي العمليات بعض نتائج مع االلكترونية

 .ة بالنتائج في ظل المعالجة اليدويةااللكتروني المعالجة ظل في النتائج بين مقارنة

ن  من مزايا وعيوب التدقيق حول الحاسوب  يتركز في النقاط التالية          1: وا 

 :مزايا أسلوب التدقيق حول الحاسوب: أوال

اإلجراءات المتبعة من قبل مدقق الحسابات وذلك الهتمامه فقط بالمدخالت والمخرجات المطبوعة من بساطة  -

 .النظام المحاسبي االلكتروني

 .ال يحتاج من مدقق الحسابات معرفة مهنية عالية بعلوم الحاسوب وتطبيقاته المحاسبية المحوسبة -

حيث ال يتطلب من مدقق الحسابات استخدام برامج التدقيق العامة عالية الكلفة أو برامج الكلفة،  انخفاض -

 .يعدها هو بمكتبه لهذا الغرض

 :عيوب أسلوب التدقيق حول الحاسوب: ثانيا

تجاهل مدقق الحسابات فحص الرقابة الداخلية على التطبيقات والبرامج المحاسبي الحوسبة وطرائق معالجة  -

 .البيانات

 .وذلك لمحدودية االختبارات التي يقوم بها ةعدم بذل العناية المهنية الالزم -

III – 2-  الحاسوبخالل من التدقيق: 

 الداخلية عملياته مرحلة في االلكتروني الحاسب خالل من التدقيق خطوات تتبع أساس على األسلوب هذا يقوم 

 المعلومات بنظم الخاصة والمخرجات المدخالت عمليات من كل تدقيق إلى باإلضافة الكترونيا البيانات لتشغيل

، محاسبيا أدائها صحة من والتأكد البيانات وتشغيل معالجة على الرقابة أساليب وتدقيق وفحص االلكترونية،

 2:وتتمثل األساليب الثالثة الرئيسية للتدقيق من خالل الحاسوب

                                                           
1
 .281، ص 1001عية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار الجامالمراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإلليكترونيثناء علي القباني ونادر شعبان السواح،  - 

2
 .034، ص9997الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ، ديدراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكأمين السيد أحمد لطفي،  - 
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ختبارية من مجموعة من البيانات االفتراضية التي يقوم المدقق تتكون البيانات اإل: ختباريةالبيانات اإل - أ

وتحت رقابته، ويتم مقارنة النتائج المستخرجة  ةومعالجتها مع برامج المعالجة الخاصة بالمؤسس ،بإعدادها

 .عمليات التدقيق ةبالنتائج المحددة مسبقا، وذلك بغرض الحكم على مدى صحة وكفاء

أسلوب المحاكاة المتوازية على استخدام مجموعتان من نفس البرامج ينطوي  :المحاكاة المتوازية - ب

توجد مع المدقق  "برامج المحاكاة"والمجموعة الثانية " األصلية" المجموعة األولى توجد ضمن التشغيل اليومي

يتم في مجموعة برامج التشغيل اليومي ثم إجراء  الذي يقوم بعمل نفس التعديل أو التحديث في مجموعته مثل ما

مقارنة بين النتائج المتولدة من تشغيل كال من البرامج األصلية وبرامج المحاكاة، وتحديد ما إذا كان هناك أي 

وفحصه وتحديد أسبابه إن وجد بعد كل تشغيل، ويوصف هذا األسلوب بأنه متوازي ألن كل العمليات  لاختال

يتطلب  باألسلو تشغيل الخاص بنظام التشغيل، كما يتم تشغيلها أيضا ببرنامج المحاكاة، وهذا الخاصة بدورة ال

وأن ال يقوم مخططي البرامج األصلية المحاكاة،  برامجأن يكون لدى المدقق الخبرة الكافية والالزمة إلعداد 

األساسي ألرصدة  ل االختباريتم استخدام المحاكاة المتوازية بشكل أساسي لتسهيبإعداد هذه البرامج، حيث 

  .الحسابات لدى العميل

 1: التالية الخطوات وتتضمن  :شبكة االختبارات المتكاملة

  .المؤسسة بها في الحسابات موظفي معرفة عدم بشرط المدقق بمعرفة الوهمية الحسابات من مجموعة إنشاء -

 المؤسسة موظفي يقوم الوقت نفس وفي البيانات، معالجة عمليات خالل مسبقة عمليات بإدخال المدقق يقوم -

 .حقيقية كانت لو كما العمليات هذه بتنفيذ

 .الوهمية العمليات هذه عن المترتبة النتائج بفحص المدقق يقوم -

 

                                                           
1
مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تطوير عملية التدقيق الخارجي دراسة تحليلية ألراء عينة من مدققي الحسابات لوالية " كردودي سهام و قحموش سمية، - 

، جامعة عمار ثليجي باألغواط، الجزائر، والمشاكل المحاسبية المعاصرة األزمات المالية الملتقى الوطني الرابع حول تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة، "بسكرة
 .2، 2، ص ص 7024نوفمبر  72،  70 يومي
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 1:منها والعيوب أن التدقيق من خالل الحاسوب له العديد من المزايا روما هو جدير بالذك    

 :الحاسوب من خاللمزايا أسلوب التدقيق  :أوال

 .يمكن المدقق من اختبار وسائل الرقابة على الحاسوب -

 .يمكن المدقق من اختبار برامج الحاسوب -

إلمام المدقق بمواطن الضعف والقوة في النظام اإللكتروني المتبع في المؤسسة محل الفحص وبالتالي تقديم  -

 .توصياته بالتحسين والتطوير

 .يمكن المدقق من تقديم خدمة أفضل لعمالئه أو لمؤسسته إذا كان المدقق داخليا -

 :عيوب التدقيق من خالل الحاسوب: ثانيا

 .يتطلب جهدا كبيرا من موظفي معالجة البيانات المحاسبية -

 .يتطلب إلمام المدقق بمهارات ودراية كافية بعمليات الحاسوب -

عند الفحص حيث أن الفحص ال يتضمن كل الحاالت المحتمل محدودية نطاق المعلومات اإللكترونية  -

 .حدوثها معالجة البيانات

III – 3-  يقوم المدقق تبعا لهذه الطريقة بتدقيق األنظمة االلكترونية بواسطة برامج : الحاسوبالتدقيق باستخدام

قد تكون هذه البرامج عامة، أي يمكن استخدامها  التدقيق االلكترونية، وهذه البرامج مصممة لتنفيذ عملية التدقيق،

في  أن الحاسب وبرامجه حيث، في أية عملية تدقيق، أو خاصة، أي تكون معدة خصيصا لعملية تدقيق معينة

 2.أداة من أدوات التدقيقتستخدم ك هذا األسلوب

 3:في ما يلي الحاسوبباستخدام  قالمستخدمة في التدقي وتتمثل األساليب 

                                                           
1
 .480،  ص 9990، ، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانالتدقيق والتأكيد الحديثأحمد حلمي جمعة،  - 

2
اإلسكندرية،  الدار الجامعية،، وأسواق المال والتجارة االليكترونية ةجعة الحسابات في بيئة الخصخصمراعبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة،  - 

 .31، ص9993مصر، 
3
 .81،89 ، ص صمرجع سابقعطا اهلل سويلم الحسبان،  - 



 وتأثيرها على التدقيق المحاسبي تتكنولوجيا المعلوما :الثالث الفصل

 

211 
 

نتيجة للتطور في نظام المعالجة أصبح ضروريا على المدقق أن يتابع ويحلل : برامج التدقيق الخاصة -أ

، وكان من بين اختيارات المدقق كحل لهذه المشكلة أن يقوم الحاسوبالمعلومات المخزنة على صورة لغة 

خاصة لتحليل ملفات  مصممو برامج العميل أو غيرهم من العاملين بنظام معالجة الحاسوب بكتابة برامج

 .، وهذه البرامج كما هو واضح مصممة خصيصا ألداء بعض مهام التدقيق الخاصةالحاسوبمعلومات 

وهي عبارة عن البرامج التي يتم تصميمها بحيث يمكن للمدقق أن يستخدمها في : برامج التدقيق العامة -ب

تدقيق أنواع مختلفة من نظم المعالجة االلكترونية بغض النظر عن نوع التنظيم أو الصناعة، ويقوم بإعداد 

 .مثل هذه البرامج العديد من مؤسسات المحاسبة وموردي البرامج والحاسوب

بواسطة الحاسوب يحقق عدة مزايا وال يخلو بنفس الوقت من  لوب التدقيقإن استخدام طريقة أو أس

 1:بعض العيوب والتي تتمثل فيما يلي

 :مزايا التدقيق بواسطة الحاسوب: أوال

الفاعلية والدقة وتوفر الوقت الكثير لمدقق الحسابات في تدقيق بيئة  استخدام البرامج العامة في التدقيق تحقق -

 .المحاسبة االلكترونية

إن استخدام برامج التدقيق الجاهزة من قبل مدقق الحسابات يجعله يبدي رأيا فنيا سليما بالقوائم المالية المعدة  -

 .بواسطة الحاسوب

 عيوب التدقيق بواسطة الحاسوب: ثانيا

ارتفاع كلفة هذه البرامج مما يضطر بمدققي الحسابات إلى اللجوء نحو أسلوب التدقيق حول الحاسوب ومن  -

 .خالل الحاسوب

تتميز برامج التدقيق العامة بصعوبة استخدامها حيث يتطلب من مدقق الحسابات معرفة عالية بمهارات  -

 .الحاسب ولغات البرمجة والبرامج المحاسبية المحوسبة

                                                           
1
 .199،191، ص صمرجع سابقاسعد محمد علي وهاب،  -  
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 .التدقيق المحاسبيعلى  وتأثيرهاتكنولوجيا المعلومات : الثالثالمبحث 

، سوف نبدأ بأول نقطة يبدأ بدراستها المدقق تأثير تكنولوجيا المعلومات على التدقيق المحاسبيلدراسة  

دراسة نظام الرقابة الداخلية الذي يمثل نقطة البداية وقبل التخطيط لعملية التدقيق المحاسبي، أال وهي 

حيث أن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية مازالت تمثل حجر األساس لعملية التدقيق المحاسبي  المحاسبي،

في ظل األنظمة اآللية كما هي عليه بالنسبة لألنظمة اليدوية لذلك البد أن نتطرق إلى تأثير هذه التكنولوجيا 

الرقابة الداخلية، وعلى ضوء ذلك يجب أن  عليها لكي نتعرف على اإلجراءات التي يستخدمها لتقييم نظام

، وعلى أهداف نتعرف  على أثر تكنولوجيا المعلومات على أدلة اإلثبات والتأهيل العلمي للمدقق المحاسبي

 .ومنهجية التدقيق المحاسبي

I-  على نظام الرقابة الداخليةتكنولوجيا المعلومات  استخدام تأثير 

لكن اإلجراءات تتغير ولذلك    إن أهداف الرقابة الداخلية ال تتغير بتغير األنظمة كانت يدوية أو آلية، 

اإلجراءات التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار لجمع األدلة المناسبة، عند استخدام  البد أن يحدد المدقق

سواء كان ذلك االستخدام جزءا من دورتها  المؤسسة المحاسبة االلكترونية بدال من النظام اليدوي في أعمالها،

المحاسبية أم االستخدام الكامل في كل األحوال يقوم المدقق بفحص أنظمة الرقابة الداخلية للنظم اآللية للوقوف 

على مواطن الضعف والقوة لتحديد حجم اختباراته ودرجة الخطر الذي يمكن أن تتعرض له عملية التدقيق 

دقيق المحاسبي يتأثر بنظام الرقابة الداخلية سنقوم بدراسته في هذا العنصر من خالل المحاسبي، وبما أن الت

التطرق إلى إجراءات الرقابة الداخلية في ظل تكنولوجيا المعلومات، وبعد ذلك إلى مخاطر استخدام تكنولوجيا 

 .ألمن وسالمة المعلومات تستخدمها المعلومات في الرقابة الداخلية واإلجراءات التي

I-1-إجراءات الرقابة الداخلية في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات 

هذه وعلى الرغم من أن أهداف الرقابة الداخلية ال تتغير باستخدام تكنولوجيا المعلومات،  إال أن استخدام       

كما يمكن أن يحسن الرقابة الداخلية من خالل إضافة  ،النظم واإلجراءات الرقابية من شأنه أن يؤثر علىاألخيرة 
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إجراءات الرقابة التعرف على  في هذا العنصر إلى نقوملذلك سوف  إجراءات رقابية جديدة يؤديها الحاسوب،

 .عتين رقابة عامة ورقابة التطبيقو م إلى مجموالتي تقس الداخلية في ظل تكنولوجيا المعلومات

I-1-1- خطة المؤسسة التنظيمية والنشاطات المتعلقة بعمليات "تعرف الرقابة العامة على أنها : الرقابة العامة

التوثيق، والفحص، والمصادقة والتغيرات التي عليها، وكذلك الرقابة المبنية في : معالجة البيانات الكترونيا مثل

  1."والرقابة على الدخول إلى األجهزة نفس الجهاز،

 وتتمثل جيد، بشكل ويدار وآمن مستقر نظام هو المحوسب النظام أن من التأكد إلى العامة الرقابة عملية تهدف

 2: اآلتية النقاط في العامة الرقابية اإلجراءات

 عويرف للمؤسسةيجب أن يكون مدير قسم تكنولوجيا المعلومات مسئوال أمام اإلدارة العليا : ةالتنظيميالرقابة  -1

، وكما هو معروف قسم تكنولوجيا المعلوماتموقع  أن يوضح الهيكل التنظيميكما يجب  ،تقاريره الدورية إليها

مهام التي يجب فصلها عن بعضها عن طريق  تقسيم العمل وتوزيع عدة وظائف أو  هناكفي األنظمة اليدوية، 

راد إدخالها أو االختصاصات وهذا التوزيع لالختصاصات يجب إتباعه أيضا في النظم االلكترونية، فأي عملية ي

إخراجها يجب أن يصدق عليها شخص يملك هذا الحق، كما أن تسجيل العمليات يجب أن تسند إلى شخص أو 

أجل تقليل من ، ياإللكترونفصل الواجبات بين مبرمج الحاسب االلكتروني ومشغلي الحاسب ، و آخرينأشخاص 

 .والخطأ شمخاطر الغ

تعرف الرقابة على الوصول على أنها إجراءات مصممة لمنع واكتشاف األخطاء التي : على الوصولالرقابة  -2

ن االستخدام السيئ أو التالعب ببيانات الملفات، واالستخدام غير قد تحدث بقصد أو بدون قصد، والتي تنتج ع

 .خدم ومن صحة الوسائل أو البياناتالمرخص للحاسوب والبرامج بهدف التحقق من صحة المست

 على الوصول إلى البيانات من  ةويقصد بالوصول هو القدرة على الوصول إلى بيانات المؤسسة، وتتم الحماي

                                                           
1
 .18، صمرجع سابقعطا اهلل أحمد سويلم الحسبان،  - 

2
 المركزي الجهاز قبل مفتشي من االقتصادي الطابع ذات العامة للمؤسسات المؤتمتة المحاسبية المعلومات نظم على الرقابة إمكانية"، الحكيم مسلم سليم - 

 .272 -274 ص ص ،9919العدد األول،  ،90المجلد والقانونية،  االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،" المالية للرقابة
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 :خالل استخدام مجموعة من اإلجراءات منها

 :بكلمات مرور سرية تتصف بالصفات اآلتية بأسماء تعريفية تزويد الموظفين -أ

للموظف بوضعها ألن الموظف عادة يختار كلمات توزيعها على الموظفين بشكل عشوائي وعدم السماح  -

 .مرور سهلة

 .تغيير كلمات المرور بشكل دوري -

 .نشر الوعي بين الموظفين بعدم اإلفصاح عن كلمة المرور ألي كان -

 .عند نقل أو تالك موظف للعمل يجب إلغاء تفعيل كلمة مرور فورا -

 .رفض الحاسب الوصول نهائيا إلى البيانات بعد ثالث محاوالت -

هو تصنيف البيانات والبرامج لكي يستطيع مالكو النظام واإلدارة العليا من : القيام باالختبارات المالئمة -ب

ويستخدم لذلك مصفوفة  تحديد الصالحيات الممنوحة للموظفين واألطراف الخارجية الستخدام الموظفين للنظام،

ضوابط العبور وهي قائمة تحتوي أرقام بطاقات تعريف الموظفين وكلمات المرور وهي موضحة في الشكل 

 :التالي

 5شكل رقم ال

 مصفوفة ضوابط العبور

 البرامج الملفات أرقام التعريف الشخصية

 A B C 1 2 3 4 كلمة المرور الرقم الشخصي

12345 AH1U5 0 0 1 0 0 0 0 
12389 8GE2D 3 0 0 0 0 0 0 
12567 DL6R5 0 1 0 0 3 0 0 
12359 AN1RF 1 1 1 1 1 1 1 
 قبل من االقتصادي الطابع ذات العامة للمؤسسات المؤتمتة المحاسبية المعلومات نظم على الرقابة إمكانية"، الحكيم مسلم سليم :المصدر

 .209، ص 9919العدد األول،  ،90المجلد والقانونية،  االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"المالية للرقابة المركزي الجهاز مفتشي 
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 :للوصول الترميز نماذج

 .الوصول صالحية يملك ال 0

 .فقط واإلظهار القراءة صالحية يملك 1

 .التعديل القراءة، اإلظهار، صالحية يملك 9

 .الحذف التعديل، القراءة، اإلظهار، صالحية يملك 4

 :تالرقابة على تخزين المعلوما -3

 .استخدام برامج تسمح باستعادة البيانات بع ضياعها -أ

 .وهو إجراء عمليات الصيانة بشكل منتظم على مكونات النظام: الصيانة الوقائية -ب

وهو الجهاز الذي يقوم بالتزويد بالطاقة  (:UPS)استخدام جهاز التزويد بالتيار الكهربائي غير المنقطع -ج

منتظم مما يؤمن استمرارية تدفق التيار الكهربائي إلى الحاسب وثباته، وهذا يمنع من خسارة البيانات بشكل 

 .ضطراب الكهربائينتيجة ا

 :وهو القيام بإجراء نست احتياطية للبرامج في المواقع اآلتية: النست االحتياطي -د

 .نفسه لكن بموقع يختلف عن الموقع الذي توجد فيه البياناتداخل الحاسوب  -

 .على أقراص مرنة في منى المؤسسة -

أو أقراص مرنة لكن في موقع خارج المؤسسة إما في موقع على اإلنترنت يتمتع بالحماية  على حاسوب -

 .ن آخرفي مكا لكن تابع للمؤسسة موقع مع مؤسسات مختصة أخرى، أو في دااللكترونية، أو بالتعاق

 :(مبدأ الحماية ومبدأ الوجود) معايير التوثيق -3

 تطوير عمليات يشرح كما النظام، يتبعه الذي الوظيفية المعالجة وأسلوب النظام تصميم طريقة ويتضمن

 رقابة على يساعد مما البيانات، تدفق مخططات طريق عن المؤسسة في المستندي العمل سير ويلخص النظام
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 في عمله عن المبرمج تخلي حال في النظام ووجود ةإتاح أيضا   نفسه الوقت في ويؤمن للنظام الحماية ويؤمن النظام

 .آخر مبرمج قبل من النظام وتعهد النظام

حيث يتم حماية تجهيزات النظام كلها من التخريب والسرقة واألعطال المقصودة : الحماية المادية لألصول -4

 :وغير المقصودة من خالل

 .تحديد إمكانية الدخول إلى هذه األمكنة لألشخاص المخولين بذلك فقط -أ

 .إنذار أمني للكشف عن الدخول غير المخولين بدخول هذه األماكن ماستخدام نظا -ب

 .ون من موقع المؤسسةجوضع سجل أسماء الزوار الذين يدخلون ويخر  -ج

 .وضع أجهزة الكشف المبكر عن النار والدخان -د

I-1-2- الرقابة على التطبيقات: 

طرق التأكد من أن البيانات كاملة وصحيحة ومصادق عليها، " تعرف الرقابة على التطبيقات على أنها  

الصحيحة وان نتائج المعالجة متفقة  ةوحدثت في النظام االلكتروني، وان عملية المعالجة تم بالطريق وقد أدخلت

1".المحافظة عيها مع ما هو متوقع، وان هذه البيانات قد تمت
 

ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى التأكد من أن البيانات كاملة وأدخلت بشكل صحيح ولم ينتج عنها معلومات 

 .خاطئة ومن أن استخراج التقارير التي نفذت بالشكل الصحيح

 2:وتقسم الرقابة على التطبيقات إلى ثالث أقسام رئيسية  

وهي تمثل ضوابط مصممة لتوفير تأكيد معقول بأن البيانات المستلة ألغراض : ابة على المدخالتالرق -1

بصورة جيدة، ولم يفقد منها أو يضاف إليها شيء أو كررت  بتحويلها إلى لغة الحاسو المعالجة مرخصة، وتم 

ارة الحاسوب، وأجريت عليها أي تغييرات غير مالئمة، وتعد هذه الرقابة نوعا من الرقابة الخارجية بالنسبة إلى إد

وفي حال عدم وجود هذا النوع من الرقابة فهناك مخاطر يمكن أن تظهر مثل مخاطر حذف أو فقدان أو تكرار 
                                                           

1
 .79، صمرجع سابقعطا اهلل أحمد سويلم الحسبان،  - 

2
 .71، 79 المرجع نفسه، ص ص - 
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أخرى  يدويافي تجميع البيانات، وتقسم الرقابة على المدخالت إلى ضوابط تعد عمليات مرخصة أو أخطاء 

 .تطبق من خالل الحاسوب

مصممة للتأكد من أن العمليات قد تم معالجتها، ولم يفقد أي  ضوابطوهي تمثل  :الرقابة على التشغيل -9

منها، أو أضيف عليها أو غير في محتواها أو استنساخها بطريقة غير سليمة، وأنه تم تحديد وتصحيح األخطاء 

د في الوقت المناسب واستخدمت الملفات الصحيحة، ونتج عن المعالجة تحديث لملفات البيانات وتولي ةالمكتشف

 .بيانات وتقارير ومخرجات جديدة وبصورة كاملة دقيقة

 :وتهدف الرقابة على التشغيل إلى

 .تجنب ومنع واكتشاف معالجة البيانات المدخلة غير الكاملة ومعالجة وتحديث الملفات الخاطئة -

 .تجنب فقدان أو تحريف البيانات أثناء المعالجة -

 .دون زيادة أو نقصان أثناء انتقالها بين وحدات الحاسوب تسجيل كافة البيانات التي أدخلت ومعالجتها -

 .تأكيد معقول بأنه تشغيل البيانات الكترونيا -

4

-  

اإلجهراءات التهي تضهمن أن نتهائج المعالجهة " تعرف الرقابة على المخرجات على أنها: الرقابة على المخرجات 

وأن األشههخاص المخههولين فقههط يسههتلمون أو يطلعههون علههى المخرجههات المتحصههلة مههن البيانههات، وتمثههل  صههحيحة،

الرقابة على مخرجات المرحلة النهائية للرقابة على نظام المعالجة االلكتروني، مما يجعلهها المقهاييس النهائيهة التهي 

 "يمكن استعمالها لتحديد أية عيوب في جودة النظام

لى المخرجات إلى التأكد من أن تقارير المخرجات صحيحة ودقيقة، وان جميع البيانهات  وتهدف الرقابة ع 

ذات العالقههة شههملتها المخرجههات، والتحقههق مههن دقههة نتههائج المعالجههة واكتشههاف جميههع األخطههاء والحههاالت االعتياديههة 

 .المناسبالمخرجات من األشخاص المرخصين فقط وفي الوقت  مالمتحصلة من المعالجة، وضمان استال
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وتكمن أهمية الرقابة علهى المخرجهات بأنهه ال يوجهد بعهدها إجهراءات رقابيهة يمكهن تطبيقهها، وتمثهل النقطهة 

أو مهها كههان ممكنهها التنبههؤ بههها فههي األخيههرة الكتشههاف األخطههاء التههي يحتمههل تسههربها خههالل المراحههل الرقابيههة السههابقة، 

 .الماضي

 1: ت على البيئة الرقابية كما يليويمكن إبراز أهم تأثيرات تكنولوجيا المعلوما
المطبقهة حاليها  بتؤثر تكنولوجيا المعلومات في مجهال الرقابهة العامهة المتعلقهة ببيئهة الحاسهو :  الرقابة العامة: أوالا 

 : بشكل عام باألمور التالية المؤسسةكفاءة  ىوما تم معالجته، وتؤثر عل

 .توفير األمان  -

 .األنظمة وصيانتها وتغيير أسلوب الرقابة تطوير  -

 . تحقيق الرقابة على عمليات الحاسوب التي تحتوي على الشبكات وقواعد البيانات والتخطيط  -

وتضهمن الهدخول المصهرح بهه للبيانههات  المؤسسهةوههي تههنظم عمليهات أو أحهداث   :الرقابةة علةى التطبيقةات: ثانيةاا 

والرقابهههة علهههى التطبيقهههات . للمهههدخالت مهههن خهههالل المعالجهههة إلهههى المخرجهههاتوالدقهههة، وتقهههوم علهههى إكمهههال المعالجهههة 

 : مصممة الكتشاف أو منع أو تصحيح األخطاء وذلك حسب ما يلي

وههههي تحمههههي الشهههركة مههههن األحهههداث أو العمليهههات غيههههر المرغهههوب بههههها، وتهههؤثر تكنولوجيهههها : الرقابةةةة المانعةةةةة -1

 : مور التاليةالمعلومات على هذا النوع من الرقابة من خالل األ

 . ع العبور غير المصرح به للبرامج واألنظمةنتم  -

 . تحدد المطلوب وتحدد كلمة السر للدخول إلى البيانات  -

 (. مثل أوراق الطباعة والتخزين على األقراص)تقيد تجاوزات المستخدم   -

 . تمنع إقفال الدفاتر والسجالت في حال وجود خطأ  -

                                                           
1
مجلة ، "مدى مواكبة المدققين الداخليين لمتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة الداخلية في شركات المساهمة العامة األردنية"، عطا اهلل الحسبان - 

 .947،940 ، ص ص9997، األردن، 1، العدد13جلدمال، المنارة
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انهههات التهههي تحتهههوي علهههى تههههتم باألخطهههاء التهههي تهههتم خهههالل المعالجهههة االلكترونيهههة للبي وههههي: رقابةةةة االكتشةةةاف -2

التوقعات الممكنهة لحهل المشهاكل، وبسهبب االكتشهاف السهريع لههذا النهوع مهن األخطهاء يجهب علهى التحذيرات و 

التطورات في  تأثير وبسبب. المستخدم قراءة التحذيرات والتوقعات لحل المشاكل المستخرجة من النظام نفسه

تكنولوجيا المعلومات على هذا النوع من الرقابة فإنها تحتاج إلى تصميم دقيهق لتجنهب األخطهاء الكبيهرة، كمها 

 . تفرض التكنولوجيا استمرار اإلشراف والمراقبةكما أنها تساعد على تخفيض الوقت المستهلك للتدقيق، 

تقههوم علههى تصههحيح الخطههأ ومعالجههة نتائجههه، وهههذا وهههي تهههتم باألخطههاء بعههد حههدوثها، و  :الرقابةةة التصةةحيحية -4

يتطلههب أنظمههة مؤتمتههة تقههوم بههذلك، حيههث أن تكنولوجيهها المعلومههات أوجههدت معلومههات ذات كميههة ونوعيههة كبيههرة 

 . مما يعني احتمالية حدوث أخطاء ال تكتشف، لذلك يتم تصحيحها الكترونيا بسرعة ودقة

 1:من خالل الرقابة تحسين في تغيرا تحدث المعلومات تكنولوجيا بأن البعض يرى الداخلية الرقابة مجال وفي 

 المعلومات لتكنولوجيا الرئيسية الخاصية هذه إن حيث  :اليدوية الرقابة من بدال الحاسوب رقابة إحالل  -1

 مبرمجة برقابة اليدوية اإلجراءات واستبدال التشغيل عمليات أنشطة مع بيوم يوما الحاسوب أداء برقابة تتمثل

 في تحدث قد التي البشرية األخطاء تخفيض من يمكن بما رقابية عملية لكل والمطابقة الفحص إمكانية تتيح

 .اليدوية النظم

 و الرقابة محل الوحدة إدارة تزود المعلومات تكنولوجيا نظم إن : المعلومات في العالية الجودة توفير  -9

 من اكبر وقدر المعلومات اكبر من بقدر اليدوية الرقابية النظم من أسرع بجودة تتسم بمعلومات المستفيدين

 تكنولوجيا تقدمها التي الفرص وخصوصا المعلومات تكنولوجيا ظل في الجديدة العمل فرص من بالرغم التحليل

 في تكنولوجيا استخدام صاحبت التي المخاطر من العديد هناك أن نجد التدقيق المحاسبي مهنة إلى المعلومات

                                                           
1 - Manhal Mageed Ahmad, Re-Engineering Audit Profession in the Context of Information Technology - Study 

Pilot to Demonstrate the Views of a Sample Selection of Auditors in Iraq, PhD thesis submitted by the researcher, 

University of St Clements World Office of Mosul, 2011,p70. 
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 واختفاء الداخلية الرقابة ونظم اإلثبات ألدلة التقليدية التوثيق عملية إلغاء أهمها من والتي الرقابي العمل

 .وغيره... والفيروسات الحاسوب جرائم وانتشار المرئي التدقيق مسار من هامة عناصر

I-2-  في الرقابة الداخلية واإلجراءات التي تستخدمها ألمن وسالمة  تكنولوجيا المعلوماتمخاطر استخدام 

 :المعلومات

في الرقابة الداخلية وبعد ذلك إلى  تكنولوجيا المعلوماتسوف نتطرق في هذا العنصر إلى مخاطر      

 .اإلجراءات المستخدمة ألمن وسالمة المعلومات

I-2-1-  في الرقابة الداخلية تكنولوجيا المعلوماتمخاطر استخدام: 

 1:في الرقابة الداخلية  منهاتكنولوجيا المعلومات هناك العديد من العيوب والمخاطر استخدام           

  االعتماد على برامج واألنظمة والتي يتم من خاللها تشغيل البيانات بشكل غير حقيقي وغير دقيق أو

 .قد تكون عدم الدقة في البيانات ذاتها

 في الدفتر أو الملف الرئيسي أي إمكانية التالعب في ( غير مصرح به)البيانات بشكل غير سليم  تغيير

 .إلى تغيير غير مصرح به في البرامج أو األنظمة ةالبيانات، باإلضاف

 فقدان محتمل للبيانات، أو حذفها بطريق الخطأ. 

 الفشل في إجراء تغييرات الزمة في األنظمة والبرامج. 

 تغييرهاموح به أو غير مصرح به إلى البيانات والذي قد يؤدي إلى تدمير البيانات أو دخول غير مس. 

 غير قادر على التفكير أو الحكم الشخصي وبالتالي فإن هناك العديد من األخطاء التي يمكن  الحاسب

 .ةحدوثها ما لم توجد إجراءات للرقابة على البرامج المستخدم

 ر خبرات ومؤهالت معينة في األفراد القائمين على تشغيل فبيئة تكنولوجيا المعلومات ضرورة توا تتطلب

 .األفراد لمواكبة التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات ءمع التدريب المستمر لهؤال مالنظا

                                                           
1
الواقع )الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال عبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة،  - 

 .930،921، ص ص9990، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، (والمستقبل
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تعدد ) علومات المؤسسةالمخاطر السابقة يختلف مداها وتأثيرها اعتمادا على طبيعة وخصائص نظام موهذه 

المستخدمين سواء داخليين أو خارجيين فيمكن أن يكون مسموح لهم بشكل عام أو شائع الدخول لقاعدة 

 (.البيانات والذي يؤثر في التقارير المالية

لذلك فمن الضروري وجود قيود على الدخول األطراف المختلفة لقواعد البيانات، وذلك لتجنب فقد أو 

 .المعلومات سرقة أو تدمير

ويجب على مدقق الحسابات عند دراسة وتقييم هيكل الرقابة للمؤسسة أن يأخذ في االعتبار المنافع 

، مع استبعاد تقدير خطر الرقابة إلى أقصى مستوى ممكن بمعنى المتعلقة ببيئة تكنولوجيا المعلومات والمخاطر

دقق الحسابات القيام باختبارات تفصيلية وذلك اعتبار أن نظام الرقابة غير فعال على اإلطالق ولذلك على م

 .لكي يصل بخطر االكتشاف إلى مستوى مقبول

I-2-2- إجراءات أمن وسالمة المعلومات: 

اإلجراءات التي تستخدمها  سوف نتطرق إلى مفهوم أمن وسالمة المعلومات للتعرف عليها وبعد ذلك إلى  

 .في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرقابة الداخلية على أمن وسالمة المعلومات

 مفهوم أمن وسالمة المعلومات  -1

يقصد بأمن وسالمة المعلومات وجود مجموعة من اإلجراءات واألساليب التي تهدف إلى تحقيق الحماية        

 1.النظام وتؤدي إلى فقد المعلومات أو عدم دقتها أو فقد سريتهاللنظام من أي أحداث تهدد 

 2:ولتحقيق هدف أمن المعلومات يجب توفر الشرط التالية   

 أن تكون األنظمة معدة ومستخدمة عند الطلب فقط. 

 والمعلومات لألشخاص المصرح لهم أومن لهم الحق في اإلطالع عليها فقط تأن يتم اإلفصاح عن البيانا    . 

                                                           
1
 .921ص، جع سابقمر عبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة،  - 
2
 .149، ص مرجع سابق، سويلم الحسبان أحمد عطا هللا - 
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   أن تكون البيانات والمعلومات محمية ضد التعديل غير المسموح به عن طريق تحديد الصالحيات في نظام

 .  الرقابة الداخلية أو من قبل إدارة المؤسسة

هناك العديد من الوسائل واإلجراءات التي يمكن أن تستخدمها أي : إجراءات أمن وسالمة المعلومات -2

  1: ية على أمن وسالمة المعلومات منهامؤسسة لتحقيق الرقابة الداخل

تحويل الكتابة من نمطها التقليدي المقروء إلى كودات سرية أي في شكل رموز " يعرف التشفير بأنه :التشفير -أ

 2".وعالمات غير مقروءة

هو أسلوب يستخدم لضمان سرية وخصوصية وسالمة البيانات التي يتم تبادلها بين األطراف المختلفة  حيث    

  Keyوذلك لضمان عدم إطالع أطراف غير مصرح لها على تلك البيانات حيث يقوم الراسل باستخدام مفتاح 

 يمكن قراءاتها وفهمها، ثم معين لتشفير البيانات بتحويلها  من الصيغة العادية المفهومة إلى صيغة مشفرة ال

عادة البيانات من  Decryptionلفك الشفرة  حيقوم بإرسالها  إلى المرسل إليه والذي يقوم بدوره باستخدام مفتا وا 

 .الصيغة المشفرة إلى الصيغة العادية  مرة أخرى

 يتم البرمجة أوامر من مجموعة أو برامج بأنها الحاسوب فيروسات تعرف :إجراءات الحماية من الفيروسات -ب

 المصاب األساسي البرنامج بتشغيل المستخدم يقوم وعندما المستخدم، علم دون أخرى برامج ضمن إلحاقها

 خطرأ من الفيروسات وتعد ،غالبا وضارة متوقعة غير أفعال ليحدث تلقائيا يعمل الفيروس فان بالفيروس،

 وسرعة يوم كل الجديدة األنواع من العديد وظهور اآلالف، تجاوزت التي أنواعها تعدد بسبب وذلك التهديدات،

 وغير تداولها يتم التي والبرامج االنترنت وصفحات االلكتروني البريد طريق عن يتم والتي االنترنت عبر انتشارها

 أو الحاسوب على الموجودة الملفات محتويات بإتالف الفيروس يقوم فقد الفيروسات عن لناتجة اآلثار وتتعدد ،ذلك

 عمل يعوق مما فائقة وبسرعة المرات أالف نفسه بنست يقوم قد كما الموجودة والبيانات الملفات كل أو بعض محو

                                                           
 الدار الجامعية،قواعد وأخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة في مواجهة األزمات المالية، عبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة،  -1

 .349 -349 ص ، ص1001اإلسكندرية، مصر، 
2
 .193، ص9919، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المعلومات والمعرفة إدارةعالء فرج الطاهر،  - 
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 بعض توجد ولكن الفيروسات مخاطر على نهائيا القضاء يمكن ال وعمليا، الشبكة في واالتصاالت النظام

 تلك أهم ومن بها، اإلصابة حالة في أضرارها من تقلل أو بالفيروسات اإلصابة احتمال تقلل التي الممارسات

 1:يلي ما الممارسات

 على بأول أوال للتعرف مستمر بشكل البرامج تلك بتحديث واالهتمام الفيروسات عن الكشف برامج استخدام -

 .الفيروسات عن الكشف برامج بواسطة اختباره قبل ملف أي فتح وعدم الجديدة الفيروسات

 االلكتروني بالبريد مرفقات أي فتح وعدم مصدره من ثقة على المستخدم كان إذا إال ملف أي فتح أو تحميل عدم -

 .وصوله يتوقع المستخدم كان إذا إال

يتم إعداد نست احتياطية من البيانات والبرامج لمواجهة الحتمال فقد أو تحريف  :إعداد نسخ احتياطية -ج

 .البيانات أو البرامج نتيجة أخطاء التشغيل أو نتيجة اختراق نظام المعلومات

وتهدف إلى التأكد  الحاسوبوهي عبارة عن مجموعة برامج مترابطة تقع على حدود شبكة : الحوائط النارية -د

من هوية أي شخص يحاول الدخول للنظام أي يدخل االسم وكلمة السر الخاصة به، حيث يتم مطابقتها مع 

بقاعدة بيانات النظام لتحديد األشخاص المصرح لهم بالوصول والدخول إلى  ناالسم وكلمة السر المحفوظي

البيانات التي يمكن لكل مستخدم الوصول إليها وفقا  النظام، وتستخدم أيضا الحوائط النارية في إمكانية تحديد

لطبيعة مهامه ومسئولياته داخل المؤسسة حيث يمكن تحديد البيانات التي يحتاج  إليها كل شخص داخل 

 .المؤسسة

وهي وسيلة الغرض منها التحقق من صحة المستفيد، وتحديد األعمال (: كلمة السر)إدارة كلمات المرور -ه

، وهناك بعض االعتبارات جوالوصول إلى النظام بغرض التعامل مع البرام الحاسوبيذها على التي يقصد تنف

حفظ  أن تكون كلمة السر طويلة، وأن يتم تغييرها دوريا،: يجب األخذ بها عند تحديد كلمة السر من أهمها

                                                           
، 13المجلدواإلدارية،  االقتصادية العلوم مجلة، "التدقيق ومخاطر المعقدة المعلومات تكنولوجيا ظل في الحسابات مراقب دور"الدوغجي،  حسين علي - 1

 .904، 909، ص ص 9998، ، بغداد29العدد
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ومات، وذلك للحماية كلمات السر الخاصة بالموظفين في صورة مشفرة في قاعدة البيانات الخاصة بنظام المعل

عليها، قطع االتصال النهائي مع الطرف الذي يدخل كلمة سر  ءمن وصول طرف ما لتلك الكلمات واالستيال

 .خاطئة لثالثة مرات

II- التدقيق المحاسبي أهداف ومعايير ومنهجية على تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات 

، ومن ثم لقد أثر راآلخ علىفأي تغيير في إحداهما سوف يؤثر  بالمحاسبة ارتباطا وثيقا، يرتبط التدقيق

جراءات  ىالتشغيل االلكتروني للنظام المحاسبي عل لذلك ملحوظ،  بشكل التدقيقأغراض ومنهجية وأساليب وا 

  .معالم هذا التأثير لعنصراسوف نتناول في 

II-1- التدقيق المحاسبي أهداف ىعل تأثير تكنولوجيا المعلومات : 

ولكهن يمكهن  فهي ظهل التشهغيل االلكترونهي للبيانهات عنهها فهي ظهل التشهغيل اليهدوي، التهدقيق ال تختلف أههداف    

 بطريقهة أفضهل فهي إنجهاز األههدافههذه تحقيهق  علهى المهدقق ساعدتكنولوجيا لمعلومات  استخدامأن  علىالتأكيد 

كمها باالستفادة مهن إمكانيهات تنفيهذ ههذه األعمهال بسهرعة وبدقهة أكبهر  للمدققسمح الحاسوب حيث  التدقيق أعمال

واختيههار العينههات  ءة البيانههات المطلههوب تههدقيقهالقههرا أن تكنولوجيهها المعلومههات تمكنههه مههن اسههتخدام بههرامج الحاسههوب

جهههراء الخطهههوات الالزمهههة لجمهههع األدلهههة كمههها تسهههاعده فهههي تنفيهههذ االختبهههارات المنطقيهههة والحسهههابية وبالتههها  تلي سههههلوا 

فهة األداء اليهدوي أي عملية التحقق من صهحة العمليهات السهابقة وبتكلفهة أقهل مهن تكل للمدقق تكنولوجيا المعلومات

 1:في إدارة البيانات المحاسبية قد أدى أو يساهم في تحقيق األهداف التاليةأن استخدام الحاسوب 

فحص استخدام الحاسوب للتأكد من أنهه يسهتخدم بأقصهى طاقهة ممكنهة لخدمهة  المدققأي أن هدف  :االقتصاد -أ

وبأقهههل التكهههاليف ويهههوفر المعلومهههات والبيانهههات المطلوبهههة فهههي الوقهههت المناسهههب ممههها يعهههود بالمنفعهههة علهههى  المؤسسهههة

 .  المؤسسة

 .ابة الداخليةمن كفاءة نظام الرق فحص فعالية األدوات الرقابية للتأكدالمدقق أي أن هدف : الفعالية -ب

                                                           
1
 .8،7 ص  ، صمرجع سابقلطيفة المرجاني،  - 
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مههن مختلههف المخههاطر المرافقههة السههتخدامه ومههن أهمههها  ممههن حمايههة النظهها المههدقق بمعنههى أن يتأكههد :الحمايةةة -ج

نات أو التخريهب راص الحاسبية ومشكالت الفيروسات وسرقة البياوفقدان البيانات المخزنة على األقانهيار النظام 

  . التي قد يرتكبها بعض العاملينلفات تتعرض له النظم لتغطية المخاالمتعمد الذي قد 

 1:يحقق المزايا اآلتيةباإلضافة إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات  

 ويستخرج مؤشرات  من استخدام أساليب التحليل بالمقارنات والنسب المدقق تساعد تكنولوجيا المعلومات

 .في المراقبة وتقويم األداء بسرعةومعالم تساعد 

  وشبكة المعلومات  (االنترانت)من تطبيق نظام شبكة المعلومات الداخلة  المدقق تكنولوجيا المعلوماتتساعد

 .الداخلية والخارجية المؤسسة في الرقابة علي فروع ( االنترنت)الخارجية 

 يأوعل الحاسوبذاكرة  من سرعة استرجاع البيانات والمعلومات المخزنة داخل تساعد تكنولوجيا المعلومات 

 .المالحظات ونحوها وهذا يمكنه من إعادة النظر في بعض  األقراص

  يطلق عليها تدقيقمن خالل وضع برامج  التدقيقفي تنفيذ عمليات  الحاسوب إمكانيات المدققاستخدام 

  .وقد تكون برامج جاهزة أو معدة لغرض محدد بعينه، أو برامج عامة (للتدقيق برامج الحاسب االلكتروني)

II-2- المحاسبي التدقيق علي منهجية تأثير تكنولوجيا المعلومات  

:في النواحي اآلتية التدقيق المحاسبيمنهجية تأثير تكنولوجيا المعلومات على يبرز 
2 

 :باآلتيحيث يجب أن يكون علي دراية وخبرة مقبولة  :المدقق (والعملي العلميالتأهيل )تغيير في معرفة  -أ

 الحاسوبأساسيات برامج ، الحاسوبأساسيات وسائل إدخال البيانات إلي ، اإللكترونيةأساسيات الحاسبات 

 .الخارجةأساسيات تفسير المعلومات ، المتداولة ولغاتها

  .بأول ومتابعة التنفيذ أوال الحاسوبوالرقابة باستخدام إمكانيات  التدقيق التخطيط الدقيق الشامل لعمليات -ب

جراءات  -ج  :والرقابة حيث يتم التركيز علي ما يلي التدقيقتغير واضح وملموس في وضع برامج وا 

                                                           
1
 .22، ص1000، جامعة األزهر، اإلسكندرية، مصر، أصول المراجعة والرقابة في ظل لكمبيوتر واالنترنتحسين شحاتة، - 
2
 .22، صالمرجع نفسه - 
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البيانات  المدخالت منعلى  ، التدقيقعلي المدخالت الواردة بالمستندات وما في حكمها السابق قالتدقي

االطمئنان من سالمة  ،البياناتالتي تتضمن آلية تشغيل  الحاسوبعلي برامج  التدقيق ،لالطمئنان من سالمتها

 .علي المعلومات الخارجة  ، التدقيقالمستخدمة الحاسوبأجهزة 

II-3- تأثير المعلومات تكنولوجيا الستخدام كان :التدقيق معايير على المعلومات تكنولوجيا استخدام ريأثت 

 مهنة في تغيرات من التقنيات تلك أضافته لما وذلك عاما، قبوال المقبولة التدقيق معايير بعض مفهوم على

 1:تمثلت التغيرات تلك أهم ولعل التدقيق،

II-3-1- والتأهيل بالتكوين أنها تهتم حيث بطبيعتها، شخصية معايير العامة المعايير تعتبر :العامة المعايير 

 :وهي أساسية مطالب تمثل نهاأل عامة، اهنبأ توصف كما ،هعمل وجودة للمدقق الشخصي

 أن المعلومات تكنولوجيا استخدام ظل في المعيار بهذا المدقق التزام يتطلب :الفني والتدريب الكفاءة معيار -أ

 وحفظ وتنظيم والبرمجة الحاسبات بمفاهيم اإللمام على تركز خاص، طابع ذات وتدريب تأهيل برنامج يجتاز

دارة تجهيز وكيفية المعلومات وتكنولوجيا الحاسب إدارة في العمل وتنظيم الملفات  على وتشغيلها البيانات وا 

 مدقق أن ذلك ومعنى النتائج، وتفسير وتحليل الفوري، اإلفصاح حالة في االنترنت شبكة على ونشرها الحاسب

 عن تختلف التي هيى والتدريب التأهيل إجراءات ولكن ومدربا مؤهال يكون أن يجب الحاسب ظل في الحسابات

 .العادي مدقق وتدريب تأهيل إجراءات

 االلكترونية األنظمة ظل في التدقيق عملية في والفني المهني االستقالل مفهوم وينصرف :االستقالل معيار -ب

 من درجة إلى يحتاج فانه وبالتالي الحدوث مؤكد أمر اإلدارية الملفات من ملفات على المدقق حصول أن في

 فاالستقالل بالفعل، المطلوبة البيانات هي عليها حصل التي البيانات أن من يتأكد أن يستطيع بحيث االستقالل

 احد أي النظام، بتشغيل العاملين أحد خبرة إلى الحاجة دون بالتشغيل للمدقق يسمح سوف الشك المعنى ذابه

                                                           
1
 الملتقى الوطني الرابع حول تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة، "تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على عملية التدقيق"تومي ميلود وعلون محمد األمين،  - 

 .27 -20، ص ص 7024نوفمبر  70،72، جامعة عمار ثليجي باألغواط، الجزائر، يومي والمشاكل المحاسبية المعاصرة األزمات المالية
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 محتاجا يكون االستقالل فأنه من النوع هذا المدقق يكتسب وحتى تدقيقها، يتم التي الجهة أو باإلدارة العاملين

 .منها جزءا أو البرامج بعض بكتابة يكلفه من أو هو، ورقابته إشرافه تحت البرامج وضع وظيفة تكون أن إلى

 المسؤولية تحديد إلى يهدف المالئمة، المهنية العناية بذل معيار أن: المالئمة المهنية العناية بذل معيار -ج

 تحديد على والتشريعات القوانين معظم تركز ولذلك للمدققين، بالنسبة قانونية أو مهنية كانت سواء والمساءلة،

 وفى التدقيق، عملية من تستفيد التي األطراف مختلف تجاه القانونية مسؤوليتهم وبالتالي المدققين وحقوق واجبات

 تلك حدود تحدد التي والقوانين التشريعات أيضا يستدعى األمر فان المعلومات تكنولوجيا ظل في التدقيق مجال

 يتم التي واألخطاء والتالعب الغش حاالت عن المدقق مسؤولية ومدى عليها، يقوم ومن وأبعادها المسؤولية،

 .االلكترونية األنظمة مجال في اكتشافها

II-3-2- في وتتمثل التدقيق عملية بتنفيذ المعايير هذه ترتبط :الميداني العمل معايير:  

 تكنولوجيا نظم استخدام إن: المساعدين على الدقيق واإلشراف التدقيق لعملية السليم التخطيط معيار -أ

 دعم نظم)  متقدمة تدقيق نظم استخدام من تمكن حيث ايجابية بصورة اثر التدقيق، عملية في كأداة المعلومات

 وجهد وقت وبأقل التدقيق لعملية والموضوعي السليم التخطيط على المدقق تساعد ،)الخبيرة ونظم القرارات

 لساعات مالئم توزيع من يتضمنه بما المعيار هذا أن كما التدقيق، عملية وفعالية كفاءة على ينعكس مما ممكن،

 إلى يؤدى وهذا مرضية بصورة أدائهم وتقييم عليهم، الدقيق اإلشراف على المدقق يساعد المساعدين، على العمل

 .التدقيق لعملية السلوكي الجانب تحسين

 بيئة في تغير من عنه نتج وما المتقدمة التكنولوجيا نظم استخدام إن :الداخلية الرقابة وتقييم دراسة معيار -ب

جراءات  ليشمل الداخلية، للرقابة وتقييمه دراسته عند المدقق مسؤولية نطاق اتساع إلى أدى قد الداخلية الرقابة وا 

 زيادة إلى أيضا وأدى ،وحدها الرقابة إجراءات فهم على االقتصار من بدال وذلك، الداخلية الرقابة هيكل فهم

 وتقييم دراسة لمعايير المدقق تطبيق إمكانية على بالسلب أثر مما الداخلية، الرقابة لهيكل الفني التعقيد درجة
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 الرقابة نظام هيكل وسياسات إجراءات لفهم الجهد من المزيد بذل ضرورة إلى بالمدقق أدى حيث الداخلية، الرقابة

  .المخططة الرقابية أهدافها لتحقيق تكاملها ومدى التقييم، موضوع الداخلية

 نطاق اتساع إلى أدى التدقيق عملية في كأداة المعلومات تكنولوجيا نظم استخدام إن :اإلثبات أدلة معيار -ج

 إمكانية على السلبي التأثير في تمثل األول :هما تأثيران لها كان مستحدثة، إثبات أدلة لتشمل اإلثبات، أدلة

 عليها الحصول صعوبة عن فضال المرئية، اإلثبات أدلة معظم اختفاء في تمثل اإلثبات، أدلة معيار تطبيق

 هذا تطبيق إمكانية على االيجابي التأثير كان بينما المتقدمة، التكنولوجيا لنظم المعقدة البيئة ظل في خاصة

 .موضوعية أكثر إثبات أدلة خلق في الهائلة الحاسب قدرات من االستفادة في تمثل المعيار،

II-3-3- من أي تطبيق إمكانية أو مفهوم على يؤثر لم المعلومات تكنولوجيا استخدام إن :رالتقري إعداد معيار 

 نوعية عن النظر بصرف المعايير ذهبه االلتزام المدقق على ينبغي حيث المحددة، األربع التقرير إعداد معايير

 .يدوية أو الكترونية التدقيق موضوع البيانات تشغيل نظم

III- وعلى التأهيل العلمي للمدقق المحاسبي تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على أدلة اإلثبات. 

قسمنا هذا العنصر إلى فرعين حيث سوف نتطرق فيهما إلى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على   

  .للمدقق المحاسبي ومن ثم على التأهيل العلميأدلة اإلثبات 

III-1- تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على أدلة اإلثبات. 

ولكن االختالف كان في طبيعة  مفهوم أدلة اإلثبات في التدقيق االلكتروني عن التدقيق اليدوييختلف  لم  

المعلومات في المحاسبة أثر كان الستخدام تكنولوجيا حيث ، الدليل الذي يمكن أن يعتمد عليه مدقق الحسابات

 1:كبير في إجراءات جمع األدلة ونوعيتها ويمكننا بيان هذا األثر من خالل النقاط التالية

 وتعني أية معلومات تم تكوينها أو إرسالها أو معالجتها  أو تسجيلها أو االحتفاظ : ظهور أدلة إلكترونية

، ويتضمن القوائم الماليةالقيم الواردة بصحة العمليات و  المدقق للتأكد منبها الكترونيا، والتي يعتمد عليها 

                                                           
1
 .111،118، ص صمرجع سابق ،أصول المراجعةحسين يوسف القاضي وآخرون،  - 
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والوثائق التي تثبت العمليات الدليل االلكتروني السجالت المحاسبية، المستندات األصلية ودفتر اليومية، 

 .معلومات أخرى على شكل إلكتروني وأي

 على األدلة االلكترونية عليه  يعتمد المدقق لكي :ضوابط اعتماد المدقق الحسابات على األدلة االلكترونية

 :مراعاة ما يلي

 على فعالية الرقابة  األولى أن يدرك جيدا أن مدى إمكانية اعتماده على الدليل االلكتروني تتوقف بالدرجة

 .الداخلية

  األدلة التقليديةأن يتعامل وبشكل جيد مع التأثير المستمر لتكنولوجيا المعلومات على . 

 يتم بصورة إلكترونية معظم التوثيق أصبح  فإن: ونيا في ظل تكنولوجيا المعلوماتر توثيق المعلومات الكت

 ينبغي على المدقق أن يقبل المعلومات المكتوبة والمعلومات االلكترونية كأداة مستندية في شكل جديد، لذا

 .وذلك في ظل إجراءات الرقابة الداخلية التي تضمن أمن المعلومات وحفظها وعدم قابلية تغييرها

أن األدلة المالئمة إلبداء الرأي في حالة استخدام تكنولوجيا المعلومات هي ما سبق نجد  لومن خال   

اإللكترونية، التوقيع االلكتروني، ات اإللكترونية غير الورقية، المصادقات المستند: األدلة اإللكترونية منها

 1.البصمة اإللكترونية، ونظام الرقابة على أمن وسالمة المعلومات

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .211، ص 1008، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركاتعبد الوهاب نصر علي وشحاتة االسيد شحاتة،  - 
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 5رقم جدول

جراءات مدقق الحسابات في النظام المحاسبي اليدوي والمحوسب  أنواع أدلة اإلثبات واج

 النظام المحاسبي المحوسب النظام المحاسبي اليدوي أنواع أدلة اإلثبات

 عد الموجودات الطويلة وقصيرة األجل الوجود الفعلي
 .يدويا

 عد الموجودات الطويلة وقصيرة
 .األجل يدويا

التأكد من أن المستندات والسجالت  المستندات والسجالت
مستوفية للشروط الشكلية والقانونية وان 
التسجيل كان وفقا للمبادئ المحاسبية وان 

مدقق  عملية التوثيق التي يقوم بها
الحسابات هو بوضع إشارات التدقيق على 

 .العينة التي دققا

المستندات في ظل النظام المحوسب 
يمكن تدقيقها يدويا لحين وصولها إلى 

فهي غير  الحاسوب، أما السجالت
مرئية ولذلك يقوم مدقق الحسابات 
باالستعانة ببرامج التدقيق العامة 

لتدقيقها وان عملية التوثيق تكون من 
خالل طباعة نتائج التدقيق من 

  .البرنامج التدقيقي المحوسب
التأكد من صحة العمليات األربع  االحتساب

للمستندات والسجالت ويكون ذلك من 
 .خالل االحتساب يدويا

 األربع التأكد من صحة العمليات
للمستندات والسجالت ويكون ذلك من 
خالل االحتساب عن طريق برنامج 

 .التدقيق المحوسب
االستفسار من اإلدارة  شفويا أو تحريريا  االستفسارات والمصادقات

عن بعض النقاط الغامضة لدى مدقق 
الحسابات، أما المصادقات فترسل عن 

لمدينين والدائنين ل طريق البريد العادي
لتأييد أو عدم تأييد أرصدتهم لدى 

 .المؤسسة

االستفسار من اإلدارة شفويا أو 
تحريريا عن بعض النقاط الغامضة 

لدى مدقق الحسابات، أما 
المصادقات فترسل عن طريق البريد 
العادي أو االلكتروني للمدينين 

ييد أو عدم تأييد أرصدتهم والدائنين لتأ
 .لدى المؤسسة

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية،اسعد محمد علي وهاب،  :المصدر

 .51، ص1022األردن، 
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III-2- استخدام تكنولوجيا المعلومات على المؤهل العلمي والخبرة العلمية للمدقق المحاسبي تأثير.  

 بعمليات المتعلقة والسبل الجوانب كافة على ومتعددة عملية خبرة ذا يكون أن الحسابات لمدقق ينبغي 

 كافة في المعلومات تكنولوجيا طلب على المستمر التزايد وبسب أخر جانب ومن جانب من هذا المختلفة، التدقيق

 مصداقية فإن لذا ، المعلومات تكنولوجيا لطاقم متكاملة وظائف إنشاء على تعمل فإن المؤسسة األعمال مجاالت

 متخصصة معرفة ذوي مستشارين أو أفراد تعيين على المؤسسة قدرة على تعتمد المعلومات تكنولوجيا أنظمة

 من المعلومات تكنولوجيا مع والتعامل االستخدام كيفية على التدريب من بد ال أصبح حيث ، المعلومات بتكنولوجيا

 لقراءة المؤسسة قبل من تستخدم أن يمكن التي المختلفة البرمجيات مع التعامل سيما ال الحسابات مدقق قبل

 لديه تكون بحيث العناصر هذه مع التعامل على المقدرة فيه تتوافر أن المدقق على يستوجب مما وتقاريرها، سجالتها

 1.بيةيالعلمية والدورات التدر  المعرفة خالل من اكتسابها يمكن عالية وكفاءة متخصصة تمهارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ،"الهاشمية األردنية المملكة في التدقيق مكاتب على تطبيقية دراسة الحسابات تدقيق مهنة تطوير في المعلومات تكنولوجيا دور" ،الشنطي نمر محمد أيمن - 

 .431ص، 9911، األردن، العدد السابع والعشرون، الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة
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 :خالصة الفصل 

من خالل دراسة تأثير  وهذا توصلنا من خالل ما سبق إلى تأثير تكنولوجيا المعلومات على التدقيق المحاسبي

وتبين في هذا التأثير من أن  ،المحاسبي قالمحاسبي ألنه وثيق الصلة بالتدقي متكنولوجيا المعلومات على النظا

إلى الدقة في األداء  الحاسوباستخدام  استخدام الحاسوب أثر على شكل وطبيعة المجموعة المستندية، كما أدى

ورغم هذه المميزات ، السرعة في إعداد التقارير وعرضها بشكل أفضل مما هي عليه في النظام اليدوي تحقيقو 

تتمثل في اختفاء السجالت المادية ألنها أصبحت غير مرئية والحاسب وحده إال أنه ال يخلو من المشاكل والتي 

، وخطر الفيروسات التي سوف القادر على القراءة ألنها مسجلة في الذاكرة المركزية أو على األقراص الممغنطة

 .تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة أو عطب النظام

وجدنا هناك بعض البرامج يستخدمها  تكنولوجيا المعلوماتلتدقيق المحاسبي في ظل أما فيما يتعلق ا 

المدقق المحاسبي منها برامج معالج النصوص، برامج الجداول االلكترونية، برامج رسم األشكال البيانية، برامج 

جراءات التدقيق المحاسب ي المعاينة اإلحصائية، وبرامج التدقيق، واألنظمة الخبيرة واالنترنت، كما أن أساليب وا 

 األخيركون ملما بها، وفي رت لذلك على المدقق المحاسبي أن يفي ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات قد تغي

من خالل دراسة تأثيره على نظام  تطرقنا إلى دراسة تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على التدقيق المحاسبي

ومكنت تكنولوجيا المعلومات  قابة على التطبيقاتوالتي تتمثل في إجراءين الرقابة العامة، والر  الرقابة الداخلية

تحقيق الرقابة على عمليات الحاسوب و   تطوير األنظمة وصيانتها وتغيير أسلوب الرقابة، و توفير األمان من 

، ودرسنا تأثيرها على أدلة اإلثبات والتي لم تتغير بل التي تحتوي على الشبكات وقواعد البيانات والتخطيط

باالستفادة من  المدقق مكنت تكنولوجيا المعلومات اكم ،ي الشكل حيث أصبحت أدلة إلكترونيةتمثل التغيير ف

عملية التحقق من  تكنولوجيا المعلومات للمدقق تسهلنها كما أإمكانيات تنفيذ هذه األعمال بسرعة وبدقة أكبر 

 تمهاراالمدقق المحاسبي ى لد تكون البد أنلكن و  ،فة األداء اليدويصحة العمليات وبتكلفة أقل من تكل
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للتمكن من التعامل مع هذه  بيةيالعلمية والدورات التدر  المعرفة خالل من اكتسابها يمكن عالية وكفاءة متخصصة

 .التكنولوجيا
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  :تمهيد الفصل

بعد الدراسة النظرية لتكنولوجيا المعلومات والتدقيق المحاسبي ودراسة كيفية استخدامها وتأثيرها على        

مؤسسة صناعة  وهي معروفة اقتصادية بمؤسسةالتدقيق المحاسبي سنحاول تجسيد ذلك في دراسة ميدانية 

 حيث يتناول المبحث األول ثالث مباحثإلى إلى التطرق  ةالدراسحيث تقوم هذه  ببسكرة  ENICABلالكواب

تطرق إلى  الثاني فقد ثوهذا بهدف التعرف على المؤسسة، أما المبح ENICABتقديم مؤسسة صناعة الكوابل 

تأثير استخدام تكنولوجيا  المبحث الثالث الذي تضمن إلى وأخيرانولوجيا المعلومات فيها، واقع استخدام تك

 .المعلومات على التدقيق المحاسبي
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 .ENICABتقديم مؤسسة صناعة الكوابل : المبحث األول

 مجال نشاطها تعد مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة من المؤسسات الهامة اقتصاديا نظرا لتميزها في        

نشاطها وأهميتها و نشأتها، إلىمن خالل التطرق  الكبيرة وسنتعرف على هذه المؤسسة أكثروقدراتها التنافسية 

 .هيكلها التنظيميومن ثم إلى االقتصادية، 

I-  نشأة مؤسسةENICAB والتعريف بها. 

إلى  منذ نشأتها إلى يومنا هذا لذلك سنتطرق في هذا العنصربعدة مراحل  ENICABلقد مرت مؤسسة        

سسة األم ومن ثم إلى المؤسسة محل على المؤ  وهذا من خالل التعرف والتعريف بها نشأة هذه المؤسسة،

 .الدراسة

I-1-  نشأة مؤسسةENICAB :وااللكترونية ة وتركيب األجهزة الكهربائي تعتبر المؤسسة الوطنية لصناع

SONELEC  المؤسسة األصلية التي انبثقت عنها مؤسسة  ENICAB فقد أنشأتSONELEC   في إطار القرار

كانطالقة إلنعاش الصناعة الكهربائية المحلية، وفي إطار إعادة تنظيم  38/31/3696الصادر بتاريخ  96/38رقم 

المؤرخ في  01/38وبموجب مرسوم  3638مارس  3في   SONELECاالقتصاد الوطني، ثم قرار إعادة هيكلة 

 :وانبثقت عنها المؤسسات التالية (SONELEK)تم إعادة الهيكلة للمؤسسة  3638جانفي 3

ENIE:  ومقرها  08/31/3638بتاريخ  38/801بموجب المرسوم  اإللكترونيةالمؤسسة الوطنية لصناعة األجهزة

 .بسيدي بالعباس

EDIMEL : ومقرها  13/13/3638بتاريخ  38/03المؤسسة الوطنية لصناعة العتاد الكهربائي، بموجب المرسوم

 .بالعاصمة

ENIBEC: ،ومقرها  13/13/3638بتاريخ  38/00بموجب المرسوم  المؤسسة الوطنية لصناعة البطاريات

 .بسطيف
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ENIEM: مقرها و  13/13/3638بتاريخ  38/36للصناعة الكهرومنزلية، بموجب المرسوم  المؤسسة الوطنية

 .بتيزي وزو

:ENICAB التي تشمل على ثالث وحدات وهي المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل: 

:  والكوابل الكهربائية بطاقة إنتاجية قيمتهاة بصناعة األسالك الهاتفية مختص :بالحراش وحدة وادي سمار -   

 .طن سنويا00111

والكوابل الكهربائية، بطاقة إنتاجية تقدر ب  مختصة في صناعة األسالك: بالقبة وحدة جسر قسنطينة - 

 .طن سنويا 00222

 .مختصة بصناعة الكوابل الكهربائية بأنواعها المتعددة: وحدة بسكرة -  

2-I- حيث  3639في سنة ''  وحدة الكوابل الكهربائية بسكرة'' أنشئت  :التعريف بالمؤسسة محل الدراسة

الكائن مقرها بالعاصمة ثم انفصلت عنها في سنة  ''للمؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل '' كانت تابعة آنذاك 

حيث تقع مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة في المنطقة ، '' مؤسسة صناعات الكوابل لبسكرة'' لتصبح  3663

كلم عن الجزائر العاصمة،  وقد  601تبعد حوالي  69الصناعية غرب المدينة على جانب الطريق الوطني رقم 

دج وبعد الشراكة مع الشركة  311111111 رأس مالها 3661-33-16في  ليةاالستقالاستفادت من قرار 

وتعتبر من أكبر المصانع على المستوى اإلفريقي، تقدر  دج،3131111111يقدر بـ اإلسبانية أصبح  رأسمالها 

 ...هكتار مغطاة تشتمل على ورشات إنتاج، مباني إدارية  60 :مساحتها ب

 .هكتار تشتمل على موقف للسيارات ومساحة خضراء 09: أما القسم الباقي فهو عبارة عن مساحة حرة تقدر ب 

يشتغلون منهم  % 11عامل حوالي  844: 24/12/2012يبلغ عدد عمال المؤسسة إلى غاية و 

 :       بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اإلنتاج وهم ينقسمون إلى

 .117: إطــــــارات -

 .161: تحكـم أعــوان -
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 .566: أعــوان تنفيــذ -

طـــــن ولكــــــن تغيـــــرت حاليــــــا ألســـــباب تكنولوجيــــــة  03111البدائيـــــة هــــــي مـــــا بالنســــــبة للطاقـــــة اإلنتاجيــــــة أ

 .واقتصادية

 : عقدا مع مؤسسات وطنية وأجنبية منها43حوالي  آنذاكSONELEC والنجاز هذه الوحدة أبرمت 

 % 04لمؤسسات األجنبية بنسبة ا

: SKET      مؤسسة ألمانية تكفلت بدراسة وتجهيز المؤسسة باآلالت والمعدات وتكوين اليد العاملة المحلية         
 .بألمانيا

INVEST IMPORT : يتكفل بتركيب اآلالت 11/18/3661وفقا للعقد الذي أبرم في من يوغسالفيا. 

SOGELERG   : المدنيةالمعمارية و دراسة أشغال الهندسة مؤسسة فرنسية اهتمت ب. 

VENCOTTE    :مؤسسة بلجيكية اختصت بالقيام بالمراقبة التقنية ألجهزة اإلنتاج. 

  % 04المؤسسات المحلية بنسبة 

 :GENERISDER    هتمت ببناء المساكن االجتماعية والطرقاتا. 

BATIMENTAL   : بورشات اإلنتاجببناء المصنع و اهتمت. 

 ENIEL    : األجهزة الكهربائية بإعداداهتمت. 

SINMETAL    :مهمتها إعداد وتركيب األعمدة الحديدية. 

 :SNIC.VPV   أعمال الطالء والدهن. 

 :ENMGP   أعمال النجارة. 

ENP    :اهتمت بالطالء والدهن. 
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أواخر  "GENERAL CABLE" بعقد شراكة مع شركة إسبانية ENICABوقد قامت مؤسسة 

وبذلك فقد  %00، أما الدولة فكان لها%20ب  حيث أن النسبة المخصصة لهذه الشركة تقدر 7002نوفمبر

 .فرعا للشركة اإلسبانية ولم تعد ملكا للدولة ENICABأصبحت مؤسسة 

II- نشاط المؤسسة وأهميتها االقتصادية. 

  .إلى أهميتها االقتصادية المؤسسة وكذلكنشاط الذي تمارسه السوف نتطرق في هذا العنصر إلى   

II 1-- نشاط مؤسسةENICAB :وهذا بفضل تقوم المؤسسة بإنتاج الكوابل الكهربائية بمختلف أنواعها ،

 500متطورة في هذا المجال إذ تمكنت المؤسسة من التخصص في إنتاج أكثر من ا حديثة و إدخالها لتكنولوجي

 :الكوابل جمعت في خمس مجموعات هي نوع من

نوع تستخدم في  772تنتج المؤسسة منها حوالي : ( Les câbles domestiques) الكوابل المنزل. 1

 . pvcتصنع من مادتي النحاس و فولط و  250و  750بين  االستخدام المنزلي ويتراوح ضغطها ماات و يانالب

ل اآلالت تشغيتستخدم في نوعا و  20يبلغ عددها  (: les câbles industriel) الكوابل الصناعية . 2

تنقسم بدورها إلى نوعين حسب المواد فولط و  0000و  000ضغطها ما بين يتراوح الصناعية كالمحركات، و 

 . PRCالصناعية المعزولة بمادة  والكوابل  PVCاألولية المستخدمة في صناعتها وهي الكوابل المعزولة بمادة 

تستخدم الكوابل ذات التوتر المتوسط في نقل الكهرباء  :المرتفعالكهربائية ذات التوتر المتوسط و الكوابل . 3

فولط  0000ي النقل الكهرباء فولط، أما ذات التوتر العالي فتفوق شدة توترها ف 0000و 0000بتوتر ما بين 

 .نوع 20يبلغ عدد الكوابل ذات التوتر المتوسط حوالي و 

في نقل الكهرباء من المحوالت إلى مناطق  تستعمل خاصةو  00يبلغ عدد أنواعها  :بل غير المعزولةاالكو. 4

 .فولط 77000توزيع معينة وتتحمل تيار شدته حوالي 
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هذه الكوابل في توزيع تستخدم (:  les câbles de réseaux) توزيع ال كوابل الشبكات الكهربائية أو. 5

تتكون األلمنيوم و والسيلسيوم و ويتكون من المنغزيوم   AGS: تصنع من األلمنيوم وخليط يسمى بـــ الكهرباء و 

 . فولط  0000شدته حوالي نوع ، وتنقل تيار  20هذه المجموعة من حوالي 

 .لفةتبورشات مخ كما تنتج المؤسسة بكرات خشبية بأحجام مختلفة لتوظيب الكوابل

 صارت تسوقها للمؤسسات ذات و  PVCوفي السنوات األخيرة أصبحت المؤسسة تنتج حبيبات  

لكي تقوم المؤسسة بهذا في صناعة الكوابل الكهربائية و  استعمالهاالصناعة البالستيكية هذا باإلضافة إلى 

 .اإلنتاج تحتاج إلى مواد أولية 

 :من الكوابل فإن المؤسسة تحتاج جملة من المواد أهمهاوإلنتاج مختلف األنواع 

 MIDAL CABLE :تزود المؤسسة باأللمنيوم مؤسسة بحرين. 

UNYM-SOCHTTE-BDYAMA: شركة فرنسية تزود المؤسسة بالطباشير. 

SARC NISAN: مؤسسة تركية تمول المؤسسة بالنحاس. 

BPCHICAL:  البلجيكية تزود المؤسسة بمواد أخرى مختلفة كاأللواح، المسامير، قطع الغيار، ومادتي

 .PVCو PRCالعزل

ENAP: بسكيكدة تزود المؤسسة بالخشب. 

ENIP: تزود المؤسسة ب  بسكيكدةPVC. 

ENC: بالخروب تزود المؤسسة بالنحاس وPVC. 

II -2- األهمية االقتصادية للمؤسسة. 

، وحدة صناعية في مجال تخصصها على تحتل المؤسسة مكانة بارزة علي المستوى الدولي وتعتبر أكبر

 A-F-A-Qللجودة من طرف الوكالة الفرنسية  ISOوقد اكتسبت سمعة جيدة دوليا بعد تحصلها على شهادة 
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التي منحت إلي كل مسؤول قسم تسيير الجودة ومسؤول دائرة (  ISO10011) وتحصلها على شهادة المدققين 

 .للقيام بعملية التدقيق والمراقبةالتكنولوجية وضمان الجودة، وأثبتت أهمية هؤالء األشخاص 

 : جاء لتحقيق جملة من األهداف أهمها  فإنشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل

 . تلبية احتياجات السوق الوطنية من الكوابل- 

 . إمكانية صرف المنتجات الوطنية من الكوابل في السوق العالمية -

 . التقليل من نسبة البطالة لتشغيل عدد معين من العمال -

 .إدخال تكنولوجيا الحديثة والمتطورة في صناعة الكوابل -

 .تدعيم هيكل االقتصاد الوطني  -

 .راد الكوابـل مـن السـوق الخارجيـة والقضـاء علـى التبعيـة االقتصادية يتخفيـض نسبـة است -

 .المسـاهمـة  في جلـب العملـة الصعبـة -

 . تحسيـن صـورة المنتجـات الوطنيـة فـي السـوق العالميــة -

III- محل الدراسة للمؤسسة الهيكل التنظيمي. 

ة عـــــــن هـــــــرم يوضـــــــح مختلـــــــف ســـــــكرة عبـــــــار بلمؤسســـــــة صـــــــناعة الكوابـــــــل بالمخطـــــــط  التنظيمـــــــي  إن 

ـــــــين هـــــــذهالمســـــــتويات والوظـــــــائف و  ـــــــة ب ـــــــات المختلف الوظـــــــائف الموجـــــــودة بشـــــــكل متسلســـــــل وتصـــــــاعدي  العالق

 (0أنظر الملحق رقم): عدة دوائر تتمثل في تقسيم المؤسسة إلى خمس مديريات و يمكن و 

تتكـــــون مـــــن أمانـــــة تشـــــرف هـــــذه المديريـــــة علـــــى مراقبـــــة ومتابعـــــة ســـــير المـــــديريات إذا : المديريـــــة العامـــــةــــــ  1

 :مجموعة من المساعدين المكلفين بعدة مهام وهمالعامة و 

ويتــــــولى هــــــذا المســــــاعد القضــــــايا المتعلقــــــة  :النزاعــــــاترئيس المكلــــــف بالشــــــؤوو القانونيــــــة و مســــــاعد الــــــ .أ

 .بالمؤسسةبالزبائن الذين لم يسددوا ما عليهم من ديون ونزاعات أخرى متنوعة خاصة 
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ـــــة .ب ـــــف بالمعلوماتي ـــــرئيس المكل ـــــي تســـــتفيد منهـــــا  :مســـــاعد ال ـــــي الخـــــدمات الت ـــــرع ف ـــــل مهمـــــة هـــــذا الف تتمث

  .المؤسسة في إطار الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسوب

ــــة الحســــاباتمســــ. ج ــــف بمراقب حاســــبي والعمــــل علــــى يهــــتم هــــذا المســــاعد بمراقبــــة ســــير العمــــل الم: اعد المكل

يهـــــا للمحافظـــــة علـــــى أصـــــول المؤسســـــة عل المتعـــــارففـــــي تطبيـــــق المبـــــاد  المحاســـــبية  االلتـــــزامتحقيــــق الدقـــــة، و 

 .ممتلكاتهاو 

ــــف با شــــهار .د ــــرئيس المكل  المنتجــــاتشــــهارية لتــــرويج هــــذا المســــاعدة بإنجــــاز البــــرامج اال يقــــوم: مســــاعد ال

ـــــة متصـــــلة بهـــــا  ـــــة العامـــــة ومـــــديريات فرعي ـــــال، إذا نجـــــد أن لهـــــذه المديري ـــــى اإلقب ـــــائن عل ـــــب الزب ـــــة لترغي والدعاي

 : مباشرة وهي

لشــــــراء، مديريــــــة المــــــوارد المديريــــــة التقنيــــــة، مديريــــــة الماليــــــة والمحاســــــبة، المديريــــــة التقنيــــــة التجاريــــــة، مديريــــــة ا

   .الوسائلالبشرية و 

 : وتتكون من الدوائر التالية :لمديرية التقنيةـ ا 2

مصــــــلحة التخطــــــيط،  وهــــــي الــــــدوائر الخاصــــــة بعمليــــــات اإلنتــــــاج وتضــــــم كــــــل مــــــن :دائــــــرة انتــــــا  الكوابــــــل .أ

 .التغليفلظفر، مصلحة التغليف والتجميع ومصلحة العزل و مصلحة العزل، مصلحة القلد وا

انيكيـــــا وكهربائيـــــا وعتـــــاد النقـــــل اآلالت اإلنتاجيـــــة ميكهـــــي التـــــي تهـــــتم بعمليـــــة الصـــــيانة و  :الصـــــيانةدائـــــرة  .ب

مصـــــــلحة صـــــــيانة العتـــــــاد المتنقـــــــل،  الكهربائيـــــــة،مصـــــــلحة الصـــــــيانة  :التاليـــــــةف وهـــــــي تضـــــــم مصـــــــالح يــــــالتكيو 

  .مصلحة صيانة المناهج

ــــات .  ــــا  الملحق ــــرة انت وتتكــــون  (البكــــرات الخشــــبية ) وتقــــوم هــــذه الــــدائرة بصــــناعة مختلــــف المنتوجــــات : دائ

 .، مصلحة المنافعاالسترجاعمصلحة البكرات و : الثة مصالح وهيهذه الدائرة من ث
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فحـــــص المـــــواد األوليـــــة المشـــــتراة قبـــــل تقـــــوم هـــــذه الـــــدائرة بمراقبـــــة و : دائـــــرة التكنولوجيـــــا ويـــــماو النوعيـــــة .د

الورشـــــات وذلـــــك القيـــــام بعمليـــــة التخـــــزين كمـــــا ينطبـــــق نفـــــس األمـــــر علـــــى المنتجـــــات التامـــــة بعـــــد خروجهـــــا مـــــن 

 .مصلحة المخابر، مصلحة التجارب التنمية،مصلحة التكنولوجيا و : ح التالية من خالل المصال

نظــــرا لـــــدورها  ةالمؤسســـــ الســــتمرارتعتبــــر هــــذه المديريـــــة الركيــــزة األساســـــية : المحاســـــبةمديريــــة الماليـــــة و  -3

الداخليــــة التــــدفقات الماليــــة الخارجيــــة و قبــــة الهــــام الــــذي تقــــوم بــــه مــــن خــــالل متابعــــة كــــل العمليــــات التجاريــــة ومرا

ــــــى إعــــــداد دفــــــاتر المؤسســــــة و  البيانــــــات الخاصــــــة بالتســــــجيل المحاســــــبي للعمليــــــات اليوميــــــة، وكــــــذلك إضــــــافة إل

ـــــــة وتنقســـــــم هـــــــذه  ـــــــائج وكـــــــذلك حســـــــاب ســـــــعر التكلف ـــــــات وجـــــــدول حســـــــابات النت ـــــــة، الميزاني الحســـــــابات الختامي

 : المديرية إلى دائرتين 

       العمليــــــات،تقــــــوم هــــــذه الــــــدائرة بتســــــيير أمــــــوال المؤسســــــة وتســــــديد مختلــــــف  :زانيــــــةالميدائــــــرة الماليــــــة و  .أ

  :تقسمإضافة إلى إعداد الميزانية التقديرية وهي 

ــــــة* مراقبــــــة التكــــــاليف، عــــــن إعــــــداد الميزانيــــــات التقديريــــــة و  ولةالمســــــئوهــــــي المصــــــلحة : مصــــــلحة الميزاني

 .وهي تتكون من رئيس المصلحة ورئيس فرع الميزانية

نفقـــــــات )عـــــــن مختلــــــف العمليـــــــات الماليـــــــة ومراقبــــــة حركـــــــة األمـــــــوال  ولةالمســـــــئوهــــــي : مصـــــــلحة الماليـــــــة*

يــــــرادات   لتجمــــــع كــــــل المــــــدخالت( الــــــخ......أمــــــر بالتحويــــــل  الشــــــيكات،)وفــــــق لطــــــرق التســــــديد المتبعــــــة ( وا 

والمخرجــــــات فــــــي جــــــدول إلرســــــالها إلــــــى الحســــــاب الجــــــاري والصــــــندوق إلتمــــــام عمليــــــة التســــــجيل المحاســــــبي 

 .حركة األموال وفرع تغطية األموالفرع : وذلك بمساعدة الفروع التالية

ابعـــــــة ومت( المبيعـــــــات ، المشـــــــتريات)مهمتهـــــــا متابعـــــــة اليوميـــــــات المســـــــاعدة : دائـــــــرة المحاســـــــبة العامـــــــة -ب

وذلــــــك مــــــن خــــــالل ( العامــــــة، التحليليــــــة )  المحاســــــبتين باســــــتعمالالمخرجــــــات وذلــــــك ت و المصــــــاريف المــــــدخال

 : المصلحتين وهما
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جـــــدول  ،عـــــن تنفيـــــذ العمليـــــات المختلفـــــة مـــــن بيـــــع وشـــــراء وهـــــي المســـــؤولة :مصـــــلحة المحاســـــبة العامـــــة *

فـــــــرع الحســــــــابات الجــــــــاري  ،فــــــــرع المـــــــوردين، فــــــــرع الزبــــــــائن: النتـــــــائج وهــــــــي تحتـــــــوي علــــــــى الفــــــــروع التاليـــــــة

 .الصندوقو 

وهـــــي المســـــؤولة عـــــن مراقبـــــة المخـــــزون كمـــــا وقيمـــــة إذا تحتـــــوي علـــــى : مصـــــلحة المحاســـــبة التحليليـــــة *

 .ةسعر التكلففرع  ،االستثمارفرع المواد والممتلكات، فرع : الفروع التالية

 : تضم هذه المديرية الدوائر التالية :التجاريةـ المديرية التقنية و  4

 : ويتفرع عن هذه الدائرة مصلحتين هما :دائرة المنتو  النهائي .أ 

 مصلحة تسيير الكوابل. 

 مصلحة تسيير إنتاج الملحقات.  

 :هماونجد فيها مصلحتين  :التسويقدائرة  . ب

 مصلحة البيع.  

 مصلحة التسويق. 

نـــــات كـــــذلك تســـــيير المخزو اء المـــــواد األوليـــــة وقطـــــع الغيـــــار و تهـــــتم هـــــذه المديريـــــة بشـــــر  :الشـــــرا ــــــ مديريـــــة  4

 :التاليةتظم المصالح و ( مواد أولية وقطع غيار)

 .التموينمصلحة . 0

 .مصلحة تسيير مخزون قطع الغيار. 7

 .وليةاألمصلحة تسيير مخزون المواد . 0

مراقبــــــة بمتابعــــــة الحركـــــة اليوميــــــة للعمــــــال و تقــــــوم هـــــذه المديريــــــة : الوســــــائلد البشــــــرية و ر مديريــــــة المــــــوا -5

: همــــاهــــي تضــــم مصــــلحتين ة العمــــال و ترقيــــكمــــا تقــــوم أيضــــا بتشــــجيع و  النقــــل،احتــــرامهم قــــوانين العمــــل وتهيئــــة 

 .مصلحة الوقاية واألمن
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والتـــــي بـــــدورها تتفـــــرع إلـــــى  التكـــــوين،شـــــمل أيضـــــا علـــــى دائـــــرة المســـــتخدمين و وت :مصـــــلحة الوســـــائل العامـــــة

 : مصلحتين هما

  .مصلحة المستخدمين*     

   .االجتماعيةمصلحة التكوين والخدمات *     

  ENICABواقع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة صناعة الكوابل  :المبحث الثاني

، كمــا أنهــا ظلــت إلــى يومنــا هــذا 0211تســتخدم مؤسســة صــناعة الكوابــل تكنولوجيــا المعلومــات منــذ ســنة        

واالســتفادة مــن المميــزات التقنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات فــي  طــورات التكنولوجيــة وهــذا لتحقيــق الفعاليــة،مواكبــة للت

هـــذه األداة فـــي تخـــزين  ومعالجـــة وتبـــادل  تطـــوير وتحســـين أداءات مختلـــف الوظـــائف وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام

وبعــد زيــارة المؤسســة محــل الدراســة ومالحظــة الهيكــل التنظيمــي وجــدنا أن هنــاك دائــرة  المعلومــات بســهولة ودقــة،

 رفي الخدمات التي تستفيد منها المؤسسة في إطـا خاصة بالمعلوماتية تابعة للمديرية العامة، حيث تتمثل مهمتها

وم بإدارتهـا أربـع مهندسـين وأجهـزة الحاسـوب، حيـث تقـ والالسلكية والشبكة المعلوماتيـة وبـرامج االتصاالت السلكية

وهــذا يــدل علــى أن المؤسســة تقــوم بتوظيــف إطــارات مختصــة  االتصــاالتوتقنــي ســامي فــي  فــي اإلعــالم اآللــي 

حاولنـا  ENICABولمعرفة واقع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة صناعة الكوابل وتكوين المستعملين لهذه األداة، 

حيــــث تنــــاول العنصــــر األول واقــــع تســــيير وتطــــوير تكنولوجيــــا  ،ثــــالث عناصــــر التطــــرق فــــي هــــذا المبحــــث إلــــى

أهري العنصر   ،العنصر  الاري ي ضمنروا عاارت اارمالاا ال يارحق عه   ي ر أمـا ، ENICABالمعلومات بمؤسسـة 

 .ENICAB والشبكات بمؤسسةالايلث حيعل إب از عاات اامالاا الب اهج 

I- تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة واقع تسيير ENICAB. 

تتــولى دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات تســيير مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات ســواء علــى مســتوى المؤسســة األم أو         

مهمـة تطـوير وتحسـين هـذه أيضـا  كمـا تتـولى هـذه الـدائرة، 0211 على مستوى المؤسسات التابعـة وهـذا منـذ سـنة

 .له بالتفصيل في هذا العنصر سوف نتطرقالموارد وهذا ما 
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I-1- الهيكل التنظيمي لدائرة تكنولوجيا المعلومات ومهامها. 

وهذا بغية التعرف  المعلومات تكنولوجيا لدائرةإلى الهيكل التنظيمي  في هذا العنصر نتطرق حيث سوف     

  .ومن ثم إلى المهام التي تقوم بهاأكثر على تكنولوجيا المعلومات 

I-1-1-  (7الملحق رقم أنظر) :المعلوماتالهيكل التنظيمي لدائرة تكنولوجيا 

 6رقم  الشكل

 الهيكل التنظيمي لدائرة تكنولوجيا المعلومات

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

   

          .دائرة تكنولوجيا المعلومات :المصدر                                                            

 

 

 

 مساعد المدير التنفيذي المسؤول 
 عو تكنولوجيا المعلومات

 

 المدير العام

 

 رئيس قسم ادارة  الشبكة واالتصاالت
 عو بعد ةوالالسلكيالسلكية 

 رئيس مصلحة نظام المعلومات

 

 تقني سامي في
االتصاالت الهاتفية 
واتصاالت شبكة 

 االنترنت

مصلحة نقل 
 االتصاالت

 (شاغر)

مهندس مساعد 
مستخدم مكونات 
  الحاسوب المادية

 

مهندس مساعد 
 مستخدم البرمجيات
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I-1-2- مهام دائرة تكنولوجيا المعلومات. 

وتشغيلها وتطويرها وهدفه اسـتمرارية  هو مسؤول عن توفير تكنولوجيا المعلومات :العاممهام مساعد المدير  -1

 :وتتمثل مهامه في هذه التكنولوجيا ومواكبتها للتطورات

 .مستودع تسيير مخزون األدوات والمواد االستهالكية من تكنولوجيا المعلومات -

والهواتــف ســواء الســلكية أو الالســلكية والطابعــات، ودراســة تكــاليف هـــذه  التكفــل بشــراء أجهــزة اإلعــالم اآللــي -

المؤسســة مــن هــذه األجهــزة أو لتعــويض األجهــزة غيــر الصــالحة  األجهــزة، وقبــل ذلــك القيــام بتحديــد احتياجــات

 .لالستعمال

 .قبة المخزون من المواد االستهالكيةمسؤول عن مرا  -

 .مسؤول عن أجهزة اإلعالم اآللي واالتصال الهاتفي والبرامج -

 .اآللي مصيانة أجهزة اإلعال -

  .يمها لمصلحة الماليةوثائق التي تبرر دخول ومخروجات المخزونات لتقديوفر تسجيل وتوقيع ال -

 .توزيع السلع على الموظفين -

 .يشارك في الجرد المادي -

  .واإلفسادإبالغ المسؤول التنفيذي من الضرر  -

 .صيانة البرامج األصلية الموجودة في حالة حدوث تغيير مثال تغيير األجر القاعدي -

 .اآللي من األعطالصيانة أجهزة اإلعالم  -

 .للمؤسسة متابعة اقتناء البرامج أو كتابتها من طرف اإلطارات المختصة التابعة -

 .تصميم البرامج -

طالعهــم بكيفيــة  - تكــوين مســتعملي البــرامج ســواء تلــك التــي تــم اقتنائهــا أو التــي تــم إعــدادها داخــل المؤسســة وا 

 .تشغيل هذه البرامج
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عطاء كلمة  -  .للملفات بما فيها من بيانات ومعلومات السرمتابعة تخزين المعطيات وا 

تكنولوجيـا المعلومـات ويـنظم نشـاط فريقـه، توزيـع المهـام، ووضـع خطـط عمـل،  مسؤول عن تطوير إسـتراتجية -

 .كما أنه يعطي موافقته للبعثات والتدريب، ويشارك في تعيين الموظفين

 :حيث يتولى المهام التالية :مهام مصلحة  نقل االتصاالت -7

 .مسؤول عن نقل االتصاالت -

دارتها -  .مسؤول عن تحديث البيانات في البرامج وا 

 .قني أثناء تركيب خط الهاتفمساعد ت -

 .مسؤول عن إصالح الهواتف النقالة -

 .االتصال مع الموردين من الهواتف الثابتة -

  :يتتمثل فيما يل :مهام رئيس قسم ادارة الشبكة واالتصاالت عو بعد -3

    .ADSL+ LS  BACKBONE + LIGNE WI MAXيضمن اتصال سليم ومستمر لخطوط  -

 .مسؤول عن اختيار نوعية وشكل الهواتف النقالة والثابتة في المؤسسة -

 .مسؤول عن مراقبة فواتير استهالك االتصاالت -

 .إصالح الهواتف النقالة -

 .APو  FOالتأكد من حسن سير العمل في -

 :فيمهامه  تتمثلحيث  :مهام  مهندس مساعد مستخدم البرمجيات والمكونات المادية للحاسوب -4

لى غير ذلك من ملحقات الحاسوب الماسح الضوئي، الطابعة، يوفر الصيانة المستمرة لمعدات الحاسوب -  .وا 

 .التأكد من تحديث معدات الحاسوب -

 .يوفر تركيب الطابعات والماسحات الضوئية -

 .الحاسوب وتثبيت البرامجمراقبة  -
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 .من البيانات وتطبيقات المؤسسة( النسخ االحتياطي)مسؤول عن عمليات الحفظ  -

 .يدير المكونات المادية للحاسوب -

 :يلي تتمثل مهامه فيما  :مهام رئيس مصلحة نيام المعلومات -5

 .تنسيق بين عناصر المصلحة -

 .يوفر التدريب لموظفي المؤسسة -

 .AS400يضمن حسن سير العمل في  -

 .أمن معلومات المؤسسة -

 .همرؤوسييمارس نفس مهام  -

II-  (2113الى  1811مو)تطور تكنولوجيا المعلومات. 

سواء في الحواسـيب أو البـرامج أو الشـبكات وبـاألخص  هناك عدة تغييرات وتطورات حدثت خالل هذه الفترة      

 مســاعد المــدير والــذي هــو البــرامج التــي كــان فيهــا تغييــر وهــذا التغييــر كــان مــن طــرف مهنــدس فــي اإلعــالم اآللــي

باإلضـافة إلـى بـرامج فرضـت علـى عن تكنولوجيـا المعلومـات، أي موظـف مـن داخـل المؤسسـة  المسؤول التنفيذي

، باإلضــافة إلــى أخــرى تــم "GENERAL CABLE"ســبانيةاإلشــركة أي ال  ؤسســة األمالمؤسســة مــن طــرف الم

 .اقتنائها من خارج المؤسسة

ــي ســنة  كانــت المؤسســة تســتخدم حواســيب ذات الحجــم الكبيــر وهواتــف ثابــت وتســتخدم ثــالث بــرامج : 1811ف

  :وهي تتمثل فيما يلي ةتطبيقي

PAIE :تم كتابته داخل المؤسسة من قبل البشرية، وهذا البرنامج رنامج في وظيفة الموارد هذا الب ويستخدم

، حيث هذا البرنامج تم 0211إطار مختص في اإلعالم اآللي أي مهندس في اإلعالم اآللي وذلك كان في سنة 

 .les fiches de paieإعداده لتسيير الموارد البشرية ويقصد بذلك باألخص إعداد كشوف األجور
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MP/PR GESTION DE STOCKS:  والمـواد ويستخدم هذا البرنامج لتسيير المحزونات مـن قطـع غيـار

تكنولوجيـا  عـن المسـؤول التنفيـذي مسـاعد المـدير األولية وتمت كتابة هذا البرنامج من داخل المؤسسـة مـن طـرف

 .عالا اآلليهو مهندس في اإل يوالذ المعلومات

Comptabilité Generale:  والتــي تتمثــل فــي األغــراض التــي أعــد مــن أجلهــافــي  يســتخدم هــذا البرنــامج ،

 .حسابات النتائج، الميزانية، دفتر األستاذ، اليوميةد  جداول إعدا

مساعد المدير بعض التطورات في البرامج السابقة من طرف  جرت لكن لم تكن هناك تغييرات :1818في سنة 

 .التنفيذي المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات

 CTECقامـت المؤسسـة باقتنـاء مـن شـركة تم استخدام الشبكة كمـا  0220في سنة  :1883-1881مو سنة 

ALGER: 

ACHAT d’un Multi post   - 

Application   - 

وهذا في الحقيقة عبارة عن وحدة مركزية مع عدة تطبيقات حيث هـي عبـارة عـن وحـدة مركزيـة واحـدة لكـن        

أي أن كــل المــوظفين يعملــون بهــذه الوحــدة،  ولكــن هــذا لــم يــدم طــويال إال ســنتين وهــذا لعــدم تشــمل عــدة حواســيب 

 .نجاحه

مـن طـرف مسـاعد المـدير  بـرامج والتـي تمـت كتابتهـا ةظهـور عـدذه الفتـرة تـم خالل هـ: 2111-1884مو سنة 

 :يعن تكنولوجيا المعلومات والذي هو مهندس في اإلعالم اآللي وهذه البرامج تتمثل فيما يل التنفيذي المسؤول

Commercial : وهذا البرنامج يستخدم لتسيير ملفـات الزبـائن ولتسـيير المخـزون النهـائي فـي المخـازن ومنـاطق

 .التوزيع التابعة للمؤسسة

Gestion de stocks PF :المخزون النهائيهذا البرنامج لتسيير  ويستخدم. 

Investissement  :عن تطبيق بسيط ةوهو عبار  لحساب إهتالكات االستثمارات هذا البرنامج يستخدم. 

Du Câble Calcul du Prix de Revient :ويستخدم هذا البرنامج لحساب سعر التكلفة. 
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Comptabilité Matière:  دخـول وخـروج المـواد لتسـجيل البرنـامج  حيـث تـم إعـداد هـذا الموادأي محاسبة. 

Comptabilité Client  : الزبـــائن رلتســـجيل فـــواتي البرنـــامج  حيـــث تـــم إعـــداد هـــذا العمـــالءأي محاســـبة. 

Comptabilité Générale:  أي كـل مـا يتعلـق يسـتخدم هـذا البرنـامج إلعـداد األغـراض التـي أعـد مـن أجلهـا

  .العامة ةبالمحاسب

Gestion de personnel:  أي حساب األجور البرنامج لتسيير المستخدمينيستخدم هذا. 

كمـا أنـه تـم إدخـال   تـم إدخـال حواسـيب صـغيرة الحجـم مـع الطابعـات خالل هذه الفمر   : 2442-2441مو سـنة 

 informatique industrielle : faire assistée les machines par des automatesآلـة يطلـق عليهـا 

 .الكابل وهي تقوم بإنتاجهحيث يقوم الفرد بإدخال مواصفات 

 GENERAL"فرعا للشركة اإلسبانية ENICABمؤسسة  أصبحت الفترةفي هذه : 2113-2111مو سنة 

CABLE " وهذه الشركة أي، 7002نوفمبرفي أواخر كان وهذا ولم تعد ملكا للدولة" GENERALCABLE 

دخال نظام تشغيل خاصيت وتثبالبرامج المنقولة و الحواسيب  بإدخال مجموعة من قامت  "  وكل ما  الشبكة وا 

 :ليي هو جديد في هذه الفترة يتمثل فيما

Installation réseau intranet wifi+fibre optique :أي تثبيت شبكة اإلنترانت.   

Installation serveurs : وهذا يقوم بتخزين بيانات ومعلومات وكل العمليات التي تمت في المؤسسة

 .والفروعوتبادلها بين الموظفين 

Installation master Windows: يستطيع الموظفين المخول  حيث وهو عبارة عن نظام تشغيل خاص

 .لهم فقط الدخول له

Commercial: وتسيير المنتوج النهائي لتسيير ملفات الزبائن هذا البرنامج يستخدم. 

Comptabilité: عداد دفتر األستاذ، ميزان  الحسابية تلتقييد العمليا يستخدم هذا البرنامج في دفتر اليومية، وا 

 .النتائج المراجعة، الميزانية، جدول حسابات
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Achat: وهذا البرنامج خاص بعمليات الشراء. 

Production:  إلى إعداد  ةج باإلضافلمتابعة كميات اإلنتا المنتوج النهائي مراحل لتسييريستخدم هذا البرنامج

 .قوائم اإلخراج

Diko :ويستخدم هذا البرنامج لحساب تكلفة اإلنتاج. 

Gestion du Pointage par badge :عــن طريــق بطاقــة  ويســتخدم لتســجيل حضــور المــوظفين يوميــا

  .إلكترونية

AS400: اختصـار ل وهـو System de gestion de base de donnée أي عبـارة عـن قاعـدة بيانـات 

 .يستطيع الموظفين الذين لديهم الحق الدخول إليها عن طريق كلمة سر وهو يستخدم آليا مع البرامج السابقة

III-   واقع استخدام الحواسيب وملحقاتها والبرامج والشبكات بمؤسسةENICAB. 

 في هذا العنصر إلى واقع كل من الحواسيب والطابعات والبرامج والشبكات بمؤسسة لسوف نتطرق بالتفصي     

ENICAB. 
III-1- بمؤسسة  واقع استخدام الحواسيب وملحقاتهاENICAB : (02إلى  0من  أنضر المالحق رقم) 

والتي كان يتم تغييرها كلمـا أصـبحت غيـر  0211استخدام الحاسوب منذ سنة   ENICAB بدأت مؤسسة      

ال ياحق بصفة دائوة فري لر   ENICAB مؤسسة حيث تستخدم  صالحة لالستعمال أو غير مسايرة  للتطور، 

مـن نـوع  المؤسسـة علـى عـدة حواسـيب تعتمـد ، هعيهال هي اليحهية هوي ضسيعلهي ع ى ال ييا بأ شطمهي بسر عة عدارة

DELL  وتسـتعمل كـذلك الطابعـات فمـع كـل كما أنها تستخدم أيضا الحاسب المنقـول 700يبلغ عددها حوالي و ،

    :، وهذه الطابعات من نوعفي أي وقت حاسوب هناك طابعة، ألن المؤسسة قد تحتاج ألي وثيقة في الحاسوب

 EPSON LQ-2090 

LEXMARK X500n 

CANON LBP-1120 

EPSON SX 420W 

CANON LBP-2900 
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 CANON LBP-3010 

CANON 6300DN 

CANON LBP-3010 MUSTEK  SCANEXPRESS A3 USB 

EPSON LQ-2080 

LEXMARK X500n KYOCERA TASK ELFA 180 

EPSON DFX 8500 

LEXMARK X502n 

ZEBRA 105Z 

CANON LBP-1120 CANON LBP-5050 SCANNAR LIDE100 

وهــو الجهــاز الــذي يســمح أي مخــزن الطاقــة  ONDULEUR كمــا أن المؤسســة تســتخدم أجهــزة أنــديلور       

ببقــاء جهــاز الحاســوب مشــتعال لمــدة زمنيــة، حتــى تســتطيع المؤسســة أن تحفــظ معلوماتهــا وعملياتهــا التــي كانــت 

، كمـا تسـتخدم المؤسسـة حمايـة المعلومـات والحفـاظ عليهـااع التيـار، وهـو جهـاز جـد فعـال فـي تنجزها لحظة انقطـ

 .Data showجهاز 

إلـى أن المؤسسـة تسـتخدم  ةباإلضـاف OPTIPLEXو Desktopمـن نـوع ا يخـص الـذاكرة المركزيـة أما فيمـ     

   :منهاوحدات تخزين 

والـــذي ال يمكـــن اســــتخدامه إال بـــإذن مـــن المســــؤول التنفيـــذي فـــي تكنولوجيــــا  :Disque flash فــــال القـــر  

 .المعلومات وهذا لمنع نقل الفيروسات والبرمجيات الخبيثة

 .1TB هو ذو سعة كبيرة تقدر ب: Disque Dur القر  الصلب

 800GB.والذي سعته تقدر ب :CASSETTESالشريط المغناطيسي 

III-2-  (71أنظر الملحق رقم): بمؤسسةالبرامج واقع استخدام 

االسـتخدام العـام  توبـرامج ذا ةتسـتخدم بـرامج تطبيقيـ اأنهـ ابعد زيارتنا للمؤسسة ومالحظتنا للبـرامج وجـدن

 : والتي تتمثل في
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وفــي األغلبيــة يســتفيد  ومــن المعــروف فهـو البرنــامج الــذي يســمح بكتابــة نــص: WORDبــرامج معــالج النصــو 

 .منه موظفي المؤسسة على مستوى كل المديريات في المراسالت فيما بينهم أو بين الفروع

مسـتغل خاصـة فـي المحاسـبة  وهـو سـهلة وسـريعةيسمح هذا البرنامج برسم جداول بطريقـة :  EXCELالمجدول

 .المالية

حسـين كل المديريات تقريبا فـي تسـريع وت والذي يستفيد منه موظفو المؤسسة على مستوى: رالصو  ةبرامج معالج

 .بعض األعمال

التنفيـذي  المسـؤول مثـليأما البـرامج التطبيقيـة التـي تـم إعـداد أغلبهـا مـن طـرف إطـار فـي المؤسسـة والـذي        

البــرامج و " CABLE GENERAL "فــي تكنولوجيــا المعلومــات أمــا الــبعض اآلخــر فهــو مــن الشــركة اإلســبانية  

 :التي يتم استخدامها حاليا تتمثل في

Uniclass :في تسجيل كافة العمليات المحاسبية في دفتر  مديرية المالية والمحاسبة وهذا البرنامج تستخدمه

عداد دفتر   األستاذ، ميزان المراجعة، الميزانية، جدول حسابات النتائج وهو كذلك يستخدم آليا معاليومية، وا 

AS400(.70أنظر الملحق رقم ) 

AS400 :يعمل آليا مع البرامج التالية( 72أنظر الملحق رقم) وهذا عبارة عن قاعدة بيانات: CIS   وهو

وبما أننا تكلمنا على قاعدة ، Cable information system،  DIKO ،Achat ،Uniclass اختصار ل

 .SERVER 2008  Windows فإن المؤسسة تتوفر على AS400 البيانات فباإلضافة إلى

DIKO : وهذا البرنامج كما ذكرنا سابق يقوم بحساب سعر تكلفة الكابل ويأخذ البيانات آليا من النظامAS400 

 :يليعهح ضموا  في الشك  الم
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 7الشكل رقم
 dikoالشكل العام لبرنامج  

 
 .مصلحة المحاسبة المالية: المصدر
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Achat: وهذا البرنامج تستخدمه مديرية الشراء في تسجيل العمليـات الخاصـة بشـراء المـواد األوليـة وقطـع الغيـار 

 :ويتمثل هذا البرنامج في الشكل التالي ،AS400وهو أيضا يعمل آليا مع النظام 

 1الشكل رقم 

 achat الشكل العام لبرنامج  

  
 .مصلحة المشتريات: المصدر



  ENICAB وتأثيرها على التدقيق المحاسبي بمؤسسة تتكنولوجيا المعلوماواقع استخدام  :الرابع الفصل

 

711 
 

Investissement : والـذي  عـن تطبيـق بسـيط ةوهـو عبـار  لحسـاب إهتالكـات االسـتثمارات هذا البرنامج يستخدم

 :يتمثل في الشكل التالي

 8الشكل رقم 

 االستثمارات الشكل العام لبرنامج 

 
 .مصلحة المحاسبة المالية: المصدر
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 11الشكل رقم 

 (فتح نافذة الملفات(االستثمارات برنامج األول لنافذةالشكل 

 

 .مصلحة المحاسبة المالية: المصدر
وملف  االستثمارات: وتتضمن نافذة الملفات الملفات الثابتة التي ال تتغير يوميا 00حيث يوضح الشكل رقم      

  .االختصاصاالآلت التي هي من نفس النوع أو وأخيرا ملف عائالت والتي تعني  المخطط المحاسبي
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 11الشكل رقم 

 (فتح نافذة المعالجات)االستثمارات برنامج الثاني لنافذةالشكل 

 

 .مصلحة المحاسبة المالية: المصدر       

دخال الجرد الفزيائي نافذة المعالجات والتي تتضمن المشتريات  00 يوضح الشكل رقم  .والمبيعات وا 
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 12الشكل رقم 

 (أي طباعة النتائج  Editionفتح نافذة)االستثمارات برنامج الثالث لنافذةالشكل 

 

 .مصلحة المحاسبة المالية: المصدر

إلى عرض حوصلة عامة  ةمثل بطاقة استثمار ما، باإلضاف نافذة طباعة النتائج 07 حيث يوضح الشكل رقم   

 . حسب رقم حساب إستثمار ما
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 13الشكل رقم 

 (فتح نافذة االستخدامات)االستثمارات برنامج الرابع لنافذةالشكل 

 

 .مصلحة المحاسبة المالية: المصدر

 .رنامجبنافذة صيانة وحماية ال 00يوضح الشكل رقم     

 

 

 

 

 

 

 



  ENICAB وتأثيرها على التدقيق المحاسبي بمؤسسة تتكنولوجيا المعلوماواقع استخدام  :الرابع الفصل

 

713 
 

 Comptabilité Matière: وقطـع الغيـار وهو يقوم بمتابعة دخول وخروج المـواد األوليـة  دأي محاسبة الموا 

 :وهو يتمثل في الشكل التالي الوسطية المرجحة ةوحساب التكلف

 14الشكل رقم 

 .محاسبة المواد الشكل العام لبرنامج 

 .مصلحة المحاسبة المالية: المصدر
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Comptabilité Client et fournisseur: لمسريي   أي ه يابة الوحردضا عالعوالء عضسمالا هذا الب  يهج

 :ويتمثل في الشكل التاليالفواتير 

 
 15الشكل رقم 

 .محاسبة العمال  والمورديو الشكل العام لبرنامج 

 

 .مصلحة المحاسبة المالية :رالمصد
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Commercial:  يقــوم بإعــداد الفــواتير وتســيير ملفــات العمــالء وعــرض التســيير التجــاري بوهــذا البرنــامج خــاص

 :ويتمثل هذا البرنامج في الشكل الموالي المنتجات النهائية

 16الشكل رقم 

 .تسيير العمليات التجارية  الشكل العام لبرنامج 

 
 .المديرية التقنية والتجارية: المصدر
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Finance:  تكــاليف التخــزين، العمــال ) وهــذا البرنــامج يســتخدم لغــرض حســاب المصــاريف والمؤونــات والتكــاليف

 :الذي يمثل فيما يلي (الخاصة بالسنة الماليةريف االخدمات، وجميع المص

 17الشكل رقم 

 Finance الشكل العام لبرنامج 

 
 .مصلحة المحاسبة المالية: المصدر
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Gestion de personnel: ونافـذة هـذا البرنـامج  يسـتخدم لتسـيير المسـتخدمين البرنـامج كمـا ذكرنـا سـابقا وهـذا

 :الرئيسية موضحة في الشكل التالي

 11الشكل رقم 

 .Gestion de personnel الشكل العام لبرنامج 

 
 مصلحة الموارد البشرية: المصدر
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 18الشكل رقم 

 (فتح نافذة الملفات) Gestion de personnel برنامجاألول لنافذة الشكل 

 
 مصلحة الموارد البشرية: المصدر

 .التي ال تتغير يوميا تالملفات الثابتة اي المعلومانافذة الملفات التي تحتوي على  02يوضح الشكل رقم 
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 21الشكل رقم 

 (حساب األجور فتح نافذة)Gestion de personnel برنامجالثاني لنافذة الشكل 

 
 .مصلحة الموارد البشرية: المصدر

 .التقديريوالتي تتضمن األجر الشهري واألجر نافذة حساب األجور  70يوضح الشكل رقم   
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 21الشكل رقم 

 (طباعة النتائج فتح نافذة)Gestion de personnel برنامجلنافذة  الثالثالشكل 

 
 .مصلحة الموارد البشرية: المصدر

 .عرض النتائج التي تخص حساب األجور مثل كشف األجور طباعة النتائج أو :70يوضح الشكل رقم 
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 22الشكل رقم 

 (.األرشيف فتح نافذة) Gestion de personnel برنامجالرابع لنافذة الشكل 

 
 .مصلحة الموارد البشرية: المصدر

مثل كشف الراتب أي فترة من  نافذة األرشيف أي عرض معلومات الفترات السابقة 77يوضح الجدول رقم     

 .الفترات السابقة
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 23الشكل رقم 

 (فتح نافذة الصيانة )Gestion de personnel برنامجالخامس لنافذة الشكل 

 
 .مصلحة الموارد البشرية: المصدر

 . نافذة صيانة البرنامج والملفات 70 يوضح الشكل رقم
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 24الشكل رقم 

 (فتح نافذة الجداول) Gestion de personnel برنامجالسادس لنافذة  الشكل

 
 .مصلحة الموارد البشرية: المصدر

 .شبكة األجور: نافذة الجداول التي تحتوي على المعلومات الدائمة مثال 74 يوضح الشكل رقم

III-3-  بمؤسسة الشبكات واقع استخدامENICAB :(75 إلى 77من  أنضر المالحق رقم)   

 االنترنـت، كما تعتمد المؤسسة على شبكات 0220 سنةشبكة اإلنترنت منذ   ENICAB تستخدم مؤسسة      

فـــي نقـــل المعلومـــات داخـــل المؤسســـة بـــين المــوظفين وبـــين الوحـــدات أيضـــا، كمـــا تســـتخدم المؤسســـة  واإلكســترانت

بالصـــورة   كـــأنهم فـــي نفـــس المكـــانمـــع المؤسســـة األم أو الفـــروع  اجتماعـــاتشاشـــات لنقـــل الفـــديوهات أي انعقـــاد 

 .(77، 70، 70 حق رقمأنضر المال) والصوت

كمـــا أن أي موظـــف عنـــدما ال يـــتمكن حضـــور اجتمـــاع نظـــرا ألي ظـــرف فإنـــه يســـتطيع المشـــاركة فــــي          

 videoاالجتمــاع مــن خــالل الــدخول إلــى االنترنــت بصــورة عاديــة ومــن ثــم إلــى موقــع المؤسســة ومــن ثــم إلــى 
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Conference   إذا لين ال ضع م ب اوهري ضامرير  االجمويعرام ايعة  إدخالذلك  وبعدمن خالل الرقم السريliste 

de video Conference ومن ثم تظهر القائمة ومن ثم عليه أن يختار القاعة التي يريد حضور االجتماع فيها  

أي  كما يمكن من انعقاد اجتمـاع مـع الفـروع ،مع اإلشارة أن هناك جهاز للتسجيل يمكن الرجوع إليه في أي وقت

أو أمـاكن أخـرى مـثال لمـا يكـون الموظـف فـي فنـدق أو عنـد الزبـائن أو  أمريكـا،ألمانيا، مصـر، مع فرنسا إسبانيا، 

 .(70،74،75أنظر المالحق رقم) . الموردون

ال بين الفروع سهل عملية االتص ENICABفي مؤسسة الخارجية استخدام الشبكات الداخلية و  إن       

نقاص تكاليف الورق واألقسام والوظائف،  حيث ساهمة الشبكة في نقل المعلومات والملفات من فرع إلى فرع وا 

 .إلى التناسق بين فروعها وسهولة مراقبة أعمالها أدىن إدخال هذه التكنولوجيا ،  كما أالتي تعتبر تكلفة

  .ENICABالتدقيق المحاسبي بمؤسسة  على استخدام تكنولوجيا المعلومات تأثير :المبحث الثالث

تكنولوجيا المعلومات في مختلف وظائفها، ومن المعروف أن   ENICABتستخدم مؤسسة صناعة الكوابل     

، والتأكد من المؤسسة تقوم بالتدقيق الخارجي وهذا بهدف حماية أصولها وممتلكاتها واكتشاف األخطاء والغش

بالمؤسسة وصوال إلى  ةوالبيانات المالية المتعلقفحص القوائم ذلك من خالل و المحاسبية، صحة التسجيالت 

وفي ظل ، تأكيد معقول إلبداء رأي فني مستقل ومحايد حول عدالة القوائم المالية في نهاية سنة مالية معينة

سوف نحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى واقع عملية التدقيق المحاسبي بمؤسسة  استخدام هذه التكنولوجيا

ENICAB، ومن ثم إلى تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على التدقيق المحاسبي بمؤسسة صناعة الكوابل   

ENICAB، تكنولوجيا المعلومات في التدقيق المحاسبي خدامتاسمساهمة في تفعيل  وبعد ذلك تقديم. 

I-  واقع عملية التدقيق المحاسبي بمؤسسةENICAB. 

أن التدقيق الداخلي يظهر في  اوجدن المؤسسة محل الدراسةالهيكل التنظيمي وزيارة بعد مالحظة      

ويظهر بمفهوم مراقبة  للمديرية العامة ومستقلة عن المصالح األخرىالمؤسسة كخلية تابعة مباشرة 

أي التدقيق  AUDIT INTERNEالفرنسية يظهر بمفهوم   ةالحسابات لكن حسب الهيكل التنظيمي باللغ
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 الذي  ، ووفقا للقانون التجاري في مجال التدقيق تعتمد على التدقيق الداخلي وهذا يبين أن المؤسسة خليالدا

خالل إبرام عقد بين المؤسسة والمدقق الخارجي، وهذا من   تعيين مدقق الحسابات، يفرض على شركة المساهمة

 .سوف نتطرق إلى كل من التدقيق الداخلي والخارجي في المؤسسة محل الدارسة كلذل

I- 1-  مؤسسة بآلية التدقيق الداخليENICAB:  تتمثل في  داخل المؤسسة،الداخلي  التدقيقإن عملية

 ةبإعداد تقارير دوري ونويقوم للمديرية العامة للمؤسسة، الح والتابعينعن المص مؤهلين مستقلين مدققين داخليين

 مرأيه باستقاللية وحيادية وهذا يدل على إتباعه ءاألول على المؤسسة وتتضمن هاته التقارير إبدا للفائدة المسئو 

ام الرقابة الداخلية، وفحص كل ما يتعلق بالمؤسسة من بفحص وتقييم نظ ونيقوم الداخلي وهم لمعايير التدقيق

 .وتدقيق حسابات المؤسسة بصفة دورية أنشطة وخطط وسياسات وقرارات،

د يـوتحد ،التـدقيقبرنـامج سـنوي شـامل لجميـع عمليـات ومراحـل  دأوال بإعـدا ونبعمليـة التـدقيق يقومـ موعند قيـامه  

 .التدقيق الداخلي، وتواريخ تنفيذ جميع عمليات تدقيقهاأهم المصالح التي سوف يتم 

ات المؤسسـة لكـي يتفـرغ جميـع المـوظفين ويحضـر أنفسـهم لتقـديم ويتم توزيع هذا البرنامج على جميع مسـتوي     

 التـدقيق مـع توقيـت المصـالح محـل المـدققوفـي حالـة عـدم تـالءم برنـامج  ،المـدقق الـداخليأية معلومات يحتاجها 

عداده بما يتوافق مع تلك المصالح، والمصالح المعنية ملتزمة بهذا  المدققصبح وبذلك ي فإنه يتم تغيير التوقيت وا 

 .البرنامج

طــرق لرجــراءات التــي تســنحاول الكمــا ذكرنــا ســابقا فــإن المــدققون يقومــون بتــدقيق كــل وظــائف المؤسســة و        

 1:ما يلي والتي شملت والمخزون لتدقيق القرارات اتخذها المدقق

مختلـف  يقـوم  بتـدقيق القـرارات هـو تحسـين األداء تـدقيقاألساسـي مـن  فإن الهـد :للقـرارات التدقيق الداخلي -1

كالكيفيـة التـي يـتم بهـا تقيـيم المخزونــات ى مسـتوى المصـانع والـورش والمخـازن، األوامـر واإلجـراءات والتقنيـات علـ

 .إلخ...والمراحل الواجبة لعملية التصنيع المختلفة

                                                           
1
 .00/04/7000بتاريخ  حسب الحوار الذي أجري مع رئيس مصلحة المالية - 
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عنــدما يكتشــف أنــه مخــالف للقــوانين أو  هللقــرار يمكــن أن يــؤثر عليــ تدقيقــهعنــد المــدقق الــداخلي حيــث أن        

 هتغيير جملة في القرار تعكس هدفه أو أن المسؤولين لم يلتزمـوا بتطبيقـ هناك معطيات لم تأخذ بعين االعتبار أو

شــته أمــام الــداخلي بإعــداد تقريــره وعرضــه علــى المديريــة العامــة ليــتم مناق المــدقق ثــم يقــوم، كمــا تــم االتفــاق عليــه

القـرار الصـحيح والسـليم  اتخـاذللتبريـرات وتقـديم اإليضـاحات ليـتم  لالسـتماععن تطبيق القرار  نالمعنييالمسؤولين 

 .والمناسب

 ENICABللمخزونـات فـي مؤسسـة  التـدقيق الـداخليمـن  إن الهـدف األساسـي: للمخزوو التدقيق الداخلي -2

 :عند مراجعته للمخزون بما يلي المدقق الداخليوهو تتبع حركة المخزون ويقوم  يتمثل في الدور األساسي

تقـوم بـالجرد  ENICABومؤسسـة  الجـرد الفعلـي للمحزونـات، ويـتم ذلـك مـن خـالل: الوجود المادي نالتأكد م -

همـا االلتـزام وتطبيـق القـانون والهـدف الثـاني يتمثـل فـي التأكـد مـن ين و المادي مرة في كـل سـنة وذلـك لتحقيـق هـدف

 .الوجود الفعلي للمخزونات ومقارنته بما هو موجود في الدفاتر

عنــــد القيــــام بعمليــــة الجــــرد هنــــاك لجنــــة تســــمى لجنــــة الجــــرد تعينهــــا المديريــــة العامــــة وعملهــــا هــــو تــــذليل 

الجـرد، وتسـاعد المراجـع الـداخلي فـي تقـديم المعلومـات وفـي الصعوبات التي تواجه األعوان الذين يقومون بعمليـة 

 .المقارنة بين الجرد الفعلي والجرد المحاسبي

تقـدم  عند المقارنة بين الجرد الفعلي والجرد المحاسبي يستعين المراجع الداخلي بالمحاسبة التحليلية حيـث

الفروقــات إن وجــدت ألنــه متأكــد مــن صــحته ليــه مــن أجــل المقارنــة وتحديــد أســباب لــه الجــرد المحاســبي ويعتمــد ع

 .المبنية على وثائق وتواريخ معينة تأكد سالمته

يقـــدم تقريـــره  (ســـواء كـــان باإليجـــاب أو بالســـلب )هنـــاك فـــرق مـــادي حقيقـــي  المـــدقق الـــداخليوعنـــدما يجـــد        

هنــاك  أن يكــونه ممكــن التفتــيش لمعرفــة أســباب الفــارق ألنــ المؤسســة بــإجراءللمديريــة العامــة وهنــا تقــوم مديريــة 

  .اختالس
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الوســـطية  فـــي تقيـــيم مخزونهـــا طريقـــة التكلفـــة ENICABتتبـــع المؤسســـة  :التأكـــد مـــن صـــحة تقيـــيم المخـــزون -

تباعها بطريقة صحيحة وسليمة المدقق الداخليالمرجحة حيث أن   .يتأكد من أنها هي المطبقة وا 

  .التأكد من التسجيل المحاسبي -

يبـذل  المـدقق الـداخليالقـرارات الصـائبة والصـحيحة وأن  اتخـاذفـي  التدقيق الداخلي يساهممما سبق نالحظ أن  -

  .كل طاقته ويستغل كل خبراته وكفاءته أثناء تأدية أعماله ويحترم القوانين والتنظيمات الخاصة بالمؤسسة

ي التعامـــل معهـــا بـــل أمـــا فيمـــا يخـــص اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات فالمـــدققون الـــداخلين لـــم يجـــدو صـــعوبة فـــ  

 .سهلت مهمتهمالتدقيق حيث أنها يستفدون من استعمال هذه التكنولوجيا على مستوى الوظائف محل 

 I-2-  صناعة الكوابل بمؤسسة الخارجيالتدقيق ENICAB  

ببســكرة  بالتــدقيق الخــارجي مــن خــالل إبــرام عقــد بــين المؤسســة األم  ENICABمؤسســة  صــناعة الكوابــل  تلتــزم

GENERALCABLE مــن خــالل والــذي يرتقــب قدومــه مــرة كــل ســنة علــى األقــل  والمــدقق الخــارجي بــالجزائر

مـدى صـحة األرقـام الـواردة بـالقوائم  حـولوسـجالت الوحـدة محـل التـدقيق بقصـد إبـداء رأيـه بتـدقيق حسـابات  قيامه

خـارجي والـذي سـنحاول التطـرق لـه ، وعليه نالحظ أن المؤسسة تقوم بكـل مـن التـدقيق الـداخلي والالمالية المنشورة

 .من خالل هذا العنصر

واليوميـات  ،بطلـب كـل مـن الميزانيـة، وجـدول حسـابات النتـائجالمدقق الخـارجي بعمليـة التـدقيق يقـوم عند شروع   

القانونيــة  وكــل الوثــائق وميــزان المراجعــة، دفتــر األســتاذ، دفتــر الجــرد لكــل مــن المخزونــات والتثبيتــات،المحاســبية، 

، وبعـد ذلـك فحـص نظـام الرقابـة التـي تثبـت التسـجيالت المحاسـبية، ثـم يقـوم بطلـب تقريـر المـدقق الـداخلي المبررة

الداخلية، وزيارة المصالح التي سوف يقوم بتدقيقها، والتأكد مـن أن القـرارات صـحيحة وأن المؤسسـة تلتـزم بتطبيـق 

 . القوانين والقرارات
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سنحاول التطرق إلى اإلجراءات التي مح لنا بجمع المعلومات المتعلقة بالتدقيق الخارجي نظرا ألن الظروف لم تس

 1:والتي تتمثل فيما يليالميزانيةبعض حسابات قام بها المدقق لتدقيق 

  من بين العمليات التي قام بها المدقق لتدقيق المخزون هي: (المخزونات) األصول الجاريةتدقيق: 

 .التحقق من الوجود الفعلي أي يقوم بالجرد الفعلي ومطابقتها بما هو مسجل بالدفاتر -

من انه تم اختيار المورد األفضل بالسعر المناسب والنوعيـة الجيـدة وتوفيرهـا فـي الوقـت  :التحقق من المشتريات-

الشراء من أن نفس الكمية والنوعية التي طلبها من  المعروف أنه عند وصول السلع يتأكد مسؤولومن  ،المناسب

مضـائه مــن طـرف مسـؤول المخــزون والـذي يقـوم بتســجيلها فـي النظـام أجـل إعـداد وصــل الـدخول  فــي  AS400وا 

صـحيحة ومطابقـة لفـواتير  المخـزون مسؤولمن طرف البيانات التي تم إدخالها هذه الحالة يتحقق المدقق من أن 

 .الشراء

 . ببعض الموردين من أجل التأكد من صحة ما هو موجود في الفواتير االتصال -

 .وكل الفواتير وأنها مطابقة لما هو مسجل لعمليات الدخول والخروج التأكد من التسجيل المحاسبي -

 .لمدة للسنة السابقةاالمدة هو مطابق للمخزون أخر  ولالتحقق من أن مخزون أ -

تباعها بطريقة صحيحة وسليمة حيـث أن  في الدورات من أنها هي المطبقةو  التأكد من صحة تقييم المخزون - وا 

والمؤسســة   ، LIFO،المـدقق ينظـر إلـى الطريقـة المسـتخدمة فــي التقيـيم هـل هـي طريقـة التكلفـة الوســطية المرجحـة

الــدورة محــل خــالل محــل التــدقيق تســتخدم طريقــة التكلفــة الوســطية المرجحــة ومــن ثــم التأكــد مــن أنهــا هــي المتبعــة 

  .التدقيق

 من ما يلي يتحقق المدقق: (المادية التثبيتات)األصول الغير جارية  تدقيق : 

 .ملك للمؤسسة ومن أنها مستغلة فعال التثبيتاتأن  الملكية أي منالتأكد  -

 .التثبيتاتالتأكد من الوجود الفعلي لكل  -

                                                           
1
 .01/04/7000بتاريخ  حسب الحوار الذي أجري مع رئيس مصلحة المالية - 



  ENICAB وتأثيرها على التدقيق المحاسبي بمؤسسة تتكنولوجيا المعلوماواقع استخدام  :الرابع الفصل

 

022 
 

 .ومعدالت اإلهتالك ومدى قانونيتها التأكد من حساب اإلهتالك حيث قام بالتحقق من مدة اإلهتالك -

 .التأكد من التسجيل المحاسبي -

 والتقريــر عــن  حســابات األمــوال الخاصــة حيــث قــام المــدقق بتــدقيق كــل مــن :األمــوال الخاصــةرؤوس  تــدقيق

  . عملية رفع أو تخفيض رأس المال والبحث عن األسباب

  مــن بــين اإلجــراءات التــي قــام بهــا المــدقق لتــدقيق  :والحســابات الماليــة( المتعــامليو)حســابات الغيــر تــدقيق

 :بعض الحسابات تتمثل فما يلي

 .التأكد من تحركات حسابات الغير ومن أنها صحيحة -

 .التأكد من كل االلتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة في إطار عالقاتها مع الغير -

 .الموردينالتأكد من حساب الموردين من خالل التدقيق الفردي  لحسابات  -

 .التأكد من أرصدة العمالء، كما قام بإرسال مصادقات للعمالء للتأكد من صحة مبالغ الفواتير -

  .التأكد من حساب البنك وذلك من خالل التأكد من المبالغ المسجلة -

ـــد قيامـــه      ـــا المعلومـــات  فالمـــدقق المحاســـبي عن ـــدقيق فـــي  بمـــا أن المؤسســـة تســـتخدم تكنولوجي ـــة الت بعملي

وأنـه  وأن التسـجيل تـم فـي عـدة وسـائل ، أمـن للمعلومـات تـوفريتأكد مـن أن المؤسسـة المؤسسة محل الدراسة 

وهــذا تفــادي للمخــاطر التــي تــؤدي إلــى ضــياع  تــم الحفــظ فــي مكــان لــو يحصــل حريــق ال يــؤدي إلــى التلــف

 .المعلومات

قيق مــع أن المؤسســة تســتخدم تكنولوجيــا المعلومــات فهــو مــع اإلشــارة أن المــدقق لــم يغيــر طريقتــه فــي التــد   

أي أن المـدقق يسـتخدم  طريقـة  يطالب بالمخرجات التي تمت طباعتها مع الوثائق والمستندات المتوفرة كأدلة

  .التدقيق حول الحاسوب

المحاسـبي، لـى عمليـة التـدقيق ناعة الكوابل تهتم بدرجة كبيـرة عسبق نجد أن مؤسسة ص ومن خالل ما          

ضــفاء كمــا أنهــا تعتمــد علــى التقريــر النهــائي للمــدقق بصــفة  مطلقــة، وهــذا دعمــا الكتشــاف األخطــاء واالخــتالس وا 
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المصــداقية والتماثــل لمعلوماتهــا المحاســبية التــي يســتفيد منهــا العديــد مــن األطــراف واللــذين يســتفيدون بــدورهم مــن 

 .نفس التقرير واالعتماد عليه في اتخاذ قرارتهم

II-  تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على التدقيق المحاسبي بمؤسسة صناعة الكوابلENICAB 

إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف الوظائف لم  يكن ليغير شيئا في الطريقة التي يتبعها مدققو       

حيث يقوم المدقق  الوظائفرجي للقيام بأعمال التدقيق على مستوى هذه اسواء الداخلي أو الخأي المؤسسة 

مع اإلشارة هنا ( وصوالت، فواتير) بتدقيق المخرجات التي تمت طباعتها مع الوثائق والمستندات المتوفرة كأدلة

عندما يطلبها المدقق أو أنه يتم رقمنة الفواتير بواسطة الماسح الضوئي وهذا من أجل سهولة الحصول عليها 

وهذا ألن   ،النظام وهذا لتفادي ضياعهابمؤسسة وأيضا من أجل حفظها  عند الحاجة إليها من قبل موظفي ال

يزال  سبق نجد أن المدقق ال المدقق يطالب المحاسب بتبرير تسجيل كل عملية محاسبية، حيث من خالل ما

 كما لو كانت تكنولوجيا المعلومات غير موجودة تماما إال أنه قدمت لهإلى حد اآلن يعتمد األساليب اليدوية 

 : يلي تسهيالت معتبرة تتمثل فيما

 في البحث  يوفر للمدقق الكثير من الوقت الذي كان يستغرقه سرعة الحصول على المعلومات وهذا ما

ة المعلومات مخزنة في مستندات ورقي عن هذه المعلومات عندما كان الحاسوب غير مستعمل، وكانت

 .تحفظ في األرشيف

 أدلتهم بأدلة أكثر تفصيال في شكل أقراص مرنة ومضغوطة  وجود الحاسوب مكن المدقق من تعزيز

 .وكذا أدلة مطبوعة

  تمكن تكنولوجيا المعلومات المدقق من إجراء مقارنة بينAS400 وLGCM. 

 والمنتوج النهائي ونصف المصنع كما تمكنه من  قبة المخزونات من المواد األوليةتسمح للمدقق من مرا

 .معرفة مكونات المنتوج النهائي



  ENICAB وتأثيرها على التدقيق المحاسبي بمؤسسة تتكنولوجيا المعلوماواقع استخدام  :الرابع الفصل

 

020 
 

ورغم الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تسهيل عملية التدقيق المحاسبي إال أنه قد يصادف 

المدقق وجود مخاطر تؤثر على عملية التدقيق المحاسبي والتي يجب أن يأخذها في الحسبان والتي 

 :تتمثل فيما يلي

 عدم التصميم الجيد للبرامج المستخدمة في المؤسسة. 

  عن طريق إدخال بيانات  اختالسالقيام بعمليات الغش واالختالس، كمحاولة إخفاء عجز أو

 .مما يشكل خطر على مصداقية التدقيق غير صحيحة

والمدقق يمكن أن يكتشف هذه المخاطر باعتماده على قدراته الشخصية، أي أن يتوفر على تكوين في تكنولوجيا 

 .ملفات وفهم طريقة عمل مختلف البرامجالمعلومات للتمكن من االطالع على ال

III-  بمؤسسة صناعة  تكنولوجيا المعلومات في التدقيق المحاسبي ماستخدامساهمة في تفعيل

 : ENICABالكوابل 

واقع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة صناعة الكوابل وعلى األساليب التي يستخدمها المدقق اعتمادا على  

 الحظنا أننا حيثال يزال يستخدم الطريقة اليدوية متجاهال هذا التطور التكنولوجي، الحظنا أن المدقق المحاسبي 

أي أنه لم يتأكد من أن هذه البرامج تمكن من إعطاء معلومات  ،أن المدقق ال يعطي أهمية للبرامج المستخدمة

عملية التدقيق المحاسبي باستخدام تكنولوجيا  لذلك حاولنا من خالل هذا العنصر تقديم مساهمة لتفعيلصحيحة 

 .المعلومات

III-1-  حيث الحظنا أن المدقق أثناء عملية  :التدقيق مو خالل تكنولوجيا المعلوماتاقتراح يرورة

حيث يلجأ مباشرة  ،أي لم يتأكد من صحة تصميمها التدقيق المحاسبي ال يعطي أهمية للبرامج المستخدمة

واالستفسار عن بعض األمور، لذلك اقترحنا هذه الطريقة للتأكد من صحة البرامج لتدقيق المعلومات المنتجة 

إذا كانت المدخالت  افتراضخل على دوهذه الطريقة تتم بمساعدة الحاسوب حيث يقوم هذا المالمستخدمة 
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ن إوللتأكد من صحة البرامج فلضرورة صحيحة صحيحة وكانت عملية المعالجة صحيحة، فإن المخرجات با

 :المدقق يختار بين هذين الطريقتين

  صحة برامج المؤسسة ويتم ذلك بأن يقوم المدقق بإعداد عدد معين من مدى  اختبارتهدف هذه الطريقة

العمليات الصورية مشابهة لعمليات المؤسسة الفعلية ثم يقوم بتشغيلها مستخدما برامج المؤسسة 

 .ويقارنها بالنتائج التي تحصل عليها يدويا وأجهزتها اإللكترونية

  أما الطريقة الثانية يلجأ لها المدقق إذا كان يتوفر لديه برامج فإنه يتم استخدام بيانات المؤسسة الحقيقية

برامج الحاسب اآللي الخاصة بالمدقق والتي تم تصميمها  استخدامالتي يتم إعادة معالجتها عن طريق 

 .مع مخرجات برامج المؤسسةداء نفس العمليات ويتم استخراج النتائج ومقارنتها أل

III-2-   استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق المحاسبياقتراح: 

فإن هذا  بما أن المؤسسة محل الدراسة تستخدم تكنولوجيا المعلومات في كافة أنشطتها كما الحظنا فيما سبق    

والمقصود أكثر على المدقق المحاسبي، أي عليه مواكبة التطور التكنولوجي يؤثر على عملية التدقيق المحاسبي 

حيث يتطلب من مدقق الحسابات معرفة عالية بمهارات الحاسب ولغات البرمجة  ،هذه التطورات التكنولوجية

تدقيق أنظمة تكنولوجيا استخدامها تقوم ب اقترحناحيث أن هذه الطريقة التي ، والبرامج المحاسبية المحوسبة

بواسطة برامج التدقيق اإللكتروني إذ كان المدقق يمتلكها، حيث أن التدقيق باستخدام الحاسوب  المعلومات

وبرامجه يستخدم كأداة من أدوات التدقيق، فهذا األسلوب يهدف إلى التحقق من دقة عمليات معالجة البيانات، 

دقق استخدام الحاسوب لمساعدته في أداء بعض خطوات مهمة التدقيق ألنه في واقع األمر كما يستطيع الم

، وفي الحقيقة هناك العديد أصبحت كل المعلومات محل التدقيق هي عبارة عن معلومات تتم معالجتها الكترونيا

في لبرنامج الذي يستخدم من البرامج التي تستخدم في التدقيق ومن خالل البحث الذي قمنا به تطرقنا إلى هذا ا

 Interactive dataـ هو مختصر ل  IDEAلى بعض األنظمة وهذا البرنامج يسمى ب تدقيق اليومية بإضافة إ

Extraction and Analysis . 
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III-2-1- إن برنامج : التعريف بالبرنامجIDEA هو مختصر لـ 8.1.0 النسخة ( Interactive data     

Extraction and Analysis  )أحد تعني التحليل واالستخالص التفاعلي للبيانات ويعتبر هذا البرنامج  والتي

ين، ويقوم البرنامج بعدد من الوظائف برامج التدقيق العامة والصادر من قبل المعهد الكندي للمحاسبين القانوني

تلخيص هذه الوظائف عملية التدقيق بالسرعة والدقة العالية ويمكن  لمهمة التي تساعد مدقق الحسابات فيا

 :باآلتي

 Performing Analyses أداء التحليالت. 

  Calculations& Checking الفحص والحساب. 

 Cross matching data between systems نات بين النظامامطابقة البي. 

 Testing for Gaps and Duplicates اختبار الفجوات والتكرارات. 

 Sampling  العينيت. 

 :لتدقيق اليومية باإلضافة إلى األنظمة اآلتية  IDEAبرنامج الـويستخدم 

3- Receipts  &Sales  المبيعات ومردوديتها. 

0-  Accounts Receiptsالمدينون. 

8- Purchases and Payment المشتريات والمدفوعات. 

6- Accountes Payabel الدائنون. 

0- Payroll األجور. 

9- Fixed Assets الوحجحدات الايبمة. 

III-2-2- متطلبات النظام: 

 :هي IDEAإن المتطلبات األساسية لبرنامج    

 نظام التشغيل Windows95  أوNT4+  .Windows 
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 معالج .Pentium 100MHz 

  ذاكرةMemory(RAM) 39megabytes أو (32mb recommended.) 

  المرن مساحة القرص(Hard disk space)megabytes  01 فما فوق. 

 شاشة x600x250 colors 311. 

III-2-3- نذهب إلى  بعد تنصيب البرنامج من القرص الصلب: تشغيل البرنامج Start  ثمPrograms  ثم

بالضغط بالفأرة، كما يمكن فتح البرنامج من أيقونة البرنامج الموجودة على  IDEA For Windows 3.0إلى 

 .Start سطح المكتب أو قائمة

 :العديد من المزايا والتي تتمثل فيما يلي وتطبيق هذا البرنامج يحقق   

  يساعد برنامج التدقيقIDEA  تحليل، ) حاالت الغش واالحتيال من خالل األوامرفي اكتشاف

 .(استخالص، ربط قاعدة بيانات، كشف التكرارات، كشف الفجوات

  يساعد برنامج التدقيقIDEA مدقق  في انجاز أعمال التدقيق بسرعة ودقة عالية مما يسهل عمل

 .الحسابات وإلعطاء رأيا فنيا سليما

 يزود برنامج التدقيق IDEA بالتقارير المختلفة التي تكون أدلة إثبات إلكترونية يحتفظ  مدقق الحسابات

 .بها في الملف الجاري
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 : خالصة الفصل

في مؤسسة صناعة  الدراسة الميدانية التي حاولنا فيها إسقاط الحقائق النظريةهذه توصلنا من خالل  لقد 

، حيث لين الهلف ها هذه اللرااة إب از عاات  كنحلحجيي الوع حهيت ع أثي هي ع ى الملايق ENICAB الكوابل

 يوالتووجدنا تكنولوجيا المعلومات تستخدم في كافة وظائفها وهي متطورة ومواكبة للتطور التكنولوجي الو يابي، 

، وهي في الحقيقة لم تؤثر على التدقيق المحاسبي بل سهلت يامن طرف الشركة األم إسبانأغلبها  تم إدخال

مهمة المدقق المحاسبي في الحصول على المعلومات وتخفيض الوقت، كما الحظنا أن المدقق مع أن المؤسسة 

إال أنه ال يطبق أي برامج إلكترونية للتدقيق ولم يتأكد من صحة البرامج  ،عالمية وتستخدم تكنولوجيا المعلومات

اقترحنا إذا كان ال يمتلك برامج إلكترونية للتدقيق عليه أن يستخدم طريقة التدقيق ة في المؤسسة لذلك مستخدمال

ذا ، و وهذا للتأكد من صحة البرامج المستخدمةمن خالل تكنولوجيا المعلومات،  كان بمقدرته التعامل مع ا 

تكنولوجيا المعلومات وبإمكانه اقتنائها اقترحنا استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق المحاسبي، وتطرقنا ألحد 

 التي يمكن IDEAوالصادر من قبل المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين والمسمى ب  برامج التدقيق العامة، 

في المؤسسة محل الدراسة وفي المؤسسات التي تستخدم  مه بعملية التدقيق المحاسبييستغلها المدقق أثناء قيا أن

كون إبداء الرأي سليما في المؤسسات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات بشكل لكي يو تكنولوجيا المعلومات،

 . أعمالها المحاسبية أن يكون التدقيق حول ومن خالل وبواسطة الحاسوبكامل في 
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  خاتمة 
أدى إلى تعدد برامج المحاسبة  تكنولوجيا المعلوماتاستخدام  فإن الدراسة التي قمنا بهامن خالل        

المؤتممة في األسواق وبالتالي إعداد دفاتر الكترونية متعددة ومتنوعة تتناسب مع طبيعة وحجم المؤسسة،  مما 

دا في المراحل المختلفة عند التسجيل أو التعديل أو أدى إلى سهولة التعامل مع هذه الدفاتر بسرعة فائقة ج

 تكنولوجيااإللغاء للبيانات إن أهداف المحاسبة لم تتغير سواءا كانت يدوية أم الكترونية، ولكن استخدام 

استخدام الحاسوب ما هو إال امتداد لألعمال التي ، حيث أن أثر في درجة تحقيق كفاءة هذه األهداف المعلومات

كما أن المدقق أصبح يدقق العمليات ، اإلنسان، إال أن الحاسوب يقوم بها بسرعة وكفاءة عاليتينيقوم بها 

جراءات التدقي المحاسبية والمالية التي تعد آليا، ق والرقابة وهذا أدى إلى تغير واضح وملموس في وضع برامج وا 

 ىدات وما في حكمها، التدقيق علستنالمدخالت الواردة بالم ىالتدقيق السابق عل ىحيث أنه أصبح يركز عل

التدقيق علي برامج الحاسوب التي تتضمن آلية تشغيل البيانات،  المدخالت من البيانات لالطمئنان من سالمتها،

 المعلومات الخارجة، باإلضافة إلى ضرورة ىالتدقيق علو االطمئنان من سالمة أجهزة الحاسوب المستخدمة 

ت التي تتمثل في إجراءات الحماية من الفيروسات، إعداد نسخ احتياطية، وضع إجراءات أمن وسالمة المعلوما

المتسارع في تكنولوجيا المعلومات وأهمية ونتيجة هذا التطور ، (كلمة السر)الحوائط النارية، إدارة كلمات المرور

الشكل  اليب مختلفة في طرق إنجاز األعمال بشكل مختلف عندورها في التحديث فقد نتج عنها أنماط وأس

 .التقليدي، حيث أنه ظهرت أساليب مختلفة تمكن المدقق من أداء وظيفته بسهولة وفي الوقت المناسب

 :اختبار صحة الفرضيات

بطوريه النظري والتطبيقي توصلنا إلى النتائج المرتبطة بالفروض  الموضوعمختلف جوانب  بعد عرض     

 :الموضوعة مسبقا كما يلي

  األولىالفرضية : 
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هرت الدراسة صحة الفرضية األولى والتي تتمثل في أن  تكنولوجيا المعلومات هي استخدام األجهزة والبرامج أظ  

وشبكات الحاسوب من أجل تخزين ومعالجة البيانات وتوفير المعلومات المطلوبة وتبادلها داخل المؤسسة 

 .وخارجها وفي الوقت المناسب

  الثانيةالفرضية : 

تكنولوجيا المعلومات سهلت مهمة المحاسب والمدقق في ة الفرضية الثانية حيث أن صحت الدراسة بين     

إنجاز كل المهام المكلفين بها وفي أقل وقت وتكلفة، لكن البد أن يكونا على دراية بكيفية استخدام تكنولوجيا 

 .المعلومات ومواكبين لهذا التطور

  الثالثةالفرضية : 

كون الحاسوب هو الذي يقوم باألعمال ال يعني بالضرورة حيث أنه  لثالثةأكدت الدراسة صحة الفرضية ا    

أن كل شيء يسير على ما يرام ما يعني استعمال تكنولوجيا المعلومات قد يثير بعض المخاطر التي البد 

نجاز أعمالهم  .أن يأخذها المحاسب والمدقق بعين االعتبار في تخطيط وا 

  الرابعةالفرضية: 

 والنتائج المتوصل إليها من خالل الجانب التطبيقي أي في المؤسسة محل الدراسة  سةأظهرت الدرا    

 .تستخدم في كل الوظائف وبشكل متطوربالمكانة الالزمة لها فهي  حضيت تكنولوجيا المعلومات أن 

 :نتائج الدراسة

على التدقيق ، والتي تناولت الجانب النظري لتكنولوجيا المعلومات وتأثيرها من خالل دراستنا  

والذي تمثل في مؤسسة صناعة الكوابل على الواقع  هذا الجانب كما قمنا بإسقاط ،المحاسبي

ENICAB   ،إلى النتائج التالية تم الوصول: 

أن تكنولوجيا المعلومات هي استخدام األجهزة والبرمجيات وتكنولوجيا الشبكات لجمع ومعالجة وخزن  -

 .ونقل واسترجاع المعلومات
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نترانت هي واإلحيث أن االنترنت هي شبكة واسعة  اإلكسترانترق بين االنترنت واإلنترانت و هناك ف -

هي عبارة عن شبكة انترنت داخلية متوسعة  اإلكسترانتو  شبكة داخلية ال تتعدى حدود المؤسسة

وامتدت خدماتها إلى مستخدمين خارجين مخولين من خارج المؤسسة بأن يكون لهم حق استخدام 

ى شبكات المؤسسة الداخلية واإلكسترانت مفيدة مثال للربط بين المؤسسة والزبائن والشركاء محدد إل

 والموردون، وهم ممن يتمتعون بحق الدخول على موقعها وذلك باستخدام كلمة سر تحدد لكل منهم

توجدددددد عالقدددددة بدددددين تكنولوجيدددددا المعلومدددددات ونظدددددام المعلومدددددات علدددددى مسدددددتوى المكوندددددات والوظدددددائف  -

 .، حيث أن تكنولوجيا المعلومات هي تقنية يستخدمها نظام المعلوماتواألهداف

هي مختلف عناصر اإلنتاج المادية والبشرية تمزج فيما بينها من أجل إنتاج المؤسسة االقتصادية  -

  .السلع والخدمات، ويتمثل هدفها الرئيسي في تحقيق الربح

ات المالية المتعلقة بمؤسسة معينة وصوال هو فحص مهني مستقل للقوائم والبيانالتدقيق المحاسبي  -

رأي فني مستقل ومحايد حول عدالة القوائم المالية حيث يمكن من اكتشاف األخطاء  إبداءإلى 

 .المدقق يلتزم بمجموعة من المعايير واإلجراءات التي تساعده في عملية التدقيقو والغش، 

إلى  الحاسوباستخدام  تندية، كما أدىأن استخدام الحاسوب أثر على شكل وطبيعة المجموعة المس -

السرعة في إعداد التقارير وعرضها بشكل أفضل مما هي عليه في النظام  تحقيقالدقة في األداء و 

كما يجب اإلشارة هنا إلى ضرورة االلتزام بكيفيات وشروط مسك المحاسبة بواسطة أنظمة  ،اليدوي

 .90/90/9990ي ف119-90اآللي التي نص عليها في مرسوم تنفيذي رقم 

رغم مميزات استخدام تكنولوجيا المعلومات إال أنه ال يخلو من المشاكل والتي تتمثل في اختفاء  -

السجالت المادية ألنها أصبحت غير مرئية والحاسب وحده القادر على القراءة ألنها مسجلة في 

ي إلى تلف البيانات الذاكرة المركزية أو على األقراص الممغنطة، وخطر الفيروسات التي سوف تؤد

 .المخزنة أو عطب النظام
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جراءا - أدلة اإلثبات فلم تتغير بل أما التدقيق المحاسبي  تأثرت تكنولوجيا المعلومات على أساليب وا 

  .تمثل التغيير في الشكل حيث أصبحت أدلة إلكترونية

وظائفها في كل  بكل مكوناتها تستخدم تكنولوجيا المعلومات ENICABمؤسسة صناعة الكوابل  -

 .اكبة للتطوراتو وهي م

لم تؤثر على المدقق المحاسبي  ENICABاستخدام تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة صناعة الكوابل  -

يوفر للمدقق الكثير من الوقت  سرعة الحصول على المعلومات وهذا ماسهلت مهمته من خالل بل 

 AS400جراء مقارنة بين من إ كما مكنته  ،الذي كان يستغرقه في البحث عن هذه المعلومات

والمنتوج النهائي ونصف  قبة المخزونات من المواد األوليةللمدقق من مرا وسمحت LGCMو

 .معرفة مكونات المنتوج النهائيو المصنع 

المدقق من تعزيز أدلتهم بأدلة أكثر تفصيال في شكل أقراص مرنة  تمكن تكنولوجيا المعلوماتوجود  -

 .ومضغوطة وكذا أدلة مطبوعة

، ال يطبق أي برامج إلكترونية للتدقيق في مؤسسة صناعة الكوابلء قيامه بعملية التدقيق امدقق أثنال -

ولم يتأكد من صحة البرامج المستخدمة في المؤسسة لذلك اقترحنا إذا كان ال يمتلك برامج إلكترونية 

تأكد من صحة وهذا للللتدقيق عليه أن يستخدم طريقة التدقيق من خالل تكنولوجيا المعلومات، 

، و إذا كان بمقدرته التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وبإمكانه اقتنائها اقترحنا البرامج المستخدمة

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق المحاسبي، وتطرقنا ألحد برامج التدقيق العامة

كامل في ومات بشكل كون إبداء الرأي سليما في المؤسسات التي تستخدم تكنولوجيا المعللكي ي -

 .أعمالها المحاسبية أن يكون التدقيق حول ومن خالل وبواسطة الحاسوب
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مكنت تكنولوجيا المعلومات المدقق باالستفادة من إمكانيات تنفيذ هذه األعمال بسرعة وبدقة أكبر  -

 كما أنها سهلت تكنولوجيا المعلومات للمدقق عملية التحقق من صحة العمليات وبتكلفة أقل من

 .تكلفة األداء اليدوي

 خالل من اكتسابها يمكن عالية وكفاءة متخصصة لدى المدقق المحاسبي مهارات البد أن تكون -

 .العلمية والدورات التدريبية للتمكن من التعامل مع هذه التكنولوجيا المعرفة

  :توصيات

 :توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات والتي تتمثل فيما يلي       

 وهذاب وتأهيل المدققين لتمكنهم من التعامل مع هذه التكنولوجيا بكل سهولة وحذر ضرورة تدري -

 . كتشاف المخاطرال

عملهم في عملية التدقيق المحاسبي من أجل تحسين  تكنولوجيا المعلوماتالمدقق لرورة استخدام ض -

 .وتأديته بأقل وقت وتكلفة ألن أغلب المؤسسات أصبحت تستخدم هذه التكنولوجيا

رة حماية أمن المعلومات من الضياع أو االختراق أو التلصص وتخزين المعلومات بصورة ضرو  -

مباشرة في أماكن آمنة، وضرورة توفير أجهزة احتياطية جاهزة لالستخدام في حالة عطل المعدات 

 .المادية والبرمجية ألي سبب كان

ظي حسابات وليست شكال ضرورة إنشاء خلية التدقيق الداخلي من كفاءات أعضاء مدققين ومحاف -

نما تكون  فعالة في الميدان  .موجودة في الهيكل التنظيمي وا 

  :أفـاق البحث

 :قد تكون هذه الدراسة دافع لدراسات مستقبلية تتضمن إشكاليات عديدة منها       

 .استخدام البرامج اإللكترونية في عملية التدقيق المحاسبي -
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 .تدقيق نظام المعلومات المحوسب -

 .ر استخدام تكنولوجيا المعلومات على مهنة المحاسبةتأثي -

 .التدقيق اإللكتروني في ظل التجارة اإللكترونية -

 .كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في مسك المحاسبة -
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، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، مات المحاسبية، نظم المعلو أحمد حلمي جمعة وآخرون .2

  .5002األردن، 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيدأحمد حلمي جمعة،  .2

 .6002األردن، 
 ،  6002، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التدقيق والتأكيد الحديثأحمد حلمي جمعة،  .7

، دار صفاء للنشر والتوزيع، المدخل الحديث إلى التدقيق والتأكيد الحديث أحمد حلمي جمعة، .8
 .6002عمان، األردن،

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المدخل الحديث لتدقيق الحساباتأحمد حلمي جمعة،  .2
6000. 

، دار 0، طأخالقيات المهنةتطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أحمد حلمي جمعة،  .00
 .6002صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدوليةأحمد حلمي جمعة،  .00
 .6002األردن، 

، الدار مبادئ المحاسبة المالية نظام معلومات لخدمة متخذي القراراتأحمد صالح الدين،  .15
  6002، اإلسكندرية، مصر، 5طالجامعية، 

، ديوان المطبوعات الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسةأحمد طرطار،  .12

 .1222 الجامعية، الجزائر،
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، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، نظم المعلومات اإلداريةأحمد فوزي ملوخية،  .14
 .5002مصر، 

 .0226، مؤسسة شباب الجامعية، إسكندرية، مصر، ، مراجعة الحساباتأحمد نور  .01

 .0220، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد هني،  .02

جراءاتإدريس عبد السالم أشتيوي،  .17  .0222، دار النهضة العربية، 4، طالمراجعة معايير وا 
دار اليازوري العلمية  المالية، التقنيات المحوسبة في تدقيق البياناتاسعد محمد علي وهاب،  .11

 .5011للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، أساسيات تكنولوجيا المعلوماتأكاديمية الفيصل العالمية،  .91

 .9001األردن، 

المراجعة ألفين أريتز وجيمس لويك، ترجمة محمد عبد القادر الدبسطي، مراجعة أحمد حامد حجاج،  .60
 .6006دار المريخ للنشر، الرياض السعودية،  متكامل،مدخل 

، دار وائل للنشر، (دروس وتطبيقات)التسيير المالي إلياس بن ساسي و يوسف قريشي،  .51
 .6002الجزائر،

، الدار الجامعية، اإلسكندرية، المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المالأمين السيد أحمد لطفي،  .66
 .6001مصر، 

، الدار الجامعية، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدالسيد أحمد لطفي،  أمين .52
 .6002اإلسكندرية، مصر، 

 الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ،، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفةأمين السيد أحمد لطفي .64

6001. 

اإلسكندرية،  مصر،  ، الدار الجامعية ،مراجعة وتدقيق نظم المعلوماتأمين السيد أحمد لطفي،  .61
6001. 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، نظم المعلومات اإلداريةإيمان فاضل السامرائي وهيثم محمد الزعبي،  .92
 .9002عمان، األردن، 

، مكتبة المجتمع العربي (حداثة وتطور)التدقيق القائم على مخاطر األعمالإيهاب نظمي إبراهيم،  .62
 .6002للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها في مجال التجارة النقالةبشير عباس العالق،  .51
 .5007المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، األردن،

 .6001، دار هومة، الجزائر، المختصر في االقتصادبوعالم بوشاشي،  .52
دار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ، المراجعة نظم تشغيل البيانات إلكترونياثناء على القباني،  .30

6002. 
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 .5005، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات المحاسبيةثناء علي قباني،  .21
، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر اتجاهات في إدارة المعرفة والمعلوماتجمال يوسف بدير،  .25

 .5010والتوزيع، عمان، األردن، 
، مؤسسة أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية حسن القاضي وحسين دحدوح، .22

 .0222الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
أثناء النشر، الرياض،  ة، فهرسة الملك فهد الوطنيالحاسب وأمن المعلوماتحسن طاهر داود،  .24

 .5000السعودية، 

، دار الثقافة لنشر 1، جدمةمراجعة الحسابات المتقحسين احمد دحدوح وحسين يوسف القاضي،  .31
 .6002والتوزيع، عمان، األردن، 

، دار الحامد (النظريات، العمليات اإلدارية، وظائف المنظمة)مبادئ اإلدارة الحديثة حسين حريم،  .32
 .6002للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 ، جامعة األزهر،أصول المراجعة والرقابة في ظل لكمبيوتر واالنترنتحسين شحاتة،  .27

 .5000اإلسكندرية،  مصر، 

، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، أصول المراجعةحسين يوسف القاضي وآخرون،  .21
5001. 

، ع، دار الحامد للنشر والتوزيمقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعةحيدر محمد علي بني عطا،  .22
 .5007عمان، األردن، 

 .0228وائل، عمان، األردن،  ردا ،والرقابة في البنوك قالتدقي خالد أمين عبد اهلل، .40

  .6000، دار وائل، األردن، (الناحية النظرية والعلمية)علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبد اهلل،  .40

التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي خلف عبد اهلل الورادات،  .45
 .6002األردن، ، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالدولية

 دافيد راتتشمان وأخرون، ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال، .43
 .2010، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، المعاصرة اإلدارة

، إتحاد المصارف العربية، دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدوليةداوود يوسف صبح،  .44
 .6000بيروت، لبنان، 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، علم تدقيق الحسابات النظريرأفت سالمة وآخرون،  .42
6000. 

 .5010، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اقتصاد المعلوماتربحي مصطفى عليان،  .42

للنشر  ج، دار المناهتكنولوجيا التسويقردينة عثمان يوسف ومحمود جاسم الصميدعي،  .47
 .5004توزيع، عمان، األردن، وال
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، الدار اإلدارة الحديثة في إدارة اإلمداد والمخزونرسمية زكي قرياقص وعبد الغفار حنفي،  .48
 .6004الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

، دار  المناهج، ، أساسيات اقتصاديات األعمالرضا صاحب أبو حمد ومؤيد عبد الحسين الفضل .42
 .6003عمان، األردن، 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2، طمبادئ المحاسبة وتطبيقاتها رضوان محمد العناتي، .20
 .6002األردن، 

، دار المناهج للنشر أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتسعد غالب ياسين،  .21
 .5002والتوزيع، عمان، األردن، 

 .5010يازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار الاإلدارة اإللكترونيةسعد غالب ياسين،  .25

، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تحليل وتصميم نظم المعلوماتسعد غالب ياسين،  .22
5000. 

، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلداريةسعد غالب ياسين،  .24
5002. 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المؤسسة الصناعيةوظائف ونشاطات سعيد أوكيل،  .22
0226. 

اإلدارة الحديثة لوظيفة الشراء في المنشآت اإلنتاجية الصناعية سعيد محمد المصري،  .22
 .0222، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، والخدمات

عمان، األردن،  ، الوراق للنشر والتوزيع،2ط، (نما)نظم المعلومات اإلدارية سليم الحسنية،  .27
5002.  

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، مقدمة في إدارة اإلنتاج والعملياتسليمان خالد عبيدات،  .21
6008. 

، دار أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل اإللكتروني للبياناتسمير كامل محمد،  .22
 .1222الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

، دار وائل 5، طاإلدارة واألعمالصالح مهدي محسن العامري وطاهر محسن منصور الغالبي،  .20
 .6008للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 .0222، مطبعة الزمان، بغداد، العراق، 5، طأصول التدقيق الحديثصبيح الطحان،  .21
اإلسكندرية، مصر، ، الدار الجامعية، إدارة المورد البشريةصالح الدين ومحمد عبد الباقي،  .25

6004. 

 .0286، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد المؤسسةصمويل عبود،    .23
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 .5004، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات اإلداريةصونيا محمد بكري،  .24
مكتبة المجتمع العربي للنشر  ،مهارات الحاسوب وتطبيقاتهعواد وأخرون،  أبوعارف حسين  .22

 .5001والتوزيع، عمان، األردن، 
 .9009، شركة ناس للطباعة، مصر، نظم المعلومات اإلداريةعاطف جابر طه عبد الرحيم،  .22
المخطط المحاسبي ) المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطية،  .76

 .2122 ، دار النشر جيطلي، الجزائر،2، ط(الجديد
يمان فاضل السمارائي،  .21 ، الوراق للنشر تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاعامر إبراهيم قنديلجي وا 

 .5005والتوزيع، عمان، األردن، 
يمان فاضل السمارائي،  .22 ، دار المسيرة شبكات المعلومات واالتصاالتعامر إبراهيم قنديلجي وا 

 .5002للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، 
دار المسيرة نظم المعلومات اإلدارية، عامر إبراهيم قنديلجي وعالء الدين عبد القادر الجنابي،  .00

 .6008 للنشر والتوزيع، عمان، األردن،
يمان فاضل السامرائي،  .09 ، الوراق للنشر تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاعامر إبراهيم قنديلي وا 

 .9001والتوزيع، عمان، األردن، 
، دار اليازوري العلمية للنشر مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونيةوآخرون، عامر قنديلجي  .75

 .5002والتوزيع، عمان، األردن، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5، طاقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  .72
6002. 

، اإلسكندرية، ل، دار وائ5ط ،اإلدارة الماليةعبد الستار مصطفى الصباح وسعود جاي العامري،  .74
6002. 

، اإلدارة العامة للطباعة والنشر، الشبكات المحلية واإلنترنتعبد الفتاح التميمي ووليد سالمة،  .72
 .5001القاهرة، مصر، 

الدار الجامعية، ، (األسس العلمية والعملية) أسس المراجعة عبد الفتاح الصحن وآخرون،  .22
 .6004اإلسكندرية، مصر، 

بيروت، لبنان،  ،دار النهضة العربية ،أصول المراجعة الداخلية والخارجيةعبد الفتاح الصحن،  .77
0281. 

 .6000، الدار الجامعية، القاهرة، مصر، إدارة اإلنتاج رؤية جديدةعبد الفتاح دياب حسين،  .71
، واإللكترونيالمعلومات ودورها في التسويق التقليدي  اتكنولوجيعبد اهلل فرغلى على موسى،  .22

 .6008إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

، تطبيقات الحاسوب في اإلدارة والتسويقعبد الناصر أحمد جرادات ومحمود محمد العجلوني،  .10
 .5002دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
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على بيئة  قمع التطبي)الرقابة والمراجعة االتجاهات الحديثة في عبد الوهاب نصر علي وآخرون،  .80
 .6002اإلسكندرية، مصر، ، الدار الجامعية، (الحاسبات االلكترونية

، الدار مراجعة الحسابات وحوكمة الشركاتعبد الوهاب نصر علي وشحاتة االسيد شحاتة،  .15
 .5007الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

بة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة الرقاعبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة،  .12
، الدار الجامعية، اإلسكندرية، (الواقع والمستقبل) تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال 

 .6002مصر، 

قواعد وأخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة عبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة،  .14
 .5002اإلسكندرية، مصر،  الدار الجامعية،والمراجعة في مواجهة األزمات المالية، 

وأسواق  ةمراجعة الحسابات في بيئة الخصخصعبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة،  .81
 .6004اإلسكندرية، مصر،  الدار الجامعية،المال والتجارة االليكترونية، 

اإلسكندرية، ، الدار الجامعية، موسوعة المراجعة الخارجية الحديثةعبد الوهاب نصر علي،  .82
 .6002مصر، 

، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، مقدمة في تقنية المعلوماتعدنان أبو عرفة وآخرون،  .17
 .5010األردن، 

، دار البداية ناشرون موزعون، عمان، تحليل وتصميم نظم المعلوماتعصام النداف وآخرون،  .11
 .5001األردن، 

، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، لحديثةإدارة المعرفة والتكنولوجيا اعصام نور الدين،  .12
5010. 

، دار الراية الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلوماتعطا اهلل سويلم الحسبان،  .20
 .5002للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

للنشر، عمان،  ، دار وائلاإلدارة اإللكترونيةعالء عبد الرزاق السالمي وخالد إبراهيم السليطي،  .21
 .5001األردن، 

، دار المناهج للنشر والتوزيع، نظم المعلومات والذكاء االصطناعيعالء عبد الرزاق السالمي،  .25
 .1222عمان، األردن، 

 .6000، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة المعلومات والمعرفةعالء فرج الطاهر،  .23

 .0228، دار غريب، القاهرة، مصر، الموارد البشرية إدارةعلي السلمي،  .24

، الدار المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإلليكترونيعلي القباني ونادر شعبان السواح،  .22
 .5002الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
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مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، ، (أسس ومفاهيم)مبادئ اإلدارة علي محمد منصور،  .22
0222. 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، (ماهيتها ومكوناتها)نظم المعلوماتالصباغ،  عماد .27
5000. 

 .5004، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، علم المعلوماتعماد عبد الوهاب الصباغ،  .21
 .6008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد المؤسسةعمر صخري،  .22

، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، وظائف منظمات األعمالعقيلي وآخرون، عمر وصفي  .100
 .0224األردن، 

 .6002، دار المسيرة، األردن، ، تدقيق الحسابات المعاصرةغسان فالح المطارنة .101

، دار المناهج (مفاهيم ومداخل تقنيات تطبيقات عملية)إدارة التكنولوجيا غسان قاسم الالمي،  .105
 .5007عمان، األردن، للنشر والتوزيع، 

تكنولوجيا المعلومات في منظمات غسان قاسم داود الالمي وأميرة شكرولي البياتي،  .901
 .9090، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، (االستخدامات والتطبيقات)األعمال

 .6008، ، دار الخلدونية، الجزائرالوجيز في اقتصاد المؤسسةغول فرحات،  .104
، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، وظائف منظمات االعمال مدخل معاصرزيارة، فريد فهمي  .102

 .5002األردن، 
 .5001، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلداريةفؤاد الشرابي،  .102

 حدباءوحدة  ،نظام المعلومات المحاسبية هاشم يحي السقا، قاسم محسن إبراهيم الحبيطي وزياد .107
 .5002 العراق، جامعة الموصل، والنشر، للطباعة

، دار الفكر ناشرون وموزعون، (أصالة المبادئ ووظائف المنشأة)اإلدارة كامل محمد المغربي،  .101
 .6002 اإلسكندرية، مصر،

، الدار الجامعية، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبيةكمال الدين الدهراوي،  .102
 .5002اإلسكندرية، مصر، 

، الدار الجامعية، دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة كمال الدين محمد الدهراوي، .110
 .6000اإلسكندرية، مصر، 

، مخطط النظام المحاسبي المالي الجديد المستمد من المعايير الدولية للمحاسبةلبوز نوح،  .111
 .6002مؤسسة الفنون المطبعية والمكتبية، الجزائر، 

أثر التقدم في تكنولوجيا المعلومات على الخصائص النوعية حسام الدين أحمد شكر،  ليلى .999
  .9099، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، والكمية للموارد البشرية
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ديوان المطبوعات ، المراجعة وتدقيق الحساباتمحمد التهامي طواهر ومسعود صديقي،  .003
 .6003الجامعية، الجزائر، 

ديوان المطبوعات ، المراجعة وتدقيق الحساباتمحمد التهامي طواهر ومسعود صديقي،  .004
 .6003الجامعية، الجزائر، 

، دار اإلشعاع للطباعة، اإلسكندرية، (المفاهيم والتكنولوجيا) نظم المعلوماتمحمد السعيد خشبة،  .112
 .1217مصر، 

 ،6001، مؤسسة حرس الدولية، القاهرة، مصر، إدارة التسويقمحمد الصيرفي،  .002

 .9001، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، إدارة تكنولوجيا المعلوماتمحمد الصيرفي،  .990
، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، ، أصول المراجعةمحمد الفيومي وعوض لبيب .111

0228. 
 .1222، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، للمؤسسةالمحاسبة العامة محمد بوتين،   .112

، ديوان المطبوعات 2، طالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقمحمد بوتين،  .150
 .6003الجامعية، الجزائر، 

، عمان، ر، دار وائل للنشالمدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةمحمد حسين آل فرج الطائي،  .151
 .5004األردن، 

ديوان المطبوعات الجامعية،  ،(السياسات، الوظائف)مدخل للتسييرمحمد رفيق الطيب،  .066
 .0221الجزائر، 

األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، محمد سمير الصبان ومحمد مصطفى سليمان،  .152
 .6001اإلسكندرية، مصر،  ،الدار الجامعية

، الدار الجامعية، التكنولوجيامقدمة األعمال في عصر وآخرون،  محمد صالح الحناوي .154
 .5004اإلسكندرية، مصر، 

دراسة في نظم المعلومات وتحديث )العصر الرقمي وثورة المعلوماتمحمد صالح سالم،  .152
 .5005اإلنسانية واالجتماعية، اإلسكندرية، مصر  ث، عين للدراسات والبحو (المجتمع

تكنولوجيا االتصال اسي بصلي، مراجعة فضيل دليو وفضة عب محمد عبد الفتاح حمدي وآخرون، .152
 .5011، مؤسسة كنوز للنشر والتوزيع، الجزائر، (االستخدام والتأثير)واإلعالم الحديثة

، دار الشروق، على الكمبيوتر ةالتطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنيمحمد محمد الهادي،  .157
 .1222القاهرة، مصر، 

، إثراء للنشر اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتالعملية مزهر شعبان العاني وشوقي ناجي جواد،  .151
 .5001والتوزيع، عمان، األردن، 

 .6002، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، مبادئ المحاسبة الماليةمسعد محمود الشرقاوي،  .152
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، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة العامةمصطفى أبوزيد فهمي وحسين عثمان،  .120
6003. 

 .0222، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، إدارة المشتريات والمخازنمصطفى زهير،  .121
ألدوات، االنظرية، )مقدمة في نظم المعلومات اإلداريةمنال محمد الكردي وجالل إبراهيم العبد،   .919

 .9001، ر، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مص(التطبيقات
، الدار دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعة منصور أحمد البديوي وشحاتة السيد شحاتة، .122

 .5003الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ، تطبيقات الحاسوب في اإلدارةموسى عبد اهلل حمدان .124

 .6000األردن،
، ، دار المحمدية، الجزائرمراقبة التسيير في المؤسسة االقتصاديةناصر دادي عدون وآخرون،  .031
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 .0228، دار المحمدية العامة، الجزائر، 5، طاقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  .032

، فهرسة الملك 5، ط، أساسيات نظم المعلومات في التنظيمات اإلدارينبيل عزت أحمد مرسي .032
   .5002فهد الوطنية للنشر، السعودية، 

 .5002اإلسكندرية، مصر،  ، الدار الجامعية،التقنيات الحديثة للمعلوماتنبيل محمد مرسي،  .121
، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، التعايش مع التكنولوجيانزار الريس،  .122

 .5001مصر، 

 .1222، معهد الدراسات المصرفية، األردن، ، مبادئ المحاسبةنعيم دهمش وآخرون .140

دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ،مراجعة المعامالت الماليةنواف محمد عباس الرماحي،  .040
 .6002األردن، 

، دار وائل للنشر، عمان، 6، طمدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية هادي التميمي، .145
 .6004األردن، 

هاري رايدر، ترجمة ناصر بن بكر القحطاني وبابكر األمير، راجع الترجمة محمد علي ميرغني،  .142
، ، فهرسة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الرياض، السعوديةعملياتالدليل الشامل في مراجعة ال

0224. 
المحاسبية  رالمحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعاييهوام جمعة،  .144

 .6000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الدولية
، دار صفاء للنشر األعمال والتسويقالحاسوب نماذج وتطبيقات في إدارة هيثم حمود الشلبي،  .921

 .9001والتوزيع، عمان، األردن، 
 .6002، عمان، األردن، ع، األهلية للنشر والتوزياالقتصاد اإلداريوليد إسماعيل السيفو وآخرون،  .042
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، المحاسبة المالية في القياس واالعتراف واإلفصاح وليد ناجي الحيالي وبدر محمد علوان .147
 .5005لنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الوراق ل1، طالمحاسبي

المراجعة وليم توماس وأمرسون هناي، ترجمة ومراجعة أحمد حامد حجاج وكمال الدين سعيد،  .048
 .0222، دار المريخ للنشر، القاهرة، مصر، 1، جبين النظرية والتطبيق

، مكتبة عين شمس، الكمبيوتر ونظم المعلوماتيحي مصطفى حلمي ومحمد السعيد خشبة،  .142
 .1224اإلسكندرية، مصر، 

، مؤسسة اإلسراء للنشر والتوزيع، القاهرة، أساسيات نظم المعلوماتيحي مصطفى حلمي،  .120
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، الوراق للنشر التسويق اإللكترونييوسف جحيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العبادي،  .121
 .5002والتوزيع، عمان، األردن، 

، دار وائل للنشر، عمان، 2، ط(منظور تكنولوجي) اإلدارية نظم المعلوماتمزهر شعبان العاني،  .125
 .2112األردن، 

، دار المناهج للنشر 2، طنظم المعلومات المحوسبةمحمد نور برهان وغازي إبراهيم رحو،  .122
 .2112والتوزيع، عمان، األردن، 

دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،إدارة تكنولوجيا المعلوماتخضر مصباح الطيطي،  .124
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،  دار وائل للنشر، عمان، 2، طمنظمات األعمال المفاهيم والوظائفمحفوظ جودة وآخرون،   .122
 .2112، األردن

، دار وائل للنشر 7، ط(الناحية النظرية والعلمية) علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبد اهلل،  .257
 .225، ص2122والتوزيع، عمان، األردن، 

، دار وائل للنشر والتوزيع، 2، ط(اإلطار النظري) تدقيق الحساباتإيهاب نظمي واني العزب،  .256
 . 2122عمان،  األردن، 

المخطط المحاسبي ) المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي عبد الرحمان عطية،  .252
 .2122الجزائر،  دار النشر جيطلي،  ،2ط، (الجديد
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 . 2122وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،
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 المجالت: ثانيا
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شيد أداء المراجعين والمحاسبين الجزائريين للتقليل من مخاطر تر " وحكيمة مناعي،  لعماريأحمد  .020
، 41السنة السابعة، العددعلوم إنسانية،  مجلة، "االنحراف في إنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية

 .6000جامعة باتنة، الجزائر، 

، جامعة مجلة العلوم اإلنسانية ،"طبيعة وأهمية نظام المعلومات المحاسبية " أحمد لعماري،  .125
 .5001، نوفمبر، 1محمد خيضر بسكرة، العدد

 دراسة الحسابات تدقيق مهنة تطوير في المعلومات تكنولوجيا دور" الشنطي، نمر محمد أيمن .023

 االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة ،"الهاشمية األردنية المملكة في التدقيق مكاتب على تطبيقية

 .6000، األردن، السابع والعشرون العددالجامعة، 

مجلة ، "مراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية وآفاقها المستقبلية"بن عنتر عبد الرحمان،  .024
 .6006، العدد الثاني، جامعة محمد خيضر، الجزائر، العلوم اإلنسانية

 ذات العامة للمؤسسات المؤتمتة المحاسبية المعلومات نظم على الرقابة إمكانية"، الحكيم مسلم سليم .021

 للعلوم دمشق جامعة مجلة المالية، للرقابة المركزي الجهاز قبل مفتشي من االقتصادي الطابع

 .6000العدد األول،  ،62المجلد والقانونية،  االقتصادية

تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات في منظمات " عصام محمد البحيصي،  .022
سلسلة الدراسات )العلوم اإلسالمية مجلة، ("دراسة استطالعية للواقع الفلسطيني)لاألعما

 .5002، غزة، فلسطين، 1، العدد14، المجلد(اإلنسانية

مدى مواكبة المدققين الداخليين لمتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة "، عطا اهلل الحسبان .022
 .6002، األردن، 0، العدد04المجلدمجلة المنارة، ، "الداخلية في شركات المساهمة العامة األردنية

 ومخاطر المعقدة المعلومات تكنولوجيا ظل في الحسابات مراقب دور"الدوغجي،  حسين علي .028

 .6008، ، بغداد16، العدد04المجلدواإلدارية،  االقتصادية العلوم مجلة، "التدقيق

 المعلومات وجودة تكلفة على (SCF)المالي المحاسبي النظام تطبيق أثر"قويدر،  حاج قورين .961
 .2192، جامعة الشلف، الجزائر، 91العدد مجلة الباحث،، "المعلومات تكنولوجيا ظل في المحاسبية

مدى كفاءة نظم معلومات الموارد البشرية في "  إبراهيم المدهون وأمل إبراهيم أبو رحمة، محمد .170
، (سلسلة الدراسات)مجلة الجامعة اإلسالمية ، "وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة

 .5001، المجلد السادس عشر، العدد الثاني

القرارات مجاالت مساهمة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية في تحسين  يوسف محمود جربوع، .171
سلسلة الدراسات )مجلة الجامعة اإلسالميةاإلدارية للشركات المساهمة العامة في فلسطين، 

 .6002المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، غزة، فلسطين،  ،(اإلنسانية

 :المؤتمرات والندوات:ثالثا
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المؤتمر الوطني الثامن حول إلصالح المحاسبي ومهنة التدقيق في الجزائر، أحمد لعماري، ا .175
،  جامعة المستجدات العالمية المعاصرة مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق في ضوء

  .6000أكتوبر 15و11سكيكدة، الجزائر، يومي 22أوت50

وعلون محمد األمين، تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على عملية التدقيق،  تومي ميلود .262
والمشاكل المحاسبية  األزمات المالية الملتقى الوطني الرابع حول تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة

 . 2122نوفمبر  22،  21، جامعة عمار ثليجي باألغواط، الجزائر، يومي المعاصرة
أعضاء هيئة التدريس ألهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية حسن علي الزعبي، إدراك  .264

المؤتمر العربي السنوي الخامس في اإلدارة الخاصة،  اإلرشاد األكاديمي في جامعة العلوم التطبيقية
 .2114نوفمبر  24، 26، جمهورية مصر العربية، شرم الشيخ

التشخيص المالي للمؤسسة االقتصادية من منظور التحليل الوظيفي للميزانية ، حسين بلعجوز .971
، المركز الجامعي محمد حول التشخيص المالي للمؤسسات االقتصادية الملتقى الوطنيالمالية، 

 .2122ماي  22-22الشريف مساعدية سوق أهراس، الجزائر، يومي 
الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في المؤتمر حوري زينب، التدقيق بين الحاضر والماضي،  .172

سكيكدة،  22أوت50جامعة  الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة،
 .6000أكتوبر 15و11الجزائر، يومي

الملتقى الوطني األول زبيري رابح، دور أنظمة المعلومات في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة،  .177
 55، جامعة الجزائر،االقتصادي الجديد الجزائرية وتحديات المناخ حول المؤسسة االقتصادية

 .5002أفريل52/
المؤتمر الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في زعيبط نور الدين، المعايير الدولية للتدقيق،  .028

سكيكدة،  11أوت60جامعة  الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة،
 .6000أكتوبر 15و11يوميالجزائر، 

وفق النظام المحاسبي  –ساحل فاتح ، دور حساب النتائج حسب الطبيعة زويتة محمد الصالح  و  .971
، التشخيص المالي للمؤسسات االقتصادية حول وطنيالملتقى الفي قياس أداء المؤسسة،  -المالي

 .2192ماي  22-22يومي  ، الجزائر،سوق أهراس المركز الجامعي محمد الشريف مساعدية
المؤتمر ، دور المراجعة الخارجية في إرساء دعائم حوكمة الشركاتشوقي جباري وفريد خميلي،  .080

الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة 
 .6000أكتوبر 15و11سكيكدة، يومي 22أوت50جامعة 
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المؤتمر ، الدولية، والممارسات الجزائري الواقع بين الداخلي التدقيق نشاطعبد الرحمان، العايب  .111
الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المستجدات العالمية 

  .6000أكتوبر 15و11سكيكدة، الجزائر، يومي 11أوت60جامعة  المعاصرة،

نظم المعلومات على أداء المؤسسات  م، أثر استخداعبد النور موساوي وهدى بن محمد .115
الِمؤتمر الثاني لكلية األعمال ، (الجزائردراسة تطبيقية على شركات التأمين في )االقتصادية

 .5002أفريل12، 14، بجامعة األردن في بيئة األعمال الحديثة

المؤتمر ، فاطمة عبد جواد، أثر تكنولوجيا المعومات في نظام الرقابة الداخلية واألمور المالية .112
المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية والمالية،  ةالعلمي األول حول الدراسات المحاسبي

 .5010، بغداد، أكتوبر نبالتعاون مع ديوان الرقابة والمالية ونقابة المحاسبين العراقيي

" خارجيقحموش سمية، مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تطوير عملية التدقيق الدودي سهام و كر  .114
الملتقى الوطني الرابع حول تأهيل ، "دراسة تحليلية ألراء عينة من مدققي الحسابات لوالية بسكرة

، جامعة عمار ثليجي والمشاكل المحاسبية المعاصرة األزمات المالية مهنة التدقيق لمواجهة
 .2122نوفمبر  22،  21باألغواط، الجزائر، يومي 

المؤتمر الوطني الثامن التدقيق االجتماعي بين رهانات الواقع وتحديات المستقبل،  د سكاك،مرا .112
جامعة   ضوء المستجدات العالمية المعاصرة، حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق في

 .6000أكتوبر 06و00سكيكدة، الجزائر، يومي 11أوت 60

اخلي في تفعيل محاسبة المواد بالمؤسسة مقيمح صبري وبوعنان نور الدين، دور التدقيق الد .082
في الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المؤتمر الوطني الثامن حول مهنة التدقيق االقتصادية، 

 .5010أكتوبر 06و00سكيكدة، الجزائر، يومي 11أوت60المستجدات العالمية المعاصرة،  جامعة 

وتطوير اإلبداع التكنولوجي في  تسيير الموارد التكنولوجية، قرين عليو  كالمال عبد هبال .082
والتحدي التنافسي للمؤسسات  المعرفة الركيزة الجديدة: الملتقى الدولي حول، المؤسسة

 .6001نوفمبر  06/03، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، يوميواالقتصاديات

المؤتمر ، أثر الهندسة المالية الحديثة على فعالية دور التدقيق وحوكمة الشركات، هوام جمعة .111
واألفاق في ضوء المستجدات العالمية  الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع

  .6000أكتوبر 15و11سكيكدة، يومي 22أوت50جامعة  المعاصرة،

 حول وطنيالملتقى الوهيبة ناصري، نظام المعلومات المحاسبية أساس للتشخيص المالي،  .112
، سوق أهراس ، المركز الجامعي محمد الشريف مساعديةاالقتصاديةالتشخيص المالي للمؤسسات 

 .2192ماي  22-22يومي  الجزائر،

 :القوانين والمراسيم: رابعا 
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 ،45العدد ،،المطبعة الرسمية، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .120
والمتعلق بمهن الخبير المحاسب  6000جوان  62المؤرخ في  00-00 المرسوم التنفيذي رقم

  .00/04/6000 ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،  الموافق ل

المرسوم  ،51، المطبعة الرسمية، العددالجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .121
والمتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك  07/04/5002المؤرخ في ،110-02التنفيذي رقم

 .5002، اسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآلليالمح

 :أطروحات
، في العلوم االقتصادية همذكرة دكتورا، دور اإلنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق، إبراهيم بختي .026
 .6003-6006، جامعة الجزائر، (غير منشورة)

في المحاسبة التحليلية نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار درحمون هالل،  .122
، مذكرة دكتوراه في العلوم االقتصادية، فرع نقود ومالية، غير منشورة، جامعة المؤسسة االقتصادية

 .5002-5004الجزائر، 

إشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة العايب ياسين،  .124
، جامعة  منتوري (غير منشورة )، مذكرة دكتوراه في العلوم االقتصادية والمتوسطة في الجزائر

 .5011-5010قسنطينة، 

غير )، أطروحة دكتوراه دولة، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدوليةصالح الدين،  .225
 .2112، 2116، الجزائر، (منشورة

 :المواقع اإللكترونية: خامسا
        60/00/6006 :الموقع على المراجعة في ظل المعالجة اآللية للمعلومات،لطيفة المرجاني،  .122
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