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 ﴾ ألزيدنكم شكرمت لئن ﴿: تعاىل هللا قال

 ﴾هللا يشكر ال الناس يشكر ال من ﴿: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 وخالص االمتنان وعظيم الشكر جبزيل أتقدم أن إال يسعين العمل،ال هذا إلعداد وفقين الذي هلل حلمداو  الثناء بعد

 إىل الوالدين الكرميني حفظهما هللا  التقدير

 وإشراف ومتابعة وتوجيه وإرشاد نصح من هتبذل ما على* حسيين ابتسام*ة املشرفة األستاذ إىلو 

بوالية  شركة الزغبيات إلنتاج اجلبس*و *حممد أمني علون*و*بن خليفة بلقاسم*ةذتاخاصة  لألس حتية كذلك

 م يلومساعدهتم دعمه على*الوادي

 لكافة أعضاء اللجنة على قبول مناقشتهم ملذكريت وشكر خاص

 *ضيف آسيا *و *صر الدين جبايل ان*خاصة  بعيد من أو قريب من البحث هذا إعداد يف ساهم من كل  إىل

 إبذن موفقة حياة هلم ابلتمين حماسيب فحص 2016 دفعةيئ  وزمياليت زمال كافة  إىل تقدمأ أن خرألا يف يفوتين الو 

 هللا

 

 

 

 

 

 



 

 احلمد هللا الذي جعلنا نصل اىل هذه املرتبة يف العم أهدي عملي إىل:

من هي رمز سعاديت وأمل حيايت اىل أهم وسادة للحب واحلنان إىل من شاركتين كل األفراح واالحزان اليت أعطت 

 دون أن تنتظر شكرا أو مقابل

 " هدى"لفظ على لساين أمي احلبيبة  من راحتها ابعت ولسعاديت اشرتت إىل احلى

إىل اتج رأسي الذي كان دوما جبانيب نورا يبحث عن درب علمي إىل الذي بذل كل ما استطاع من أجل مستقبلي 

 حظهما هللا" عبد الكامل" إىل من أعطى ومل يطلب مين أيب احلبيب 

 إىل أسري فؤادي ونور حيايت على شاطئ رمست فيه سفن أفراحي وأحزاين

 ىل أنوار عيين كلما نظرت إليهم ازددت تعلقا ابحلياة إىل سندي وقويت يف احلياة إخويتا

 " اميان، سهام، حممد أمني، إلياس"

 " عائلة بيه، عائلة جاب هللا"  وإىل عائليت اليت اسعد بيها

"صفاء، يدمي حمبتنا وإىل من شاركوين مشواري الدراسي صديقايت الاليت غمرنين حببهن واحرتامهن أسأل من هللا أن 

متمنية هلم  عفاف، سيدة عائشة، سارة، فطيمة، خولة، آسيا، هند، اميان، اكرام، ابتسام، آسيا، اشراق"

 التوفيق والنجاح

 وإىل كل من نسيته حرويف

 

 



 

  امللخص



 امللخص
 

 

 :ملخص

نظام املعلومات احملاسبية، وذلك من ة دور املدقق الداخلي يف حتسني ىل معرفهتدف هذه الدارسة بشكل رئيسي إ   
 -  "الزغبيات إلنتاج اجلبس"الشركةإبجراء دراسة ميدانية طار تطبيقي يتمثل طار نظري ملوضوع الدارسة وإقدمي إخالل ت
ىل املالحظة واملقابالت املوضوع وكشف عن ابعاده، اضافة إ خمتلف جوانبحيث متكننا من التعمق وفهم  -الوداي

 الواثئق والبياانت.والتحليل و 

ومات احملاسبية، يبني أن للتدقيق ونظام املعل ن عالقة بني التدقيق الداخليىل نتائج كان من بينها أولقد مت التوصل إ
من خالل بناء ملعلومة احملاسبية وتقليل أخطاء هذه االخرية أتكيد امسامهة كبرية ودور فعال وذلك من خالل  الداخلي

 نظام رقابة سليم.

 نظام الرقابة الداخلية.قوائم املالية، ، اخليالد التدقيقنظام املعلومات احملاسبية،  :الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص
 

 

Résumé: 

  Le but de cette étude est de savoir le rôle du précision interne pour 

améliorer le système d’information comptable en fournissant un cadre 

conceptuel pour l’étude et le thème cadre pratique est représentée par 

société « AlZaghbiat pour production du plâtre » El-Oued. 

 Dont  nous pouvons aller plus loin et comprendre les différents aspects du 

sujet et a révélé ses dimensions, en plus d’observation et des entrevues, des 

analyses, des documents et des données 

Les résultats ont été atteints, y compris la relation entre précision interne et 

le système d’information comptable, montre la grande contribution et le 

rôle efficace de cette précision interne confirmation de l’information 

comptable en réduisant les erreurs et les dangers possibles en construisant 

un système de contrôle sain. 

Mots-clés : système d’information comptable, précision interne, listes 

financières, système de contrôle interne. 
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 :متهيد

صحاب القرار يف كل املؤسسات االقتصادية تكثيف ما على أاز انت العوملة املعلوماتية، أصبح ليف ظل حتدايت ورها     
قرارات دقيقة العتماد عليها يف صناعة واختاذ ا معلومات حماسبية دقيقة، ميكنهمالسعي اجلاد يف سبيل احلصول على 

 وسليمة.

صبحت هتمام املتزايد لاملعلومات ت ى أكنظام مميز خاصة بعد تطورها مع مرور الزمن من خالل االن احملاسبة تربز  إذ أ    
قدم االنظمة الوظيفية تيث جنده حيتل موقعا علومات احملاسيب، الذي يعترب من أنظاما متكامال مشكال مايعرف بنظام امل

لية عن خرى، ولتحقيق هدف معاجلة البياانت املاالوظيفية األنظمة ا لعالقته املتشابكة مع خمتلف األمتميزا يف املؤسسة نظر 
ها ىل معلومات حماسبية مستخلصة من القوائم املالية ومدى تعبي طريق التسجيل والتبويب ولتلخيص مدخالهتا لتحويلها إ

 ذلك يتطلب وجود املراجعة الداخلية.عن الوضعية احلقيقة للمؤسسة 

يتها اىل تد كبي، على مدى جناتها وفعالتوقف رقابة بصفة عامة تيث تهم ادوات المن أ ويتمثل التدقيق الداخلي    
و يف أي مؤسسة يساعد على اكتشاف أي احنرافات أو تالعبات أتدقيق الداخلي نظام فعال للن وجود مما الشك فيه أ

 . ورمسالسياسةاملتبعةمنطرفاملؤسسةراراتالقعتمادعليهافياختاذالميكناخطاء قبل وقوعها يف السجالت والدفاتر احملاسبية اليت أ

 اوال : االشكالية 

 مما سبق ميكن صياغة إشكالية املوضوع كالتايل: 

يف شركة "الزغبيات إلنتاج اجلبس" والية كيف يساهم دور املدقق الداخلي يف حتسني نظام املعلومات احملاسبية  -
 ؟الوادي 

 سئلة الفرعية التالية:بعض األ ذه االشكالية البد من طرحجل االجابة على هومن أ

 هل ميثل نظام املعلومات احملاسبية عنصرا أساسيا يف توفي املعلومات الالزمة لاجلودة املطلوبة؟.  -
 نقاط القوة والضعف لنظام الرقابة الداخلية؟. على اكتشاف وابراز يعمل التدقيق الداخليكيف  -
 انظمة الرقابة الداخلية؟النظام املعلومات احملاسبية و كيف تؤثر التكنولوجيا املعلومات اجلديدة على عمل  -

 



 مقدمة
 

 ب
 

 اثنيا: الفرضيات

 ولتسهيل االجابة على التساؤالت الفرعية السابقة، نصيغ الفرضيات التالية:
 يعد نظام املعلومات عنصرا اساسيا يف توفي املعلومات الالزمة لاجلودة املطلوبة. -
 على اكتشاف وابراز نقاط القوة والضعف لنظام الرقابة الداخلية. يعمل التدقيق الداخلي -
 على نظام املعلومات احملاسبية. أتثيللتطورات اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  -

 البحث انختيار اثلثا: أسباب ا

 شخصية:و  ذهذا املوضوع ألسباب موضوعية ن اختيارانإ

 سباب املوضوعية :األ -
التحوالت اليت شهدها احمليط الذي  سني نظام املعلومات احملاسبية بعدقصد حت للتدقيق الداخليتاجة املؤسسات  -

 تنشط فيه.
أمهية املعلومة اليت ينتجها نظام املعلومات احملاسبية يف املؤسسة للحصول على معلومات موثوقة وتفادي االخطاء  -

 واكتشافها.
 واملسؤولية السلطة توزيع كيفية  تقييم خالل من وذلك الداخلية، مراجعةلل الفقري العمود الداخلية الرقابة نظام يعترب -

 .وجد إن اخلطأ مرتكب مسؤولية وحتديد ،املؤسسة داخل
 سباب الشخصية:األ -
 .التدقيقمهنة  لتعمق ومعرفةامليل الشخصي  -
 ونظم املعلومات احملاسبية يف مناهج الدراسة. للتدقيق الداخليالتداول الكبي  -
 مواصلة البحث يف املوضوع.امكانية  -

 مهية البحث رابعا: أ

، وذلك تطويره ورفع كفاءتهة على مستوى املؤسسات وتاجاهتا لمهية نظام املعلومات احملاسبيالدراسة أمهيتها من أ تكتسي
ميكن االستغناء ة ال ن املراجعة الداخلية أداة ادارية فعالكما أة والدقة يف املعلومات احملاسبية،  كرب قدر من الثقبضمان أ

دراج جمموعة من التصحيحات وأتكد تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل كشف نقائصه وإهنا تعمل على عنها، حبيث أ
 تساهم يف حتسني نظام املعلومات احملاسيب. فإهناعلى تطبيق اللوائح واالجراءات املوضوعة. ولالتايل 



 مقدمة
 

 ت
 

 هداف البحثخامسا : أ

على نوعية  ثره،وأسني نظام املعلومات احملاسيبيف حت داة فعالةأ ملؤسسة لاعتبارهلاقيق الداخلي التدمهية حماولة إبراز أ -
 علومات احملاسبية.امل

 براز مفهوم نظام املعلومات احملاسبية وعرض مكوانته.حماولة إ -

 سادسا: صعوابت البحث

 من الصعولات اليت واجهت الباتث نذكر منها: 

 طويلة. ولفرتات خلروجها،نظرا استعارة الكتب صعوبة -
 معلومات اليت ختص كامل  على احلصول الصعب فمن تساس املوضوع لكون التطبيقية واجهة صعوبة الدراسة ما يفأ -

 بعضان  إال احملاسيب املعلومات نظام مسامهة املدقق الداخلي يف حتسني عن أتكلم أن ما جمرده ألن املؤسسة
 وترتمجها وظائفهم، أداء يف وكفاءهتم ملؤهالهتم الشخصي التقييم أشكال من شكل يعتربونه ألهنم يتقبلوامل  األشخاص

 سرية أهنا حبجة الواثئق أو تااالستفسار  أو املعلومات بعض تقدمي يف التماطل أو الصعولات بعض خلق يف تصرفاهتم
 .أوخاصة

 سابعا: منهج البحث

املتبناة والوصول اىل اهداف الدراسة اعتمدان على املنهج  انطالقا من التساؤالت املطروتة هبدف اثبات صحة الفرضيات
، لومات احملاسبية، وخمتلف مكوانتهالوصفي التحليلي للدراسة النظرية، وذلك لالتطرق اىل مفاهيم خاصة لالنظام املع

اىل حتسني نظام املعلومات احملاسبية،واعتمدان ايضا بغرض معرفة دورها يف  اىل عرض مفاهيم التدقيق الداخليلاإلضافة 
 املنهج دراسة تالة الذي ميكننا من التعمق يف املوضوع من خالل زايرتنا امليدانية للمؤسسة حمل الدراسة.

 اثمنا: دراسات سابقة:

الداخلية  "بعنوان تقييم دور املدقق الداخلي يف حتسني نظام الرقابة2014، حممد علي حممد اجلابريدراسة " -1
لنظم املعلومات احملاسبية يف شركات التأمني العاملة يف اليمن"، تناولت هذه الدراسة اىل مفاهيم للتدقيق الداخلي والرقابة 
الداخلية، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي من خالل تصميم استبانة مت توزيعها على عينة الدراسة اليت 
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( 25خليني يف االدارات العامة للمراكز الرئيسية لشركات التأمني يف مدينة صنعاء، وبلغ عددها )متثلت يف املدققني الدا
 استبانة.

ان خربة وكفاءة املدقق الداخلي ذها أتثي يف حتسني نظام الرقابة الداخلية لنظم  صلت اىل جمموعة من النتائج امهها،وتو 
املعلومات احملاسبية، والتزام املدقق الداخلي برفع التقارير دورية اىل جملس االدارة املتضمنة اوجه القصور يف نظام الرقابة 

علومات احملاسبية، كما جيب ملدقق الداخلي أن يتمتع نظام الرقابة الداخلية لنظم املالداخلية له أتثي هام يف حتسني 
 لاحليادية والنزاهة له دور هام يف حتسني نظام الرقابة الداخلية لنظم املعلومات احملاسبية.

" بعنوان " التدقيق الداخلي يف اطار توكمة الشركات ودوره يف زايدة قيمة 2009،  العاين والعزاويدراسة " -2
سة اىل الوقوف على مدى أتثي التدقيق الداخلي يف قيمة الشركات املدرجة يف سوق العراقي هدفت هذه الدرا "الشركة

لألوراق املالية وذلك من خالل اختيار اتد املؤشرات اوليات وتطبيق توكمة الشركات اليت متارس لالتدقيق الداخلي ، 
فهوم توكمة الشركات وبيان دور ذلك تيث تناولت هذه الدراسة بيان مدى تطور التدقيق الداخلي نتيجة لظهور م

تيث اعتمدت هذه الدراسة على منهجني االستقرائي واالستنباطي يف اختيار  . التطور يف خلق قيمة اضافية للشركة
فرضية الدراسة اذ اعتمدت على تقارير املالية النوعية للمصارف عينة الدراسة التقارير املالية لسوق العراق لألوراق املالية 

ك اعتمدت على حتليل االستبانة أبساليب اتصائية دقيقة ،وقد استخدمت الدراسة االستبانة واليت مت توزيعها على وكذل
العاملني املختصني لاإلدارة واحملاسبة والتدقيق يف عينة من الشركات املسامهة املدرجة يف سوق االوراق املالية ومن مث حتليل 

وتوصلت هذه الدراسة اىل نتائج امهها التأثي الواضح للتدقيق الداخلي يف قيمة  . يةاالجالات لاستخدام التوزيعات التكرار 
الشركة و رفعها للرايدة ، وكذلك التقدم احلاصل يف التدقيق الداخلي ووظائفه لكن لالرغم من هذا التطور مل يصل اىل 

التوصل اليها فهي ضرورة تطوير التدقيق  املدى الذي يليب متطلبات توكمة الشركات ، اما ماهو أهم التوصيات اليت مت
الداخلي وتفعيل وظائفه من منظور توكمة الشركات وهي تقومي وحتسني عمليات الرقابة الداخلية وادارة املخاطر وتوكمة 

 .الشركات
، بعنوان " مسامهة املراجعة الداخلية يف تقييم نظام املعلومات 2008 -2007، عيادي حممد ملنيدراسة "  -3

 يب للمؤسسة".احملاس

هدفت هذه الدراسة اىل ابراز اسس النظرية التطبيقية والقانونية اليت يرتكز عليها نظام املعلومات املايل، ومسامهة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطوير نظام املعلومات احملاسيب املايل، واثر ذلك على حتسني نوعية املعلومات 

الدورة سة على دراسة ميدانية يف " املديرية التجارية للمؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعية احملاسبية، واعتمدت هذه الدرا
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املبيعات املقبوضات" قامت على وصف الدورة املبيعات واملقبوضات لقسم الفوترة/ التحصيل وذلك لاستخدام ادوات 
املقبوضات"تيث توصلت هذه الدراسة  –يعات املراجعة و خريطة التدقيق، اضافة اىل ملئ قائمة االستقصاء لالدورة املب

اىل النتائج أمهها اىل ضرورة تصميم اجراءات ختص على ضرورة التأكد من قدرة الزبون املالية على تسديد مستحقاته 
وذلك لالتعاون مع قسم الفوترة/ التحصيل قبل قبول اي طلبية، ويكون ذلك بتحديث مستمر لبطاقات للزلائن واعداد 

ن الطلبيات قيد التنفيذ وقدرة املؤسسة االنتاجية) االمكانيات البشرية واملادية( تسمح مبتابعة فعالة موازانت زمنية ع
تكون فعالية أكرب يف حتصيل احلقوق وتفعيل انتقال املعلومات  لعمليات االنتاج، اعادة تصميم اجراءات التحصيل حبيث

 بني القسم التجاري وقسم التحصيل.

، بعنوان " دور املعلومة احملاسبية يف اختاذ قرار االستثمار املايل مع دراسة تالة 2004،سليمة نشنشدراسة   -4
 "اجلزائر، املدرسة العليا للتجارة".

تناولت هذه الدراسة البحث يف مدى وامهية وفعالية املعلومات خاصة احملاسبية منها يف اختاذ قرار االستثمار املايل، 
ن هناك قصور كبي يف معرفة اجراءات التعامل يف السوق املالية  الدراسة امليدانية تبني أليها يفومن خالل النتائج املتوصل ا

لاجلزائر، نظرا لغياب او قلة املعلومات احملاسبية، ولالتايل أتجيل املستثمر لقراراته، علما أن هذه الدراسة اقتصرت على 
 املستثمر الفرد دون املؤسسة.

لداخلي ونظام املعلومات احملاسبية اىل ضرورة تفعيل دور املدقق الداخلي من خالل ويرجع االهتمام موضوع املدقق ا
تتبع جوانب القصور والثغرات اليت تؤدي اىل ضعف نظام املعلومات احملاسبية للعمل على رفع وحتسني  نظام املعلومات 

 احملاسبية بصورة سليمة ومبا حيقق أهداف املؤسسة.

 : هيكلة البحثاتسعا

 :فصول لثالثة دراستنا تقسيم ارأتينا املوضوع جبوانب اإلملام قصد

مدخل عرض قمنا بمن خالله تيث طار املفاهيمي تول النظام املعلومات احملاسبية يف الفصل األول اإل تيث تناولنا
نظام املعلومات احملاسيب  مكوانتىل وتطرقنا ايضا إاألطراف املستعملة ذهو  للنظام املعلومات احملاسيب يتضمن بعض املفاهيم

 داري ومعايي تصميمه.بتبيني عالقته لالنظام اإلو  ،
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قمنا تيث يف حتسني نظام املعلومات احملاسبيةاملدقق الداخلي واسهاماته الذي يتمثل يف الفصل الثاين  وأما يف     
مارسة املهنية يضاح املإو  وأساسياتهخصائصه التارخيي و  عرض تطوره من خالللالتعرف على مدخل للتدقيق الداخلي 

علومات احملاسبية الذي نبني نظام املفي حتسني املدقق الداخلي فاعلية، وتطرقنا إىل ماهية الرقابة الداخليةو للتدقيق الداخلي
 .ذه البياانتق الداخلي يف حتسني هاملدق ومسامهةقابة الداخلية والتدقيق الداخليعالقة النظام املعلومات احملاسبية بنظام الر 

تقدمي شركة " مت تيث  -الوادي -س"اجلبإلنتاج"الزغبيات  خمصص لدراسة امليدانية يف شركةأما الفصل الثالث واالخي
سة نظام درا"و إلنتاج اجلبس –يف الشركة" الزغبيات نظام املعلومات احملاسبية املتبع واقع و ،إلنتاج اجلبس" –الزغبيات 

 وذلك لعدم وجوده. الرقابة الداخلية للشركة



 

اإلطار املفاهيمي حول النظام 
 املعلومات احملاسيب

 



 الفصل األول :                                    اإلطار املفاهيمي حول النظام املعلومات احملاسيب

 

 
2 

 متهيد:

املعامالت احملاسبية أنه يقتصر يف البداية على بعض  سيب أول نظام ظهر يف املؤسسة، رغميعترب نظام املعلومات احملا    
داخل وخارج  األطرافيف العصر احلاضر سلعة ذات قيمة وفائدة للعديد من  أصبحتاملعلومات  إالأن،البسيطة فقط

نظام املعلومات  إذأصبحفشل املؤسسة يتحدد بناءا على طبيعة املعلومات املتوفرة ودقة البياانت،  أواملؤسسة وجناح 
 أمهيةيفرزه من خمرجات ملا هلا من ، وتتجلى أمهيته من خالل ما اإلداريالفرعية لنظام املعلومات  األنظمةاحملاسيب من أهم 

من املهم دراسة خمتلف دورات العمليات ملعرفة  األساس، وعلى هذا األساسيةوتشكل مدخالته لكافة املستخدمني 
اليت تتحكم يف انتقاهلا هبدف ضمان تدفق بياانت مالئمة  واإلجراءاتخمتلف الواثئق اليت تستخدم يف املؤسسة 

 للمؤسسة.

 : ةعموميات حول نظام املعلومات احملاسبي املبحث االول 
 ةينظام املعلومات احملاسبمكوانت :املبحث الثاين 
 :ابلنظام االداري واالنظمة الفرعية االخرى ومعايري تصميمه ةنظام املعلومات احملاسبيعالقة  املبحث الثالث 
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 ية نظام املعلومات احملاسبحول عموميات املبحث االول : 

تقارير مالية تساعد قوائم و جتسد املعلومات احملاسبية املخرجات النهائية لنظام املعلومات احملاسبية يف شكل    
سنحاول تقدمي يف هذا املبحث  و، جودة هذه املعلومة ى.وهذا يعتمد على مدتخدميها يف اختاذ القرار املناسبمس

وامهية وشروط فعالية نظام املعلومات احملاسبية و العوامل اليت لنظام املعلومات احملاسيب ومعرفة اهم خصائصه  مفهوم
 تعيقه.

 نظام املعلومات احملاسبية  مفهوماملطلب األول: 

 اإلداراتيعترب نظام املعلومات احملاسيب يف الوقت احلايل اجلهة املسؤولة عن توفري املعلومات املالية والكمية جلميع    
 . األخرى واألطراف واألقسام

 :نظام املعلومات احملاسبية تعريفأوال :

 قبل التطرق لتعريف نظام املعلومات احملاسبية نتطرق ملفهوم نظام املعلومات كما يلي:

 :تعريف نظام املعلومات -1

 :لعلمية ومن بني أهم هذه التعاريفا اجتاهاتتعددت التعاريف اليت قدمت لنظام املعلومات واختلفت ابختالف      

املعاجلة وتوزيع املعلومات من  ،التخزين ،املراقبة ،اليت تضمن القياس واالتصاالتيعترب نظام املعلومات جمموعة الوسائل " 
 .1"اجل توفريها يف املكان والوقت وابلشكل املناسب

لتتحول إىل  جمموعة من العاملني و اإلجراءات اليت تقوم بتجميع البياانت ومعاجلتها ونقلها "على انه ويعرف أيضا
 .2"معلومات مفيدة وإيصاهلا إىل املستخدمني ابلشكل املالئم والوقت املناسب من أجل مساعدهتم يف أداء الوظائف

 املعلومات احملاسبية:نظام  تعريف -2

 جمموعة من العناصر تتفاعل معا يف سبيل إنتاج معلومات مالية"ميكن تعريف نظام املعلومات احملاسبية على أنه و    
 .12 "وغري مالية مفيدة لعملية اختاذ القرار

                                                             
جامعة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية  ،احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدوليةأمهية اصالح النظام ،مدين بن ابلغيث 1

 .54ص  ،2004اجلزائر سنة 
 .17ص ، 2001،الدار اجلامعية اإلسكندرية  ،مدخل معاصر يف نظام املعلومات احملاسبية، كمال الدين مصطفى الدهراوي  2
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أجزاء األساسي واهلام من نظام املعلومات اإلدارية يف جمال األعمال الذي يقوم حبصر وجتميع "ويعرف أيضا على أنه
مث يقوم بتشغيل هذه البياانت وحتويلها إىل معلومات مالية مفيدة ؤسسة املالبياانت املالية من مصادر داخل وخارج

 .2"ملستخدمي هذه املعلومات داخل وخارج  املؤسسة

أحد مكوانت تنظيم إداري خيتص جبمع وتبويب ومعاجلة وحتليل, وتوصيل املعلومات املالية كما انه يعرف على انه " 
 .3ة" رارات األطراف الداخلية واخلارجيالق الختاذوالكمية 

بتوفري املعلومات اليت الذي يقوم ومن هنا نالحظ أن نظام املعلومات احملاسبية جزء ال يتجزأ من نظام املعلومات اإلدارية 
ومجيع نظام املعلومات هتدف إىل توفري املعلومات املالئمة من أجل اختاذ قرارات  ،تؤثر على نشاطات املؤسسة ككل

 صحيحة تساعد على حتقيق األهداف.

 :خصائص نظام معلومات احملاسبية: اثنيا
 وتتمثل خصائص نظام املعلومات احملاسبية كما يلي :

 اختصار للخصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةيوضح ( : 01الشكل رقم )
 

 
 31ص ، 2004،طبعة االوىل، دار احلامد،االردن،أسس احملاسبية املالية ،: حنان حلوة رضوان وآخروناملصدر 

 سية و اثنوية :يجتد أن التصنيف ينقسم إىل خصائص رئ(10شكل)ال من انطالقا

                                                                                                                                                                                                          
 .21ص  ،2005دار وائل للنشر األردن  ،احملاسبة اإلدارية لرتشيد القرارات التخطيطية،خليل عواد ابو حشيش 1
الدار اجلامعية  ،حتليل و تصميم النظم نظام احلاسوب( ،االطار الفكري و النظام التطبيقية , النظام اليدوي(نظام املعلومات احملاسبية، أمحد حسني علي حسني2
 .27ص  ،2008،اإلسكندرية  ،
 .33، ص2011دار املريخ للنشر، القاهرة  ،)مدخل معاصر (نظام املعلومات احملاسبيةأمحد زكراي زكي عصيمي، 3
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 سية:يخصائص الرئ -أ
اليت تعد من أجلها ولكي تكون  واألغراضويقصد هبا وجود عالقة وثيقة بني املعلومات املستمدة من احملاسبة املالئمة: -

هذه املعلومات مفيدة جيب ان تكون ذات عالقة وثيقة ابختاذ قرار أو أكثر من القرارات اليت ينفذها من يستخدمون تلك 
 .1تغيري يف اجتاه القرار  أحداثاملعلومات أي وجود ارتباط منطقي بني املعلومة القادرة على 

 2من خالل اآليت:وعليه ميكن حتقيق خاصية املالئمة 

: أي أنه جيب توفري املعلومات احملاسبية يف فرتة زمنية مناسبة, ميكن حتديدها ابلفرتة الالزمة التوقيت الزمين املناسب -
 القرار. اختاذالقرار من قبل مستخدميها لكي ال تفقد قيمتها أو قدرهتا على التأثري يف عملية  الختاذ

 تكون للمعلومات احملاسبية إمكانية االستخدام يف الرقابة والتقييم من خالل التغذية العكسية  أنأي  القيمة التنبؤية: -
 FeedBack أو عدم الكفاية ...اخل  االستخداموتصحيح األخطاء اليت ميكن أن تنتج عن سوء. 

خلو املعلومات من األخطاء املؤثرة و التحيز وإذا "تتمثل يفث تعد اخلاصية الثانية حبيث أهناحي:)املوثوقية(املوضوعية- 
 .3"من املتوقع التعبري عنه ما يقصد التعبري عنه أو مات تعربعليها كمعلو  االعتمادكان إبمكان مستخدمي القوائم املالية 

 ولتحقيق خاصية الوثوق ابملعلومات البد من توفر اخلصائص الفرعية التالية:

والظواهر واألحداث, فالعربة هنا )املعلومات(يعين وجود درجة عالية من التطابق بني املقاييس  الصدق يف التعبري: -
ينبغي مراعاة نوعني من أنواع التحيز  ،بصدق التعبري اجلوهرة وليس الشكل ولكي تكون املعلومات معرب عنها بصدق

 :4ومها

 .إىل نتائج موضوعية أم الأي طريقة القياس سواءا كانت توصل حتيز يف عملية القياس :*   

هذا النوع ينقسم إىل التحيز املقصود والتحيز غري املقصود أن التحرر من التحيز بنوعية و حتيز القائم بعملية القياس:  *
أي من الظواهر  االعتبارأي التأكد من أنه مل يسقط من  ،االكتماليتطلب أن تكون املعلومات عل أكرب قدر ممكن من 

                                                             
، امللتقى الدويل صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية، كلية دور املعلومات احملاسبية يف ترشيد القرارات االستثمار يف االسواق املالية الناشئة، تيجاين ابلرقي1

 .16، ص15/4/2009-14االقتصادية و علوم التسيري وعلوم التجارية، جامعة مسيلة،العلوم 
 .35،ص36ص 2003،وحدة احلدابء للطباعة والنشر، العراق،نظم املعلومات احملاسبية، زايد حيي السكاح ،كرمي إبراهيم احليباين  2
 .113ص،2001،القاهرة،)غري موجودة(دار النشر،طبعة جديدة  ،املعايري احملاسبية يف ضوء نظرية احملاسبة، حيي حممد ابو طالب3
 .20ص ،1990، الطبعة االوىل، الكويت ،دار السالسل للطباعة والنشر والتوزيع ،نظرية احملاسبة، ازيري عباس مهدي الش4
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من انحية وهناك اعتبارات األمهية التنمية وما تستلزمه من وجوب دراسة جدوى املعلومة التقارير املالية  إعداداهلامة عند 
 قبل قياسها و اإلفصاح عنها من انحية أخرى.

فس أساليب وتعين وجود درجة عالية من االتفاق بني القائمني ابلقياس احملاسيب الذين يستخدمون نالقابلية للتحقق: -
إىل نفس النتائج هذا  -مدقق خارجي–إىل نفس النتائج , فإذا توصلت أطراف اخلارجية  س حيث أهنم يتوصلونالقيا

 .يعين أن املعلومات الواردة يف التقارير املالية قابلة للتحقق وابلتايل ميكن عليها وإقامة الدليل على صحتها

حمايدة إال إذا كانت طريقة اختيار أو عرض املعلومات تؤثر يف صنع يعين اخللو من التحيز وال تعترب املعلومات احلياد:  -
 1.القرار أو احلكم هبدف حتقيق نتيجة حمددة سلفا

 خصائص الثانـوية: -ب

تعين أن يكون ابإلمكان مقارنة املعلومات احملاسبية لذات املنشأة ورمبا لعنصر أو أكثر من عناصر القابلية للمقارنة:  -
عرب عدد من الفرتات احملاسبية وكذلك إمكانية مقارنة هذه املعلومات مع املنشأة مماثلة يف نفس الصناعة من القوائم املالية 
 .جهة أخرى

ويقصد به الثبات و االنتظام يف تطبيق االساليب و القواعد احملاسبية من فرتة إىل أخرى داخل املؤسسة وهذا لثبـات:ا -
ائج املؤسسة على مر الزمن وحيول دون ظهور تغريات تنتج عن تغري االساليب وقواعد بدوره حيقق إمكانية املقارنة بني النت
الطرق احملاسبية فاملتغريات البيئية قد تفرض على املؤسسة بعض االساليب والقواعد احملاسبية وال يعين الثبات عدم تغري 

 2.اسبية اليت مت فيها هذا التغريولكن مع ضرورة االفصاح عن أي تغري وبيان أثره على الدخل يف الفرتة احمل

 3املعلومات احملاسبية:نظام ووظائف  عناصراثلثا: 
 وتتمثل يف:

 يتكون نظام املعلومات احملاسبية من مخسة مكوانت أساسية هي: نظام املعلومات احملاسبية: عناصر-1

                                                             
االول مستجدات االلفية الثالثة، املؤسسة على ضوء ، امللتقى الوطين مفاهيم جودة املعلومات احملاسبية لرتشيد القرارات االقتصاديةشارف خوجة الطيب، 1

 .27ص،2007/نوفمرب22-21خمتار، عنابة، التحوالت احملاسبة الدولية،كلية علوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري،جامعة ابجي
جتارية و علوم كلية علوم االقتصادية و ،  وجباية ختصص حماسبة، رسالة املاجستري ،إسهامات حكومة املؤسسة يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبة، زالسي رايض2

 .39ص  ،2012– 2011جامعة قاصدي مرابح ، ورقلة،  ،تسيري 
ختصص ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري  ،النظام احملاسيب املايل على جودة نظام املعلومات احملاسبية للمؤسسة االقتصادية انعكاسات،خملويف حممد عادل3

 .83ص ،2014/2015 ،بومرداس ،جامعة أحممد بوقرة ،علوم تسيري  ،جتارية، كلية علوم اقتصادية،حماسبة
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 :  الذين يديرون النظام ويقومون أبداء الوظائف املتعددة ألشخاصا -أ
 .املؤسسةاليدوية واآللية املتعلقة جبمع وتشغيل وختزين البياانت حول أنشطة  اإلجراءات: -ب
 .املؤسسةالبياانت خاصةبعمليات خمتلف أعمال البياانت: -ت
 .املؤسسة: املستخدمة لتشغيل عمليات الربجميات -ث
 واليت تتضمن احلساابت واألجهزة احمليطة هبا و أجهزة شبكات االتصال. :البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات -ج

 فيمايلي : أمههايتكون نظام املعلومات احملاسيب من وعدة وظائف نذكر وظائف نظام املعلومات احملاسيب  -2

وهناك عدة خطوات تتم يف هذه املرحلة، واخلطوة االوىل تتمثل يف جذب البياانت اىل نظام  جتميع البياانت : -أ
املعلومات احملاسيب، واذا كانت هذه البياانت كمية فان االمر قد حيتاج اىل القيام بعملية قياس. ويعد جذب البياانت 

 مثصادقة البياانت للتأكد من دقتها االمر اىل م وحيتاج ،للنظام يتم تسجيلها عن طريق كتابة مايسمى مبستندات املصدرة
 واخريا فان البياانت قد يتم نقلها من نقطة احلصول عليها اىل مكان تشغيلها.تصنيفها اىل اقسامها الرئيسية. 

: لتحويل البياانت اىل معلومات، فان االمر حيتاج اىل القيام بعد عمليات اضافية، فقد يتم  تشغيل البياانت -ب
ة وتصنيف البياانت كما قد يتم تلخيص البياانت عن طريق جتميع كميات العمليات الفردية، ويف بعض االحيان مصادق

يتم نسخ ) او تصوير البياانت( يف مستندات اخرى او وسائل حفظ اخرى، كما قد يتم جتميع البياانت يف جمموعات 
معينة. وعندما يتعلق االمر ببياانت كمية يتم القيام بعمليات  ألسسمتشاهبة. وهذه البياانت اجلماعية قد يتم ترتيبها وفقا

 بياانت جديدة. إلنتاجحساب ومقارنة 
 :1: حيث تتكون من ثالث خطوات وهي  البياانتإدارة-ت

ختزين وحتديث واستدعاء، والتخزين يعين وضع البياانت يف ملفات او قواعد البياانت، وتقدم البياانت املخزونة اتريخ 
، وتعكس حالة الوحدة االقتصادية كما تقدم عملية التخطيط ويتم ختزين البياانت اما على اساس دائم او لألحداث

انتظارا ملزيد من تشغيل هلذه البياانت، وحتديث البياانت يتمثل يف تعديل البياانت املخزونة لتعكس بصورة مؤقتة 
لتحديث اىل ان تعكس البياانت املعدلة الوضع احلايل للوحدة االحداث والعمليات القرارات املتخذة حديثا. ويؤدي ا

 )القيم احلالية اليت تدين هبا املؤسسة للموردين او القيم احلالية اليت على املدينني املؤسسة(.لألحداثاالقتصادية او 
علومات او لتحويلها امل ت التشغيل عليهامزيد من عمليا إلجراءت فتعين استخراج البياانت املخزونة اناما استدعاء البيا

 ملستخدمي نظام املعلومات.
 
 

                                                             
،الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، االردن، نظم املعلومات املالية ) اسسها النظرية وبناء قواعد بياانهتا(صباح رحيمة، عبد الفتاح ابراهيم زريبة وآخرون، 1

 .183،ص 2011
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 نظام املعلوماتوظائف ومهام يوضح ( :02الشكل رقم )
 

 
 .72ص،2005دار النشر) غري موجودة(،،، اساسيات نظم املعلومااتحملاسبيةمصدر: السيد عبد املقصود ديبان، كمال الدين الدهراوي وآخرون

 
قد حتدث اخطاء يف البياانت اليت تدخل للتشغيل وقد تفقد هذه البياانت او قد يتم  رقابة ومحاية البياانت: -ث

ولذلكفان احد الوظائف اهلامة لنظام املعلومات هو محاية البياانت من ، يف السجالت اثناء التشغيل وهكذا التالعب
اعد يف تنفيذ هذه املهمة جيب ان تسري التالعب و التأكد من دقة البياانت وابلتايل دقة املعلومات واالجراءات اليت تس

على كافة عمليات ومراحل تشغيل البياانت، وخطوة خاصة ابملصادقة تعترب خطوة رقابية الزمة خالل عملية جتميع 
 وتشغيل البياانت.

عدة الوظيفة النهائية لنظام املعلومات وهو وضع املعلومات يف يد املستخدمني، ويتطلب ذلك :  1انتاج املعلومات -ج
خطوات ، انتاج التقارير اليت حتتوي على املعلومات الناجتة من التشغيل او من كالمها، وغالبا ما يتطلب اعداد التقارير 

 حتليل وتفسري البياانت اليت حتتويها التقارير، واخلطوة التالية هي التوصيل واليت تتكون من : 
 تقدمي التقارير يف صورة مفهومة ومفيدة للمستخدمني. -
 ضمان وصول التقارير للمستخدمني. -
: واالجراء هو تتابع اخلطوات اخلاصة بدورة تشغيل البياانت. وقد يتم اجنازها يدواي او عن طريق االجراءات  -ح

 احلاسب اآليل او خليط من العمل اليدوي واآليل.ويبني تتابع النموذجي خلطوات تشغيل البياانت :
  

                                                             
 .21ص ، 2003- 2002، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،مدخل معاصر يف نظم املعلومات احملاسبيةكمال الدين الدهراوي،   1
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 لتتابع تشغيل البياانتنموذج يوضح( :03الشكل رقم )
 

 
 .22،صمرجع سبق ذكرهاملصدر: كمال الدين الدهراوي، 

 

 ات احملاسيب والعوامل اليت تعيقه: أمهية وشروط فعالية نظام املعلوم ايناملطلب الث

معلومات صاحلة سنتناول يف هذا املطلب امهية نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة، مث العوامل اليت تعيقه يف تقسيم    
 الختاذ القرار، و يف االخري نقدم شروط الالزم توفرها يف هذا النظام حىت يتحقق فعاليته.

 اوال: أمهية النظام املعلومات احملاسبية : 

 :1تتجسد امهية نظام املعلومات احملاسيب داخل املؤسسة من خالل النقاط التالية
 يومية:توفري املعلومات الالزمة إلجناز العمليات ال -1

تقوم املؤسسة مبجموعة من العمليات اليومية مثل بيع املنتجات، استالم النقدايت من العمالء، دفع الشيكات اىل     
املوردين ...اخل، تتطلب هذه العمليات معاجلة حماسبية من خالل تسجيلها يف الدفاتر احملاسبية واملستندات، وابلتايل توفر 

 ة متكنها من اجناز املهام والعمليات اجلارية.للمؤسسة معلومات يومية متواصل

 ات الالزمة لعميلة اختاذ القرار توفري املعلوم -2
تتخذ املؤسسة جمموعة من القرارات سواء اليومية املتعلقة ابلقرارات التشغيلية )بيع، شراء ...اخل( او قرارات اخرى    

احملاسيب اهم املصادر االساسية لدعم هذه القرارات داخل  ضرورية لعملية التخطيط والرقابة، فلهذا يعترب نظام معلومات
 نوعية املعلومات اليت يقدمها يف شكل قوائم مالية وتقارير رقابية وختطيطية خمتلفة. لاملؤسسة منخال

                                                             
 .35ص، 2000،الدار اجلامعية،االسكندرية،سنةنظم املعلومات احملاسبيةهشام امحد عطية، 1
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ة توفري املعلومات الالزمة اليت تساعد على تقييم النشاط االداري واليت تبيني مدى جناعة االداء االداري داخل املؤسس -3
من خالل توفري املعلومات للمسامهني، املوردين، اجلهات احلكومية، العمالء، البنوك ...اخل خصوصا املسريين من 

 اجل تقييم مدى فعالية االداء االداري داخل املؤسسة.
تقدمي عدد من املسامهات خاصة عند استحداث نظام احملاسيب اجلديد، حيث ينظم االعمال آليا ويقلل االخطاء  -4

 دم خدمات جديدة ومبتكرة للزابئن.ويق

يوفر نظام املعلومات احملاسيب تكاليف، وابلتايل يساهم يف اضافة مميزات تنافسية للمؤسسة اليت تطبقه حيث يساعد  -5
 يف رفع قيمة اخلدمات واملنتجات. 

 :اثنيا: عوامل اليت تعيق معلومات احملاسبية يف تقدمي معلومات صاحلة الختاذ القرارات  

هناك جمموعة من العوامل اليت تعيق عمل نظام معلومات احملاسبية يف تقدمي معلومات صاحلة الختاذ القرار وذلك حسب 
 :1ما أشار إليه بعض الباحثني نذكر أهم هذه العوامل

إن استخدام النماذج احلديثة لبحوث العمليات يتطلب استخدام املعلومات التفصيلية يف عملية اختاذ القرارات,  -1
بينما تقوم احملاسبة على دمج املعلومات من خالل تصنيف و ترتيب و جتميع مستمر للبياانت لتصل هبا إىل القوائم املالية 

 و التقارير مما جيعل املعلومات اليت تتضمنها هذه التقارير معلومات اترخيية وال ميكن إدماجها يف احلاضر .
اذ اجراء معني, فمثال قرار تعويض آلة انتاجية معينة يتطلب ان القرارات االدارية عادة ما تكون موجهة ابخت -2

معلومات من عالقة ابإلجراءات  املطلوب اختاذ قرار حوهلا، لكن احملاسبة تقدم معلومات تعكس وضع املؤسسة بشكل 
وجود توافق عام موزعة حول اقسام املؤسسة وانواع االصول وااللتزامات و االيرادات واستخدامات،وابلتايل يالحظ عدم 

 بني املعلومات املطلوبة و املعلومات اليت تقدمها املؤسسة .
يت ان احملاسبة تسجل وتعاجل وتصدر القوائم املالية عن االحداث الواقعة والفرتات املنتهية وابلتايل فان املعلومات ال -3

علومات حول املستقبل للتقليل من حالة هي معلومات متعلقة ابملاضي، بينما حنتاج يف اختاذ القرارات اىل متقدمها احملاسبة
 عدم التأكد.

علومات آتية يف حلظة ان املعلومات احملاسبية تقوم يف فرتات حمددة ودورية, بينما حتتاج عملية اختاذ القرارات اىل م -4
 اليت تستدعي اختاذ القرارات .نشوء الظروف

                                                             
 .179،ص 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن،نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبيةعبد الرزاق حممد قاسم،  1
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رتفاع مهارة العمال نتيجة التكوين، او كفاءة هناك ظواهر اقتصادية غري قابلة للقياس الكمي او النقدي، مثل ا -5
 جملس االدارة، وهذه الظواهر تلعب دورا هاما يف اختاذ بعض انواع القرارات.

صعوبة الفصل بني أتثري االجراءات االدارية على االحداث االقتصادية اثناء القياس احملاسيب، فمثال عند قيام  -6
سوق ويف نفس الوقت قررت حتسني نوعية املنتجات، ففي هذه احلالة يصعب املؤسسة حبملة اعالمية لزايدة حصتها يف ال

الفصل بني كمية املبيعات الناجتة عن احلملة االشهارية وزايدة كمية املبيعات الناجتة عن حتسني نوعية االنتاج من اجل 
 تقومي االجراءات.

ا، ولكن هناك عوامل ميكن التحكم فيها من ومما سبق نستنتج ان بعض الصعوابت موضوعية ال ميكن التغلب عليه    
 خالل اساليب تصميم وعمل نظام املعلومات احملاسيب والنظر اىل هذا االخري برؤية جديدة ختدم عملية اختاذ القرارات.

 : اثلثا: شروط فاعلية نظام املعلومات احملاسيب

حتقيق اهداف املؤسسة البد من ان تتوفر على شروط حيقق نظام املعلومات احملاسيب دوره يف اختاذ القرارات وابلتايل 
 :1اآلتية

 جيب ان يؤمن التنظيم احملاسيب سهولة التأكد من صحة املعطيات احملاسبية واتباع طرق بسيطة وواضحة من معاجلتها. -1
ميكن جيب ان تسجل املعطيات الرقمية االساسية على العمليات املتعلقة ابملؤسسة وان تعاجل بدقة وسرعة، حبيث  -2

 احلصول عليها يف شكل معلومات حماسبية عند احلاجة اليها.
 ان يكون نظام املعلومات احملاسيب طموحا اي حيقق النجاعة. -3
ان يكون له بعدا اسرتاتيجيا او مايعرب عنها ابلبناء )بناء هيكل تنظيمي جديدا ( الن نظام املعلومات احملاسيب هو  -4

مثال حماسبة التسيري او مكاتب التدقيق، كما يكون له بعدا ميدانيا، فكل  جزء من هياكل املؤسسة لتطويره إبدخال
 يت معني.اوظيفة تتطلب نظام معلوم

 ، وخاصة تلك اليت تستخدم يف حساب املؤشرات والنسب املالية.دققةكون لكل البياانت احملاسبية مجيب ان ي -5
احملاسيب) برامج التدقيق اليت تدعم التسيري ابملوازانت( جيبأن يكون شامال حيتوي مجيع املبادئ، وخاصة مبادئ التدقيق  -6

 الن نظام املوازانت يسهل التسيري من خالل وضع موازانت للسنة املقبلة
 جيب أن يواكب التدقيق احملاسيب سريورة التسيري من خالل وضع برامج حمددة مسبقا )سداسيا، ثالثيا، أو شهراي( -7

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص مالية وحماسبية، كلية العلوم دور وأمهية النظام املعلومات احملاسيب يف اختاذ القرارات التمويلعيادي عبد القادر،1

 .35،36صص 2008-2007اقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بو علي،شلف
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 اسبية التقديرات واالجنازات أي نظام مراقبة التسيري.جيب أن حيتوي إضافةإىل معلومات احمل -8
جيب أن تقدم املعلومات احملاسبية واملالية وصفا موضوعيا واضحا،دقيقا وكامال لألحداث والوضعيات املالية  -9

 للمؤسسة، 

 والميكن حتقيق ذلك إال من خالل توفر اخلصائص الالزمة للمعلومات احملاسبية.

 : االطراف املستعملة للمعلومات احملاسبية :  لثاملطلب الثا

( 01يتمثل مستخدمي املعلومات احملاسبية حسب ما اشارت له املعايري احملاسبة الدولية وابلتحديد املعيار الدويل رقم )   
 : 1" عرض البياانت احملاسبية" فيمايلي

 اوال : املسامهون:
مة الستثماراهتم والعائد املتحقق منه اذ اهنم حيتاجون ملعلومات تساعدهم ان مقدمي راس املال يهتمون ابملخاطر املالز    

يف حتديد ما اذا كان عليهم اختاذ قرار الشراء او االحتفاظ ابالستثمار او البيع، كما ان املسامهني مهتمون ابملعلومات اليت 
اليون واملرتقبون اىل املعلومات املناسبة يف تساعدهم يف تقييم قدرة املؤسسة على توزيع االرابح اذ حيتاج املستثمرون احل

الوقت نفسه من اجل تقييم فرص االستثمار املتاحة واملفاضلة بني البدائل االستثمارية االخرى واختاذ القرارات املتعلقة 
و ختفيضها او الزايدة يف استثماراهتم ا ألجلبتوظيف مواردهم، وحيتاج املستثمرون كذلك اىل تقومي االحتماالت املستقبلية 

 حتويلها اىل مشروع آخر وعدم االستمرار يف االستثمارات لفرتة معينة معتمدين يف ذلك على ماتقدمه هلم القوائم املالية.

 اثنيا: الدائنون:
ويقصد بيه الشخص الذي اكتتب يف السندات اليت اصدرهتا املؤسسة أو احملتمل شراؤها للسندات املصدرة، وقد يكون    

بنكا او مؤسسة مالية، ويهتم هؤالء الدائنون بدراسة القوائم املالية بغرض تقييم امكانية املؤسسة يف سداد الدائن 
االلتزامات املرتتبة عليها جتاههم سواء كانت قصرية او طويلة االجل، اضافة اىل اهتمام الدائنني ابلتعرف على جماالت 

استشاري يعطي االطمئنان له اكثر من استخدامه يف سداد استخدام القرض، حيث ان استخدام القرض يف برانمج 
 التزامات سابقة مرتتبة على مؤسسة.

 

                                                             
، مذكرة ماجستري،كلية االقتصاد، احملتوى اإلعالمي للقوائم املالية يف ضوء معايري احملاسبة الدولية دراسة مقارنة مع النظام احملاسيب املوحدعزو خليف عزيز، 1

 .16، 15 ، ص 2006جامعة حلب ،دمشق، 
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 اثلثا: املوردون:
بقصد التعرف على حقيقة وضعها املايل ومدى  -املؤسسة –يهتم املورد بدراسة القوائم املالية اليت يعدها العميل    

 ر يف التعامل مع عملية ام ايقاف هذا التعامل. استقراره، بناءا عليها يتخذ قرارته بشان االستمرا

 رابعا : العمالء:
يدرس العميل القوائم املالية ملعرفة ما اذا كان مورده يتمتع مبركز مايل سليم ام ال، اذ ان التعامل مع مورده يعاين من    

أكد من ان شروط فرتة االئتمان عدم االستقرار وضعه املايل  قد يلحق الضرر ابلعمالء، كما ان  العميل حيرص على الت
 نحها املورد للذين يتعامل معهم.من قوائم املورد ومقارنتها مع النافسني ابإلضافة اىل احلسومات اليت مي

 خامسا : العاملون :
 يهتم العاملون بدراسة القوائم املالية للتعرف على املركز املايل للمؤسسة اليت يعملون لديها، اذ ان زايدة االجور   

واستمرارهم يف العمل واحلصول على املكافئات والعالوات يرتبط حبجم االنتاج ومدى جناح املؤسسة يف حتقيق ارابح 
 متنامية.

 سادسا: اجلهات احلكومية:
هتتم هذه اجلهات ابملعلومات املتعلقة حبجم اعمال املؤسسة بقصد حتديد موردها واحلصول على املعلومات الالزمة يف    

 احصائيات الدخل القومي.جماالت 

 سابعا: اجلمهور:
تؤثر املؤسسات مبختلف قطاعاهتا على افراد اجلمهور بطرق متنوعة فعلى سبيل املثال قد تقدم املؤسسات مساعدات     

 كبرية لالقتصاد احمللي بطرق خمتلفة منها عدد االفراد الذين تستخدمهم وتعاملها مع املوردين احملليني.

فئات السابقة فان هناك فئات اخرى تستفيد من املعلومات اليت تنشرها املؤسسة من خالل قوائمها املالية ابإلضافة اىل ال
  من مساسرة االوراق املالية ومدققي احلساابت والنافسني والباحثني وغريهم.
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 املبحث الثاين: مكوانت النظام املعلومات احملاسبية 

هائال من البياانت الناجتة من العمليات املالية للمؤسسة، ويقوم بتسجيل هذه يستقبل نظام املعلومات احملاسبية كما 
العمليات بصورة منتظمة ومعاجلتها خالل فرتة زمنية معينة)سنة مالية( هبدف استخالص النتائج اليت تعرب عن املركز املايل 

 سة. للمؤس

 :مدخالت النظام املعلومات احملاسيب االولاملطلب 

لبياانت الناجتة عن خمتلف التدفقات االقتصادية اليت يتطلبها النظام املعلومات احملاسيب سواء اليت تتم داخل يتم تدفق ا    
 املؤسسة او خارجها واليت يتم اثباهتا من خالل الواثئق واملستندات القانونية.

 :اوال: مصادر مدخالت النظام املعلومات احملاسيب 

 املدخالت من داخل وخارج املؤسسة وهي : ميكن التمييز من اربعة مصادر هلذه

البياانت العادية الناجتة من العمليات اليت تتم بني املؤسسة واالطراف اخلارجية )عمليات البيع والشراء، واملدفوعات  -1
 .واملقبوضات النقدية(

مسية )التعليمات اجلديدة البياانت اخلاصة الغري العادية انجتة من مصادر خارجية كاهليئات التجارية واجلهات الر  -2
 .،تغريات يف االسعار ...(

البياانت العادية الناجتة عن العمليات الداخلية )داخل املؤسسة ( اليت تتم بني االقسام الداخلية ومراكز املسؤولية  -3
 .)بياانت التكاليف يف مراحل االنتاجية، حركة املخزون، االجور واملرتبات....(

 العادية انجتة عن اختاذ القرارات االدارية الداخلية )وضع سياسات جديدة، تغيري املعايري البياانت اخلاصة غري -4
 .املستخدمة يف االداء او اهداف جديدة مطلوب حتقيقها (

يتم حصر البياانت احملاسبية سواء الناجتة من العمليات الداخلية او اخلارجية وادخاهلا اىل نظام املعلومات احملاسيب    
 1ابستخدام مدخالت هامة تتمثل يف املستندات والواثئق القانونية او مايعرف ابجملموعة املستندية.

                                                             
، اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة تشرين، كلية االقتصاد، قسم احملاسبة، ابألهدافالنظام احملاسيب املالئم لتطبيق نظام االدارة مىن سلمان جعفر، 1

 .40، ص2003سوراي، سنة
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 الواثئق واملستندات )جمموعة املستندية( -
تعترب املستندات من اهم العناصر النظام املعلومات احملاسيب كوهنا دليل ملموس عن حدوث العمليات االقتصادية، اىل 

 لقيود احملاسبية اليت يتم تسويتها يف الدفاتر وكدليل اثبات قانوين يف حالة حدوث نزاع وتتصف ب:جانب كوهنا مصدرا ل
 حيمل املستند رقم متسلسل حىت يسهل حفظه وتوثيقه -1
 يشمل بياانت ضرورية عن العملية االقتصادية مثل التاريخ، القيمة، وصف العملية  -2
 يكون بسيطا وسهال ميكن فهمه -3

 1انواع الواثئق :اثنيا 
 وتتمثل يف :

 إلثباتتعترب من اهم الواثئق اليت تستخدمها املؤسسة يف نشاطها، وهي عبارة عن مستند اساسي  الفاتورة : -1
عمليات الشراء والبيع تتضمن عددا من البياانت االساسية واهلامة يف التسجيل احملاسيب، اىل جانب كوهنا عنصر 

 اثبات مهم يف القانون التجاري واجلبائي.
تعد هذه الوثيقة من القسم الذي حيتاج املواد، حيث توضح نوع املواد ومواصفاهتا والكميات املطلوبة منها، الطلبية:  -2

 أمر الشراء. إلعداداو مصلحة املشرتايت  إلدارةيقة ضرورية ابلنسبة وهي وث
وهي وثيقة تثبت استالم املواد السلع من حيث الكميات واملواصفات واالسعار، كما تثبت وصل االستالم: -3

 املخالفات ان وجدت عن تلك الواردة يف طلبية الشراء او الفاتورة.
 ادخلت اىل املخازن ابلكميات يفان البضاعة او املواد املستلمة  هي عبارة عن مستند يثبت مذكرة االدخال: -4

 واملواصفات املطلوبة، واصبحت حتت مسؤولية امني املخزن.
تعد هذه الوثيقة لكل عامل يسجل فيها اوقات احلضور واالنصراف خالل الشهر كما تسجل  بطاقات الوقت : -5

 زها ...اخل.املصاحل اليت عمل فيها والطلبيات واالعمال اليت اجن
اىل بيان  وابإلضافةعبارة عن مستند حيتوي على معلومات تشمل اسم وعنوان العميل ورقمه، وثيقة الشحن:  -6

 االصناف املرسلة، رقم ووسيلة الشحن، رقم رخصة التأمني ..اخل
 السداد.هو عبارة من مستند حيتوي معلومات تشمل اسم وعنوان املستفيد ومبلغ الشيك والغرض من اذن الدفع :  -7

 وهناك واثئق اخرى، منها أمر البيع، قائمة االسعار ...اخل.

 

                                                             
 .178-176، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق القاسم، 1
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 دور وأمهية املستندات يف اثبات قانونية العمليات احملاسبية: -اثلثا

 املتمثلة يف :و 

تعترب الواثئق السابقة الذكر مستندات قانونية يعتمد عليها احملاسب يف ممارسة عمله، فهي تبني دور املستندات:  -1
 1انتقال القيم والتدفقات بني املتعاملني االقتصاديني على امتداد الدورة املالية الواحدة، كما أهنا ختدم عدة اغراض منها:

التفويض ببدء عملية معينة، فأوامر املبيعات ميكن ان تراقب حركة البضاعة املطلوبة من املخازن اىل منطقة شحن  -أ
 .البضاعة للعميل

واحملاسبة عن االعمال املتخذة، فمثال فواتري املوردين يتم التوقيع عليها للتأكد من دقة البياانت تعكس املسؤولية  -ب
 املدونة هبا.

املخرجات، فمثال البياانت يف أوامر البيع الضرورية لتحرير فواتري املبيعات وملخص  إلعدادتقدمي البياانت الالزمة  -ج
 مبيعات الفرتة.

 كن ان تتجسد امهية املستندات فيما يلي :مي:  2أمهية املستندات -2

تشكل املستندات مصادر معلومات للقيود احملاسبية عن طريق تتبع االحداث االقتصادية، وابلتايل فان طبيعة نشاط  -أ
 املؤسسة هو العامل االول الذي ميلي شروط تصميم املستند وحيدد خط سريه.

ارية على عمليات املشروع عن طريق وضع طريقة موحدة لنقل الرقابة االد إلحكامتشكل املستندات وسيلة  -ب
املعلومات داخل املشروع، مما جيعل املستندات ودورهتا تتأثر ابهليكل التنظيمي للمشروع وحجمه اجلغرايف )تواجد املؤسسة 

 وفروعها(

 ث يف املشروع.االقتصادية اليت حتد ابألحداثتعد املستندات مبثابة سجل اترخيي للمعلومات املتعلقة  -ت

 .تعد املستندات وسيلة خلفض تكاليف نقل املعلومات -ث

 
 

                                                             
 .70،دار اجلامعة اجلديدة،مصر،صنظم املعلومات االداريةكمال الدين الدهراوي، مسري كمال حممد، 1
 .23،صمرجع سبق ذكرهعيادي عبد القادر، 2
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 : املعاجلة يف نظام املعلومات احملاسيب الثاين املطلب
تتم املعاجلة احملاسبية للبياانت يف اطار نظام املعلومات احملاسيب فور حتقق االحداث ذات طابع اقتصادي، حيث حتوهلا   

وموجهة ملختلف املتعاملني مع املؤسسة من اجل مساعدهتم يف اختاذ القرارات ، وميكن ذكر اىل معلومات حماسبية مفيدة 
 هذه املراحل فيما يلي:

م لقياليوميات هيسجالت حماسبية يتم تسجيل فيها البياانت برتتيب حدوثها و اب: 1اوال: التسجيل يف دفرت اليومية
لعملية معينة وهي تظهر القيم املدينة والدائنة وكذلك احلساابت  مالية، وكل قيد يف اليومية يعكس البياانت االساسية

 اخلاصة ابجلهة املدينة واجلهة الدائنة.
 مؤسسة اليومية(:يوضح 04رقم )شكل 

 دائن مدين البيان رقم احلساب
 

.... 

.... 

 اتريخ العملية
 

 من ح/ .... 
 اىل ح/ ....

 شرح املستند الذي سجلت فيه العملية

 
..... 

 
 
.... 

 125ص1992الثانية، اجلامعية،الطبعة ملطبوعاتديوان  ا ،العامة احملاسبة اسسش، االعم  املصدر : ابراهيم

( الذي يتطلب االختصار والرتكيز والدقة يف كتابته اهم معلومة libellèيعترب تفسري القيد او مايعرف ابملربر احملاسيب )
 حماسبية تستخلص من دفرت اليومية.

 :2الرقايب لليوميةالعمل  -
يتم تسجيل كل حدث اقتصادي يف اليومية حسب مبدأ القيد املزدوج ابالستناد اىل وثيقة مؤرخة تربر العملية ويف    

شكل يضمن فعاليتها، امكانية حفظها والرجوع اىل حمتواها عند احلاجة، وجيب عدم ترك الفراغات بني القيود او بني 
ملستخدمة لتفادي احلشو والغش، وتتم عملية التصحيح ابستخدام القيد العكسي الصفحات، وشطب الفراغات غري ا

 للقيد اخلاطئ، او املتمم اجلربي للصفر.
تسمح اليومية ابلقيام ابلرقابة حبيث يتم جتميع العمودين اخلاصني ابملبالغ دائن واملدينة عند هناية الصفحة وهو مايسمح    

اوي جمموع املبالغ املدينة والدائنة ومنه اكتشاف االخطاء احملتملة عند عملية مبراقبة توازن اليومية من خالل تس
التسجيل.حيث تظهر حدود الرقابية عن طريق اليومية يف كوهنا تقدم مراقبة حسابية والتعترب مراقبة مطلقة لصحة 

                                                             
 .125،ص 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعةالثانية،اسس احملاسبة العامةابراهيم االعمش، 1
، كلية العلوم مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص علوم التسيري ، مسامهة املراجعة الداخلية يف تقييم نظام املعلومات احملاسيب للمؤسسة،عيادي حممد ملني2

 .68،69صص ،2008-2007اقتصادية وعلوم التسيري، مجاعة اجلزائر،
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ريق اليومية، ومنها التسجيالت احملاسبية، اذ ميكن حدوث اخطاء عند تسجيل احملاسيب ال ميكن اكتشافها عن ط
اكتشاف هذه االخطاء عن طريق فحص اليومية اال بعد الرجوع اىل الواثئق احملاسبية، كما التسمح اليومية يف النظام 

 الكالسيكي بتقسيم العمل اذ يقوم شخص واحد بكل العمل لوجود يومية واحدة اساسية.
  اثنيا: ترحيل احلساابت اىل دفرت االستاذ وميزان املراجعة:

هو سجل يضم مجيع حساابت املؤسسة وهو غري اجباري من الناحية القانونية، ويعد هذا الدفرت  "دفرت االستاذ:
 1" عنه االستغناءالوثيقةاالساسية لكل تنظيم حماسيب والميكن

 دفرت االستاذ(:يوضح 05رقم ) شكل 
 املبالغ البيان التاريخ املبالغ البيان التاريخ

      
 130،ص ، مرجع سبق ذكرهابراهيم االعمشاملصدر: 

تعين عملية الرتحيل تبويب العمليات املالية املسجلة يف دفرت االستاذ وتصنيفها يف حساابهتا املختلفة كيفية الرتحيل: -أ
 يف دفرت االستاذ مرتبة حسب ارقامها مع تسجيل املبالغ اخلاصة هبا.

 :2وتتم عملية الرتحيل حساب وفق املراحل التالية 
 حيدد يف دفرت االستاذ اسم احلساب االول الذي يتضمنه قيد اليومية العامة. -
 يثبت اتريخ العملية يف احلساب بدفرت االستاذ. -
 يثبت رقم الصفحة اليومية اليت مت ترحيل املبلغ منها يف خانة املرجع ابحلساابت بدفرت االستاذ العام. -
 بدفرت االستاذ املبلغ املدين او الدائن املثبت يف اليومية العامة.يسجل يف اجلانب املدين او الدائن من احلساب  -

 :يعترب دفرت االستاذ وسيلة رقابية وجيب ان حيقق املساواة التالية 
 

 جمموع املبالغ يف اليومية = جمموع املبالغ يف دفرت االستاذ

قد تعتمد املؤسسة على عدة دفاتر مساعدة نظرا حلاجتها اىل املعلومات التفصيلية دفاتر االستاذ املساعدة:  -ب
التخطيط والرقابة على العمليات التشغيلية، ويقوم احملاسبون بتنظيم عدد من احلساابت يف دفرت االستاذ املساعدة  ألغراض

يوميات بطريقة منتظمة، ويعترب دفرت االستاذ لكل حساب يف دفرت االستاذ العام وجتميع البياانت املشاهبة املرحلة من ال
العام كتلخيص لدفاتر االستاذ املساعدة، وميكن اعتبار حساب املدينني يف دفرت االستاذ كحساب رقابة وتساعد العالقة 

                                                             
 .130، صمرجع سبق ذكرههيم االعمش، اابر 1
 .106،ص1988،دار املريخ للنشر، الرايض، احملاسبة املاليةفالرت منجس،روبريمتينجس،ترمجة وصفي عبد الفتاح ابو املكارم، 2
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أتكيد بني حساب رقابة دفرت االستاذ العام وارصدة احلساابت الفردية يف دفرت االستاذ املساعد حيث ان هلا دورا هاما يف 
صحة البياانت املخزنة يف نظام املعلومات احملاسيب وبشكل حمدد فان مبلغ كل قيد يف دفرت االستاذ املساعد جيب ان 

 1يكون مساواي للمبلغ احملصل عليه يف حساب الرقابة يف دفرت االستاذ العام.

هو الفرق بني اجلانب املدين واجلانب الدائن للحساب ومبعىن آخر فان الرصيد هو املكمل احلسايب  الرصيد: -ج
 للطرف االقل، ويتم ابتباع اخلطوات التالية حلساب الرصيد:

 .يتم حساب جمموع البالغ يف اجلانبني املدين والدائن ، ويف حالة ما اذا كان اجلانب فارغ يتم وضع الصفر -
 موع اجلانب املدين وجمموع اجلانب الدائن ونصادف ثالث حاالت:يتم مقابلة جم -

  الرصيد املدين = جمموع املدين < جمموع الدائن 
  الرصيد الدائن = جمموع املدين > جمموع الدائن 
 احلساب املرصد = جمموع املدين = جمموع الدائن 

هو عبارة عن أداة لقياس " ان املراجعة.ومفهومهلتأكد من صحة القيود احملاسبية يتم اعداد ميز :  2ميزان املراجعة -1
 . "التوازن احلسايب للتأكد من صحة التسجيل ابلدفاتر

حيث هو بيان تلخيص جلميع احلساابت اليت استخدمتها املؤسسة خالل الفرتة احملاسبية، حىت ولو ادى جمموع العمليات 
 أ القيد املزدوج خالل املساواة التالية:اىل رصيد معدوم ويساعد على املراقبة املزدوجة على اساس مبد

 

 جمموع املبالغ املدينة = جمموع املبالغ الدائنة
 

 

 

 جمموع االرصدة املدينة = جمموع االرصدةالدائنة

 

                                                             
 .162، صذكرهمرجع سبق عبد الرزاق حممد قاسم، 1
 .24،ص، مرجع سبق ذكرهعيادي حممد ملني2
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 ميزان املراجعة(: يوضح 06رقم )شكل 

 االرصدة   املبالغ البيان رقم احلساب

 دائن مدين دائن مدين

      

      

 134ص مرجع سبق ذكره،املصدر : ابراهيم االعمش ، 

 : 1ومنه حيقق االهداف التالية

 اكتشاف االخطاء فعدم توازن ميزان املراجعة، يعترب مؤشرا مبكرا لوجود خطأ يتعني اكتشافه قبل إعداد القوائم املالية . -

العمليات املالية مبراحل خمتلفة قبل الوصول اىل التأكد من صحة اإلجراءات و األعمال احلسابية واحملاسبية حيث متر  -
مرحلة إعداد ميزان املراجعة وعلية فان توازنه يعترب دليال مبدئيا على صحة إجراءات التسجيل والرتحيل والرتصيد واجلمع 

 والطرح والنقل.

 تبني نتيجة االعمال واملركز يعترب اعداد ميزان املراجعة خطوة ضرورية واساسية من اجل اعداد احلساابت اخلتامية اليت -
 املايل.  

 :2وميكن تصنيف االخطاء اليت اليكتشفها ميزان املراجعة فيما يلي

ويقصد هبا األخطاء اليت تقع نتيجة عدم ثبات عملية أبكملهاأو احد أطرافها يف دفرت اليومية او أخطاء احلذف:   -
 ملقابلة بدفرت األستاذ.نتيجة عدم ترحيل طريف القيد او احدمها اىل احلساابت ا

 تنشأ هذه االخطاء من العمليات احلسابية من مجع و طرح نتيجة خطأ يف الرتحيل او الرتصيد. :ارتكابيهاخطاء  -

وهي االخطاء اليت تنشأ نتيجة اجلهل بتطبيق املبادئ واالجراءات واالعراف احملاسبية اثناء عملية  اخطاء فنية: -
 التسجيل والرتحيل.

                                                             
 .170، ص 2003،اجلزءاالول،دار الشوق للنشر والتوزيع،االردن،اصول احملاسبة احلديثةامحد ايسني العيسي،1
 .174 -171، ص املرجع السابق2
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 أ يف اثبات عملية ما.طهي االخطاء اليت يعوض بعضها بعض كاستخدام احلساب اخل معدومة او متكافئة:اخطاء  -

 اما االخطاء اليت يكتشفها ميزان املراجعة فهي تؤدي اىل عدم توازنه ومنها: 

 احلذف اجلزئي كعدم ترحيل احد جانيب القيد اىل احلساب اخلاص به. -
الرصيد او يف نقل الرصيدمن  إلجياداخطاء عملية اجلمع والرتصيد كأخطاء يف مجع املدين او الدائن او يف الطرح  -

 دفرت االستاذ اىل ميزان املراجعة.
 اخطاء يف تسجيل االرقام او قلبها. -

ة احلساابت املستخدمة اذ ومنه يستطيع ميزان املراجعة اثبات صحة ترحيل العمليات من اليومية اىل دفرت االستاذ وليس دق
فيما بينها، او اخطاء احلذف او السهو اثناء  معوضهتسجيل اخطاء كإمكانيةمن املمكن وجود اخطاء ال تتعلق ابجملاميع  

 التسجيل يف اليومية.
 اىل ميزان املراجعة قبل اجلرد ،ميزاين اخرين مها : إبضافةعند اقفال حساابت السنة املالية جيب على املؤسسة اعداد 

ميزان مراجعة بعد اجلرد وقبل تسجيل قيود التسوية هبدف اعداد جدول حساابت النتائج ويتم ذلك بعد  -
 تسجيل كل قيود التسوية املرتبطة لعمليات اجلرد.

اخلتامية ويتم ذلك بعد ترصيد كل  ميزان املراجعة بعد اجلرد وبعد تسجيل قيود التسوية هبدف اعداد امليزانية -
 حساابت التسيري لتحديد النتيجة السنوية

 اجلدول التايل: بوتظهر اوجه االختالف بينهما حس

 ( : يوضح االختالف بني ميزان املراجعة قبل اجلرد وبعد اجلرد01جدول رقم )

 ميزان املراجعة بعد اجلرد ميزان املراجعة قبل اجلرد احلساابت
 تساوي خمزون اخر املدة حسب عملية اجلرد يساوي خمزون اول املدة املخزون

مسجلة حسب حركتها مدينة او  النفقات وااليرادات
 دائنة وتقدم ارصدة مدينة او دائنة

مرصدة عن طريق قيود التسوية وهي مسجلة يف احلركة املدينة 
 ودائنة بنفس املبلغ

يف اجلانب الدائن او املدين ويف الرصيد املدين)خسارة(  تظهر التظهر يف هذه الوثيقة النتيجة السنوية
 او الدائن)ربح(

يتم حتديد االهتالكات عن طريق اقساط االهتالك،  ال تتغري ويظهر مبلغ السنة السابقة املؤوانتو االهتالكات
 واملؤوانت عن طريق املخصصات

النفقات املسجلة مسبقا 
 وااليرادات مسجلة مسبقا

 تظهر يف هذه الوثيقة الوثيقةال تظهر يف هذه 
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النفقات الواجب دفعها 
وااليرادات اليت سيتم 

 حتصيلها

 تظهر يف هذه الوثيقة ال تظهر يف هذه الوثيقة

 .73،ص مرجع سبق ذكرهاملصدر: عيادي حممد ملني ، 

 سيب : خمرجات نظام املعلومات احملا املطلب الثالث

حتقيق اهداف القوائم املالية تكمن يف فاعلية وتلبية احتياجات مستخدميها، وهي ان قدرة نظام املعلومات احملاسيب يف 
تقدم صورة صادقة وعادلة عن نتيجة االعمال واملركز املايل، كما تشكل املصدر الرئيسي للمعلومات للعديد من الفئات 

 ني، الدائنني، اهليئات احلكومية.ذات الصلة مع املؤسسة كاملستثمرين، املمول

 التقارير السنوية و القوائم املالية : أوال

 إلرفاقهاقوائم مالية على االقل مرة واحدة يف السنة، او بطلب من البنوك او  إبعدادكل مؤسسة ملزمة قانونيا    
جدول  اخرى، وتتكون القوائم املالية عادة من واثئق االساسية التالية: امليزانية اخلتامية، ألسبابابلتصرحيات الضريبية او 

حساابت النتائج، قائمة االرابح غري املوزعة، قائمة تقديرات الوضعية املالية، )املوارد واالستخدامات(، املالحق االساسية 
 للقوائم املالية، وتقرير املراقب، والذي يعرب عن مدى دقة املعلومات اليت تعرضها الواثئق املالية. 

 قرير سنوي مفصل، وميكن ان حيتوي على :تقوم املؤسسة بتقدمي القوائم املالية يف ت

ملخص عن البياانت املرتبطة ابلفعالية يف املؤسسة خالل السنة املالية، اىل جانب املقارنة بني مخسة سنوات  -1
 االخرية.

 رسالة من االدارة العليا للمؤسسة موجهة اىل املسامهني وعادة تكون موقعة من مدير جملس االدارة. -2
به االدارة، وغالبا مايكون معمقا ويتضمن وصفا للعوامل االقتصادية واملالية والعوامل االخرى تعليق وحتليل تقوم  -3

 سية او اخلدمات الرئيسية للمؤسسة.ياملرتبطة بنشاطات املؤسسة، وجند املنتجات الرئ
 جزء يشرح ان مراجعة القوائم املالية والرقابة الداخلية للمؤسسة من مسؤولية االدارة. -4
 رى تتعلق ابملؤسسة، كأمساء املديرين واملسريين وكل املعلومات اليت تعتربها املؤسسة ذات أمهية.تفاصيل اخ -5

 .1ويعترب التقرير املايل وثيقة اساسية لعرض املعلومات املالية
 

                                                             
 .75، 74، ص صمرجع سابق1
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 امليزانية اخلتامية: اثنيا:

 للمؤسسة يف حلظة زمنية معينةهي كشف املوارد املتاحة للمؤسسة ومصادر متويلها وتعكس الوضع املايل " امليزانية"

هي قائمة مالية تعرض موارد املؤسسة التزاماهتا، وارابحها يف حلظة معينة، وهي وثيقة حمملة لكل ماقامت  "امليزانية"
 .ه عن عمليات املؤسسة منذ نشأهتا"احملاسبة العامة بتسجيل

 :1حيث تتكون امليزانية من جانبني مها االصول واخلصوم
جمموع عناصر ذمة املؤسسة، من حقوق امللكية وحقوق اخرى اليت متتلكها املؤسسة بتاريخ اعداد تشمل االصول:  -1

 امليزانية.
تشمل حقوق املالك والديون اليت تقع على عاتق املؤسسة نتيجة متويل استخداماهتا ) اموال خاصة  اخلصوم:  -2

 وديون(.

 وحيتوي جانب اخلصوم على :

ر من الفرق بني االصولواخلصوم وتعترب تقدير حماسيب لقيمة حقوق امللكية اليت تقع على وتعين اكثنتيجة نشاط املؤسسة: 
 عاتق املؤسسة:

من جهة ملختلف مسامهات املالك مبعىن مسامهاهتم االولية مضاف اليها اسهاماهتم املقدمة خالل حياة  -أ
 املؤسسة،ويعرب هذا اجملموع حماسبيا عن راس املال.

من جهة اخرى، حصة االرابح احملققة من طرف املؤسسة، واليت تعترب حق املالكني، يرتكوهنا يف خدمة املؤسسة -ب
 ابالحتياطات وارابح الفرتة احملاسبية االخرية.االمر ملدة زمنية معينة ويتعلق 

 جدول حساابت النتائج: اثلثا:

خالل فرتة معينة من خالل مقابلة اإليرادات احملققةابلتكاليف ميثل هذا اجلدول تقرير مايل رمسي يقيس نتيجة املؤسسة 
 : 3ويتكون جدول حساابت النتائج من2املستنفدة"

 الناجتة عن نشاط هذه االخرية، وتتضمن: االيراد يعرب عن زايدة يف ذمة املؤسسة االيرادات :  -1

                                                             
 .28، ص مرجع سبق ذكرهعيادي عبد القادر، 1
 . 91ص 2001، دار وائل للنشر،عمان،الطبعة االوىل،سنةنظم املعلومات احملاسبيةحممد يوسف حفناوي،2
 .76 ص ،مرجع سبق ذكرهعيادي حممد ملني،  3
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 املبالغ والقيم احملصلة او اليت ستحصل عليها :  -أ

 املؤسسة سلع وخدمات، وكذلك مزااي اليت منحت هلا.مقابل تقدمي  -
 مزااي االلتزام القانوين املوجود على عاتق العميل. -
 استثنائيا بدون مقابل. -

 االنتاج املخزن او املستهلك خالل السنة احملاسبية. -ب

 االنتاج الثابت. -ت

 اسرتجاع االهتالكاتواملؤوانت وتكاليف السنوات السابقة. -ث

 تكاليف.حتويل ال -ج

 االصول املتنازل عنها. -ح

  :املصروفات على تياجات نشاط هذه االخرية، وتتضمنويعرب عن نقص يف قيمة تركة مؤسسة نتيجة اح:املصروفات -2
 املبالغ او القيم املدفوعة او اليت ستدفع : -أ

 املؤسسة.مقابل السلع، التموين، واخلدمات املستهلكة من طرف املؤسسة، كذلك املزااي اليت منحتها  -
 تنفيذ االلتزام القانوين. -
 استثنائيا بدون مقابل. -
 اقساط االهتالك. -ب
 املتنازل عنها، املدمرة، املسروقة، يف اطار اجراءات اخلاصة. لألصولقيم املمتلكات خمفضة بقيمة االهتالك -ت

اال ان هناك بعض رغم ان امليزانية وجدول حساابت النتائج تقدم معلومات مهمة ملستخدميها، 1املالحق:رابعا: 
زانية وجدول تفصيال اكثر وهو مايتطلب اضافة املالحق اليت تكمل وتعلق عن املعلومات املقدمة يف املياملعلومات تتطلب

 حساابت النتائج.

                                                             
1Ministère des finances, Plan Comptable National, société national de la comptabilité, Alger, 2000, P58. 



 الفصل األول :                                    اإلطار املفاهيمي حول النظام املعلومات احملاسيب

 

 
25 

وتتضمن املالحق القواعد والطرق احملاسبية املطبقة يف اعداد امليزانية و جدول حساابت النتائج واليت تعترب معروفة من 
طرف قارئ وجيب حتديد خمالفات القواعد والطرق وذكر الدوافع اليت ادت اىل ذلك وأتثري ذلك على تركة والوضعية املالية 

 املؤسسة من جهة وتفصيل احملتوى حساابت امليزانية وجدول حساابت النتائج من جهة اخرى.ونتيجة 

 وتتكون املالحق من عدة جداول وهي :

كات السلع زوانت، استهال حركة املمتلكات، االستثمارات، االهتالكات، املؤوانت، احلقوق ، راس املال اخلاص، املخ
املبيعات واخلدمات املقدمة، ايرادات اخرى، نتائج التنازل عن االصول، التعهدات د واللوازم، تكاليف التسيري، واملوا

 ...احملصل عليها والتعهدات املقدمة، معلومات خمتلفة.
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االداري واالنظمة الفرعية اخرى و املعلومات  املبحث الثالث : عالقة نظام املعلومات احملاسيب بنظام
 .معايري تصميمه

حيث دائما يتالئم مع اسرتاتيجية املؤسسة وجب عليه ان يتميز مبعايري تصميمه، ظام املعلومات احملاسيب يبقى النحىت    
 ان النظام املعلومات احملاسيب جزء من النظام املعلومات االداري وذلك سنتعرف عليه من خالل هذا املبحث.

 ملعلومات االدارياملطلب االول : عالقة النظام املعلومات احملاسيب بنظام ا

الرأي االول يرى ان نظام املعلومات فاسيب بنظام املعلومات االداري ، هناك رأاين بشان عالقة النظام املعلومات احمل
قتصر دور نظام املعلومات احملاسيب طبقا هلذا الرأي على قياس املعلومات ياحملاسيب جزء من نظام املعلومات االداري و 

اخلارجية، ويعرف نظام املعلومات االداري طبقا هلذا الرأي أبنه نظام متكامل من  لألطرافالتارخيية بغرض اعداد التقارير 
للموارد املتاحة للمشروع، وواضح  األمثلبغرض حتقيق االستخدام  لإلدارةآالت وأشخاص لتقدمي كل املعلومات الالزمة 

 . ا فيها نظام املعلومات احملاسيبأن هذا التعريف يتسع ليشمل كل نظم املعلومات ابملشروع مب
خارج املشروع بل يشمل  لألطرافالقوائم املالية  إعداداحملاسيب ليس جمرد  دور نظام املعلومات إنالرأي الثاين يقرتح  أماو 

. وابلتايل فأنصار هذا الرأي يروا ان نظام اإلداريةللتخطيط والرقابة واختاذ القرارات  أيضا تقدمي املعلومات الالزمة
جزء من نظام املعلومات احملاسيب. وقد جاءت رابطة  اإلداريوان نظام املعلومات  األساسياملعلومات احملاسيب هو النظام 

النظام املعلومات احملاسيب ونظام  إنواعدت تقريرا يعترب توفيقا بني الرأيني السابقني. فقد اعتربت الرابطة  مريكيةاألاحملاسبة 
رقم  شكلنظامني مستقلني لكل منهما وظائفه، ولكن يوجد تداخل بني النظامني كما هو مبني في اإلدارياملعلومات 

 حماسبة العمليات. النظامني متثل ذه بنيمنطقة التداخل هو  (07)
 التداخل بني نظام املعلومات االداري ونظام املعلومات احملاسيبيوضح (: 07الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 44، مرجع سبق ذكره،صكمال الدين الدهراوياملصدر:  

 محاسبة العمليات:

التخطيط االستراتيجي  -

 الميزانية الرأسمالية. 

التخطيط االمثل لإلنتاج  -

 قرار الشراء او الصنع.

مساعدة المستثمرين في  -

اتخاذ القرارات الخاصة 

 باستثماراتهم بالمشروع.

 محاسبة الحقوق: 

 توزيع االرباح  -

تحديد العائد على  -

 االستثمارات.

 تقييم االداء الداخلي. -

تحديد الحوافز  -

 والمكافآت
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 ابألطرافاما بقية نظام املعلومات احملاسيب فيسمى حماسبة احلقوق فهي ختتص ابملساعدة على حتديد احلقوق اخلاصة 
اخلارجية )مثل العائد على االستثمارات يف املشروع من ربح وتوزيعات( وكذلك حقوق االطراف املختلفة داخل املشروع 

 1ء وحتديد احلوافز هلم.يف املستوايت االدارية املختلفة عن تقييم االدا

اليت ميكن ان توجد ضمن نظام املعلومات  الفرعية األخرىان تداخل نظام املعلومات احملاسيب وتفاعله مع سائر النظم 
وجود ما يعرف بنظام املعلومات املتكامل والذي يعرف ابلشكل التايل " هو ذلك النظام الذي تكمل نظمه  اإلدارأيدإىىل

ض من خالل عملها بصورة متناسقة ومتبادلة، حبيث يستبعد تكرار توليد املعلومات من اكثر من نظام الفرعية بعضها البع
فرعي ومبا يؤدي اىل خفض تكاليف انتاج املعلومات الالزمة للجهات املختلفة، فضال عن تقليل الوقت واجلهد الالزمني 

 2.هلا"
 األخرىالفرعية  ابألنظمةاملطلب الثاين : عالقة النظام املعلومات 

) تكامل داخلي( لتحقيق هدف  فيما بينها فرعية جيب ان تتكامل  أنظمةة عن نظام املعلومات احملاسيب هو عبار 
الفرعية  األنظمةجيب ان حيقق نظام املعلومات احملاسيب التكامل مع املؤسسة )حتصيل معلومات صاحلة الختاذ القرارات(.

، فان هذا الدور ال ميكن األداءاملوازانت وتقارير  وإعداداالخرى، فاذا كان هذا النظام يقوم بتحليل العمليات وتسجيلها 
 بينه وبني االنظمة الفرعية االخرى اطار نظام املعلومات االداري.ان يتحقق اال اذا مت تبادل املعلومات 

 االخرى ابألنظمةلومات احملاسيب يوضح عالقة النظام املع(: 08رقم )شكل 

 
(،الطبعة االوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع،االردن، نظم املعلومات احملاسبية)مدخلتطبيقي معاصراملصدر: امحد حلمي مجعة،عصام فهد العربيد وآخرون، 

 15،ص2007

                                                             
 43،44ص، مرجع سبق ذكرهكمال الدين الدهراوي،1
 15،ص ،مرجع سبق ذكرهعيادي عبد القادر2
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االنظمة الفرعية حتتوي على انظمة يتبني من خالل الشكل ابن نظام ميكن ان حيتوي على عدة انظمة فرعية كما ان 
 فرعية اخرى.

 1وتتكون االنظمة الفرعية اليت تساعد على تسهيل جتهيز بياانت العمليات املتنوعة نذكر امهها:

انطالقا من الطلبية اىل غاية حتقيق  ابإليرادات: وظيفته متابعة كل العمليات املتعلقة  لنظام الفرعي لإليرادات: ااوال
 االيراد الفعلي، اي االهتمام:

ابلعمالء )الطلبية، التفاوض حول االسعار، خدمات مابعد البيع، اعداد تقارير حول العمالء، االلتزام  -1
 احملاسبية( ابإلجراءات

 بيعات، تنفيذ الطلبية، االجراءات احملاسبية(بيعات) الفوترة، تقارير حول املامل -2
التحصيل )متابعة احلقوق لدى العمالء، اعداد التقارير، التفاوض على كيفية التحصيل، تنفيذ االجراءات  -3

 احملاسيب(

 املشرتايت، والدفع كما يلي :، يتضمن وظائف تتعلق ابملوردينالنظام الفرعي للمصروفات: اثنيا: 

تقارير دورية حول ملوردين، تنفيذ االجراءات املوردون) متابعة طلبيات املؤسسة، التفاوض حول اسعار الشراء،  -1
 احملاسبية(.

املشرتايت ) متابعة امكانية تنفيذ الطلبية من طرف املورد، تقارير حول املشرتايت، مث تنفيذ االجراءات  -2
 احملاسبية(.

ت الدفع) متابعة مراحل الدفع، دراسة الديون، اعداد تقارير حول الديون، كيفية الدفع، تنفيذ االجراءا -3
 احملاسبية(.

 وتتمثل اهم وظائفه يف : :لإلنتاجالنظام الفرعي اثلثا: 

متابعة خمزوانت املواد االولية واستهالكاهتا، اعداد تقارير حوهلا، دارسة التكاليف املتعلقة ابملخزوانت، اعدا  -1
 راءات احملاسبية.جوصول االستالم، دراسة طرق تقييم املخزوانت، وتنفيذ كل اال

ابعة مراحل العملية االنتاجية، دراسة تكاليف االنتاج، اعداد تقارير حول االنتاج، تنفيذ االجراءات االنتاج: مت -2
 احملاسبية.

                                                             
، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ختصص علوم احملاسبة التحليلية: نظام معلومات للتسيري ومساعد على اختاذ القرار يف املؤسسة االقتصاديةدرمحون هالل، 1

 .91ص 2005اقتصادية، جامعة اجلزائر،
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جة، تنفيذ االجراءات يجة، اعداد التقارير، دراسة تقييم الوحدات النتيختزين املنتجات: متابعة الوحدات النت -3
 احملاسبية.

يعمل هذا النظام بناء على املعلومات املستخلصة من االنظمة الفرعية السابقة، وميكن  النظام الفرعي للتمويل:رابعا: 
 التمييز بني مستويني: 

اي االهتمام بدراسة احلالة املالية املرتبطة بنشاط املؤسسة، اعداد التقارير حول التمويل املستوى الداخلي : -1
 املؤسسة، وتنفيذ االجراءات احملاسبية. الذايت للمؤسسة، امكانية التمويل، متابعة النقدية داخل

، اعداد التمويل اخلارجي، متابعة اشكال التمويل اخلارجيي االهتمام مبايلي : دراسة طرق املستوى اخلارجي : ا -2
 التقارير حول التمويل اخلارجي، دارسة امكانية التمويل، تنفيذ كل االجراءات احملاسبية.

 معايري تصميم نظام املعلومات احملاسيب املطلب الثالث: 
تتم عملية تصميم نظام املعلومات احملاسيب من طرف املختصني يف امليدان، لديهم الكفاءة واخلربة الكافية ملعرفة العناصر 

اسبية اليت جيب ان حيتويها هذا النظام، واملعلومات اليت جيب ان يوفرها ومصدر هذه املعلومات وكذا نتائج املعلومات احمل
 وكيفية حتصيلها مبا يتالئم مع احتياجات املستعملني.

حظة والدراسة، ومنها الهناك اجراءات جيب اتباعها اثناء البدء يف تصميم النظام احملاسيب منها مايتعلق مبجال " امل
 1مايتعلق ابلتخطيط والتنفيذ."

 دراسة طبيعة املؤسسة والنظام احملاسيب قائم. تقوم على :االجراءات املتعلقة ابملالحظة والدراسةاوال: 
قق ذلك جيب على مصمم النظام ان يتعرف على املناخ والبيئة اليت يعمل يف اطارها، ويتحطبيعة املؤسسة:  -1

مبلكية املؤسسة وشكلها القانوين، وطبيعة نشاطها )جتاري، صناعي ( مث نوعية املنتجات اليت بتجميع البياانت املتعلقة
و متارس مهمة شرائها وبيعها، واهليكل التنظيمي للمؤسسة، ومهام كل قسم من اقسامه، والعالقات القائمة بني تنتجها ا

خمتلف االقسام، وجيب على املصمم ان اليكفي ابلواثئق اليت تعطي له عن املعلومات املتعلقة ابملؤسسة، لكن عليه ان 
االجراءات اليت تتبع يف االنتاج، مع احلصول على البياانت توضح  على يتفقد مراكز املسؤولية او املصاحل بنفسه للتعرف

كيفية تسلسل املراحل االنتاجية هبا ولوائح العمل املطبقة، هذا اذا كان االمر يتعلق ابملؤسسة االنتاجية، اما يف املؤسسة 
 يقها.التجارية فعليه تتبع املسار الذي تسلكه السلعة من شرائها اىل مرحلة ختزينها، مث تسو 

                                                             
 .107،ص106، ص مرجع سابق1
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تبدأ مهمة املصمم االساسية يف دراسة النظام احملاسيب القائم، بعد التعرف على املؤسسة  النظام احملاسيب القائم: -2
للتعرف على درجة كفاية ما به من تفصيالت للوفاء ابحتياجات املؤسسة من البياانت ونقاط القوة والضعف يف النظام، 

 اآلتية:الطبقة اليت ميكن ان تتم ابتباع اخلطوات  لإلجراءاتوتتم هذه الدراسة من خالل املراجعة الدقيقة 
 اىل التقارير الداخلية. ابإلضافةاحلصول على صور التقارير والقوائم اخلاصة ابملؤسسة  -
 التعرف على مجيع حساابت املؤسسة الرئيسية منها الفرعية، مع توضيح عملية الرتحيل. -
 واجراءات التسجيل عليها.ياانهتا احلصول على نسخ بيضاء من دفاتر اليومية للتعرف على درجة التفاصيل الواردة يف ب -

وتعين امكانية االحتفاظ ابلنظام القائم مع اجراء تعديالت عليه او اجراءات التخطيط والتنفيذ للنظام اجلديد: :اثنيا
 تصميم نظام جديد.

يقرتح املصمم على كل مسؤويل املؤسسة الذين هلم صلة ابلنظام احملاسيب اجراء تعديالت معاجلة النظام القائم:  -1
حبيث يصبح النظام قادرا على توفري املعلومات الضرورية، كاستخدام جتهيزات آلية متقدمة توفر للنظام الدقة والسرعة 

 تعديالت عليه ميكن اقرتاح نظام جديد. بإجراءكان النظام القائم اليسمحوالرقابة الداخلية أبقل تكلفة، اما اذا  
متثل هذه املرحلة كتابة التقرير النهائي لعمل خبري التصميم، حيث يقوم بوضع االشكال النهائية  تصميم مناذج: -2

لنماذج املستندات والسجالت والتقارير اليت يتكون منها النظام اجلديد ونوعية التجهيزات اآللية الواجب تدبريها، كما 
 لتقرير النهائي نقاط القصور والضعف اليت اهتم النظام اجلديد معاجلتها.يتضمن ا

جيب على مصمم النظام ختصيص حصص التدريب واملمارسة مع تقدمي كل  اجراءات تنفيذ النظام اجلديد: -3
دورات  إلجراءالواثئق واملستندات ملستعمليه، ويف حالة ارتباط النظام ابستخدام آلية جديدة فانه جيب ارسال خمتصني 

تدريبية جديدة حول طريقة التشغيل، واليعين بدأ تشغيل النظام اجلديد التخلي عن النظام القدمي، بل جيب تشغيل 
النظام القدمي  استغاللوالنقائص اليت تظهر اثناء التشغيل، مث توقفي فس الوقت حىت ميكن تصحيح االخطاءالنظامني يف ن

 م العاملني للنظام اجلديد.حني استقرار االمور واستكمال تفه
 وعليه يتم تصميم نظام للمعلومات احملاسبية بناء على:

تكامل وتربط عمليات املؤسسة واقسامها، حبيث يتحقق للمشروع التدفق السليم للبياانت املطلوبة يف الوقت  -
 ل التكاليف.قاملناسب وأبأ 

املؤسسة حلماية اصوهلا وضبط الدقة والثقة يف بياانهتا  وتعين اخلطة التنظيمية اليت تتبناهامبدأ الرقابة الداخلية،  -
 احملاسبية ، واالتقاء ابلكفاءة االنتاجية.

 



 الفصل األول :                                    اإلطار املفاهيمي حول النظام املعلومات احملاسيب

 

 
31 

 األولخالصة الفصل 

 األنشطةفشل  أومن مفاتيح جناح  أساسيتعترب مفتاح  أهناتشمل املعلومات احملاسبية مورد مهم من موارد املؤسسة حبيث 
هلا حيقق أرابحا و جناحا  للخطط املستقبلية وضماان الستمرار وتطور  األمثلالتحكم واالستغالل  نإذاليت متارسها، 

 االتصال بني املؤسسة ومستخدميها عند عملية اختاذ القرارات. أداةاسبية املؤسسة ومنوها كما تعد املعلومات احمل

النظام املعلومات احملاسيب تكمن يف توفري املعلومات احملاسبية اليت تلخص وتشمل خمتلف  وأمهيةمكانة  أنميكن القول 
املعلومة اي  أصلاملؤسسة بشكل دوري واليت تعكس الوضع املايل هلا، كما هو عموما يف الواقع بداية من  أنشطة

الذي يتطلب  األمروهو ممكن،  أوإمهالخطا  أيمصدرها، مث بعد معاجلتها، وتوزيعها بشكل يسمح كشف عن 
 .تدقيق الداخليليف حتسني هذا النظام مركزا على مبادئ ااملدقق الداخلي  االعتماده

ويشكل النظام املعلومات احملاسيب احد أهم األنظمة الفرعية لنظام املعلومات اإلداري، حيث ميتد إىل كل أنشطة املؤسسة 
اإلدارية فيها، بل تتجاوز أمهيه لتشمل األطراف اخلارجية اليت تتعامل مع ويوفر املعلومات املفيدة ملختلف املستوايت 

 املؤسسة.

 



 

املدقق الداخلي وإسهاماته يف حتسني 
 نظام املعلومات احملاسبية
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 متهيد 
الوجه املكمل للعمل املايل واحملاسيب بصفة عامة، فهي عملية منتظمة تعكس لصاحب املؤسسة أو ملن  التدقيق عتربي   

هناية كل فرتة مالية، أي مدى تطابق هذه مدى صحة وصدق وموضوعية القوائم املالية اخلتامية يف ا التدقيق، و يقوم هبذ
 القوائم مع الواقع الفعلي هلا.

املؤسسات يف اهتماما متزيدا من قبل  األخريةشهدت السنوات حيث  يف وقتنا احلايل، التدقيق الداخلي أمهيةزدادت و إ
يف املؤسسة، يهدف إىل  والعملياتعبارة عن نشاط تقييمي لكافة األنشطة التدقيق الداخلي  خمتلف الدول، وأصبح

 .اإلنتاجيةورفع كفاءهتا  تطويرها

، ومدى للمؤسسةمن إبداء رأي فين حمايد حول مدى داللة القوائم املالية اخلتامية  دققوعليه تسمح هذه العملية للم
 االلتزام ابملبادئ احملاسبية املتعارف عليها.

التعرف على  التطور التارخيي له، وتعريفه  من خالل خليالتدقيق الداومن خالل هذا الفصل سنحاول أن نبني ماهية 
نظام الرقابة  قوم عليها، مث نتعرف علىيعايري واإلجراءات األساسية اليت ، وبعدها نبني املوخصائصه، مث نتطرق ألمهيته

 مسامهة املدقق الداخلي يف حتسني نظام املعلومات احملاسبية .الداخلية للمؤسسة،

 :تدقيق الداخليللمدخل املبحث االول 
 : ماهية نظام الرقابة الداخلية املبحث الثاين 
 :يف حتسني نظام املعلومات احملاسبية املدقق الداخلي فاعلية  املبحث الثالث 
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 لتدقيق الداخلي املبحث االول: مدخل ل

عليه اآلن كان امرا حتميا بسبب توسع املؤسسة وتشعب وظائفها مع  ووتطوره، ووصوله إىل ما هتدقيق إن ظهور ال   
 زايدة تعقدها وتفرعها، األمر الذي زاد من صعوبة مراقبة تسيري املؤسسة من جانب التدفقات النقدية واملالية.

، وذلك االخري اهذقوم هبا يقييم االنشطة اليت عمل على فحص وتيتقييمية مستقلة نسبيا ابملؤسسة، عترب وظيفة يكما انه 
 .اليت ميكن هلا ان متس ابستقرارهابتقييم أنظمة الرقابة الداخلية الستخراج مدى تطبيقها لإلجراءات املوضوعة من طرفها و 

 التدقيق الداخليوتطور مفهوم نشأة املطلب االول :

 ابألنشطةعملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم االدلة والقرائن اليت تتعلق  بصفة عامة انه التدقيقنعترب مفهوم    
اليت سنتعرف عليها  التدقيق الداخليواالحداث االقتصادية، اال ان املؤسسة هتتم على مدى صحة املعلومات من خالل 

 فيما يلي :  

 :التدقيق الداخلية نشأاوال: 

يف شركة السكك احلديدية ابلوالايت املتحدة  19اجلوالون يف القرن حتت فكرة املدققون التدقيق الداخلي  رظه   
مت حتصيله بعدد التذاكر  األمريكية، أين كان يكلف بعض املوظفني يف هذه الشركات إىل مكاتب بيع التذاكر ومقارنة ما

 .بوقت طويل التدقيق اخلارجيبعد ظهور  وكان ظهورهااملباعة، 

االقتصادية بضرورة التعرف على مدى كفاءة اداء العاملني فيها ومدى تنفيذهم لسياستها الوحدة حيث كان اهتمام ادارة 
داخلي يقوم بتقييماالنشطة الداخلية يف الوحدة وفحص  مدققوتوجيهاهتا أدى كل ذلك اىل ظهور احلاجة اىل وجود

 . internalauditorالداخلي  املدقق االداء احملاسيب فيها ويطلق على هذا

الداخلي عني االدارة داخل املؤسسة حيث يقوم بفحص وتدقيق اداء العاملني فيها اىل جانب تقييم كفاءة  دققامل وميثل
 1وفعالية هذا االداء.

( IIAالداخليني )املدققينيرجع إىل إنشاء معهد  ابلتدقيق الداخلييالحظ أن بداية االهتمام التدقيق واملتتبع لتاريخ تطور 
، وهذه اخلطوة ميكن اعتبارها اخلطوة األساسية يف جمال التجسيد املهين 1941، يف الوالايت املتحدة األمريكية عام 

، وقد عمل املعهد خبدماتهواتساع نطاق االنتفاع  التدقيق الداخلي، حيث ساهم منذ إنشائه يف تطوير للتدقيق الداخلي

                                                             
 .136، ص  2002، اإلسكندرية، اجلامعية، دار املعرفة والتدقيقأصول وقواعد املراجعة حممد السيد سرااي،  1
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اصدار قائمة تتضمن  1947عن طريق بذل اجلهود املختلفة، حيث مت يف عام  التدقيق الداخليعلى تدعيم وتطوير 
مت اصدار اول قائمة معدلة ملسؤوليات  1957، وعامالداخليني املدققنيصادرة من معهد التدقيق الداخليمسؤوليات 

لسجالت، تتم داخل وا لألعمالتدقيقعلى اهنا  التدقيق الداخليمت اعتماد دليل تعريف 1964، وعام التدقيق الداخلي
كثريا يف   التدقيق الداخلياملؤسسة بصفة مستمرة احياان وبواسطة موظفني متخصصني هلذا الغرض وخيتلف نطاق واهداف 

املؤسسات املختلفة، وقد تتميز وخاصة يف املؤسسات الكبرية أبمور متعددة ال تتعلق مباشرة ابلنواحي املالية، وتعترب احد 
قيامه بوضع جمموعة من معايري االداء  للتدقيق الداخليالداخليني على صعيد التطور املهين  ملدققنيااجلهود الفعالة ملعهد

التدقيق لدراسة واقرتاح اطار متكامل ملعايري االداء املهين يف  1974حيث مت تشكيل جلان عام  للتدقيق الداخلياملهين 
ريرا بنتائج دراستها، ومت التصديق النهائي على هذه انتهت اللجان من اعماهلا وقدمت تق 1977، ويف عام الداخلي

، وحبق هذه املعايري اليت مت اقرارها من غالبية 1978املعايري يف املؤمتر الدويل السابع والثالثني يف سان فرانسيسكو عام 
 وبروز مهنة جديدة، وعرفة والدة الداخليني واجلهات التابعة له تعد مبثاب املدققني ممارسي املهنة وروادها ممثلني يف معهد

حينها على اهنا وظيفة تقومي مستقلة يتم إنشاؤها داخل املؤسسة لفحص و تقومي انشطتها وهدف التدقيق الداخلي 
هو مساعدة اعضاء التنظيم يف تنفيذ مسؤولياهتم بفاعلية وذلك بتزويدهم ابلبياانت واملعلومات التحليلية التدقيق الداخلي 
مت اصدار دليل  1996، ويف عام تدقيقها وتقدمي املشورة والتوصيات املناسبة بصدد االنشطة اليت يتموعمل الدراسات 
يف التدقيق الداخلي الداخليني ومت صياغة دليل جديد لتعريف املدققينمعهد نصادر عالتدقيق الداخلي ألخالقيات مهنة 

 1.دقيق الداخليالتمت صياغة دليل جديد ملمارسة مهنة 2001، ويف عام 1999عام 

أما يف اجلزائر فيمكن القول ان هذه الوظيفة حديثة االستعمال او حىت حديثة االعرتاف هبا كنشاط ال ميكن االستغناء    
من القانون التوجيهي للمؤسسات رقم  40عنه، فلم ينص عليها املشرع اجلزائري اال يف هناية الثمانينات من خالل املادة 

اليت تنص على أنه" يتعني على املؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم  1988جانفي  12الصادر بتاريخ  88/01
 58هياكل داخلية خاصة ابملراقبة يف املؤسسة وحتسني بصفة مستمرة امناط سريها وتسيريها" كما اكمل يف نص املادة 

خارج االجهزة املشكلة قانوان والعاملة يف على أنه "ال جيوز ألحد ان يتدخل يف ادارة تسيري املؤسسة العمومية االقتصادية 
و اطار الصالحيات اخلاصة هبا، تشكل كل خمالفة هلذا احلكم تسيريا ضمنيا ويرتتب عنها تطبيق قواعد املسؤولية املدنية 

 .2اجلزائية املنصوص عليها يف هذا الشأن"

 

                                                             
 .33، 30صص ،  2006، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع، عمان، التدقيق الداخلي بينالنظریةوالتطبيقخلف عبد هلل الوردات، 1
 . 1988جانفي  12، الصادر بتاريخ 88/01. القانون 2: العدد اجلریدة الرمسية للجمهوریة اجلزائریة2
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 اجلدول التايل :يف التدقيق الداخلي وميكن تلخيص املراحل التارخيية اليت مرت هبا 

 التدقيق الداخلياملراحل التارخيية اليت مرت هبا (: یوضح 02جدول رقم )

 مراحل تطور التدقيق الداخلي
 –املرحلة االوىل األربعينات 

 اخلمسينات
 املرحلة الثانية

 الثمانينات -الستينات 
 -املرحلة الثالثة التسعينات

 الوقت احلايل

 اداة وقاية واداة انشائية اداة رقابة ومحاية طبيعة وظيفة التدقيق الداخلي
اداة الرقابة واداة انشائية 

واستشارية وتوفري املعلومات 
 العليا وجلنة التدقيق لإلدارة

 مجيع العمليات مؤسسة العمليات املالية واحملاسبية نطاق عمل التدقيق الداخلي
مجيع العمليات وادارة املخاطر 

 واحلوكمة

 الداخلي اهداف عمل التدقيق
رقابة االلتزام ورقابة الناحية 

 املالية واحملاسبية
رقابة االلتزام وتقييم االداء 

 وتقدمي االقرتاحات
التحقق والتقييم والتدقيق على 

 اساس املخاطر

التحقق من صحة العمليات  مدخل عملية التدقيق الداخلي
 املالية

التحقق وتقييم الكفاءة 
 والفعالية

وتقدمي رقابة االلتزام 
االقرتاحات وتقييم عمليات 

 ادارة املخاطر و احلوكمة
 جلنة التدقيق ادارة املؤسسة املدير املايل التبعية
 جلنة التدقيق وجملس االدارة االدارة العليا املدير املايل التبليغ

 املاجستري ، ختصص احملاسبة، جامعة دمشق ، منشورةمذكرة لنيل شهادة ،دور املراجعة الداخلية يف ادارة املخاطراملصدر: شادي صاحل البجريمي، 
 .46،ص 2011،

 التدقيق الداخلي: اثنيا: تعریف
 تعددت التعاريف املقدمة للتدقيق الداخلي بتعدد اجلمعيات واملنظمات املهتمة هبذه املهنة حيث عرفها:    

فحص دوري للوسائل املوضوعية حتت و هالتدقيق الداخلي " (IFACIواملراقبني الداخليني ) للمدققني املعهد الفرنسي
 .1وتسيري املؤسسة" مراقبةمديرية قصد 

 تدقيقاالعمال ل " نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل مؤسسة الداخليني األمريكيني على انه املدققنيوعرفها جممع 
 .2، وهي وسيلة رقابة ادارية تعمل على قياس وتقييم فعالية وسائل الرقابة االخرى" لإلدارةالعمليات كخدمة 

                                                             
 .15، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، املراجعة ومراقبة احلساابت من النظریة اىل التطبيقحممد بوتني، 1
 .33، ص 2003ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،، املراجعة وتدقيق احلساابت )االطار النظري واملمارسة التطبيقية(حممد التهامي ،مسعود صديقي، 2
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" وظيفة حتقيق وتقييم للرقابة الداخلية للممارسة يف املؤسسة بصفة دورية ومن طرف شخص معني،  وعرف ايضا على انه
 1على اكمل وجه" أبعماهلاوهذا من اجل مساعدة املسؤولني للقيام 

العمليات احملاسبية واملالية  تدقيقيتم ممارسته داخل التنظيم ل"مبثابة نشاط تقييمي مستقل  انهالتدقيق الداخلي ايضا وعرف
وغريها من العمليات، وذلك أساساً خلدمة إدارة املشروع،... إهنا ختتص أساساً بتقييم عمليات نظم الرقابة األخرى، 

تدقيق مستند كجزء من اإلجراءات الروتينية لل تدقيقبه مسؤول معني من عما يقوم نتيجة لذلك  التدقيق الداخليتميز يو 
ه يعتربان جزء من اإلجراءات الروتينية، إال أنه إذا كان هناك تدقيقعلى أعمال الغري، إن كاًل من عملية إعداد املستند و 

تدقيق نا ميكننا القول أنه يوجد ها، لتحديد مدى مالئمة تلك اإلجراءات فهتدقيقلعملية إعداد املستندات و  الحق تدقيق
 2عترب أحد أهم عناصر نظام الرقابة الداخلية مبفهومه الشامل".ذيي، والداخلي

وظيفة تقييم مستقلة تقوم على فحص و ه التدقيق الداخليميكن استخالص تعريف التايل" ومن خالل التعاريف السابقة 
 . "النصح واالرشاد للمؤسسة م بتقدميوتقييم انشطة املؤسسة وذلك كخدمة هلا، وتقو 

 :التدقيق الداخلياثلثا: أمهية وأهداف 

بناءا على احتياجات االدارة يف املؤسسات الكربى ذات النشاط الواسع ، حيث تعتمد االدارة يف نشأ التدقيق الداخلي
 .وقايتها وتوجيهها للعمليات اعتماداً كلياً على ما يقدم هلا من بياانت حماسبية واحصائية 

 :التدقيق الداخلي أمهية  -1

تعود أمهية التدقيق الداخلي لكونه وسيلة ال غاية وهتدف هذه الوسيلة اىل خدمة عدة فئات تستخدم القوائم املالية املدققة 
، وتعتمدها يف اختاذ القرارات، ومن بني هذه الفئات املديرين، املستثمرين احلاليني واملستقبليني، البنوك، اهليئات احلكومية

 3ونقاابت العمال، وغريها، وسنبني امهيته هلذه الفئات كالتايل:

تعتمد ادارة املؤسسة اعتمادا كليا على البياانت احملاسبية يف وضع اخلطط ومراقبة، وتقييم التنفيذ واالداء لذلك  -
 حترص على ان تكون هذه البياانت مدققة بطريقة سليمة تساعدها على اختاذ قراراهتا،

ثمرين على القوائم املالية املدققة عند اختاذ اي قرار يف توجيه املدخرات واالستثمار حبيث حتقق هلم يعتمد املست -
 اكرب عائد ممكن مع اعتبار عنصر احلماية ممكنة.

                                                             
1RedaKhelassi, L’audit interne, audit opérationnel, Edit Houma, 2eme edition, 2007, Alger, Algérie, P 93. 

 .198، ص1987، 2، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان، طمراجعة احلساابت من الناحيتني النظریة والعمليةأمحد نور،  2
 .23،24ص ص،2012، دار وائل للنشر، الطبعة االوىل، عمان، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد امني عبد هللا، 3
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تعتمد البنوك التجارية والصناعية على القوائم املالية املدققة عند فحصها للمراكز املالية للمؤسسات اليت تتقدم  -
وتسهيالت ائتمانية واالعتماد على هذه القوائم يف تقدير الدخل القومي، ويف التخطيط بطلب قروض 

 االقتصادي.
تعتمد اهليئات احلكومية واجهزة الدولة املختلفة على القوائم املدققة يف اغراض كثرية منها التخطيط ، الرقابة،  -

 فرض الضرائب، حتيد االسعار، تقرير االعاانت لبعض الصناعات.
على القوائم املدققة وذلك يف مفاوضتها مع االدارة بشان االجور واملشاركة يف  هنافإد نقاابت العمال تعتم -

 االرابح.
فوظيفة احملاسبة هلا دور كبري يف خدمة هذه الفئات من اجملتمع لكن ال ننسى اخلدمة احلقيقية اليت تقدمها وظيفة 

منظما ودقيقا، وابداء الرأي الفين احملايد حول مدى صحة التدقيق الداخلي بفحص البياانت فحصا انتقاداي 
 تلك البياانت ودرجة االعتماد عليها يف اختاذ القرارات ورسم السياسات.

 :التدقيق الداخلي اهداف  -2
 1فيما يلي: التدقيق الداخليتتمثل اهداف 

لبيئة وظروف العمل والتحقق التأكد من مدى مالئمة وفعالية السياسات واجراءات الضبط الداخلي املعتمدة  -
 من تطبيقاهتا،

التأكد من التزام االدارات و الدوائر من خالل ممارسة اعماهلا بتحقيق االهداف والسياسات واالجراءات  -
 املعتمدة خالل فرتة زمنية او مالية معينة.

للمحافظة على املمتلكات  اقرتاح االجراءات الالزمة لزايدة كفاءة وفعالية الدوائر التنفيذية واالنشطة، أتكيدا -
 واملوجودات،

اقرتاح من صحة البياانت ومدى اعتماد العمليات عليها من خالل تدقيق وفحص العمليات ودراسة الضبط  -
 الداخلي وتقييم ادارة املخاطر وتدقيق البياانت.

 تدقيق اجراءات ادارة املخاطر وما اشتملت عليها من مراكز اخلطر. -
 املعتمدة لتقييم تلك املخاطر.تدقيق فعالية االساليب  -
 التأكد من االلتزام ابلقوانني واالنظمة املعمول هبا. -
 اعداد تقارير مفصلة ودورية بنتيجة التدقيق ورفعه اىل اعلى سلطة تنفيذية. -

                                                             
 .37ص،2006الوراق للنشر والتوزيع، االردن،،دليل التدقيق الداخلي وفق املعایري الدوليةخلف عبد هللا الوردات، 1
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 التدقيق الداخلياملطلب الثاين : أساسيات 

 من أساسيات نذكرها يف ما يلي: يتكون التدقيق الداخلي
 : التدقيق الداخلي:فروض ومبادئ أوال

 وتتمثل يف :
: ميكن ان تعرف الفروض ابهنا متطلبات او معتقدات تستند عليها املقرتحات  فروض التدقيق الداخلي -1

 1والقواعد واالفكار. وميكن تلخيص اهم الفروض يف مايلي:

وابداء الرأي دون حتيز ويعين ذلك عدم وجود قيام املدققبعملية التدقيق حبيادية واستقاللية فرض استقالل املدقق:  -أ
 تعارض بني عمل املدقق والقائمني بتجهيز املعلومات املالية.

حىت يتمكن املدقق من فحص القوائم املالية فانه جيب ان يتوافر فرض امكانية فحص املعلومات املالية والقوائم:  -ب
 يف هذه القوائم جمموعة من املعايري مثل: 

جيب ان تكون املعلومات احملاسبية املعدة واملقدمة للمدقق مالئمة ملستخدميها وتفي  املالئمة : -
 ابحتياجاهتم، ومرتبطة ابلفرتة املالية اخلاصة هبا.

طرف، مبعىن ان تعكس احلقائق  أليان يتم اعداد املعلومات والبياانت املالية دون حتيز  البعد عن التحيز: -
 املوجودة.

ان تكون املعلومات املالية قابلة للقياس الكمي والتعبري عنها رقميا حىت تكون مفيدة  القياس الكمي:  -
 ذوي العالقة. لألطراف

يقوم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من االسس واملفاهيم والذي يؤدي فرض وجود نظام رقابة داخلي سليم:  -ت
 السليم. ود نظام الرقابةاحلساابت يقوم بعمله استنادا اىل وجمما جيعل مدقق ىل االبتعاد عن احتمال حدوث خطأ،ا

 فرض ثبات حقائق املاضي يف املستقبل ما مل یظهر تغيري يف الظروف:  -ث
أي ثبات االدارة يف مبادئها واهنا رشيدة يف تصرفاهتا. أما اذا اتضح للمدقق ان االدارة متيل اىل التالعب او اضعاف نظام 

 فرتض ان يكون حريص يف الفرتات املستقبلية.الرقابة فانه من امل

 
                                                             

 .12 ،20 ص،، ص2002ر والتوزيع، االردن، دار امليسرة للنش، تدقيق احلساابت املعاصرغسان الفالح، املطارنة  1
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 فرض الصدق يف حمتوايت التقریر: حيث یتطلب من املدقق ان یتحقق من: -ه

 تطبيق املؤسسة حمل التدقيق للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما و بثبات. -  

 ان املعلومات املوجودة يف التقارير املالية هي معلومات مالئمة. -  

على ان املبادئ  200أكد االحتاد الدويل للمحاسبني يف املعيار الدويل للتدقيق رقم مبادئ التدقيق الداخلي :  -2
 1العامة للتدقيق اليت جيب ان يلتزم هبا املدقق هي :

 االستقاللية -
 الكرامة -
 املوضوعية  -
 الكفاءة املهنية والعناية املطلوبة -
 السرية -
 السلوك املهين -
 املعايري الفنية -

 :التدقيق الداخلي: معایري اثنيا
 تتكون من جمموعتني من املعايري مها :  التدقيق الداخلييتضح ان املعايري املمارسة املهنية 

 :معایري الصفات -1
 2تتكون هذه اجملموعة من اربعة معايري عامة او شخصية كالتايل:

 معيار اهلدف والسلطة واملسؤولية: -أ
، ومبا التدقيق الداخليبشكل رمسي يف دستور  التدقيق الداخليينبغي أن حيدد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط 

أن يفحص ، وقواعد أخالقيات املهنية واملعايري احلاكمة هلذه املهنة. وينبغي التدقيق الداخلييتمشى مع تعريف 
العليا وجملس االدارة للتصديق او املوافقة  لإلدارةويقدمه  التدقيق الداخليدوراي دستور  تدقيقالرئيس التنفيذي لل

 عليه. 

                                                             
 .25، ص 2005، دار الصفاء للنشر والتوزيع، االردن، املدخل اىل التدقيق احلدیثأمحد حلمي مجعة، 1
دار التعليم اجلامعي،  املخاطر"، إلدارةمقارن  دويلاالصدارات الدولية ، مدخل  ألحداثمعایري الرقابة واملراجعة الداخلية " وفقا عبد الوهاب نصر على، 2

 .286 - 284صص ،  2016ــ  2015االسكندرية، 



 الفصل الثاين:                   املدقق الداخلي وإسهاماته يف حتسني نظام املعلومات احملاسبية

 

 
41 

 معيار االستقالل واملوضوعية : -ب
الداخليني ابملوضوعية عند  نيقدقمستقال، وينبغي أن يتصف املالتدقيق الداخليوفقا هلذا املعيار ينبغي ان يكون نشاط     

 التدقيق او مدير ادارةالداخلي تدقيقدد مقدرة نشاط الهت . ويشري االستقالل للخلو من اخلالت اليت قدأدائهمألعماهلم
بطريقة غري متحيزة. اما املوضوعية فتعين امتالك العقلية غري  التدقيق الداخليمن أداء او الوفاء مبسؤوليات  الداخلي

لعملهم وانه  أدائهما عند التكليفات بنفس الطريقة اليت يقتنعوا هب أبداءالداخليني ان يقوموا  مدققنياملتحيزة اليت تسمح لل
 . التدقيقال توجد تنازالت ختل جبودة 

 1معيار الكفاءة وبذل العنایة املهنية الواجبة:  -ت
الداخلي املعرفة، واملهرات ،  دقق، وتعين الكفاءة ان ميتلك املينبغي أداء التكليفات ابلكفاءة والعناية املهنية الواجبة   

مسؤولياته الفردية، وجتدر االشارة اىل ان املهارات واملعرفة والكفاءات االخرى هي  ألداءوالكفاءات االخرى املطلوبة 
الداخليني مبسؤولياهتم املهنية  دققنيطلوبة لتنفيذ او لوفاء املمصطلح جتميعي يشري اىل الكفاءة املهنية او احلرفية املهنية امل

 الفعالة.

 معيار برامج التحسني والتوكيد على اجلودة :  -ث
برامج للتحسني والتوكيد على اجلودة حبيث تغطي او تشمل كل جوانب التدقيق الداخلي ينبغي ان حيافظ ويطور مدير    

. جيب مراعاة ان برامج التحسني والتوكيد على اجلودة املصممة للمساعدة على حتديد مدى متشي التدقيق الداخلينشاط 
 الداخليون يطبقون او يلتزمون بقواعد اخالقيات املهنة. دققونمع التعريف واملعايري وتقييم ما اذا كان امل لتدقيق الداخليا

(وتتناول مسات 1000ونلخص معايري الدولية اخلاصة ابلصفات يف اجلدول  التايل : حيث اهنا سلسلة األلف )   
 انشطة التدقيق الداخلي .وخصائص املنظمات او االفراد الذين يؤدون 

 لخص معایري الدولية اخلاصة ابلصفات(: ی03)جدول رقم

 العبارة الرقم
 الغرض و السلطة واملسؤولية 1000
 االستقالل واملوضوعية 1100
 االستقالل التنظيمي 1110
 املوضوعية الفردية 1120
 اضعاف االستقالل واملوضوعية 1130

                                                             
 .291-289ص ص نفس املرجع السابق ، 1
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 واملهنية الواجبةالكفایة الفنية  1200
 الكفاية الفنية 1210
 العناية املهنية الواجبة 1220
 التطوير املهين املستمر 1230
 برانمج ضمان اجلودة والتحسني 1300
 تقييمات برانمج اجلودة 1301
 التقييمات الداخلية 1312
 التقييمات اخلارجية 1312
 لتقرير عن برانمج اجلودةا 1320
 االنشطة الؤداة وفقا للمعايريستخدام ا 1330
 االفصاح عن عدم االلتزام 1340

 .101-98، ص 2010/2011االسكندرية،  ، الدار اجلامعية، طبعة االوىل،املراجعة االداریة وتقييم االداءاملصدر: أمني السيد أمحد لطفي، 

 :معایري االداء -2
 يتكون من سبعة معايري ونذكرها يف مايلي :

 اي التأكدمن اهنا تضيف قيمة للمؤسسة.:  التدقيق الداخليمعيار ادارة نشاط  -أ
 بفعالية عندما: التدقيق الداخليوالقاعدة انه يتم ادارة نشاط 

 التدقيق الداخلي.ابلغرض منها ومبسؤوليتها وذلك كما هو منصوص بدستور  التدقيق الداخليتفي نتائج عمل نشاط  - 

 مع تعريف واملعايري. الداخلي التدقيقيتماشى نشاط  - 

 التمشي مع قواعد االخالقيات واملعايري. التدقيق الداخلييظهر االفراد الذين ميثلون جزء من نشاط  - 

بتقييم واملسامهة يف حتسني عمليات احلوكمة، ادارة املخاطر  التدقيق الداخليان يقوم نشاط معيار طبيعة العمل :  -ب
 نهجي ومنظم.والرقابة ابستخدام مدخل م

وتوثيق خطة لكل تكليف، واليت تتضمن اهداف،  إبعدادالداخلي  دققن يقوم املا معيار ختطيط اعمال التكليف: -ت
 ونطاق وتوقيت وختصيص املوارد للتكليف.

 .1الداخلي و حيلل ويقيم ويوثق املعلومات الكافية لتحقيق اهداف التكليف املدققان حيدد  معيار أداء التكليف: -ث
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اىل االستنتاجات  ابإلضافةان تشمل عملية توصيل النتائج اهداف ونطاق التكليف،  معيار توصيل النتائج : -ج
 القابلة للتطبيق، والتوصيات ، خطط التصرف املمكنة.

 ان يقوم رئيس املراجعة الداخلية بوضع واحلفاظ على نظام ملتابعة تداعيات النتائج اليت معيار متابعة مدى التقدم: -ح
 ويتطلب ذلك مايلي :  لإلدارةسبق توصيلها 

عملية متابعة للوقوف على والتأكد من ان اجراءات االدارة يتم تنفيذها  بإعدادالتدقيق الداخليان يقوم رئيس  -
 بفعالية او االدارة العليا تتقبل املخاطر اليت مل تتخذ اجراءات بشأهنا.

مبتابعة آاثر نتائج التكليفات االستشارية للمستوى او للمدى املتفق عليه  التدقيق الداخليان يقوم نشاط  -
 مع العميل.

ابن االدارة العليا قامت بقبول  التدقيق الداخليعندما يعتقد رئيس اقرتاح حلول لقبول االدارة العليا للمخاطر:  -خ
بغي ان يناقش هذا االمر مع االدارة العليا. واذا مل مستوى املخاطر املتبقية اليت رمبا ماتكون غري مقبولة للمنظمة، فانه ين

جمللس عن تلك املسألة هبدف  إببالغينبغي ان يقوم التدقيق الداخلي يتم التوصل حلل خبصوص تلك املسالة، فان رئيس 
 .1الوصول حلل

 نلخصها يف اجلدول التايل : هي سلسلة االلفني تضع معايري قياس االداء انشطة التدقيق الداخلي: 

 (: یلخص معایري قياس االداء04جدول رقم )

 العبارة الرقم
 ادارة نشاط املراجعة الداخلية 2000
 التخطيط 2010
 االتصال واملوافقة 2020
 ادارة املوارد 2030
 واالجراءاتالسياسات  2040
 التنسيق 2050
 التقرير اىل اجمللس واالدارة العليا 2060
 طبيعة العمل 2100
 ادارة املخاطر 2110
 الرقابة 2120
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 احلوكمة 2130
2130A1 .جيب ان يفحص املراجعون العمليات والربامج للتأكد من اتساقها مع القيم التنظيمية 

 ختطيط االرتباط 2200
 التخطيطاعتبارات  2201
 اهداف االرتباط 2210
 ختصيص موارد االرتباط 2230
 برانمج عمل االرتباط 2240
 أداء االرتباط 2300
 حتديد املعلومات 2310
 التحليل والتقييم 2320
 تسجل املعلومات تسجيل املعلومات 2330
 االشراف على االرتباط 2340
 توصيل النتائج 2400
 ابالتصالاملعايري اخلاصة  2410
 جودة االتصال 2420
 االخطاء واالستبعادات 2421
 افصاح االرتباط عن عدم االلتزام ابملعايري 2430
 نشر النتائج 2440
 مراقبة التقدم 2500
 قبول االدارة للمخاطر 2600

 107 -101ص  مرجع سبق ذكره،املصدر: أمني السيد أمحد لطفي ،

 :  التدقيق الداخلي : انواعاثلثا
 من نوعينوهي : التدقيق الداخليوتتكون 

: لقد كان املفهوم التقليدي للتدقيق الداخلي مرتبطا ابملعلومات احملاسبية واملالية والتأكد من  التدقيق املايل  -1
االعتماد عليها يف رسم السياسات واختاذ القرارات االدارية. حيث يهدف املدقق  لإلدارةصحتها ودقتها، حىت يتسىن 

 .1يف اطار التدقيق املايل اىل فحص ومراجعة الواثئق املالية واحملاسبية لتجنب الوقوع يف اخطاء تتعلق ابلتسيري الداخلي
 حيث يسعى املدقق الداخلي املايل اىل حتقيق االهداف التالية: 

 التحقق من التسجيل الصحيح للعمليات احملاسبية -

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص مالية االقتصادیةدور املراجعة الداخلية املالية يف تقييم االداء يف املؤسسة شدرى معمر سعاد، 1

 .55، ص 2009ــ  2008املؤسسة، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، 
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 والقواعد احملاسبية املتعارف عليها.التأكد من التطبيق السليم واملناسب للمبادئ  -
 التحريف يف املعلومات املالية. إلزالةالكسف عن مواطن اخلطأ والغش بعد تنفيذ العمليات احملاسبية  -
حتديد مدى مالئمة االجراءات احملاسبية على االصول والتحقق من الوجود املادي هلا حلمايتها من الضياع او  -

 االختالس او التالعب.
 النظام احملاسيب وما يرتبط به من اجراءات وتعليمات ادارية.تقييم  -
 زايدة درجة املوثوقية واالعتماد على املعلومات املستخرجة من سجالت وبياانت املؤسسة. -
 القوائم املالية واظهار الوضع احلقيقي للمركز املايل للمؤسسة ونتائج اعماهلا. ومصداقيةحتقيق عدالة  -

ف التدقيق التشغيلي أبنه الفحص والتقومي الشامل لعمليات املؤسسة لغرض اعالم : يعر التدقيق التشغيلي  -2
االدارة عما اذا كانت العمليات املختلفة قد نفذت طبقا للسياسات املوضوعية واملتعلقة مباشرة أبهدافاالدارة، كما يشمل 

 اجراءات خمتلف العمليات، وجيب ان يتضمن اىل تقومي ابإلضافةالتدقيق تقومي كفاءة استخدام املوارد املادية والبشرية، 
 يقي ايضا التوصيات الالزمة ملعاجلة املشاكل، والطرق لزايدة الكفاءة والرحبية.قالتد

التشغيلية للمؤسسة للحكم على  ابألنشطةويسمى أحياان ابلتدقيق االداري او تدقيق االداء او رقابة االداء، وهو يتعلق 
احملددة مسبقا. ويقوم بذلك املدققني الداخليني للمؤسسة حيث كان يف  ابألهدافمدى كفاءهتا وفعاليتها ومقارنتها 

 البداية خيدم االدارة، ولكن توسع ليخدم املؤسسة ككل.
 ويهدف التدقيق التشغيلي اىل: 

 االنشطة املراد تدقيقها. التحقق من الكفاءة والفعالية واالقتصادية يف -
 1مساعدة االدارة على حل املشاكل بتقدمي توصيات جمدية من اجل سلوك مناهج عمل واقعية. -

 للتدقيق الداخلي ومنهجية أداءه: التنظيم االداري  املطلب الثالث
خالل مسؤولياته وصالحياته واليت نذكرها يف  ن يتبعها املدقق الداخلي منجيب أتنظيم اداري ومنهجية  للتدقيق الداخلي

 ما يلي: 
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 1لمؤسسة : اهليكل التنظيمي ل يف التدقيق الداخلي: مكانة أوال
يؤثر املوقع التنظيمي للتدقيق الداخلي يف املؤسسة على قدرنه على حتقيق االستقاللية واملوضوعية يف عمله وخيتلف    

التدقيق الداخلي يف بيئة الرقابة من مؤسسة اىل اخرى تبعا للتطور الذي بلغته هذه املؤسسة يف  إلدارةالوضع التنظيمي 
العليا او جمللس االدارة او للجنة التدقيق املنبثقة عن  لإلدارةم الرقابة حيث اهنا ختضع اما انظألحداثمتابعتها ومسايرهتا 

الوضع الطبيعي واالمثل هو ان تكون تبعية التدقيق الداخلي اىل جملس االدارة ويشري الباحثون يف هذا املوضوع اىل ان 
 اعلى مستوى اداري ابلشركة ان مل يكن جمللس االدارة او جلنة التدقيق.

ان احلالة املثالية هي تبعية وارتباط قسم التدقيق الداخلي أبعلى مستوى اداري ابملؤسسة واهلدف من ذلك هو ان     
يام بعمله يف مجيع دوائر واقسام املؤسسة االخرى كما ان ذلك يشري بدرجة االستقاللية اليت يتمكن املدقق الداخلي الق

يتمتع هبا وقد استنتجت احدى الدراسات انه كلما ارتفعت املكانةالتنظيمية لقسم التدقيق الداخلي يف اهليكل التنظيمي 
 تكلفة اداء هذا النشاط. للوحدة االقتصادية كلما تفوق العائد من نشاط التدقيق الداخلي على

االستقاللية داخل املؤسسة( حيث نص هذا املعيار على ان مسؤول التدقيق  1110وهذا ما أكد عليه ) املعيار    
مسؤولياته داخل املؤسسة، والعالقات الوظيفية  أبداءالداخلي جيب ان يتبع ملستوى معني من اهلرم التنظيمي يسمح له 

 عندما يقوم هذا االخري:  تتأكدس للتدقيق الداخلي مع اجملل

 .صادقة على ميثاق التدقيق الداخليابمل -
 .املصادقة على خمطط التدقيق الداخلي القائم على املقاربة ابملخاطر -
 .املصادقة على ميزانية واملوارد التقديرية للتدقيق الداخلي -
 .املصادقة على قرارات تعيني او ازالة مسؤول التدقيق الداخلي -
 .على راتب مسؤول التدقيق الداخلي املصادقة -

 اثنيا: مسؤوليات املدقق الداخلي وصالحياته

على املدقق الداخلي ان يكون على علم بكامل مسؤولياته وصالحياته من أجل استطاعته أداء وظيفته بكفاءة وفعالية    
 .الداخلياليت تدعم عملية املدقق ينبغي عليه ،وذلك طبقا للقواعد واملبادئ واملعايري 

 
                                                             

، 2007مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، جامعة االسالمية، غزة، ، دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط االداء املايل واالدارييوسف سعيد يوسف املدلل،  1
 .76ص 
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 مسؤوليات املدقق الداخلي   أوال:
املعد من طرف املشرف  طبقا لربانمج التدقيق الداخلي ق الداخلييدقتنفيذ مهمات التلي تعترب مسؤولية املدقق الداخ

 1وعليه فإن املدقق الداخلي يقوم ابملسؤوليات التالية:

لفهم وحتديد أسلوب العمل ووضع  تدقيقالقيام أبعمال املسح امليداين األول للنشاط اخلاضع لعملية ال  -1
 التوصيات املتعلقة ابحتياجات عملية املراجعة.

 واالسلوب وحتديد الفرتة الالزمة ألداء املهمة.وضع خطة شاملة النطاق  -2
 كما هو خمطط هلا.  الالزمة للقيام بعملية التدقيقة املستندات والقيود والسجالت والواثئق املختلف تدقيق -3
خبصوص احلصول على الواثئق الالزمة وحتديد االحتياجات الالزمة  إدارة اجلهة اخلاضعة للتدقيق التنسيق مع -4

 لتنفيذ املهمة.
اخلاضع  إلعداد التقرير حول النشاط واالستنتاجات حول عملية التدقيق التسجيل جلميع املالحظات والنتائج -5

 .لعملية التدقيق الداخلي
 تقييم مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية. -6
 وتوثيقه حسب سياسات اإلدارة. فاظ مبلف أوراق التدقيق الداخلياالحت -7
 احلفاظ على العالقات اإلنسانية داخل املؤسسة. -8
 اكتشاف األخطاء املوجودة بكل أشكاهلا. -9

 اثنيا صالحيات املدقق الداخلي 

مساعدة مجيع أعضاء إدارة املؤسسة على أتدية وظائفهم بطريقة فعالة، وذلك عن طريق إمدادهم بتحاليل تتمثل    
موضوعية للبياانت املعروضة وتقارير دقيقة وصحيحة عن نشاط املؤسسة، حيث أن املدقق الداخلي يتمتع بصالحيات 

 2تتمثل فيما يلي:

 احلق يف الوصول غري املشروط أو املقيد جلميع أنشطة املؤسسة. -1

 .ة حمل التدقيقاحلق يف احلصول على السجالت وواثئق املؤسس -2

                                                             
 .268ص مرجع سبق ذكره، ، التدقيق الداخلي بني النظریة والتطبيق وفقا ملعایري التدقيق الداخلي الدولية، خلف عبد هللا الواردات1

 .28،ص 1998اجلامعة، االسكندرية، ، مؤسسة شباب أصول املراجعة الداخلية واخلارجيةعبد الفتاح حممد الصحن، 2



 الفصل الثاين:                   املدقق الداخلي وإسهاماته يف حتسني نظام املعلومات احملاسبية

 

 
48 

، ت املطلوبة لتحقيق أهداف التدقيقمبا فيها اختيار األنشطة وتطبيق األساليب والتعليما حتديد نطاق عمل التدقيق -3
تكون لديها اليت حتتاجها  التدقيق الداخليغري مقيدة يعين أن إدارة  ق الداخليالتدقيعمل ون نطاق حيث جيب أن تك

 ملتابعة اإلجراءات الرقابية يف النظام ككل دون تدخل املؤسسة.

 احلق يف طلب خدمات خاصة من خارج املؤسسة إذا لزم األمر. -4

ع موظفي املؤسسة مساعدة أي أن على مجياحلصول على املساعدة املطلوبة من موظفي املؤسسة يف كافة قطاعاهتا  -5
قيقا للفائدة املرجوة من الداخليني، والتعاون معهم بشكل كامل وإعطاء األولوية إلجابة طلباهتم بدون قيود، حت املدققني

 يف املؤسسة. التدقيق الداخلي

 حق طلب مجيع املعلومات والبياانت وااليضاحات الضرورية لعملية املراجعة. -6

 1قيق موجودات الشركة والتزامها.حق حت -7

حق احلصول على صور من مجيع املراسالت والبياانت اليت ترسلها االدارة للمسامهني لدعوهتم حلضور اجلمعية العامة،   -8
كما له احلق يف احلضور واإلدالء برأيه فيما خيص النواحي املالية واالجابة على أي استفسارات حول تقريره املرفق ابلقوائم 

 املالية.

حق املناقشة عزله وحق االمتناع عن إبداء رأيه يف القوائم املالية، وذلك يف حالة عزل التعسفي وإساءة لسمعته وله أن  -9
 2يتمتع يف إبداء الرأي يف حالة الضغوطات واالخطاء الكثرية.

 :اثلثا: منهجية التدقيق الداخلي
ية على املدقق الداخلي أن يقوم بتتبع جمموعة من اخلطوات واليت تتضمن للوصول إىل مرحلة إبداء الرأي حول القوائم املال

 مايلي:
 التحضري ملهمة التدقيق الداخلي  -1

القيام ابلتحضري اجليد للمهمة، حيث تتم عملية التحضري  قبل القيام بتنفيذ أعمال التدقيقعلى املدقق الداخلي 
 3مبرحلتني مها:

                                                             
 45، ص 1996طبعة الرابعة، دار النهضة العربية، لبنان ،  املراجعة: معایري واجراءات،اشتيوي عبد ادريس عبد السالم، 1
 .125، ص 1998دار املستقبل، االردن،  األصول العلمية والعملية لتدقيق احلساابت،خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي،  2
 .278، ص 2004الدار اجلامعية، مصر،  املراجعة النظریة واملمارسة املهنية،ابراهيم طه عبد الوهاب، 3
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هو عبارة عن التفويض اليت تعطيه املؤسسة للمدقق الداخلي ويكون على شكل وثيقة مكتوبة وقد األمر ابملهمة:  -أ
 يكون على شكل أمر شفهي.

وتعترب هذه املرحلة ضرورية وهامة للمدقق الداخلي إلجناح مهمته، حيث جيب عليه وضع الدراسة والتخطيط:  -ب
 املراجعة، مبا يتالءم مع األهداف املسطرة.خطة مبنية على املخاطر، لتحديد أولوايت مهمة 

 1ويتم تنفيذ هذه املرحلة من خالل االيت:

حيث يقوم املدقق الداخلي بعملية االطالع ومجع املعلومات الكافية والالزمة، واليت متكنه من فهم االطالع والفهم : -
 املهمة.املوضوع حمل املراجعة من أجل معرفة األهداف املطلوب حتقيقها من هذه 

إىل جمموعة  م النشاط أو الوظيفة حمل التدقيقوهي عبارة عن وثيقة تظهر يف شكل جدول يقوم بتقسيخطة التقارب: -
 أعمال أولية، سهلة املالحظة ويقوم إبعداد خطة التقارب من خالل املعلومات اليت قام املدقق الداخلي من مجعها.

 مدى مالئمة وفعالية إدارة خماطر النشاط وأنظمة الضبط.ويقوم املدقق بتقييم  حتدید مواقع اخلطر: -

ونطاقه، كما أنه يعرض األهداف اليت  التوجيهي أسس حتقيق مهمة التدقيق الداخليوحيدد التقرير  التقریر التوجيهي: -
 قيقها.يسعى املدقق الداخلي إىل حت

 تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي -2

واملالئمة املعد مسبقا، وعلى أن يتم االختبار وجتميع االدلة الكافية  ملخطط التدقيقتنفيذ مهمة التدقيق الداخلي وفقا يتم 
 2يف ملفات التدقيق وتتم يف ثالث مراحل وهي:

 ومسئولوه، بني الفريق املكلف ابملهمة يف مقر النشاط الذي سيتم تدقيق ويتم عقد اجتماع االفتتاحاجتماع االفتتاح:  -أ
 والفحص. لتهيئة امليدانية لعميلة التدقيقالنشاط حمل الدراسة، وفيه يتم بناء أوىل العالقات بني الطرفني، وكذلك ا

وفقا ملؤهالهتم وخرباهتم،  تلف أعضاء فريق التدقيقبتقسيم األعمال بني خم يقوم برانمج التدقيق خمطط التنفيذ: -ب
ويسمح للمدقق الداخلي مبعرفة أدق التفاصيل عن مهمته، ويساعد على تتبع عمل املدقق لضمان السري العادي للمهمة 

 خالل الزمن وحتديد املراحل اليت مت التوصل إليها.

                                                             
 .114، 113، ص ص مرجع سبق ذكرهعيادي حممد ملني، 1
 .245، ص2002دار املنشورات احلقوقية، الطبعة الثانية، لبنان،  تدقيق البياانت املالية،داوود يوسف صبح، 2
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حيث يقوم اده من مدير التدقيق لتدقيق واعتمبرانمج ا بعد إعداد وأييت دور هذه املرحلة مباشرة العمل امليداين: -ج
، من قارانت وغريها من تقنيات التدقيقبتطبيق هذا الربانمج على الواقع من خالل اجراء االختبارات وامل التدقيقفريق 

اجل مجع أدلة االثبات الكافية واملالئمة لتحقيق بتوثيق كافة أعماهلم أبوراق عمل مؤيدة مبعلومات ومستندات ثبوتية 
 داعمة هلا.

 التدقيق الداخليالتقریر عن مهمة   -3

 1بعة مراحل هي :خرية يف اجناز املهمة، وتشمل، أر تعترب هذه اخلطوة اال

 التدقيق،ويتم إعداده من خالل أوراق حتليل املشاكل اليت مت إعدادها أثناء تنفيذ برانمج : تدقيقالتقریر األويل لل -أ
 واليت تشمل على كافة املشاكل واالحنرافات والتالعبات، ويعترب هذا التقرير أساس إعداد التقرير النهائي.

أعماهلم وفريق  املدقق ويكون عن طريق عقد اجتماع بني االشخاص أعماهلم: املدققحق الرد على االشخاص  -ب
ع عرض املالحظات والنتائج اليت مت التوصل إليها ، واهلدف من هذا االجتما التدقيقالذي قام بتنفيذ مهمة  تدقيقال

األشخاص املراجع وتكون مدعمة ابألدلة املؤيدة هلا، إضافة إىل التوصيات املقرتحة بشأهنا وبعد عرض اهلدف يتدخل 
 أعماهلم ابلرد على تلك املالحظات والتوصيات.

أعماهلم، ويتم املدقق ويتم إعداد التقرير يف صورته النهائية بعد انتهاء التدخل من طرف االشخاص  التقریر النهائي: -ت
والتوصيات املقرتحة ملعاجلة املشكالت اليت  التدقيقإرساله ألهم املسؤولني املعنيني واإلدارة من أجل إعالمهم بنتائج مهمة 

 تقرير النهائي واضح ويتم إعداده وتقدميه يف الوقت احملدد.، وجيب أن يكون الالتدقيق مت اكتشافها أثناء عملية

بعد اقرتاح املدقق الداخلي جملموعة من التوصيات الواجب القيام هبا وبناءا على  متابعة تنفيذ التوصيات: -ث
 املالحظات اليت مت تسجيلها أثناء القيام ابملهمة، فإنه يقوم مبتابعة مدى االلتزام بتنفيذ التوصيات. 

 

 

 

                                                             
الدار اجلامعية، االسكندرية، الرقابة واملراجعة الداخلية احلدیثة " يف بيئة تكنولوجيا املعلومات وعوملة اسواق املال"،  عبد الوهاب، شحاتة السيد شحاتة، 1

 .521، ص 2006ــ  2005
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 املبحث الثاين : ماهية نظام الرقابة الداخلية

االقتصادية وتطور الوظائف اإلدارية، كما أن  املؤسساتلقد تطورت فكرة الرقابة الداخلية ومعناهاذاك يشري إىل تطور    
، ففي أول األمر كان اهلدف املؤسساتمفهوم الرقابة الداخلية يف حد ذاته تغري بتغري النظم االقتصادية اليت تؤسس فيها 

الرئيسي من الرقابة الداخلية هو احلفاظ على النقدية، ويف ما بعد تطورت وأصبحت تسجل األصول األخرى كالبضاعة 
واملخزون السلعي، حيث أصبحت هناك حاجة ماسة إىل الرقابة الداخلية بشكل أوسع وأدق مما مضى وأكثر إحلاحا وقد  

لضبط الداخلي، وهو ما يعرف اليوم ابلرقابة الداخلية والذي كان هدفه الرئيسي هو حماربة كان يف السابق ما يعرف اب
حيث تقوم املؤسسة بوضع و تصميم الغش وكشف األخطاء ومحاية األصول من السرقة والتالعبات يف البياانت احملاسبية، 

و اليت ختص اجلوانب املالية، التنظيمية و احملاسبية املختلفة نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن جمموعة من عمليات املراقبة
 و التقّيد ابلسياسات املوضوعة.املؤسسة  ضماان حلسن سري العمل يفوذلك 

 ل: مفهوم نظام الرقابة الداخلية املطلب االو 

 ميكننا التعرف على مفهوم نظام الرقابة الداخلية من خالل :

 نظام الرقابة الداخلية : اوال: تعریف

بتناول مصطلح "الرقابة" من النظرية الكالسيكية، واليت تناولته يف  نبدأوقبل التطرق اىل مفهوم نظام الرقابة الداخلية،    
 "ففايول"مع "فايول"، اين كانت الرقابة تنتمي اىل االنشطة اليت نقول عنها ادارية مثل التنظيم والتنسيق،  1918سنة 

 .1يعرف الرقابة على اهنا "عملية للتحقق ما اذا كانت االعمال تتم حسب الربانمج املقرر"

تعددت التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية بتعدد مراحل التطور اليت مر هبا، وبتعدد املعرفني له، ولذلك حيث 
دم معهد احملاسبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز حيث ققدمة حول نظام الرقابة الداخلية سوف نورد بعض التعاريف امل

، ولكن النظام الشامل لكل والتدقيق الداخليتعريف للرقابة الداخلية اوضح فيه اهنا " ال تعين فقط الضبط الداخلي 
مان دقة املراقبات املالية وغريها املوضوعة بواسطة االدارة لتسيري اعمال املؤسسة يف طريق منظم للحفاظ على اصوهلا ولض

 .2سجالهتا وامكانية االعتماد عليها بقدر املستطاع "

                                                             
1Heem. G : Uneapprocheconventionnaliste de l’évolution du contrôle interne, revue française 
degestion, Juin/ JuilletAoût 2001, N°143, P 38. 
 

 . 121، ص 2006، الدار اجلامعية، االسكندرية، املراجعة الداخلية يف ظل التشغيل االلكرتوينثناء على القباين، 2
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الرقابة الداخلية أبهنا " خطة  AICPAالتابعة جملمع احملاسبني القانونيني االمريكيني  التدقيق وقد عرفت جلنة اجراءات
التنظيم وكل الطرق واالجراءات واالساليب اليت تضعها ادارة املؤسسة واليت هتدف اىل احملافظة على اصول املؤسسة 
وضمان دقة وصحة املعلومات احملاسبية وزايدة درجة االعتماد عليها وحتقيق الكفاءة التشغيلية والتحقق من التزام العاملني 

 .1ات االدارية اليت وضعتها االدارة "ابلسياس

وحسب املعهد الكندي للمحاسبني املعتمدين، فنظام الرقابة الداخلية هو: "اخلطة التنظيمية وكل الطرق واملقاييس 
من اجل محاية األصول وضمان دقة وصدق البياانت احملاسبية وتشجيع فعالية االستغالل واإلبقاء  املؤسسةاملعتمدة داخل 

 2على احملافظة على السري للسياسات املرسومة".

( الفرنسية التعريف اآليت: "نظام OECCAقدمت منظمة اخلرباء احملاسبني واحملاسبني املعتمدين ) 1977ويف عام 
من أجل حتقيق اهلدف املتعلق بضمان  املؤسسةوعة من الضماانت اليت تساعد على التحكم يف الرقابة الداخلية هو جمم

احلماية، واإلبقاء على األصول ونوعية املعلومات وتطبيق تعليمات املديرية وحتسني النجاعة، ويربز ذلك ابلتنظيم وتطبيق 
 سابقة". من أجل اإلبقاء على دوام العناصر الاملؤسسة طرق وإجراءات نشاطات 

( فإن: "نظام الرقابة IAG) تدقيق( اليت وضعت املعايري الدولية للIFAG)التدقيق وعلى حسب اهليئة الدولية لتطبيق
الداخلية حيتوى على اخلطة التنظيمية، وجمموع الطرق واإلجراءات املطبقة من طرف املديرية، بغية دعم األهداف املرسومة 

عال لألعمال، وهذه األهداف تشمل على احتواء السياسة اإلدارية، محاية األصول، لضمان إمكانية السري املنظم والف
وقاية أو اكتشاف الغش واألخطاء، حتديد مدى كمال الدفاتر احملاسبية، وكذلك الوقت يف إعداد املعلومات احملاسبية 

  3ذات املصداقية". 

نستنتج ان الرقابة الداخلية هي عبارة عن " جمموعة من الوسائل واالجراءات اليت تضعها املؤسسة بناء على ما سبق و 
هبدف محاية ممتلكاهتا من االختالس والسرقة وهبدف تنظيم وترتيب اهليكل التنظيمي والعمليات واالجراءات االدارية 

سرقة واالختالس وحتقيق اكرب قدر ممكن من االنتاجية مع واملالية بني االقسام االخرى لتحقيق الرقابة الكافية للحد من ال
 .العمل على ختطيط الكايف للعمليات" 

 

                                                             
 . 54، ص مرجع سبق ذكرهعبد الوهاب نصر، شحاته السيد شحاته، 1
 . 84، ص سبق ذكرهمرجع حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، 2
 . 86،  85ص ص ،  نفس املرجع السابق3
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 :اثنيا: انوع الرقابة الداخلية
 : 1من خالل التعاريف نالحظ ان لنظام الرقابة الداخلية ثالث فروع رئيسة هي

 أساليب الرقابة االداریة :  -أ
 وتشمل على اخلطة التنظيمية واالجراءات املختصة بصفة اساسية لتحقيق السياسات االدارية، اذ تشتمل هذه الرقابة    

على كل ماهو اداري، مثل برامج تدريب العاملني، طرق التحليل االحصائي ودراسة حركة املؤسسة عرب خمتلف االزمنة، 
 تقارير االداء، الرقابة على اجلودة. 

 أساليب الرقابة احملاسبية : -ب
تعرف الرقابة الداخلية احملاسبية أبهنا اخلطة التنظيمية وما يرتبط هبا من اجراءات وأساليب حماسبية هتدف اىل محاية 
االصول، والتأكد من دقة البياانت احملاسبية املستخدمة يف السجالت والدفاتر احملاسبية، ومن بني املقومات االساسية 

 ه الرقابة هو النظام احملاسيب املطبق ابملؤسسة.لتحقيق هذ

 أساليب الضبط الداخلي : -ج
ان جوهر نظام الضبط الداخلي هو تقسيم العمل، وحتديد السلطات واملسؤوليات، والفصل بني الوظائف االدارية 

ا االدارة بغرض ضبط والوظيفة احملاسبية، ولذلك يعرف نظام الضبط الداخلي أبنه " جمموعة من االساليب اليت تضعه
عملياهتا ومراقبتها بطريقة تلقائية ومستمرة لضمان حسن سري العمل، وعدم حدوث االخطاء او الغش او التالعب او 

 .2حىت االختالس يف اصول املؤسسة وتزوير احلساابت"

  :اثلثا: وسائل نظام الرقابة الداخلية

 :3يتضح أبن هذا األخري يعتمد الوسائل اآلتية بغية حتقيق أهدافهمن خالل التعاريف السابقة لنظام الرقابة الداخلية 

 اخلطة التنظيمية: -1
أمجعت التعاريف السابقة على ضرورة وجود خطة تنظيمية تستجيب يف مجيع األحوال إىل القرارات اليت تتخذ، حماولة    

فاخلطة التنظيمية اجليدة هي اليت توفر تقسيما إداراي سليما للمسؤوليات  املؤسسة،توجيهها مبا خيدم مصلحة وأهداف 

                                                             
 . 207، صمرجع سبق ذكرهغسان الفالح ،املطارنة  1
 . 99، ص مرجع سبق ذكرهامحد حلمي مجعة،  2
 . 87، ص مرجع سبق ذكرهحممد التوهامي طواهر، مسعود صديقي،  3
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الوظيفية،وحتديًدا واضحا للسلطات يف حدود هذا التقسيم مبا يتماشى مع السياسااتإلدارية، ابإلضافة إىل تفويض واضح 
 لعناصر األساسية التالية: للسلطة يف إطار هذه املسؤوليات، ولتوضيح اخلطة التنظيمية اجليدة جيب تقسيمها إىل ا

 والفرعية هلا. االسرتاتيجية، وحتديد األهداف ؤسسةحتديد األهداف الدائمة للم -
 حتديد السلطات واالختصاصات لضمان حسن سري العمل وعدم التهرب من املسؤوليات. -
 خمتلف األنشطة.وخمتلف أجزائه مع إبراز العالقة التسلسلية واملهنية بني ؤسسة حتديد اهليكل التنظيمي للم -
 االستقالل الوظيفي بني اإلدارات وحتديد املهام لتجنب التداخل بني عمل اإلدارات املختلفة واألقسام التابعة هلا. -
 الرتابط من خالل شبكة االتصاالت بني األقسام واإلدارات على مجيع مستوايت التنظيم. -
اهات التنظيم، وهذه املعلومات ختدم جماالت وجود نظام مناسب للمعلومات لضمان تدفق املعلومات يف كل اجت -

 التخطيط والرقابة واختاذ القرارات.
وتعريفهم بدورهم يف حتقيق ؤسسة االختيار السليم للعنصر البشري وضرورة تنمية الشعور لديهم ابالنتماء والوالء للم -

 .ؤسسةأهداف امل
 جيد للمراجعة لالطمئنان على سالمة العمل واألداء.املرونة واالستمرار والثبات النسيب، كذلك ضرورة وجود نظام  -

 :الطرق واإلجراءات -2
تعترب الطرق واإلجراءات من بني أهم الوسائل لتحقيق األهداف املرجوة من نظام الرقابة الداخلية، فإحكام وفهم    

إلدارية املرسومة، وتشتمل وتطبيق هاتني الوسيلتني يساعد على محاية األصول والعمل بكفاءة وااللتزام ابلسياسات ا
الطرق على طريقة االستغالل، اإلنتاج، التسويق، أتدية اخلدمات، وكل ما خيص اإلدارة ابإلضافة إىل الطرق املستعملة يف 
املديرايت املختلفة األخرى سواء من انحية تنفيذ األعمال أو طريقة الواثئق، إىل غري ذلك من الطرق املستعملة، كما قد 

شأة على سن إجراءات من شأهنا أن توضح بعض النقاط الغامضة أو تغيري إجراء معني بغية حتسني أداء تعمل املن
 املنشأة، ومتكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه املرسومة.

 املقایيس املختلفة:   -3
لتمكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه، وذلك يف ظل إدارة تعمل  ؤسسةتستعمل العناصر املختلفة داخل امل   

 1على إجناحه من خالل قياس العناصر التالية:
 .درجة مصداقية املعلومات -
 .وعية احلاصل من العمليات الفعليةمقدار الن -

                                                             
 .88، ص ذكره بقمرجع سحممد التوهامي طواهر، مسعود صديقي،  1



 الفصل الثاين:                   املدقق الداخلي وإسهاماته يف حتسني نظام املعلومات احملاسبية

 

 
55 

 احرتام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة الداخلية أو لعودة املعلومات املطابقة.  -

 جراءات نظام الرقابة الداخليةإهداف و أاملطلب الثاين: أمهية و 

 .جراءاهتاإيف املؤسسة  وذلك من خالل اتباع هداف لنظام الرقابة الداخلية أمهية وأ
 الداخلية :ية النظام الرقابة أمهاوال: 

املتطورة  لإلدارةالعلمية احلديثة، واهنا الذراع الرئيسي  لإلدارةتنبع أمهية الرقابة الداخلية من كوهنا أهم األركان األساسية   
 للنهوض ابملؤسسات، لتتماشى مع التطوير والتحديث حتقيقا ملستوايت عالية من الكفاية االنتاجية.

 : 1اآلتية لألسبابإن احلاجة اىل الرقابة الداخلية أصبحت اكثر احلاحا 
 زايدة حجم ونطاق عمل الوحدة االقتصادية وما يصاحبها من تعقيد هليكلها التنظيمي.  -1
 االخطاء تقع على االدارة.إن املسؤولية االساسية عن محاية أصول املنظمة وعن منع الغش واكتشاف  -2
 للرقابة الداخلية حيمي املؤسسة من االختالس والغش واالمهال.وجود نظام حمكم وفعال  -3
 ستقوم هبا، اخلارجي على نظام الرقابة الداخلية يف اعداد برانجمه، وحتديد مدى االختبارات اليتدقق اعتماد امل -4

 اختبارية. تدقيقتفصيلية اىل  تدقيقمن  تدقيقنظرا لتحول ال

 :اثنيا : اهداف نظام الرقابة الداخلية
 :2وهتدف الرقابة الداخلية اىل 

من سوء  ؤسسةليت هتدف إىل محاية موارد املة من سوء االستخدام، ويطلق على الرقابة اؤسسمحاية موارد امل -
االستخدام اسم الرقابة الوقائية أو املانعة أو الرقابة احملاسبية أو الرقابة قبل األداء، وبعبارة أخرى يتم وضع هذه 

 عدم الكفاءة؛الرقابة ملنع حدوث 
 ؛ؤسسةألهداف اليت وضعتها إدارة املوضمان حتقيق السياسات واؤسسةمية الكفاءة اإلنتاجية يف املتن -
، وتعتمد عليها يف اختاذ ؤسسةتستخدمها اإلدارة العليا للم ضمان صحة وسالمة نظم التخطيط والرقابة اليت -

 ؛ؤسسةئف الرئيسية لتحقيق أهداف املقراراهتا والقيام ابلوظا
 ة حسب املخطط والسياسات اإلدارية املوضوعة لتحقيق الربامج املستهدفة؛ؤسسضمان سري النشاط ابمل -
 التأكد من أن اخلطط املوضوعة تتماشى مع األهداف، وأهنا مازالت كافية لتحقيق تلك األهداف؛ -

                                                             
، مذكرة تقييم دور املدقق الداخلي يف حتسني نظام الرقابة الداخلية لنظم املعلومات احملاسبية يف شركات التأمني العاملة يف اليمنحممد علي حممد اجلابري،  1

 . 30 ، 29ص ص ، 2014ء ، قسم احملاسبة، لنيل شهادة املاجيستري يف احملاسبة، االكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، صنعا
 .362، ص 2005، دار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر،مراجعة وتدقيق نظم املعلوماتأمني السيد امحد لطفي،  2
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 العمل على محاية األصول من السرقة واالختالس والتالعب؛ -
انت احملاسبية مبا يكفل سالمة املعلومات احملاسبية اليت تعرضها التقارير احملاسبية ضمان الدقة احلسابية للبيا -

 للعمل على إشباع مستخدمي هذه املعلومات.
 :اثلثا: اجراءات انظام الرقابة الداخلية

 ما يلي: رقابة الداخلية واليت حنصرها فيمن الجند ان االهداف املراد حتقيقها 
 :وإداریةإجراءات تنظيمية  -1
، فنجد إجراءات ختص األداء اإلداري من خالل حتديد ؤسسةجراءات أوجه النشاط داخل املهذه اإل ختص   

االختصاصات، وتقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية مبا يضمن فرص رقابة على كل شخص داخلها، وتوزيع وحتديد 
التزامه ابملسؤوليات املوكلة إليه، وإجراءات أخرى ختص املسؤوليات مبا يتيح معرفة حدود النشاط لكل مسؤول ومدى 

اجلانب التطبيقي كعملية التوقيع على املستندات من طرف املوظف الذي قام إبعدادها، واستخراج املستندات وإجراء 
حركة التنقالت بني املوظفني مبا ال يتعارض مع حسن سري العمل، وفرض إجراءات معينة النتقاء العاملني وضبط 
اخلطوات الواجب إثباهتا إلعداد عملية معينة، حبيث ال يرتك إىل أي موظف التصرف الشخصي إال مبوافقة الشخص 

 .1املسؤول
 :إجراءات ختص العمل احملاسيب -2
يعترب نظام املعلومات احملاسبية السليم من بني أهم املقومات املدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال، لذلك ابت من    

الواضح سن إجراءات معينة متكن من إحكام رقابة دائمة على العمل احملاسيب من خالل التسجيل الفوري للعمليات، 
والقيام جبرد مفاجئ. إن هذه اإلجراءات السابقة متكن من دعم  والتأكد من صحة املستندات وإجراء مطابقات دورية

املقومات اليت يقوم عليه نظام الرقابة الداخلية الفعال، لذلك سنتطرق يف هذا اجلزء إىل أهم اإلجراءات اليت ختص العمل 
 احملاسيب يف النقاط التالية:   

مرافقته ابلواثئق ن معتمدا من املوظفني املسؤولني، و إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات ألي مستند ما مل يك -
 .املؤيدة األخرى

 .عامة وحساابت املراقبة اإلمجاليةال تدقيقسايب الدوري، مثل موازين الاستخدام وسائل التوازن احل -
البنوك إجراء مطابقات دورية بني الكشوف الواردة من اخلارج وبني األرصدة يف الدفاتر والسجالت كما يف حالة  -

 .واملوردين ومصادقة العمالء...اخل

                                                             
 .106، 105، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد التهامي طواهر ، مسعود صديقي، 1
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 .1القيام جبرد مفاجئ دوراي للنقدية والبضاعة واالستثمارات ومطابقة ذلك مع األرصدة الدفرتية -
 :إجراءات عامة-3

بعد التطرق إىل اإلجراءات املتعلقة ابجلانب التنظيمي واإلداري واإلجراءات اليت ختص العمل احملاسيب، سنتناول يف     
هذا البند إجراءات عامة تكون مكملة لسابقتها، وبتفاعل مجيع هذه اإلجراءات يستطيع نظام الرقابة الداخلية أن حيقق 

 ءات التالية: أهدافه املرسومة لذلك سنميز بني اإلجرا
ضد كل األخطار احملتملة، سواء كانت طبيعية كاألخطار اجلوية اليت يتم استبعاد أثرها ابلتأمني  ؤسسةالتأمني على امل -

 على املمتلكات والتخزين اجليد للمواد الستبعاد التفاعل الذايت هلا، أو بفعل فاعل كالسرقة، احلريق؛...
يعملون بشكل مباشر يف النقدية سواء حتصيلها أو صرفها أو الذين يدخل ضمن التأمني على املوظفني الذين  -

 .ية أو التجارية ضد خيانة األمانةاختصاصهم التسيري املادي للبضائع أو األوراق املال
الشيك، إن استخدام وسائل الرقابة املزدوجة فيما يتعلق ابلعمليات اهلامة يف املؤسسة كتوقيع مدير املالية واحملاسبة على  -

 2هذا اإلجراء من شأنه أن يعمل على محاية النقدية، تفادي التالعب والسرقة وأخريا إنشاء رقابة ذاتية.
 إليها: و يف النهاية نقدم شكل تفصيلي يوضح كافة إجراءات نظام الرقابة الداخلية اليت مت التطرق 

 الداخليةاجراءات الرقابة یوضح (: 09كل )الش
 

 

 

 

  

 

 

 123، ص مرجع سبق ذكرهاملصدر : حممد التهامي طواهر ، مسعود الصديقي، 

                                                             
 .199،صمرجع سبق ذكره،خليل حممود الرفاعيخالد راغب اخلطيب،  1
 . 120ص  مرجع سبق ذكره،حممد التهامي طواهر ، مسعود صديقي ،  2

 االجراءات 

 إجراءات عامة إجراءات ختص العمل احملاسيب جراءات تنظيمية إداریةإ

التأمني على ممتلكات  -
 املؤسسة.

 التأمني ضد خيانة االمانة. -
 اعتماد رقابة مزدوجة. -
ادخال االعالم االيل التسجيل  -

 .الفردي للعمليات

 

 التسجيل الفردي للعمليات. -
 التأكد من صحة املستندات. -
 املطابقة الدورية.إجراء  -
عدم إشراك موظف يف مراقبة  -

 عمله.

 حتديد االختصاصات. -
 تقسيم العمل. -
 توزيع املسؤوليات. -
 اعطاء تعليمات صرحية. -
إجراء حركة تنقالت بني  -

 العاملني.
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 الرقابة الداخلية نظام وتقييم ومات الثالث : مقاملطلب 

يبىن نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من املقومات أو الركائز، و اليت من خالهلا يستطيع حتقيق أهدافه، وتتمثل هذه   
 ة و اليت سنتطرق إليها فيما يلي:املقومات يف املقومات احملاسبية و املقومات اإلداري
 اوال : املقومات احملاسبية لنظام الرقابة الداخلية 

يتضمن اجلانب احملاسيب ملقومات نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من الطرق و الوسائل و اليت ميكن تناوهلا على    
 1النحو التايل:

 الدليل احملاسيب : -1
ينطوي الدليل احملاسيب على العمليات اخلاصة بتبويب احلساابت مبا يتالئم مع طبيعة املؤسسة ونوع النظام احملاسيب    

 املستخدم من انحية، واالهداف اليت تسعى لتحقيقها من انحية أخرى، فعند اعداد الدليل احملاسيب جيب مراعاة ما يلي : 
 تائج واعمال املؤسسة ومركزها املايل .جيب على الدليل احملاسيب ان يكون مرآة لن -
ضرورة توافر حساابت مراقبة امجالية، هدفها ضبط احلساابت الفرعية بدفاتر االستاذ، فهذه احلساابت تقوم  -

بكشف حاالت حدوث االخطاء غري املعتمدة الن االخطاء املعتمدة غاليا ما مرتكبها حيدث توازن لتغطية هذه 
 االخرية.

 الدورة املستندیة:  -2
ن وجود دورة مستندية على درجة عالية من الكفاءة، يعترب من األولوايت للوصول إىل نظام جيد للمراقبة الداخلية، إ   

 ابعتبارها املصدر األساسي للقيد وأدلة اإلثبات، فعلى النظام املستندي أن يتميز:
اإلجراءات، من املسؤوليات ومتابعة تنفيذداري، حىت يستعمل حصر التنسيق والرتابط بني التنظيم املستندي واحملاسيب واإل -

 .املناسبالناحيتني الشكلية واملوضوعية يف الوقت
 .دية للتمكن من املتابعة والرقابةحتديد عدد الصور املناسبة واملطلوب إعدادها، لكل عملية مستن  -
 .نتائجهاالقرارات السليمة ومتابعةمنع ازدواج املستندات أو مجيع البياانت، حىت يتسىن اختاذ   -
العمل على تقليل عدد املستندات املطلوبة لكل عملية، إىل أدىن حد ممكن من اجلتبسيط العمل اإلداري واملكتيب ،  - 

 وتسيري اإلجراءات يف املؤسسة.

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات، كلية دور املراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادیةعزوز ميلود، 1

 . 68،69ص ص  ،2006/2007ــ سكيكدة، 1955اوت  20العلوم التسيري والعلوم االقتصادية ، قسم التسيري، جامعة 
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 اجملموعة الدفرتیة: -3
دفرت اليومية العامة وما يرتبط به من يوميات تعد اجملموعة الدفرتية حسب طبيعة املؤسسة، وخصائص أنشطتها، خاصة 

 مساعدة، كما جيب مراعاة عند إعداد اجملموعة الدفرتية مايلي:

 ترقيم الصفحات قبل استعمال اجملموعة الدفرتية لغرض الرقابة؛ -
 إثبات العمليات وقت حدوثها كلما أمكن ذلك؛ -
االستخدام واالطالع والفهم وقدرهتا على توفري البياانت تبسيط اجملموعة الدفرتية عند تصميمها، بقصد سهولة  -

 املطلوبة.
 اجلرد األصلي لألصول: -4   

جل األصول اليت متتلكها املؤسسة، تتميز ابلوجود املادي، وابلتايل جيب القيام ابجلرد الفعلي هلذه األصول، ومقارنته 
 فعالة والناجعة ألصول املؤسسة.ابجلرد احملاسيب، فعملية اجلرد واملقارنة تسمح ابلرقابة ال

 املوازنة التقدیریة: -5

 تعترب املوازنة التقديرية أداة رقابة ، حتاول مقارنة ما أجنز فعليا
مبا هتدف إليه املنظمة وما هو متوقع، وجيب أن تقوم اإلدارة بتحليل أية احنرافات هامة،واختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع 

 لنواحي اإلجيابية.االحنرافات الضارة وتشجيع ا
حيث ميكن تعريفها كما يلي: "املوازنة التقديرية هي عبارة عن وثيقة تلخص كل العمليات واألنشطة ، اليت تنوي املنظمة 
القيام هبا ملدة زمنية حمددة وتصبح هذه الوثيقة برانمج عمل املنظمة خالل هذه الفرتة، وهي ترمجة واضحة عن التخطيط 

املستقبلية املوضوعة للمنظمة ، بناءا على خربة املاضي والطاقة االستيعابية للمنظمة، واملوارد املتوفرة هلا وعلى والسياسات 
 التنبؤات املستقبلية ، فيما يتعلق بكل الظروف الداخلية للمنظمة واخلارجية احمليطة به.

 1:العمل بنظم اإلعالم اآليل -6

، أدى إىل ثورة معلوماتية كبرية، وتطور حقيقي يف جمال الطرق يدان إدارة األعمالم اآليل يف مإن إدخال أداة اإلعال   
املستخدمة، وإن عملية التسيري أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا ابلقرارات الصحيحة والسريعة، أيضا أصبح اختاذ القرارات 

املستمدة من حميطها، وإن السرعة يف معاجلة يعتمد على املعلومات املعدة يف املؤسسة ، بقدر ما يعتمد على املعلومات 
املعطيات واملعلومات، ويف إعداد القوائم املالية واحملاسبية يعتمد اعتمادا كبريا، على استعمال الكمبيوتر، كما أن اتصال 
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دقيقة املؤسسة ببنوك املعلومات املنحدرة من حميطها، يسمح هلا من حتديد نشاطها وتقدير سوقها، واحلصول على فكرة 
ملنافسيها، وإن تعقد وظائف التسيري يزداد مع تطور االقتصاد، وهذا التعقيد يولد عددا كبريا من املعطيات اجلديدة اليت 

جيب حتليلها، وحىت نتمكن من حتليلها بسرعة مالئمة البد من توفر املؤسسة على وسائل اإلعالم اآليل الضرورية، 
، ألهنا بفضله دققنياآليل ، أصبح هذا األخري يشكل دعامة أساسية للمراقبني واملوبفضل التطور السريع لربامج اإلعالم 

 .يتجنبون كل العمل املضيع للوقت ، يف حبث الواثئق ومقارنة املعطيات

 :اثنيا: املقومات االداریة لنظام الرقابة الداخلية
كون على درجة عالية من الكفاءة وسيمكن لنظام الرقابة الداخلية جمموعة من املقومات اإلدارية، جيب توفرها لي  

 تلخيصها فيما يلي:

 :هيكل تنظيمي إداري  -1

يراعي يف وضعه تسلسل االختصاصات وتوضيح اإلدارة الرئيسية ، مع حتديد السلطات ومسؤوليات هذه اإلدارات    
إدارهتا عن طريق االتصال، بل البد من بدقة اتمة واهليكل التنظيمي البد منه خاصة يف املستودعات الكبرية ، اليت تتعذر 

وجود إدارات فرعية متعمدة ، تتوىل إدارة املشروع ضمن صالحيات ومسؤوليات معينة، ويتوقف اهليكل التنظيمي من 
حيث التصميم على نوع املشروع وحجمه وشكله القانوين ، والبد أن تراعى فيه البساطة واملرونة ، ملقابلة أي تطورات 

كذلك الوضوح من حيث حتديد السلطة واملسؤولية، كذلك جيب أن تتحقق اخلطة التنظيمية، استقالل مستقبلية، و 
اإلدارات اليت تقوم ابلعمل عن اإلدارات اليت حتتفظ ابألصول ، وعن تلك اليت جتري فيها احملاسبة عن تلك العمليات 

اسبة عن نتائجأعماهلا، أي أال يقوم شخص واحد واألصول.واملقصود من استقالل اإلدارات ، هو منع أي إدارة من احمل
مبراقبة مجيع نواحي النشاط الذي يشرف عليه دونتدخل من شخص آخر، حىت ال حيدث تالعب أو تغيري يف السجالت 

 . جيعل اكتشافه أمراصعبا إن مل يكن مستحيال
 :1وميكن تلخيص أهداف اخلطة التنظيمية يف النقاط التالية

 .عامة للمؤسسةحتديد األهداف ال -
 .لية واملهنية بني خمتلف األنشطةحتديد اهليكل التنظيمي للمؤسسة مع خمتلف األجزاء املكونة له، وإبراز العالقة التسلس -
 .ابلنسبة لكل املستوايت واألنشطة ديد املسؤولياتحت -
 تعيني حدود املسؤوليات ابلنسبة لكل شخص. -

                                                             
 . 71، 70ص ص ، جع السابقمر  1



 الفصل الثاين:                   املدقق الداخلي وإسهاماته يف حتسني نظام املعلومات احملاسبية

 

 
61 

 :نظام املعلومات احملاسبية -2
يعترب نظام املعلومات احملاسبية السليم من أهم املقومات االساسية لنظام الرقابة الداخلية الفعال، فنظام املعلومات    

احملاسبية الذي يعمل وفق طرق واضحة منصوص عليها قانوان وتستجيب اىل وضعية وطبيعة نشاط املؤسسة، وضمن منط 
متكاملة من الدفاتر و السجالت احملاسبية ودليل للحساابت يراعي يف عة ويعتمد على جممو املعاجلة اآلتية املتحكم فيها، 

 الداخلية املقومات املدعمة لنظام الرقابة تصميمه تيسري اعداد القوائم املالية أبقل جهد ممكن وأبكثر دقة ممكنة يكون أحد
بني العناصر املتعلقة ابلنفقات  ، جيب ان يتضمن هذا الدليل احلساابت الالزمة والكافية لتمكني احملاسب من الفصل

 انطالقا مما سبق جيب ان يكون نظام املعلومات احملاسبية وسيلة لتحقيق الكية،االستثمارية والنفقات االسته
 ما يلي: 
 الرقابة على سجالت ووضع دليل مبوب للحساابت، -
 تصميم السجالت احملاسبية بطريقة مناسبة للرقابة. -
خلية جيب ان يتوافر نظام املعلومات على العناصر اآلتية، اضافة اىل ما مت ذكره على النظام يف دعم نظام الرقابة الدابغية 

 : 1البند املعاجل له، لذلك سوف نتطرق اىل العناصر املكملة لذلك
 وجود مستندات داخلية كافية لتغطية كافة أوجه النشاط، كما توضح املسؤوليات )تكون مرقمة تسلسليا(، -
 والسياسات احملاسبية، لإلجراءاتوجود دليل  -
 اعداد املوازانت ختطيطية تفصيلية للعمليات ومتابعة تنفيذها، -
 (تكاليف فعال)لقياس االداء الفعلي وجود نظام -

 : 2رقابة االداء   -3
األداء ، بغية  تدقيقإن وضع مستوايت األداء يف حد ذاته ، غري كاف لتحقيق الرقابة املوجودة ما مل يصاحب ذلك    

التأكد من االلتزام هبذه املستوايت وإتباع اإلجراءات املوضوعة ، ولتحديد االحنرافات علينا التعرف على أسبابه واختاذ 
اإلجراءات الكفيلة بتصحيح األوضاع اخلاطئة ، وتتم هذه املراجعة على مجيع مستوايت التنظيم اإلداري، أما بطريقة 

ل مبراجعة أداء من هم حتت مسؤوليته أو إشرافه، وأما بطريقة غري مباشرة ، ابستعمال األدوات مباشرة أبن يقوم كل مسؤو 
 .الداخلي التدقيقاملختلفة للرقابة، نذكر منها امليزانية التقديرية، التكاليف املعيارية، وخاصة 
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 :1اختيار املوظفني األكفاء ووضعهم يف مكاهنم املناسب -4 
املؤسسة، لذلك يعترب هذا العامل أحد  مبتغاتمما ال شك يف أن العامل الكفء ، يلعب دورا هاما يف إجناح وحتقيق    

 املقومات األساسية ، اليت يرتكز عليها نظام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافه.
، ال ميكن أن حنصل طة العامة للمؤسسةاخل ، وفق ما رمستهكفاء واحلريصني على أداء أعماهلمفبدون العاملني املدربني واأل

 ويراعى يف اختيار املوظفني العناصر التالية: على نظام للرقابة الداخلية الفعالة
 .شهادات يف امليدان العملي -
 .خربة متكنه من التحكم يف الوظيفة -
 .االلتزام ابلسياسات املرسومة -
 .احرتام نظام التدريب -
 قسم التدقيق الداخلي:  -5
 ألعلىوظيفة تقييم مستقل وتعين ان يكون املدقق الداخلي مستقال عن االنشطة اليت يقوم بتدقيقها وان يتبع اداراي    

مستوايت اهليكل التنظيمي للمؤسسة مثل جملس االدارة او جلنة. وذلك للمحافظة على موضوعيته واصدار احكام غري 
التدقيق الداخلي هي التأكد من تطبيق واجناز مهمات الرقابة سم منحازة، او بصورة خمتصرة فان املهمة الرئيسة لق

 (: یوضح مقومات نظام الرقابة الداخلية10شكل رقم )                  2الداخلية.
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 مقومات نظام الرقابة الداخلية

 اجلانب االداري اجلانب احملاسيب

 الدليل احملاسيب  -
 الدورة املستندية -
 جمموعة الدفرتية -
 االصل لألصولاجلرد  -
 التقديريةالوازنة  -
 يلالعمل بنظم االعالم اآل -

 

 

 

 

 

 هيكل تنظيمي اداري  -
 نظام املعلومات احملاسبية  -
 رقابة االداء  -
اختيار املوظفني االكفاء  -
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 قسم التدقيق الداخلي  -
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 تقييم نظام الرقابة الداخليةاثلثا: 

مبهمته فان الشي االول الذي يتوجه اليه هو نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، وهذا ملعرفة مدى التطبيق دقق عند قيام امل   
هلذه املعرفة يقوم بتقييم هذا النظام ابستعمال جمموعة  دققالهداف املرجوة، وحىت يصل املالفعلي للسياسات املوضوعة وا

 من الوسائل واالساليب واالدوات وفق خطوات منهجية متعارف عليها.

 عند قيانه بعملية تقييم النظام. دققيتبعها امل تطرق اىل االساليب واخلطوات اليتوسن

 :أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية -1

من املراحل االساسية يف عمله ولتحقيق ذلك يعتمد هذا االخري على  دققالرقابة الداخلية من طرف امل يعترب تقييم نظام
 جمموعة من االساليب واليت امهها نذكر :

 :االسلوب الوصفي للرقابة الداخلية -أ
ويقوم بتوجيه بتحضري قائمة حتتوي على عناوين االنظمة الفرعية للرقابة الداخلية، حسب هذا االسلوب  دققيقوم امل

كيفية سري العملية واالجراءات اليت متر هبا دقق  ء كل عملية، فبذلك يتوضح للماالسئلة للموظفني املسؤولني عن أدا
ل االجاابت، بعد ذلك او مساعديه بتسجي دققاليت تسجل هبا، وقد يقوم امل واملستندات اليت تعد من اجلها والدفاتر

برتتيب االجاابت حبيث تظهر كيفية سري العملية من بدايتها اىل هنايتها وحيدد ما اذا كان النظام يتضمن  دققيقوم امل
 .1ثغرات او ينقصه بعض الضوابط الرقابية

 خرائط التدفق : -ب
يساعد استخدام خرائط التدفق يف فهم تسلسل العالقات بني اوجه النشاط املختلفة وما يتعلق هبا من مستندات    

ابلتتابع، وعادة ما يتم عمل  الت، وخريطة التدفق عبارة عن رسم بياين ميثل ابلرموز النظام املستخدم واجراءاتهوسج
خريطة تدفق مستقلة لكل نوع من العمليات توضح االجراءات الرقابية املستخدمة وتدفق املستندات والبياانت خالل 

من خالل تتبعه لتدفق العمل واملستندات ان يفهم النظام بشكل مالئم لتحديد مواطن قوته او  املدققالنظام، ويستطيع 
 ضعفه يف ضوء انواع االخطاء اجلوهرية احملتمل حدوثها، ومن مث ميكنه حتديد ما اذا كان النظام املتبع يستطيع اكتشافها او

                                                             
ختصص ادارة اعمال، قسم علوم التسيري،  ، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، املراجعة الداخلية مهمتها ومسامهتها يف حتسني تسيري املؤسسةشعباين لطفي،  1
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كرة سريعة عن نظام الرقابة ومتكنه بسرعة وسهولة اكرب يف احلكم ، ومن مميزاهتا اهنا تعطي ملعدها او قارئها ف1تفاديها أم ال
 عن مدى جودته.

 أسلوب قوائم االستقصاء. -ت
لتقييم نظام  دققنيوتسمى كذلك قوائم االستبيان، فهذا االسلوب يعترب من االساليب االكثر استعماال من طرف امل   

بتحضري قائمة منوذجية تشمل جمموعة واقعية  تدقيقسبة والاملؤسسات او مكاتب احملا الرقابة الداخلية حيث تقوم بعض
مثل العمليات النقدية، عمليات  املعتادةمن االسئلة واليت تتناول مجيع النواحي النشاط داخل املؤسسة، وخاصة العمليات 

 الشراء والبيع، ارصدة الدائنني والبنوك ... اخل.

على املوظفني لتلقي االجاابت عليها ومن مث حتليلها للوقوف عن مدى  بتوزيع هذه القائمة من االسئلةدقق حيث يقوم امل

رقابة الداخلية املطبق ابملؤسسة، وتكون االجابة عن كل سؤال اما بكلمة "نعم" او "ال" وتشري االجابة فعالية نظام ال

 . 2بكلمة "نعم" اىل مواطن قوة ابلنظام، اما االجابة بكلمة "ال"  فتشري اىل مواطن ضعفه به

 :3مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية  -2
خلي او خارجي، وحىت دامدقق ، سواء كان دققل الرئيسية اليت يقوم هبا امليعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية من املراح   

 اىل تقييم نظام الرقابة الداخلية يتبع املراحل التالية:  دققيتوصل امل
 :وصف االنظمة واالجراءات -أ

يف هذه املرحلة ان يتمعن يف االجراءات وحياول فهم كيفية عملها، وذلك ابستجواب موظفي املؤسسة، مث  دققعلى امل   
 يقوم ابلتعبري عن االجراءات اليت فهمها حىت يتمكن من استعماهلا يف اطار تقييمه لقوى وضعف الرقابة الداخلية.

إلضافة اىل اسيتني تتمثالن يف االسلوب الوصفي وخرائط التدفق، ابوسيلتني اس دققه املرحلة ميكن ان يستعمل املويف هذ
 طريقة االستجواابت. 

من حتضري خرائط التدفق او وصفه كتايب، على املراجع ان يتحقق  دققبعد انتهاء امل :التحقق من فهم االنظمة  -ب
فاهلدف من  من ان االجراءات اليت دوهنا هي فعال االجراءات اليت تنفذ يف املؤسسة، هنا يظهر دور اختبارات التطابق
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ظ انه هناك ثالثة هذه املرحلة هو جتنب انطالق املراجع يف عملية تقييمه للرقابة الداخلية على اسس خاطئة منه نالح
 مشاكل تطرح وهي :

 ماهي االجراءات اليت جيب اختبارها؟ -
 كيف تتم عملية االختبار؟ -
 .فيما تتمثل االمهية الكمية اليت جيب اعطاؤها هلذا االختبار؟ -

 :التقييم االويل لنظام الرقابة الداخلية -ت
تعترب هذه املرحلة من اهم املراحل يف تقييم نظام الرقابة الداخلية، فعلى املراجع ان يسلط الضوء على نقاط القوة    

ابلرقابة الداخلية، وذلك بفحص معمق لإلجراءات املوصوفة من اجل اجياد النقائص لتصحيحها والضعف اخلاصة 
 اط قوهتا.واحلفاظ على نق

 :التأكد من تطبيق النظام  -ث
 االجراءات املوصوفة حتتوي علىيتم التأكد من تطبيق النظام ابستعمال اسلوب العينات، كما يتم التأكد أبن    

 ضماانت كافية وان هذه االجراءات تطبق فعال وكما جيب من املؤسسة.

 اختيار االجراءات اليت يتم اختبارها  -
 القيام بعملية االختبارات  -
 جمال اختبارات الدميومة -

 التقييم النهائي  -ج 
اىل النقائص يف التصميم اليت حددت  ابإلضافةالتقييم النهائي للرقابة الداخلية،  بإجراءدققتسمح اختبارات الدميومة للم

 عند اجراء التقييم االويل لنظام الرقابة الداخلية.
 اخلاطئ لنقاط القوة اخلاصة ابلنظام.ختبارات الدميومة حتدد نقائص التشغيل أو التطبيق اليت أتيت كنتيجة للتطبيق فا

 : ميكن تلخيص مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية والوسائل املستعملة لذلك
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 ( : یلخص مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية والوسائل املستعملة لذلك11شكل رقم )

 .124ص  رجع السابق،ماملصدر :

 

 

 

 

 

 

  الوسائل
 
  
 
 
 
 

 
االسلوب الوصفي او خرائط 

 التدفق 
 
 

 قوائم االستقصاء او االستبيان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وثيقة شاملة 

 وصف النظام

 اختبارات التطابق )فهم النظام (

 

 نقاط ضعف نظرية

اختبارات الديمومة )تطابق نقاط 

 القوة (

 التقييم االولى للنظام

 نقاط غير مطبقة
 نقاط قوة مطبقة

 قوى ضعف

 التقييم النهائي للرقابة الداخلية

 نقاط قوة نظرية
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 يف حتسني نظام املعلومات احملاسبية  املدقق الداخليفاعلية املبحث الثالث :

ختدم عمل املدقق يف تقييم املخاطر وتقديرها ووضع التصور هلا مما متكنه من حتديد  التدقيق الداخليان اجراءات    
ورفع كفاءة نظام املعلومات احملاسبية وتصحيحها االعتماد على النظام املعلومات احملاسبية، وذلك القيام ابألساليب الرقابة 

 سني نظام املعلومات احملاسبية.يف حت تدقيق الداخلي ومسامهتهويف هذا املبحث سنتطرق إىل عالقة ال

 : عالقة النظام املعلومات احملاسبية بنظام الرقابة الداخليةاملطلب األول

مسامهة كبرية ودور فعال وذلك  للتدقيق الداخليم املعلومات احملاسبية تبني أن اونظ التدقيق الداخلين العالقة بني إ   
  من خالل تقليل أخطاء هذ األخرية، وامكانية احلد من األخطار من خالل بناء نظام رقابة سليم هلذه البيئة.

 املعلومات احملاسبية كأداة للرقابة:اوال: نظام 
متطلبات املؤسسة ولتحقيق كفاءة هذا النظام توفر نظام املعلومات احملاسبية البياانت واملعلومات األولية الالزمة خلدمة    

فإنه يقوم بدور أساسي وفعال من خالل عملية الرقابة فاذا كان التخطيط يسبق الرقابة فان الرقابة تبدأ مباشرة عند وضع 
تبني  اخلطط حيز التنفيذ الفعلي وتستمر معها اذ ال ميكن وجود للرقابة احلقيقة ما مل تكن مسبوقة خبطة واضحة املعامل

األهداف املرغوبة وتشكيل األساس الذي يتم تقييم النتائج الفعلية وحتليلها ومعاجلة االحنرافات، لذلك جند الرقابة  
تشمل اخلطة التنظيمية للمؤسسة واالجراءات املتبعة ومجيع االنشطة اليدوية واآللية والسجالت  الداخلية جبانبها احملاسيب

األصول والتأكد من صحة البياانت احملاسبية مع تقييم مدى االلتزام ابلقواعد احملاسبية املستخدمة اليت تتعلق حبماية 
 إىل تسجيل العمليات بشكل يسمح إبعداد التقارير املالية للمؤسسة واختاذ القرارات.املتعارف عليها واليت هتدف 

  :اثنيا: الرقابة على التطبيقات
ات احملاسيب اليدوي هي نفسها يف نظام املعلومات احملسوب ميكن تعريف الرقابة مبا أن أهداف الرقابة يف نظام املعلوم   

على التطبيقات على أهنا" اجراءات رقابية حمددة هتدف إىل التأكد من صحة البياانت والتقرير عنها، حبيث ميكن 
 1واملتمثلة يف :االعتماد على هذه البياانت"

 الرقابة على املدخالت: -1
 تصميم لبيان دقة البياانت وصالحيتها وإدخال املصرح هبا فقط للنظام.هذه الرقابة 

 ومن إجراءات الرقابة على املدخالت:

                                                             
  43،ص 2012كريمة علي الجوهر، التدقيق والرقابة على المؤسسات، المنظمة العربية للتنمية، مصر، 1
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 وهو يقع على عاتق املوظف املسؤول على البياانت الداخلية بفحصها والتدقيق اليها. الفحص ابلعني: -
 هذا يساعد على التسجيل البياانت بسهولة. التصميم اجليد للمستندات: -
 وذلك ابعطاء رموز معينة وارقام لكل احلساابت اليت تتضمنها خريطة احلساابت يف املؤسسة. ترميز احلساابت: -

نظام املعلومات احملاسيب، كتحديد مصادر الدخالت مثل احلصول على البياانت مدخالت جودة  ويتحقق هذا بضمان
 والتأكد من صحتها وتصنيفها.

 ية:الرقابة على املعاجلة احملاسب -2
تعترب الرقابة على التشغيل من اهم انواع الرقابة على احلاسوب، وبدون هذا النوع من الرقابة فإن املؤسسة تتعرض    

خلسائر كبرية نتيجة التشغيل غري الصحيح، وصعوبة اكتشاف الفشل واالحنرافات، وهلذا جيب التأكد أن مجيع إجراءات 
تطبيقها بصورة كاملة، والتأكد من أن املعلومات اليت مت تشغيلها صحيحة التشغيل املوضوعة من قبل االدارة قد مت 

وسجلت يف الوقت املناسب وكاملة وخمولة من سلطة هلا حق التخويل، وهلذا فإن األخطاء املوجودة يف املدخالت 
نتيجة أخطاء ستنعكس على التشغيل وعلى املخرجات، أما األخطاء يف مرحلة التشغيل فهي أخطاء يف املدخالت، أو 

فنية يف وحدة التشغيل،  وهتدف إىل توفري درجة أتكد معقولة من تنفيذ عمليات معاجلة البياانت إلكرتونيا للتطبيقات 
احملددة، ومبعىن معاجلة العمليات كما صرح هبا وعدم إغفال ومعاجلة كافة العمليات، ولذلك جيب التأكد من صحة 

 ات املعاجلة.الربامج والقواعد املستخدمة يف عملي

 الرقابة على املخرجات: -3
وميكن  قد تكون خمرجات نظام التشغيل خمزنة يف شكل ميكن احلاسوب االلكرتونيمن قراءته او يف صورة مطبوعة،   

التغلب على خماطر املخرجات من خالل جمموعة من االجراءات الرقابية واليت هتدف اىل منع االخطاء واملخالفات او 
 1الرقابة على تصحيحها كاآليت:اكتشافها او 

 الفحص الدقيق لكافة املخرجات بغرض التحقق من مدى دقتها. -
مقارنة سجالت عمليات التشغيل بسجالت عمليات املدخالت وذلك للتحقق من أن العمليات اليت مت  -

 تشغيلها هي نفسها اليت مت إدخاهلا.
إعادهتا للتشغيل سواء يف االقسام املستفيدة او يف ة لتصحيح األخطاء أو املخالفات و وجود إجراءات مكتوب -

 أقسام تشغيل البياانت.

                                                             
 40، ص2007بوطورة فضيلة، دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف البنوك، مذكرة لنيل املاجيستري، علوم التسيري، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، 1
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 ميكن من تتبع االخطاء أو املخالفات اليت وقعت يف املخرجات وتصحيحها. تدقيقوجود سند جيد لل -

ملمغنطة أو وهتدف إىل أتكيد دقة خمرجات عمليات معاجلة البياانت)مثل قوائم احلساابت أو التقارير أو أشرطة امللفات ا
 الشيكات املصدرة ( وتداول هذه املخرجات بواسطة األشخاص املصرح هلم فقط بذلك. 

 بنظام رقابة الداخلية: التدقيق الداخلياملطلب الثاين: عالقة 

نوعا من اإلجراءات الرقابية يتم من خالهلا فحص و تقييم كفاءة وكفاية اإلجراءات الرقابية  التدقيق الداخليعترب ي  
األخرى، هلذا اعترب البعض املراجعة الداخلية بؤرة الرتكيز يف هيكل الرقابة الذي ينهض مبسؤولية التحقق من قدرة بقية 

البياانت املالية وتشجيع االلتزام ابلسياسات اإلدارية، ورفع أدوات الرقابة على احلماية املادية لألصول، والتأكد من سالمة 
 الكفاءة التشغيلية.

 1مبساعدة اإلدارة يف حتمل مسؤولياهتا بتقدمي اخلدمات التالية: التدقيق الداخليقوم يحيث 

بطريقة توفر تقوم اإلدارة ابلتخطيط والتنظيم واإلشراف  حتدید كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة: -1
 ضمان معقول أبن األهداف والغاايت سوف يتم حتقيقها.

 جيب أن تكون املعلومات املالية والتشغيلية املقدمة لإلدارة دقيقة وكاملة، عليها: لالعتمادقابلية املعلومات  -2
 و مفيدة، وأن تكون قدمت يف الوقت املناسب، حىت ميكن لإلدارة االعتماد عليها يف اختاد القرارات املناسبة. 

: يؤكد املدقق الداخلي على ضرورة حبث اخلسائر الناجتة عن السرقة واحلريق، والتصرفات غري القانونية محایة األصول -3
 يف ممتلكات املؤسسة.

من أن منتسيب املؤسسة يقومون مبا هو مطلوب  حيقق التدقيق الداخليوعية:ات املوضاالجراءااللتزام ابلسياسات و  -4
لتزام املوظفني بذلك منهم القيام به من اتباع السياسات واخلطط واالجراءات واالنظمة والتعليمات، ويف حالة عدم ا

 حتديد أسباب ذلك. دققفعلى امل
، و يقوم املدقق إجراءات الرقابة من قبل اإلدارةالغاايت و يتم وضع األهداف و  الغاايت:الوصول إىل األهداف و  -5

وتقع مسؤولية وضع أهداف املؤسسة على عاتق ، الداخلي بتحديد فيما اذا كانت متوافقة مع أهداف املؤسسة
 التأكد من أن الربامج أو العمليات قد نفذت كما خطط هلا. دققو على امل ،اإلدارة العليا

                                                             
ملتقى الوطين ،9001احلاصلة على شهادة اجلودة االیزي  االقتصادیةالتدقيق الداخلي و عالقته بضبط اجلودة يف املؤسسات العمومية ، حممد فالق 1

 .7ص  ،20/02/2014 ،اجلزائر، جامعة سكيكدة
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املدقق الداخلي على  ،على إدارة املؤسسة تقع مسؤولية منع الغش واالحتيال :يالمنع واكتشاف الغش واالحت -6
 دققوليس من مسؤولية امل ،تقييم كفاية وفعالية اإلجراءات املطبقة من قبل اإلدارة للحيلولة دون وقوع الغشفحص و 

درا على حتديد الداخلي اكتشاف الغش ولكن عليه أن يكون لديه معرفة كافية بطرق واحتماالت الغش ليكون قا
عند اكتشافه ضعف يف الرقابة الداخلية عمل اختبارات إضافية للتأكد  دققعلى املأماكن حدوث الغش واالحتيال، و 

 من عدم حدوث الغش.

 لنظام املعلومات احملاسبيةاب التدقيق الداخليعالقة الثالث:  املطلب

، فهي املعارف يف وضعيات جديرة ضمن حقل مهينل القدرة على استعمال املهارات و تعترب الكفاءة مفهوم عام يشم   
وهبذه املفاهيم فإن اكتساب الكفاءات  ،القدرة على التكيف مع النشاطات اجلديدةتشمل التنظيم والتخطيط والتجديد و 

 يشكل حتداي اكرب من اكتساب املهارات و املعارف فقط.

  النشاطات الالزمة إىل مدى توفري املوارد البشرية واملادية عند القيام ابلفعاليات و :التدقيق الداخليتشري كفاءة
ولذلك فهي إجناز قدر أكرب من األهداف لتحقيق األهداف مقارنة ابملخرجات أو النتائج اليت حتققها املنظمة. 

 التدقيقيف قياس كفاءة  التدقيق الداخليمبعايري  االستعانةولقد مت  ،احملددة)خمرجات( بتكاليف أقل )مدخالت(
 1يتضمن األبعاد اآلتية:الداخلي و 

 عناية مهنية الزمة.الداخلي مهام عمله بكفاءة و  دققينبغي أن يؤدي امل االحرتاف املهين: -1
أن يتسم عمل املدققني الداخليني ابملوضوعية ، و نشاطا مستقال التدقيق الداخليينبغي أن يكون عمل  االستقاللية: -2

 و االستقاللية.
 تنسيق النشاطات مع األطراف الداخلية دقق الداخلي على توصيل املعلومات و يتوجب أن يعمل امل االتصال: -3

 ستشارية ورفع تقاريره على حنو دوري إىل جملس اإلدارة.اخلدمات االواخلارجية لتأكيد الالئمة و 
تقييم ، و وتوثيق تلك الربامج و حتديد و حتليل ،الداخلي تطوير برامج العمل دققينبغي على امل برانمج املهمات: -4

 املعلومات الكافية لتحقيق أهداف املهمات للتدقيق الداخلي.
كلفة وصوال إىل إجناز دقق الداخلي أبقل وقت وجهد و ق أهداف املالداخلي حتقي دققينبغي على امل التكلفة: -5

 املهمات.

                                                             
اجمللة ،ية و اخلدمية املسامهة العامة االردنية جودة تكنولوجيا املعلومات واثرها يف كفاءة التدقيق الداخلي يف الشركات الصناع،شاهر فالح و طالل شكر 1

 -478485صص  ،2009 ،جامعة االردن،4العدد  ،5جملد  ،االردنية يف ادارة األعمال
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الداخلي كانت  دققفمن منظور تقليدي فإن عملية تقييم أداء امل ،الداخليدقق كفاءة املولقد تعرض الباحثون لإلنتاجية و  -
ادارة املراجعة و االتصال املهمات و االحرتاف املهين وبرانمج تعتمد على مخس جمموعات من املعايري وهي االستقاللية و 

 ومبا أن عملية املراجعة الداخلية تتبع من أن الكفاءة هي حتقيق األهداف املطلوبة أبقل وقت  ،الداخلية
ءات املراجعة فإن كفاءة اجرا ،ه األهداف املطلوبةذتكلفة اعتمادا على أدوات قياس معينة حتدد درجة إجناز هوجهد و 

ذ هبا جودة اإلجراءات الرقابية للمؤسسة اليت ينفونوعية املدققني تبعا للكفاءة اليت يتمتعون هبا، و حتدد نتيجة لصفات 
أن دائرة املراجعة الداخلية قد ق الداخلي هي مؤشر كفاءة املؤسسة، و أي أن عملية التدقي نشاط املراجعة الداخلية،

 عالية اجلودة.حققت أهدافها أبقل وقت و جهد و تكلفة ووفق معايري حمددة و 

ان األطراف اليت تستفيد ، و خارجهالألطراف كافة داخل املشروعات و احملاسبة تقدم خدماهتا و  التدقيقإن كل من مهنة  -
ت بصفته ميثل رأاي فنيا حمايدا ومستقال، وهذا يفرض احلسااب فة تستند ابألساس على تقرير مدققمن تبين قراراهتا املختل

التدقيق ويف عملية ان تتوافر يف املدقق  التمسك ابملعايري املهنية املختلفة اليت جيبتقريره التحلي و على املدقق عند اعداد 
مبادئ وذلك بتفعيل ، املعلومات احملاسبية نظاماحلساابت يف حتسني  مدققنفسها. من هنا اقتضت ضرورة الرتكيز على 

ضمن حتقيق مبا ي م بقواعد السلوك االخالقي للمهنة،اليت هتت ئاملبادغريها من االستقاللية واحلياد واألمانة والشفافية و 
قيق ذلك البد من التزام املدققني ابلقواعد لتحألخرى املتعاملة مع املؤسسة حقهم، و لألطراف االعدالة وحيفظ للمسامهني و 

 1.ستمراروالبقاء واالاملهنية للحد من تلك املمارسات اليت هتدد مستقبل املؤسسة يف النمو األخالقية و 
من القيام بواجباته ابلكفاءة املهنية املتطلبة منه حبسب  الداخليق بكفاءة لتمكني املدققومن اجل القيام بعملية التدقي    

ة مهساماملعايري الدولية واحمللية للتدقيق ، واذا كان استخدام احلاسوب ونظام املعاجلة اآللية يساهم يف محاية املؤسسة ويؤكد 
املخرجات يف هذا النظام ويف حتقيق األهداف املوضوعة بفاعلية والتأكد ابن املوارد املتوفرة يف املؤسسة تستخدم بكفاءة 

ه هي عملية منظمة للحصول أيضا على أدلة تتعلق بتأكيد اإلدارة على البياانت املالية وتقييم هذ التدقيقومن هنا عملية 
تحقيق من مد مطابقة أتكيدات اإلدارة ملعايري املوضوعية وتوظيف النتائج االطراف جل الاألدلة بصورة موضوعية من أ

مواطن ضعف جوهرية يف نظم  العليا للمؤسسة وجملس إدارهتا أبيأن يبلغ كال من اإلدارة  ب على املدققالعالقة، وجي
 ن تتسمو تصحيحها قبل فحصها ويفضل أها، أالرقابة الداخلية أثناء عمليات فحص التقارير املالية واليت مل يتم معاجلت

تفى ن تفادي احتمال سوء الفهم واذا اكيف صورة تقرير مكتوب، حىت ميكتدقيق حمل الاالتصاالت بني املدقق واملؤسسة 
 2.تدقيقلك بكتابة ملحوظة يف اوراق كل البتبليغ املسؤولني ابملؤسسة شفواي فعليه أن يشري إىل ذ دققامل

                                                             
 ،جامعة الشرق األوسط، مذكرة ماجستري، اثر مدقق احلساابت اخلارجي يف حتسني مصداقية املعلومات احملاسبية يف بيت الزكاة الكویيت، وليد العازمي 1

 .3ص ،2012 ،االردن
 . 42،43صص  2011، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان،نظم املعلومات يف الرقابة والتدقيقزايد عبد احلليم الذبية ، نضال حممود الرحمي وآخرون،  2
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 الثاين خالصة الفصل

 يعترب التدقيق الداخلييف حتسني النظام املعلومات احملاسبية، حيث  دققودور امل التدقيق الداخليلقد مت التعرف على    
نشاطا داخليا مستقال تنشئه االدارة خلدمتها، كما اهنا الداعم االساسي يف عملية الرقابة وتساهم يف اضافة قيمة املؤسسة 

 اللتزام بكل االنظمة والقوانني والتشريعات عرب ما يقدمه من تقارير جمللس االدارة .من خالل احلماية الكاملة وضمان ا

من خالهلا يستطيع ان حيقق اهداف التدقيق  ألنهان استقاللية واملوضوعية هلا أتثري جوهري على عمل املدقق الداخلي    
مبستوى كفاءة افضل وكذلك من خالل مكانة وموقع املدقق يف اهليكل التنظيمي، كما ازداد االهتمام ابلرقابة على النظم 

ملالية، االلكرتونية ملا هلا من امهية قصوى كوهنا تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل االعمال احملاسبية وا
 السريع اىل زايدة املخاطر املتعلقة ابإلجراءات الرقابية.لذلك ادى هذا التطور 
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  متهيد
الكثري من املؤسسات للتخلص من املشاكل والصعوابت اليت يف من األدوات اليت يعتمد عليها يعترب التدقيق الداخلي   

املؤسسة مثل نظام الرقابة الداخلي ونظام حتول بينها وبني حتقيق أهدافها املسطرة، فهي تقيم األنظمة الوظيفية داخل 
 املعلومات احملاسبية وتعمل على زايدة فعاليتهما وكفاءهتما.

يف حتسني نظام املعلومات احملاسبية للمؤسسة، وسوف املدقق الداخلي لذا سنحاول من خالل هذا الفصل معرفة دور  
ا وكيفية عمله، ذلك على نظام املعلومات لديه نستعرض شركة "الزغبيات" من حيث هيكلها التنظيمي، لنتعرف بعد

الداخلي يف تقييم األنظمة والعمليات، لنعطي يف األخري بعض االقرتاحات املهمة اليت نراها مناسبة يف  دققوأيضا دور امل
 حل مشاكل وصعوابت نظام الرقابة الداخلي. 

 :الزغبيات " إلنتاج اجلبس شركةتقدمي  املبحث األول". 
  : إلنتاج اجلبس –واقع نظام املعلومات احملاسبية املتبع يف الشركة "الرغبياتاملبحث الثاين". 
  :إلنتاج "اجلبس"-الزغبيات شركة دراسة نظام الرقابة الداخلية يفاملبحث الثالث. 
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 "الزغبيات " إلنتاج اجلبس شركةاألول: تقدمي املبحث 

التعرف على شركة الزغبيات وكذلك املرور مبراحل إنشاءها وكيفية اإلنتاج هبا ابإلضافة إىل سنحاول يف هذا املبحث    
 .مكانتها يف السوق

 :1املطلب األول : تعريف ابلشركة وموقعها
 ميكن التعرف بشركة الزغبيات ومن خالل مايلي:

 أوال: النشأة والتطور         
املنطقة الصناعية  االجتماعي( ومقرها UPPإلنتاج اجلبس ) االقتصاديةشركة الزغبيات منبثقة عن املؤسسة العمومية 

 لوالية الوادي . 16الطريق الوطين رقم:–حباسي خليفة 
من طرف كتابة الدولة للتخطيط وكانت آنذاك تكلفة املشروع  77.د.أ.73.213حتت رقم: 1973سنة  أنشئتحيث 

 .1985فيفري  03دج من طرف الشركة الفرنسية فرال بيكس ودخلت حيز اإلنتاج يف: 1.049.000: 
 وطبـقـا لـ:

  :1997ديسمرب 25الئحة اجمللس الوطين ملسامهة الدولة الصادرة يف. 
 للسيد رئيس احلكومة.    1998ماي02املؤرخة يف :03:التعليمة رقم 
 :واملتعلق ابحلل املسبق للمؤسسة العمومية  14/07/1998وبناء على قرار اجمللس الوطين ملسامهة الدولة بتاريخ

 (. UPP)وحدة اجلبس االقتصادية
)وحدة اجلبس  االقتصاديةللمؤسسة العمومية  االستثنائيةوبناء على الالئحة املصادق عليها من طرف اجلمعية العامة  -

UPP :وبناء على ما ذكر مت أتسيس شركة ، املتضمنة احلل املسبق للمؤسسة 1998أوت  02( املنعقد بتاريخ
 5832دج مقسمة على  5.832.000 االجتماعيشركة ذات أسهم رأس ماهلا  1998سبتمرب 29الزغبيات بتاريخ :

الشركة الفتية الزغبيات عملها  وانطلقتدج مملوكة كلها من طرف املسامهني  1.000سهم مبلغ السهم الواحد 
 .1998ديسمرب 01بتاريخ:

مت  2006بدأت عملية التنازل عن األسهم وتداوهلا بني املسامهني لتبقى العملية مفتوحة.ويف سنة  2002ويف سنة 
 سهم. 6003دج مقسمة على  6.003.000سهم ليصبح رأس مال الشركة  171مساهم جديد ميلك إضافة 
 .دج 6.003.000ه:مساهم برأس مال قدر  42 -2011سنة  -وكحصيلة هنائية يبلغ عدد املسامهني        

 :  الزغبياتشركةلموقع وهيكل التنظيمي :اــاثني
كلمشرق مدينة   30على بعد ، اسي خليفةحبتقع شركة الزغبيات إلنتاج اجلبس يف املنطقة الصناعية   املوقع: -1

ومن اجلهة ،  -األسبوعي–وحيدها من اجلهة الشرقية سوق الثالاثء  ،مشاال16مبحاذاة الطريق الوطين رقم ، الوادي

                                                
 رئيس جملس اإلدارة لشركة الزغبيات1
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مساحة   2م 13331.8منها ، 2م 24025ة إمجالية تقدر بـ: مساح ترتبع علىالغربية واجلنوبية منطقة صناعية. 
 .كما هو موضح يف الشكل التايل: مغطاة

 (:  رسم توضيحي ملوقع شركة الزغبيات21الشكل رقم)

 
 الزغبيات املصدر: رئيس جملس اإلدارة لشركة
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 اهلياكل والرتكيبات : -2

 الرتكيب الصناعي -أ
 02وفرن رقم 01فرن رقم. 
  طن سنواي. 21000 مبعدل، طن يوما   60لطحن مطحنة جمهزة 
  طن سنواي   40000خزاانت ضخمة بطاقة ختزين. 
  .نواقل مغزلية من مادة احلديد ونواقل شريطية من مادة املطاط 
 .رافعات ومضخة هوائية 
 .مولد كهرابئي 
 ورافعات ... اخل جارفات ،نقل البضائع، حيث حتتوي الشركة على جمموعة وسائل نقل من الشاحنات اآللـيـا: -ب
 وتتكون املنشآت من :املنشآت: -ت
 .جتماعاتاالمكاتب وقاعة  04حتتوي على   :اإلدارة  -
 وهو الركيزة األساسية لشركة حبيث حيتوي على اآلالت الصناعية.  املصنع: -
 2م 22500وهي مساحة مسيجة ترتبع على مساحة قدرها  :مكان ختزين املادة األولية -
 رافعات....اخل(.، جرافات ،وحتتوي على كل آليات الشركة ) شاحنات :احلظرية  -
حيتوي على قطع غيار ميكانيكية وكهرابئية وأكياس تعبئة ورقية وبالستيكية   : خمزن لقطع الغيار وأكياس التعبئة -

 فارغة.
 وهي مزودة آبلة اخلراطة والتفريز.  : للخراطة والتفريز 1ورشة -
وهي مزودة بكل أنواع األسالك اخلاصة بتلفيف احملركات الكهرابئية ابإلضافة   : خاصة ابلتوشيع الكهرابئي 2ورشة -

 إىل عدة أدوات خاصة هبذا اجملال. 

 1ودراسة املناصب الزغبياتاملطلب الثاين : اهليكل التنظيمي لشركة     

 يلي: كما  الشركةيل التنظيمي ودراسة مناصب سنقوم يف هذا املطلب بتبيني اهل
 اهليكل التنظيمي احلايل لشركة:: أوال 
بقدر اإلمكان تقليص مناصب اهليكل  األخريةهذه  تالذي متر به الشركة حاول قتصاديواالنظرا للوضع احلايل املادي   

 التنظيمي دون املساس يف األداء واملهام واحملافظة على الشكل التنظيمي اهلرمي ليصبح على الشكل املوايل:
 

 

                                                
 التجاري رئيس النشاط1
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 (: اهليكل التنظيمي لشركة الزغبيات.13الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : حيتوي.           
 : مراقبة وتوجيه.           

 املصدر : رئيس النشاط التجاري.
 
 (: 2015اثنيا: دراسة املناصب )سنة 
 الداخلية للشركة.  واالجتماعات: يشرف على اجلمعيات العامة  رئيس جملس اإلدارة -1

اهليئات املتعامل ينوب رئيس جملس اإلدارة يف حالة العطل أو املهام اخلارجية وهو املمثل الوحيد لشركة أمام : املسري2-
ويشرف ، صفقات جتارية...اخل.( وله حق اإلمضاء على الواثئق الرمسية للشركة، ضرائب، اجتماعيضمان ، معها )بنك

 رئيس النشاط التجاري. ،على املصاحل التالية: مسؤول اإلنتاج

 ،مادة الوقود وتوفري طلبيات الزابئنيقوم إبعداد التقارير اليومية والشهرية لإلنتاج واحلرص على توفري :مسؤول اإلنتاج -3
على توفري كل مستلزمات املصنع )طلب بضاعة  كما حيرص،  صاحل املناجم والطاقةويقوم بتعيني املقالع مبساعدة من م

طلب الوقود...اخل.( ابإلضافة إىل ذلك ينظم عمال التعبئة وحيرص على توفري األكياس ، لألكياس البالستيكية الفارغة
 كييس اجلبس وينظم عملية ختزين األكياس اجلاهزة للبيع( ويقوم بتوجيه كل من:الالزمة لت

 رئيس مجلس اإلدارة

 المسير

 التجاريرئيس النشاط  مسؤول اإلنتاج

مسؤول  مسير فرن

التعبئة فرع

 مساعد مسير الفرن اليدوية
 عون إداري

 عون الصيانة
 مكان تخزين اإلنتاج المصنع

 المحفوظات

 أرشيف المحاسب أرشيف الفوتري

 سائق آلة رافعة

 مخزنأمين
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: وتنحصر مهامه يف اإلشراف على عملية الطباخة وتدوينها خطوة خبطوة يف الورقة اخلاصة هبا)ورقة  مسري الفرن -أ
 ويقوم بتوجيه كل من عون الصيانة ومساعد مسري الفرن.  ,الطباخة( وفق املعايري املتفق عليها مع مسؤول اإلنتاج

 يشرف على نقل املادة األولية إىل الفرن وتشحيم الرحى ومراقبة احملركات الكهرابئية.:الفرن ريمساعد مس -
 :  يقوم بتشحيم وتزييت مجيع اآلالت واآلليات. عون الصيانة -
ويف حالة نفاذ املادة األولية من مكان ، مكان التخزين إىل املكسر: نقل املادة األولية من سائق اآللة الرافعة -ب

املعني من طرف املناجم ، إىل املقلع اخلاص ابلشركة ابنتقالهالتخزين داخل املؤسسة يساعد يف تعبئة الشاحنات وذلك 
 والطاقة.

املصنع من زيوت وشحم وأدوات كهرابئية.ابإلضافة  احتياجاتوهو يعمل على توفري قطع الغيار وكل :املخزن أمني -ت
 إىل ذلك يعترب املخزين أحد أعضاء اللجان املخصصة للقيام بعملية اجلرد يف هناية السنة.

كما يقوم   ،عبئة يف كل كيسعملية التعبئة ومراقبة الكمية املينظم األفواج العمال و  :مسؤول فرع التعبئة اليدوية -ث
 مسؤول اإلنتاج ابإلشراف على:

: وهو مقسم إىل قسمني قسم يتم فيه تعبئة اإلنتاج التام الصنع وقسم يتم فيه ختزين مكان ختزين اإلنتاج املصنع -
 الفائض من اإلنتاج التام الصنع.  

: يشرف على املعامالت التجارية بني الشركة والزابئن ويقوم إبمضاء على الواثئق اخلاصة  رئيس النشاط التجاري -4
والتصرحيات ، للعمال االجتماعيويقوم بتصرحيات التأمينات الضمان  ، االستالمابملستخدمني وخمالصة وصوالت 

ويسدد فواتري  ،وعة األجر...اخل(الصندوق الوطين للعطل املدف اشرتاكات، اجتماعيضمان ، الشهرية والسنوية )ضرائب
ويقوم مبراقبة األولية للكشوف البنكية لتأكد من الوضعية املالية لشركة  وبعد احلصول على النتائج النهائية  ،املمونني

اخلاصة ابلديون _املرسلة من طرف احملاسب املعتمد خارج الشركة_ يقوم مبحاولة حتصيلها بشكل سلمي ويف حالة عدم 
 حييل امللف إىل حمامي الشركة لنظر فيها قضائيا. االمتثال

تنقيط احلضور...اخل(.كما يقوم  ،شهادات عمل، تراخيص غياب، ويشرف على كل ما يتعلق بشؤون العمال)عطل
ومراقبة  البضاعة والفواتري بعد املخالصة وإعداد التقرير السنوي للعمالء استالميقوم إبجناز وصل ، إبعداد األجور للعمال

 بالغ املالية املودوعة إىل البنك من طرف العون اإلداري.   امل

إىل مساعدة رئيس النشاط  : وتنحصر مهامه يف اخلدمات بني الشركة واهليئات املتعامل معها إبضافة العون اإلداري -أ
 وإيداع املبالغ املالية إىل البنك. ،واحملاسبة فوترةوتنظيم أرشيف ال،التجاري

 عامال موزعني كما يلي: 34 تشغل هبذا اهليكلي
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 ابلشركة تاإلطارا (:جدول ميثل توزيع05اجلدول رقم)

 الـعــدد اإلطـــــار
 02 اإلطـارات العـلـيـا
 02 إطــارات
 10 أعوان حتكم
 19 أعوان تنفيذ
 34 الـمـــجـمـوع:

 
 املطلب الثالث : نشاط الشركة ومراحل اإلنتاج هبا

 خاص هبا و مراحل انتاج نذكرها يف ما يلي:لشركة الزغبيات نشاط 
 :أوال: نشاط الشركة

ق وتوزيع وبيع يتمثل نشاط الشركة يف القيام مبختلف العمليات واألنشطة التجارية من صناعة وحتويل وإنتاج وإجناز وتسوي
 : 1الت والقطاعات التاليــةكل ذلك يف اجملاابإلضافة إىل تقدمي خمتلف أنواع اخلدمات   واسرتادتصدير ، ابجلملة والتجزئة

 جمال اإلنتاج : -1
 اخل(..قوالب إمسنتية وقوالب زخرفيه، بالط، إنتاج خمتلف مواد البناء ) جبس ومشتقاته -
 إنتاج خمتلف مواد التغذية العامة ويف كل األشكال واألصناف واألنواع بكل الرتكيبات واملكوانت . -
 املستخلصات واملستحضرات .،املعطرات الغذائية،املشروابت،املرطبات،نتاج اخلبز، احللوايتإ -
 االستعماالت. تلف املنسوجات من كل املواد ولكلياكة وخياطة املالبس وخماحلإنتاج و  -
 فيها وتصبريها .يإنتاج خمتلف املواد الفالحية وحتويلها وتك -
 .االستعماالتلكل قطع الغيار من خمتلف املواد واملعادن املخصصة  إنتاج -
 .عام واحليواانت والطيور واألمساكتغذية األن إنتاج مواد -
ختلف ، املعطرات مباملبيدات،النظافة،مواد الصيانة،،العقاقريالتنظيف،التطهري و مواد التجميل،إنتاج الروائح والعطور -

 . االستعماالتو راضغأنواعها واملخصصة إىل كل األ
 إنتاج خمتلف التجهيزات الفالحية للسقي والري .    -

 
 

                                                
 القانون األساسي لشركة الزغبيات 1
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 اإلجناز :جمال  -2
سدود وكل نشاط يتصل ، موانئ، مسالك، اجلسور، راتااملط، الطرقات،البناء، ودراسة أعمال األشغال العموميةإجناز  -

 وكل األعمال املرتبطة واململكة. اواستعماالهتملعدنية مبختلف أنواعها اات ءمبيدان األشغال العمومية والبنا
معدات و واهلاتفية وشبكات توزيع املياه وصرفها  كالشبكات الكهرابئيةتركيب شبكات واملراكز مبختلف أنواعها   -

 .ةووسائل وأجهزة التدفئة والتربيد والتهوئ
 أعمال احلفر والتنقيب البحث الباطين والسطحي. -
ومد القنوات واألسالك والشبكات واألعمال  مسح األراضي، الرتميم والتحديث، ةأعمال التهيئة السكني -

 واالستصالح.
 أعمال املقاولة مبختلف أنواعها وأغراضها . -
 أعمال الطباعة والنشر واإلنتاج والنقش على خمتلف املواد واملعادن. -
 حتويل اخلشب واألملنيوم وكل املعادن والتلحيم. النجارة العامة -
 وحتويل املواد احلديدية.، تلحيم، تفصيل، ميكانيك عامة:خراطة وتفريز -

 والتحويل:جمال الصناعة -3
 استخراج وصناعة وحتويل مواد البناء بكل أنواعها واملخصصة لكل االستعماالت . -
 املطاط املواد املنجمية .، األملنيوم، اخلشب والزجاج، الورق، بالستيكية، صناعات الرتكيبية والتحويلية املختلفة -
 سائلة وغري سائلة .، اوية مركبة وغري مركبةياملواد الكيم -
 ولوازمها وقطاع الغيار. واحلرفيةالصناعية املهنية  اآللةت، املعدا، وصناعة خمتلف التجهيزاتتركيب  -

 جمال التوزيع والتسويق :-4
، املالبس،اد املتعلقة ابلتغذية العامة و البيع جبملة والتجزئة واملقايضة ملختلف امل، والتصديراالسترياد القيام بعمليات         

وما يتعلق هبا اجللود واملواد واملصنوعات اجللدية واملتوجات واملواد البالستيكية واملطاطية الزجاج ، املنسوجات املختلفة
 لوازم الكهرابء وقطع الغيار ،نيومملاأل، احلديد واملستعمل، املعادن، احلدادة األدوات احلديدية، اخلردوات، الدهن والعقاقري

، الفلنيالعطور ومواد التطهري والتجميل واخلشب و و  افة والروائحظالنلصيانة و ادين واالستعماالت ومواد اياملخصصة لكل امل
أدوات التزيني والزخرفة  ةوالكهر ومنزليااللكرتونية و  الكهرابئية، األواين واألجهزة املنزلية، مواد تشحيم والزيوت، املعادن

نوادي مبختلف الاملقاهي و ، املطاعمو األدوات واملركبات واملخابز والنزل لوازم جتهيزات املكاتب و  ،ارجيةالداخلية واخل
مواد ومعدات ، جتهيزات ووسائل النقل وقطع غيارها واآلالت الصناعية واملهنية واحلرفيةمعدات و و  لوازم، أنواعها وأصنافها

وسائل ومعدات احلفر و التنقيب ، ارهاالدرجات النارية واملعادن وقطع غي، قطاع الفالحة والري وسائل اإلانرة العمومية
مواد  ،لوازم وجتهيزات قطاع الرتبية والتكوين والتعليم ،التسلية والرتفيه، لوازم وجتهيزات قطاع الرايضة، التوصيلوالبحث و 

الفالحة والري واألشغال الكربى يف كل قطاعات املنتوجات الفالحية ، البناءو   ومعدات آالت قطاع األشغال العمومية
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جات ومكوانت نباتية املنتو األلبان واحلليب ومشتقاته ، البيضاللحوم احلمراء البيضاء والبحرية بكل أنواعها وأصنافها و 
ولوازم االتصال السلكي والالسلكي  أجهزة، املواد الصيدالنية والبيطرية ,األجهزة الطبية وشبه الطبية والعلميةواحليوانية و 

وجتهيزات ومعدات التدفئة والتربيد والتكيف ولوازم التوضيب والتعبئة من كل املواد وكل االستعماالت واألجهزة السمعية 
لوازم ، التبغ والكربيت، حن والتفريغ والرتحيلشوسائل ومعدات النقل وال، ة وأجهزة ولوازم تصدير بصفة عامةوالبصري
 ني وفتح مساحات كربى للتسويق والتوزيع والبيع .  التدخ

 جمال اخلدمات : -5
 تقدمي وتوفري العمل املؤقت . -
 القيم أبعمال احملاسبة. -
 القيام مبختلف الدراسات. -
 تقدمي اخلربات الفنية والتقنية واإلرشادات القانونية . -
 النقل بكل أنواعه . -
 أعمال الشحن التفريغ والرتحيل . -
 .وعتاد وآالت األشغال العمومية والبناء ووسائل النقلكراء وسائل  -
 العمومية واخلاصة.  واملنشآتحراسة املؤسسات واإلدارات واهليئات  -
 وكاالت سياحة وسفر. -
 إجيار احملالت والعقارات ذات الطابع السكين والتجاري واملهين. -
 العقارية. تالوكاال أعمال -
 ابإلضافة إىل أنشطة اثنوية أخرى تتمثل يف:     

 استصالح واستغالل األراضي الفالحية. -
 وخمتلف احليواانت األليفة املخصصة إلنتاج اللحوم البيض واأللبان ،الطيور ،األغنام الدواجن، تربية األبقار -

 ة اإلنتاجية تقدر بـــ:بقدر  إال أن نشاط الشركة احلايل يرتكز على اإلنتاج وابلضبط إنتاج اجلبس الصناعي.

  طن  60اليومي:        
 ) نظري(                                         
 طن         21000السنوي:      
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 :1اثنيا: مراحل اإلنتاج هبا
 متر عملية إنتاج اجلبس الصناعي بثالثة مراحل وهي:        

 مرحلة التكسري:1-
املادة األولية بواسطة اآللة الرافعة من مساحة التخزين إىل املكسر األول الذي يقوم بتكسري تبدأ عملية اإلنتاج بنقل    

املادة األولية وبعد ذلك متر عرب شريط انقل إىل املكسر الثاين لتفتت إىل حجم أصغر ويقوم الناقل الثاين بنقلها إىل مكان 
غرابل متوسط احلجم حبيث ينزل املادة األولية ابلكميات ختزينها على هذا الشكل هو عبارة عن غرفة مزودة أرضيتها ب

 املرغوب فيها لتنقل إىل الفرن.

 مرحلة الطهي :2-
اليت تصب يف خزان خاص ابلفرن  01تنقل املادة املخزنة بواسطة الناقل الثالث الذي يقوم بنقلها إىل الرافعة رقم    
طن( حسب احلاجة.وتطبخ املادة داخل هذا الفرن يف 1.5ي سعته)الذ 01طن ويتم تفريغ املادة منه إىل الفرن رقم2سعته

بعد ذلك يتم نقل املادة إىل خزان مؤقت لتنقل عرب انقل مغزيل إىل °.160فرتة زمنية حمددة وحتت درجة حرارة أقصاها
 اليت تقوم بدورها بقلبها إىل خزاانت أرقام: 03الرافعة رقم

01-02-03. 

 مرحلة الرحي : -3
اليت تنقل املادة إىل الرحى لتقوم ابلرحي وبعد 04إىل الرافعة رقم مغزليهعرب نواقل  03-02-01املادة من اخلزاانتتنقل     

 ذلك يتم نقل املادة املصنعة عرب مسلكني:
 :الذي يصب يف مكان التخزين.11عن طريق الناقل رقم -
إىل الرافعة  16-15ليتم نقل اجلبس منها بواسطة الناقلني  06-05:الذي يصب يف اخلزاانت 12عن طريق الناقل رقم -
اليت تصب يف خزان خاص ابألكياس الورقية مزود مبيزان آيل لكمية اجلبس وبعد ذلك يتم نقل األكياس عرب شريط  05

 انقل األول إىل شريط انقل اثين املتحرك. 
ونواقله لعدم  02لعدم توفر األكياس الورقية.وكذلك الفرن رقمإال أنه يف الوقت احلايل ال تستعمل الشركة املسلك الثاين 

 توفر املادة األولية اخلاصة به. 
 يل يوضح مراحل اإلنتاج بشكل عام:والشكل املوا

 
 
 
 

                                                
 مسؤول الإلنتاج 1
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 ( : رسم ختطيطي يوضح مراحل اإلنتاج ابلشركة14الشكل رقم)
 

 

 
 

 آلة التكييس

 المطحنة

 المقلع مكسر

 مواد أولية

 الفرن

20 

 كغ
40 

 كغ

 خزانــات الجبـــس الخشــــن

 خزانــات الجبـــس الرطــــب

ةتعبئئة يدوي  

40 

 كغ
20 

 كغ

اإلنتاج لوحدة الزغبياتمسؤول املصدر :   
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 وواقع احملاسبة هباالزغبياتشركة أهداف وحميط املطلب الرابع :

 للمؤسسة اهداف تسعى لتحقيقها وحميط خاص هبا وواقع احملاسبة فيها سنتطرق اليها من خالل التايل:

 الزغبياتشركةأوال:  أهداف  
 تتمثل أهداف الشركة يف:          
 ؛ شغلتوفري مناصب  -

 ؛ توفري مادة اجلبس على مستوى اجلنوب الشرقي اجلزائري -
 ؛حتسني نوعية مادة اجلبس وتطويرها من اإلنتاج التقليدي إىل اإلنتاج الصناعي -
فتح جماالت صناعية أخرى وذلك من خالل تزويد مصانع الطباشري واملراكز الصيدالنية إلنتاج اجلبس الطيب  -

 ؛ابملادة األولية اخلاصة بذلك واألسنان الصناعية

 الزغبيات شركةاثنيا:  حميط  
 ويتكون من :

 الـســــــوق:-1
مقاولة محودة سيدي علي...اخل ، ولني مثل: مقاوالت سعداين والفاريتلقى إنتاج الشركة إقباال كبريا من طرف املقا    

نوبلي ، البناء مثل: دراجي مجال, عاليل حممد الصاحل ومواد،..اخلعلجيهفار  ،شربو دليلة، واملقاوالت أمثال: شنة جنالء
 شركة العامرية...اخل.  ، شركة معلول، والشركات مثل: شركة شيحاين، قدوري معمر...اخل، عشي حممد ،معراج

 تقريبا.%90بذلك على السوق احمللية بنسبة فاستحوذ، وإضافة إىل ذلك املستهلكني املستعملني ملادة اجلبس

ك من خالل: الشركات كشركة تقريبا وذل % 80أما على مستوى سوق اجلنوب الشرقي فيستحوذ على نسبة     
واملقاولني مثل: مساوي فوزي ، قرت وغريها( ت EFMCشركة صنع املواد والبناء)، وشركة الباايت يف ورقلة، سوتدكو
 قرت...اخل.غندير عون بشري من ت، اسي مسعودمن ح

وابإلضافة إىل هذه املناطق فقد تعاملت الشركة مع العديد من الوالايت األخرى كوالايت الشرق متثـلت يف العديد     
مؤسسة كاملا ، فهادة أمحد من سوق أهراس ،شيلي رمضان من ميلة ،من املقاولني مثل: خبوش ابلقاسم من سوق أهراس

مقاوالت خنتوش املولدي  ،ال متثـلت يف: شركة دينوروت من اجلزائرووالايت الشم ،قعري أمحد من تبسة ،للبناء من قاملا
ووالايت الوسط متثـلت يف: بن أمحد حممد ملني من برج ، مقاول بن عمران مجال من اجلزائر...اخل  ،من جباية

 وكذلك مت التعامل مع شركة أجنبية املتمثلة يف شركة سينوهيدرو الصينية. ،بوعريريج...اخل
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 املـنـافـسـون:-2
 :تتمثل يفداخل الوالية : -أ

 مصنع عاد. املنشآت لصنع اجلبس الصناعي: -
 منشأة اجلبس املمتاز.  ،الفوليةاملنشآت لصنع اجلبس الـيـــــدوي: -
 خارج الوالية: -ب
 مصنع أوالد جالل. -    
 مصنع غرداية. -    
 مصنع بوسعادة. -    

 ني: لاملمو  -3
 املناجم والطاقة حبيث تقوم بتوفري املناجم   األولية : املادة يلممو  -أ
 ،حتويل البالستيك بده عادل ابلبياضةمؤسسة ،ستيك العربوجي ابلدبيلةمؤسسة حتويل البال  مادة التكييس:يلممو  -ب

 مؤسسة حتويل بالستيك سوف ابلوادي.
 مؤسسة نفطال ابلوادي.  الوقود :يلممو  -ت
 وبعض املكتبات لتجهيزات املكتبية. ،كمواد البناء واملواد الكهرابئية  ني آخرين :لممو  -ث
 سونلغاز. التموين ابلطاقة الكهرابئية : -ج
 مقدموا اخلدمات: - 4
 خدمات هاتفية. : اجلزائر)املصلحة التجارية( اتصاالت -
 حدد بشري حباسي خليفة.، فرحات أمحد حباسي خليفةز: خراطة وتفري -
 نقل املادة األولية من املقلع إىل املصنع. :شركة العزايل -
 العمالء: -5
 الشركات. -    
 املقاولني. -    
 جتار مواد البناء  -    
 وبعض املستهلكني. -    

 واقع احملاسبة هبا:  -اثلثا

الواثئق احملاسبية والكشوف مراقبة ، حتديد الديون، لعمليات احملاسبية ) امليزانيةنظرا احملاسب داخل الشركة أحيلت ا      
وهبذا تصبح العمليات اليت تتم داخل الشركة عبارة عن عمليات تسيري وقد ، البنكية ...اخل( إىل حماسب معتمد خارجها

  رئيس النشاط التجاري ابلشركة. أوكلت هذه األخرية  إىل
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 "إلنتاج اجلبس –ات"الرغبي احملاسبية املتبع يف الشركة املعلوماتنظام املبحث الثاين : واقع 

اجلبس"  إلنتاج املعلومات احملاسبية اليت تستخدمها شركة " الزغبيات نظام  سنقوم من خالل هذا املبحث وصف   
وذلك من خالل مقابلة شخصية من طرف رئيس مصلحة املالية واحملاسبة "رئيس النشاط االقتصادي" على حسب 

 هيكل الشركة .

 :إلنتاج اجلبس" –"الزغبياتالشركة يف املستعمل احملاسيب املعلومات املطلب األول: نظام
 ، بسيطة تعتمد على احلاسوب بصورةو احملاسيب شبه اآليل  املعلومات " الزغبيات"  على نظام شركة كانت تعتمد   

الشركة   نشاط بداية يف ألنه حمددة بوظائف يقوم البسيط ابحملاسبة، وهو الربانمج خاص وحيد برانمج خالل من وذلك
 مجيع الربامج املتوفرة يف احلاسوب عبارة عن برامج بسيطة مثل: كانت

Works وهو برانمج يستخدم يف القيام ابلعمليات احلسابية وكذلك إعداد اجلداول وهو صعب االستعمال ألنه :
 .Excel  تعديله ليصبح يف ما بعد برانمجبرانمج بدائي وقد مت

Word نصوص ويستفيد منه موظفي املؤسسة يف املراسالت بينهم: وهو برانمج يسمح بكتابة. 
لكن مع التطورات اليت حدثت على الصعيد الداخلي للشركة مثل الزايدة يف رأس املال وحجم اإلنتاج استدعى     

والصحيحة الختاذ ضرورة وجود نظام للمعلومات احملاسبية عايل التقنية للقيام ابلعمليات اليومية وتوفري املعلومات الالزمة 
 قرارات سريعة وسليمة ويف وقتها املناسب.

حتتوي على نظام للمعلومات احملاسبية فائق الدقة ومتطور يعمل عن طريق برامج حديثة تسهل مجع البياانت كما اهنا      
 الوطنية لصناعة الربامج التكنولوجية  تبسطها، وهي مصنعة من طرف املؤسسةوتسرع عمليات املعاجلة و 

C.E.T.E.Cمن الربامج فاألول يسمى برانمج اليت قامت بتصنيع نوعني G.S: وهو برانمج يسهل عمليات مديرية
 سري املخزون، كما أصبحت ابلشركة وهو برانمج ينظم عمليات: G.P.Rبرانمج ، أما الثاين فيسمى لشركةالتجارة اب

شخص يف شبكة اتصاالت داخلية تسهل عمليات االتصال ونقل املعلومات بني خمتلف املصاحل واألقسام فأصبح أي 
 .مبقدوره أخذ املعلومات اليت حيتاج إليها بسرعة فائقة وأبقل التكاليف أي مصلحة من مصاحل الشركة

 إلنتاج اجلبس" –بيات"الزغ شركةم املعلومات احملاسبية يف الاملطلب الثاين: كيفية عمل نظا

 مثله مثل أي نظام آخر للمعلومات، فهو مير بثالثة مراحل وهي:  شركة "الزغبيات"إن نظام املعلومات احملاسبية يف 
 : نظام معلومات حماسيب مدخالتاوال: 
وجد حيث ي، فكل مصلحة هلا نظام للمعلومات خاص هبا وزعة حسب مصاحل الشركةوهي جمموعة النظم الفرعية امل     

نظام معلومات التموين، التخزين، اإلنتاج، الصيانة، املبيعات، والتوزيع وكذلك نظام املعلومات اخلاص ابملوارد  ابلشركة
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ومتثل هذه األنظمة يف جمملها جزء من املدخالت اخلاصة ابلنظام الكلي وهو نظام املعلومات احملاسبية، حيث  ، البشرية
يكون على مستوى كل مصلحة فقط، وهو مجع وتصنيف وتلخيص البياانت من مث  أن عمل هذه األنظمة الفرعية

 أجل املعاجلة النهائية هلا.معاجلتها وحتويلها إىل معلومات أولية ليتم بعد ذلك نقلها إىل مصلحة احملاسبة واملالية من 
 نظام املعلومات احملاسبية اخلاصة ابلتموين:  -1

والسعر الذي متت به عملية املتمثلة يف كمية وهو نظام فرعي يقوم جبمع البياانت على مستوى مصلحة التموين، و      
، بعد ذلك يتم دائم أو مؤقت يف الدفاتر اليوميةالشراء،من بعد ذلك أتيت عملية تلخيصها ترتيبها وختزينها بشكل 

من أجل املعاجلة  )رئيس نشاط االقتصادي(لحة احملاسبة واملاليةاسرتجاعها للحصول على معلومات أولية تذهب إىل مص
 ليها من أجل إثبات دقتها وصحتها.النهائية هلا، وعند نقلها ترفق ابلواثئق واملستندات املصادق ع

 نظام املعلومات احملاسبية اخلاصة ابلتخزين: -2
يعترب نظام فرعي يقوم بتحويل البياانت إىل معلومات على مستوى مصلحة التخزين واملتمثلة يف عمليات تسيري      

املخزن، حيث أن هذه البياانت مشرتكة بني مصلحة التخزين ومصلحيت التموين واإلنتاج، أما البياانت املشرتكة مع 
، م اليت تستخدم يف عملية التعبئةاليت مت استالمها، وكذلك اللواز مصلحة التموين فهي عبارة عن كميات املواد األولية 

وكذلك اللوازم املستهلكة واملستخدمة  املواد االولية وأما املشرتكة بني مصلحة التخزين ومصلحة اإلنتاج فتتمثل يف كميات
 ، ابإلضافة إىل املعلومات اخلاصة ابملنتجات.يف عملية االنتاج

 ية اخلاصة ابإلنتاج:نظام املعلومات احملاسب -3
وهو أيضا نظام فرعي، يقوم بتحويل البياانت إىل معلومات على مستوى مصلحة اإلنتاج اليت تتوفر على دفاتر      

ومستندات تسجل وجتمع هبا البياانت اليت تكون قد حتصلت عليها ابالشرتاك مع مصلحة تسيري املخزون، مثل 
كمية املستهلكة الألكياس، أو بياانت تصدرها على مستواها كحجم اإلنتاج أو أو ا من مواد االوليةالكميات املستلمة 

 .أو الطاقة اإلنتاجية لآلالت...اخل
 نظام املعلومات احملاسبية اخلاصة ابملبيعات: -4
رية يف دورة يقوم بتحويل البياانت إىل معلومات، ويكون على مستوى مصلحة املبيعات والذي ميثل املرحلة األخ   

 ، ألن مصلحة املبيعات هي اليت تتعامل مع املنتجات بصورة هنائية.ت داخل الشركةالبياان
  :املالية و ابحملاسبة احملاسبية اخلاصة معلوماتنظام  -5
 هيكل اساس على واملالية احملاسبة مصلحة ىمستو  على معلومات،يكون اىل البياانت بتحويل يقوم ايضا فرعي نظام وهو

 .التجاري(التنظيمي )رئيس النشاط 
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 اثنيا: معاجلة نظام املعلومات احملاسيب:
واملالية)رئيس  احملاسبة مصلحة مستوى على"اجلبس إلنتاج الزغبياتشركة" يف احملاسبية املعلومات نظام يف املعاجلة تتم  

 .املوايل العنصر يف فيها التفصيل سيتم النشاط التجاري(واليت

 املخرجات::اثلثا
احملصلة األخرية اليت تتحول هلا البياانت جراء عمليات املعاجلة، وتكون يف صورة معلومات هنائية قابلة وهي عبارة عن     

، ميزان املراجعة، لتتوجه يف األخري هذه التقارير لالستخدام يف شكل تقارير وجداول مثل: جدول حساابت النتائج
 ؤولة من أجل اختاذ القرارات.وامليزانيات إىل املستوايت العليا من اإلدارة واجلهات املس

 " الزغبيات إلنتاج اجلبس" لشركةاباملعلومات احملاسبية  اميف نظ: املعاجلة  الثالث املطلب
تتم معاجلة نظام املعلومات احملاسبية يف شركة " الزغبيات" على مستوى مصلحة احملاسبة واملالية )رئيس نشاط    

"الذي يسهل G .S" و"G.P .Rبصورة اولية ابالعتماد على برامج" التجاري(، حيث يتم فيها معاجلة البياانت
 العمليات و يوفر جمموعة من اجلداول اليت تتم هبا املعاجلة.

 ولذلك عملية املعاجلة يف نظام املعلومات احملاسيب يف شركة " الزغبيات" لعدة مراحل كالتايل:

 أوال : التقييد يف دفرت اليومية. 
الواثئق احملاسبية الثبوتية على مستوى مصلحة احملاسبة، أتيت مرحلة التسجيل يف يومية الشركة، وجتدر بعد جتميع مجيع    

عالقة ساعدة، وكل تسجيل حماسيب تكون هلاإلشارة إىل أن الشركة تقوم ابلتسجيالت احملاسبية من خالل عدة يوميات م
اليوميات املساعدة اليت يعتمدها حماسب الشركة )ختتلف عادة ابليومية املساعدة اليت سجل فيها، وفيما يلي قائمة 

اليوميات املساعدة من شركة إىل أخرى، وال يوجد قانون يوجب يوميات مساعدة حبد عينها، بل يرجع ذلك إىل 
 االجتهادات املهنية للمحاسب(:

 : االفتتاحية. 01اليومية املساعدة رقم  -
 ملدفوعات (.: الصندوق ) ا 04اليومية املساعدة رقم  -
 : الصندوق ) املدخالت (. 05اليومية املساعدة رقم  -
 : العمليات املختلفة. 08اليومية املساعدة رقم  -
 : التعديالت. 11اليومية املساعدة رقم  -
 ) مدخالت (. BADR: احلساب البنكي  14اليومية املساعدة رقم  -
 مدفوعات (.)  BADR: احلساب البنكي  15اليومية املساعدة رقم  -
 : التثبيتات. 20اليومية املساعدة رقم  -
 : املشرتايت. 38اليومية املساعدة رقم  -
 : االستهالكات. 60ليومية املساعدة رقم ا -
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 : األجور. 63اليومية املساعدة رقم  - 
 : الضرائب. 64اليومية املساعدة رقم  - 
 : املبيعات. 70اليومية املساعدة رقم  - 
 : اجلرد. 98املساعدة رقم اليومية  - 
 وفيما يلي شرح خمتصر عن اليوميات املساعدة السالف ذكرها.  

ومن خالهلا يتم تسجيل افتتاحية ميزانية السنة املالية اجلارية، وتستعمل  ) االفتتاحية (: 01اليومية املساعدة رقم - 1
هذه اليومية مرة واحدة فقط على اعتبار أن افتتاحية السنة املالية تثبت يف بداية السنة فقط، ويكون اتريخ هذه اليومية 

01/01/N. 
وق املدفوعات، مجيع املبالغ املسددة عن تضم يومية صند املدفوعات (: -) الصندوق  04اليومية املساعدة رقم - 2

طريق الصندوق وتكون مرفقة إبثبااتت )فواتري، وصوالت ... إخل(، وعادة ما تكون املبالغ املسددة عن طريق الصندوق 
 اصة ابلفواتري احملصلة نقدا.ذات قيم صغرية، كما تضم املبالغ احملولة إىل احلساب البنكي واخل

وتضم مجيع املبالغ احملصلة نقدا والنامجة عن عمليات البيع  املدخالت (: –) الصندوق  05 اليومية املساعدة رقم- 3
 نقدا، كما يسجل يف هذه اليومية عمليات تغذية الصندوق من احلساب البنكي.

لفة يسجل يف هذه اليومية العمليات املرتبطة ابملصاريف املخت ) العمليات املختلفة (: 08اليومية املساعدة رقم - 4
اليت تتحملها الشركة دوراي، ومثال ذلك فواتري اهلاتف، فواتري الكهرابء والغاز، فواتري األتعاب، فواتري التأمني، ابإلضافة إىل  

 ألخرى.كافة التسجيالت احملاسبية األخرى اليت ال تسجل يف اليوميات املساعدة ا
تسجل يف هذه اليومية التعديالت اليت تطرأ على بعض احلساابت،  : ) التعديالت ( 11اليومية املساعدة رقم  -5

 وكمثال على ذلك:
(، كون هذا األخري عند دفعه 442عند ترصيد املبالغ بعد الفاصلة املتعلقة بضريبة الدخل اإلمجايل على األجور )حـ/• 

و ابلرغم من أهنا بسيطة، فيجب أن ترصد يف إىل إدارة الضرائب يدفع خايل من املبلغ بعد الفاصلة، وهلذا فإن هذه املبالغ 
 أخر السنة املالية من أجل الوصول إىل رصيد حقيقي هلذا احلساب ) ما يعرف حماسبيا بتحليل احلساابت (.

(، واملتعلقة عموما ابلعمليات 401عند القيام برتصيد املبالغ املتبقية أو اليت تدفع ابلزايدة واخلاصة حبساب املوردين )حـ/• 
اصة ابملشرتايت املستوردة من اخلارج واليت تكون مقيمة ابلعملة الصعبة، ونظرا لكون أسعار الصرف ختتلف من يوم اخل

إىل أخر ) صعود وهبوط (، فإن االختالف بني املبلغ املسجل يف فاتورة الشراء ) املشرتايت املستوردة (، خيتلف دوما عن 
سعر الصرف بتاريخ دخول املشرتايت إىل اجلزائر خيتلف عنه عند حتويله عن طريق املبلغ املسدد إىل املورد يف اخلارج، ألن 

االعتماد املستندي من البنك، هذا الفارق ابلزايدة أو ابلنقصان، يسجل كعائدات سعر الصرف أو كخسائر سعر 
 الصرف.

ات الواردة فيها ال متلك غالبا من خالل تفحص التسجيالت احملاسبية الواردة يف هذه اليومية، وجدان أبن التقييد    
 واثئق إثبات مستقلة، لكن تكون مرفقة بتوضيحات مع واثئق اإلثبات اليت تبني سبب هذا التقييد احملاسيب.
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على اليومية املساعدة ) التعديالت ( املستخرجة بواسطة جهاز اإلعالم اآليل، بدأان يف مقاربة ما هو  االطالععند و     
 وسائل اإلثبات املؤيدة هلا. مسجل يف اليومية مع

يقيد يف هذه اليومية مجيع حتصيالت  مدخالت (: BADR) احلساب البنكي  14اليومية املساعدة رقم  -6
العمالء من املبيعات، هذه التحصيالت إما أن تكون بصك بنكي، حتويل مايل من الزبون، دفع نقدي يف احلساب 

 اجلاري للشركة، ابإلضافة إىل حتويالت األموال من حساب صندوق واملتمثلة يف املبيعات اليت متت نقدا.
يقيد يف هذه اليومية مجيع املبالغ  مدفوعات (: BADRاحلساب البنكي )  15اليومية املساعدة رقم - 7

املسحوبة من احلساب البنكي للشركة، واليت تتمثل يف تسديد االلتزامات والديون اليت على عاتق الشركة، ومثال ذلك 
مستحقات تسديد مستحقات املوردين، تسديد مستحقات العمال، تسديد مستحقات الضرائب والضمان االجتماعي، 

يع املسحوابت اليت مل يرد البنك من عموالت وآجيو، إضافة إىل املبالغ املسحوبة من البنك لتغذية الصندوق، وكذا مج
 ذكرها.

 ويثبت فيها مجيع عمليات االقتناء اخلاصة ابلتثبيتات املختلفة للشركة. ) التثبيتات (: 20اليومية املساعدة رقم - 8
وتعترب من اليوميات املساعدة اليت تضم العديد من لتسجيالت احملاسبية  :( ) املشرتايت 38اليومية املساعدة رقم  -9

نظرا لكثرة فواتري الشراء اخلاصة ابلشركة، وتقيد فيها مشرتايت الشركة املختلفة، واملقسمة وفقا ملخطط حساابت 
 ( إن وجدت.Facture D'Avoir)فواتريليومية أيضا عمليات إلغاء املخزوانت املعتمد يف الشركة، كما تضم هذه ا

تسجل يف هذه اليومية االستهالكات املختلفة للمواد األولية واملواد ) االستهالكات (: 60اليومية املساعدة رقم - 10
 فعال خالل السنة. استهلكتواللوازم، واليت 

بعد إعداد قائمة األجر الشهرية، يتم إثباهتا من خالل هذه اليومية،  ) األجور (: 63اليومية املساعدة رقم  -11
وذلك بتسجيل األجر القاعدي واملنح امللحقة به يف اجلانب املدين لليومية، ويف اجلانب الدائن يتم إثبات االقتطاعات 

األجور، اقتطاع السلف، اقتطاع الضريبة على الدخل اإلمجايل على ، % 09املختلفة )اقتطاع الضمان االجتماعي 
اقتطاع التسبيقات( واألجر الصايف املستحق للعامل، كما يتم إثبات من خالل هذه اليومية مستحقات الضمان 

 االجتماعي وكذا مستحقات الصندوق الوطين للعطل النامجة عن سواء األحوال اجلوية لعمال البناء والري.
ا يف هذه اليومية، فإنه تسجل مجيع العمليات املرتبطة دوما أبخر السنة أم : ) اجلرد ( 98اليومية املساعدة رقم  -12

 هتالكات، جرد خمزون أخر السنة من املنتجات ... إخل.(، مثل التقييد احملاسيب لإل املالية ) إقفال السنة املالية

 اثنيا: الرتحيل إىل دفرت األستاذ:
البياانت وتصنيفها أتيت عملية ترحيلها إىل دفرت األستاذ وذلك من أجل بعد عملية التقييد يف دفاتر اليومية ومجع    

 الرتصيد والتأكد من احلساابت.
، حيث C.E.T.E.Cوتتم عملية الرتحيل إىل دفرت األستاذ عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي حيتوي على برانمج    

 انمج بعد ذلك حبساب األرصدة الدائنة واملدينة.يقوم حماسب إبدخال البياانت يف اخلاانت املناسبة فقط، ليقوم الرب 
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من مث يقوم الربانمج بنقل هذه األرصدة ليضعها يف جدول يسمى جدول ميزان املراجعة، وذلك بشكل شهري من    
أجل معرفة األرصدة الدائنة من املدينة، ومقارنة األصول ابخلصوم، والتأكد من السري احلسن لكل من األنظمة واملصاحل 

 داخل الشركة.

 :اثلثا: إصدار التقارير
بعد عملية الرتحيل إىل دفرت األستاذ من أجل إمتام األساليب الرقابية، أتيت مرحلة بداية إعداد املخرجات النهائية لنظام    

وضع احلساابت الرئيسية واليت قد مت ترصيدها من قبل يف جدول أخر يسمى  يتم املعلومات احملاسبية، وذلك عندما
 جدول حساابت النتائج، وهو مبثابة خمرجات نظام املعلومات احملاسبية يف شركة الزغبيات.
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 "اجلبس" إلنتاج-الزغبيات الشركةاملبحث الثالث: دراسة نظام الرقابة الداخلية يف 
فقـد قمنـا مـن خـالل هـذا املبحـث التطـرق اىل دراسـة نظـام الرقابـة، مـن  ظـام رقابـة داخليـة متبـع يف الشـركةوجـود نلعدم    

إجــــراء اســــتبيان )طريقــــة االستقصــــاء( علــــى بعــــض املصــــاحل، مــــن أجــــل إبــــراز و إضــــفاء هــــذه املعلومــــات ابلنســــبة خــــالل 
 ناصر السابقة.لنتائج على ضوء العخص يف األخري إىل جمموعة من الملستخدمي، لن

 االستقصاء طريقة وفق شركة الزغبياتاملطلب االول: تقييم نظام الرقابة الداخلية يف 
معتمـدين علـى طـرح أسـئلة ختـص  االستقصـاء،سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل تقييم نظام الرقابة الداخليـة وفـق طريقـة    

 :يف شكل جداول هي كاآليتالدراسة مجلة من األنظمة الفرعية للنشاط داخل الشركة حمل 
 .اجلدول األول : مدى صحة التنظيم احملاسيب -   
 .اجلدول الثاين : املشرتايت -   
 .دول الثالث : املدفوعات النقديةاجل -   
 .اجلدول الرابع : احملزوانت -   
 .املقبوضات النقدية اجلدول اخلامس : -   
  دول السادس : الرواتب واألجور.اجل -   
 أوال : مدى صحة التنظيم احملاسيب.   

 ( : قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابلنظام احملاسيب06اجلدول رقم )
 10/05/2016التاريخ : 

 موضوع االستمارة : النظام احملاسيب الرقم
اجلواب 
 بنعم أو ال

 املالحظات

   x هل يوجد مهام ملصلحة احملاسبة 01

 

مهام حمددة ومنفصلة لكل شخص يف هذه هل توجد -أ
 املصلحة؟

 هل التحديد منظم يوميا؟-ب
هل التحديد يضع يف احلسبان تبديل األشخاص -ت

 عند العطلة؟

 
 
x 

X 
 
 
x 

 العمل احملاسيب يتم بشكل مجاعي

   x هل يوجد دفرت لتحديد اإلجراءات احملاسبية؟ 02
    هذا الدفرت: 03

 منظم يوميا-أ 
 مراقبة مسؤول كفءحتت -ب

 
x 

x  

اإلجراءات املعمول هبا تسمح بتوزيع الدفرت على كافة  04
 األشخاص الذين يتعلق هبم

 
x 

  

  x  ؟ابلشركةهل يوجد خمطط حماسيب داخلي خاص  05
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 ال يوجد خمطط حماسيب خاص   التغيري املقدم للمخطط احملاسيب خاضع للمراقبة الالزمة 06
   x والواثئق من قبل أشخاص معلن عنهممسك الدفاتر  07
  x  هل يوجد إجراءات يومية للدفاتر؟ 08

متالئم مع  الشركةالنظام احملاسيب املستخدم من طرف  09
 االحتياجات؟

 
x 

  

 نيا : املشرتايتاث
 ( : قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابملشرتايت07اجلدول رقم )

 10/05/2016التاريخ : 

 موضوع االستمارة: املشرتايت. الرقم
اجلواب بنعم 

 أو ال
 املالحظات

 هل هناك قسم خاص ابملشرتايت؟ 01
 X 

يدخل ضمن قسم الوسائل 
 العامة

02 
 هل هذا القسم مستقل متاما عن :

 قسم احلساابت -
 قسم االستالم و الشحن -

 
x 

 
 
x 

 
 

طلبات شراء هل يكفل النظام املستندي املتبع وجود  03
 وأوامر توريد مسلمة عن كل عملية شراء؟

 
x 

 
 

 

هل تعتمد هذه املستندات على رئيس قسم  04
 املشرتايت؟

x   على رئيس قسم الوسائل العامة 

 قسم الوسائل العامة  x هل كل عمليات الشراء حمصورة بقسم املشرتايت؟ 05
 استشارة  x هل تتم بعض العمليات عن طريق املناقصات؟ 06

هل تعتمد أسعار الشراء على مسؤول بقسم  07
 قسم الوسائل العامة  x ملشرتايت؟

 نفسه قسم الوسائل العامة   x هل هناك قسم خاص لالستالم والفحص؟ 08

إذا كان األمر كذلك هل يقوم هذا القسم إبعداد  09
 X  تقارير استالم وفحص عن كل طلب وارد؟

 

 ال يتم إعداد تقرير   مسلسلة األرقام؟ هل مثل هذه التقارير 10

11 

هل ترسل صورة من تقرير االستالم وتقرير الفحص 
   إىل؟

 

 ال يتم إعداد تقرير   قسم احلساابت-أ
 ال يتم إعداد تقرير   قسم املخازن-ب

   هل تطابق البياانت الواردة لكل من الفاتورة وطلب  12



 -الوادي-"الزغبيات إلنتاج اجلبس" شركةالدراسة امليدانية يف الفصل الثالث:                                   

 

 
95 

 x الشراء وأمر التوريد وإذن االستالم؟

من صحة الفاتورة من الناحية لشركة هل تتحقق ا 13
 احلسابية قبل الصرف؟

 
x 

  

   x يومية مستقلة للمشرتايت؟ شركةهل متسك ال 14
   x هل ترسل فواتري الشراء مباشرة لقسم املشرتايت؟ 15

هل هناك نظام فعال لتسجيل وتدقيق عمليات  16
 االستالم اجلزئي لصفقة شراء معينة؟

 
x  

 

   x هل يعتمد صرف الفواتري من قبل موظف مسؤول؟ 17

هل يقوم موظف قسم احلساابت بتسجيل قيد  18
 الشراء وفق اليومية املساعدة للمشرتايت؟

 
x  

 

هل ترفق ابلشيك احملرر للمورد مجيع املستندات  19
 املؤيدة لذلك؟

 
x 

 
 

هل تعتمد مجيع املردودات من مدير املشرتايت بناءا  20
  x على تقرير قسم االستالم والفحص؟

 بناء على قسم الوسائل العامة

هل خيطر قسم احملاسبات مبردودات املشرتايت  21
 ابلسرعة املمكنة؟

 X 
 

 

 دفوعات النقديةاثلثا : امل
 ( : قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابملدفوعات النقدية08اجلدول رقم )

 10/05/2016التاريخ : 

 موضوع االستمارة: املدفوعات النقدية الرقم
اجلواب 
 املالحظات بنعم أو ال

هــــل تــــتم مجيــــع املــــدفوعات ذات املبــــالغ الكبــــرية بواســــطة  01
 شيكات؟

X   

   X هل الشيكات وامللفات حيتفظ هبا يف ملف خاص؟ 02

   X وجود أكثر من توقيع على الشيك؟الشركةهل يلزم نظام  03

   X هناك حظر بتوقيع الشيكات على بياض؟هل  04
   X هل حدد التنظيم املايل من له حق توقيع الشيكات؟ 05

هـــل حـــق توقيـــع الشـــيكات يعطـــي ملـــوظفني ال عالقـــة هلـــم  06
 ابلسجالت احملاسبية أو النقدية؟

 
 

x 
 

 

   X هل هناك حظر بتحرير شيكات حلاملها 07

كشــــوف حســــاابت هــــل تقــــوم دائــــرة احلســــاابت ابســــتالم   08
  X البنك شهراي مباشرة؟
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هـــــل يقـــــوم إبعـــــداد تســـــوية البنـــــك موظـــــف ال عالقـــــة لـــــه  09
 ابلعمليات النقدية وأخصها التوقيع على الشيكات؟

 x 
 

 لشـركةهـل تقـدم املسـتندات املؤيـدة للـدفع إىل املسـؤولني اب 10
 عند توقيع الشيكات املتعلقة بتلك املستندات؟

X   

حـــق التوقيــــع علـــى الشــــيكات مبراجعــــة  هـــل يقــــوم مـــن لــــه 11
  X وتدقيق تلك املستندات املؤيدة للدفع؟

 

12 

هـــــل يقـــــوم املوظـــــف الـــــذي يعـــــد مقاربـــــة البنـــــك للتســـــوية 
مبراجعــة الشـــيكات املنصـــرفة حســب كشـــف البنـــك، كمـــا 
يتأكد مبدى مطابقة البياانت املدونـة بكشـوف الشـيكات 

 ت؟ اليت ألغيت وهل يتحقق من تسلسل أرقام الشيكا

X  

 

هـل الشـيكات املعلقـة )مل تقــدم للـدفع( ملـدة طويلـة ختضــع  13
 للفحوص والتسوية واملتابعة؟

X   

هــــل يؤشــــر علــــى املســــتندات املؤيــــدة للصــــرف مبــــا يتعلــــق  14
  X بسحب شيك قدمي؟

 

هــــــــل يقــــــــوم موظــــــــف مســــــــؤول ابلتحقــــــــق مــــــــن مصــــــــلحة  15
 التحويالت من بنك إىل آخر؟

 x 
 

 

 رابعا : املخزوانت.
 ( : قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابملخزوانت09اجلدول رقم )

 10/05/2016التاريخ : 

 موضوع االستمارة: املخزوانت الرقم
اجلواب 
بنعم أو 

 ال
 املالحظات

 هل املوجود يف املخازن حتت مسؤولية أمني خاص؟ 01
 x 

ال توجــــــد حركــــــة كبــــــرية 
 للمخزون

املخـزن إبعـالم قسـم احلسـاابت ابإلدخـاالت واإلخراجـات هل يقوم أمـني  02
 مبوجب تقارير استالم وتقارير صرف؟

X 
 

 
 

   X هل تصرف املواد ابملخازن بناء على أوامر صرف كتابية؟ 03

04 
نظــــام اجلــــرد املســــتمر ابلنســــبة للمــــواد والبضــــائع حتــــت  الشــــركةهــــل تتبــــع 

 x  التشغيل والتامة الصنع؟
النظام اآليل  استخدام

يف هذا الصدد، وتوجد 
 إال املواد

  x  هل ماسكو سجالت املخازن موظفون مستقلون عن أمناء املخازن؟ 05
 اسـتهالكيةمواد و لوازم   Xهـل جيـري جـرد فعلـي دوراي ملطابقـة املوجـود الفعلـي ابملخـازن مـع األرصـدة  06
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 و ليست بضاعة  الدفرتية حبيث يشمل مجيع أنواع البضائع مرة على األقل كل سنة؟

هــل يقــوم ابجلــرد الفعلــي موظفــون مســتقلون عــن أمنــاء املخــازن وماســكو  07
 تلك املخازن.

X   

08 

هل يشمل نظام املخازن على إعداد تقـارير دوريـة تقـدم لشـخص مسـؤول 
 عن :

 مفردات البضائع بطيئة احلركة-أ
 املفردات عدمية احلركة-ب
 املعقول من حيث الكمية؟املفردات اليت جتاوزت احلد -ج

 x 

يتعلق ابملؤسسات 
ارية وليس حالة التج

 الديوان 

09 
 هل هناك رقابة حماسبية دقيقة على :

 بضائع األمانة املرسلة إىل الغري؟-أ
 بضاعة األمانة للغري؟-ب

 x 
ال وجود ملثل هذه 
 العمليات ابلديوان

يف التنظـــيم هـــل اختصاصـــات ومســـؤوليات أمـــني املخـــازن حمـــددة بوضـــوح  10
 ؟للشركة الداخلي

x   مــــن مســــؤوليات رئــــيس
 قسم الوسائل العامة

 العملية ال تتطلب. x  هل هناك أتمني على أمناء املخازن ضد خيانة األمانة؟ 11

ابســـتقالل أمنـــاء املخـــازن عـــن قســـم  شـــركةهـــل يقضـــي التنظـــيم اإلداري لل 12
 املشرتايت وقسم املبيعات؟

 x  ال وجود ملثل هذه
 العمليات ابلديوان

   x هل توجد حساابت لكل صنف من املواد بقسم احلساابت؟ 13

هــل تعــرض الفــروق إن وجــدت مــن اجلــرد الفعلــي والــدفاتر علــى شــخص  14
 مسؤول العتمادها وتسويتها؟

x   

 هل جيري تقسيم وتسعري السلع ابملخازن من قبل جلنة مستقلة ومؤهلة؟ 15
 x 

ال وجود ملثل هذه 
 العمليات ابلديوان

 

 خامسا : املقبوضات النقدية.
 ( : قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابملقبوضات النقدية10اجلدول رقم )

 10/05/2016التاريخ : 

 موضوع االستمارة: املقبوضات النقدية الرقم
اجلواب 
 بنعم أو ال

 املالحظات

أمـني الصــندوق وبــني هـل هنــاك اسـتقالل بــني واجبــات  01
 القائمني ابلوظائف التالية :

 
 

  

 

جتهيــــــز اإلشــــــعارات الدائنــــــة وإرســــــال مــــــا يثبــــــت إىل -أ
 املدينني

X  
 

   X اعتماد احلقوق واملسموحات-ب
   X جتهيز مذكرات التسوية-ج
   X فتح الربيد الوارد-د
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   X جتهيز املستندات للصرف واعتمادها-ه
أو أذون صـرف األجـور واعتمادهـا جتهيز الشـيكات -و

 وإرساهلا ابلربيد أو تسليمها.
X  

 

ــــــــدفع أو أيــــــــة التزامــــــــات أخــــــــرى أو -ز جتهيــــــــز أوراق ال
 توقيعها

X   

   X الرتحيل إىل دفرت األستاذ-ح
   X القيد يف دفاتر املشرتايت-ط
إمســــاك عهــــدة األوراق املاليــــة أو أوراق القــــبض أو -ي

 وإرساهلا ابلربيد أو تسليمهااألجور واعتمادها 
X   

   X إمساك دفاتر العمالء والذمم-ك

هــــل تثبــــت املقبوضــــات النقديــــة بواســــطة آلــــة تســــجيل  02
 x  النقد؟

 

   X هل تثبت املقبوضات النقدية إبيصاالت أصلية 03

هــــل تـــــودع مجيــــع املقبوضـــــات النقديــــة اليوميـــــة ابلبنـــــك  04
  X ابلكامل؟

 

05 
اإلبـــــداع موظـــــف آخـــــر غـــــري أمـــــني هـــــل يقـــــوم بعمليـــــة 

الصـــــندوق أو ماســـــك احلســـــاابت الشخصـــــية للمـــــدين 
 )الذمم(؟

 x أمني الصندوق 

هــل يتحقــق شــخص آخــر غــري الــذي قــام ابإليــداع مــن  06
 x  استالم قسيمة اإليداع من البنك؟

يقـــــــــوم هبـــــــــذه املهمـــــــــة حماســـــــــب 
 الديوان

هـــل يقـــوم موظـــف آخـــر عـــدا أمـــني الصـــندوق ابســـتالم  07
 املرفوضة؟الشيكات 

X   مســـــــــؤول مصـــــــــلحة احملاســـــــــبة و
 املالية

 من طرف مصلحة احملاسبة  X هل جيري جردا دوراي مفاجئا للنقدية يف املؤسسة؟ 08
   X هل هناك رقابة على دفاتر إيصاالت القبض؟ 09

هــــل يــــتم تظهــــري مجيــــع احلــــواالت أو الشــــيكات ابســــم  10
  X املؤسسة واخلتم عليها؟

 

11 
فــروع فهــل تقــوم تلــك الفــروع إبيــداع  للشــركةإذا كانــت 

متحصــــالهتا يف البنــــوك احملليــــة حلســــاب املركــــز الرئيســــي 
 الذي له وحده حق السحب على هذا احلساب؟

X  
جبامعـــــة   BADRوكالـــــة 
 واملغري.

هل فتح احلساابت ابلبنوك املختلفة يصدر عن جملس  12
 من صالحيات املدير العام x  اإلدارة؟

أتمـــني ضـــد خيانـــة األمانـــة أو ضـــماان آخـــر هـــل هنـــاك  13
 على املوظفني املختصني ابملقبوضات ؟

 x  
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هــــل هنــــاك رقابــــة ومتابعــــة للمقبوضــــات األخــــرى مثــــل  14
 الفوائد والعموالت واإلجيارات واألرابح؟

X  
 

 

 سادسا : الرواتب و األجور.
 ابلرواتب و األجور: قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة (11)اجلدول رقم

 10/05/2016التاريخ : 

 موضوع االستمارة: الرواتب واألجور الرقم
اجلواب بنعم 

 املالحظات أو ال

   X هل هناك نظام آيل ملعاجلة األجور؟  01
   X هل متسك بطاقات تسجيل الوقت إلعداد الرواتب؟ 02

هل تتطابق البياانت املسجلة ببطاقات احلضور مع كشوف  03
 الغياب واحلضور الفعلي؟

x 
  

 

   X هل يوقع رؤساء العمال يف الكشوف؟ 04
 رؤساء الدوائر  X هل إعداد الكشوف موزع على أكثر من موظف 05
    هل تتغري مهام هؤالء املوظفني دوراي؟ 06

هل تعتمد مهام التغريات يف فئات األجور والعالوات وتعيني  07
  X مسؤول؟ املوظفني وفحصهم من قبل موظف

 

بطاقـــات حالـــة مدنيـــة لكـــل عامـــل يـــدون فيهـــا  الشـــركةهـــل متســـك  08
 مجيع البياانت الالزمة إلعداد كشوف األجور؟

X   

   X هل تدقق كشوف األجور حسابيا ومستنداي؟ 09

هل يقوم بصرف األجور شخص خالف من اشرتكوا يف إعداد  10
 الكشوف؟

X  
 

   X مسؤول قبل الصرف؟هل تعتمد الرواتب من موظف  11

 هل تصرف أجور املوظفون ابلشيكات أو عن طريق أوامر الدفع؟ 12
X  

أوامر الدفع، و أحياان ابلشيكات 
 للعمال اجلدد 

  X  هل خيصص حساب ابلبنك لدفع األجور والرواتب؟ 13
  X  هل يوقع املوظفون والعمال على إيصاالت االستالم؟ 14
   X سلفيات املوظفني؟هل توجد رقابة على  15

هل توجد رقابة على األجور والرواتـب الـيت مل يسـتلمها أصـحاهبا يف  16
 حينها وتتبع صرفها فيما بعد؟

X  
 

 وجود مراجع داخلي حديث ابلديوان X  الداخلي حبظور مفاجئ لعملية صرف األجور؟ املدققهل يقوم  17

هل املوظف الذي يقوم بسـحب شـيك بقيمـة األجـور املسـتحقة لـه  18
 X عالقــــــة بقســــــم احلســــــاابت أو عهــــــدة اخلزينــــــة أو بتجهيــــــز كشــــــوف 
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 األجور؟

 اء ميكن استنتاج نقاط القوة ونقاط الضعف  يف شركة الزغبيات:صمن خالل قائمة االستق

 نقاط القوة واملتمثلة يف :

 املعلومات احملاسبية يف معاجلتها لعمليات اليت تقوم هبا.أن الشركة تعتمد على نظام  -

 فعال.ن نظام الرقابة الداخلية املتعلق ابألجور والرواتب أ -

 تقوم الشركة بتسيري معامالهتا عن طريق الشيكات.  -

 أما نقاط الضعف وتتمثل يف:

 عدم فصل املهام بني املوظفني. -

 عدم االهتمام بسري املخزون  -

 خلي للشركة.عدم وجود نظام دا -

 شركة الزغبياتاملطلب الثاين : حتليل نظام الرقابة الداخلية يف 
 :من خالل التايل النتائج ميكن حصر ظام الرقابة الداخلية وفق طريقة االستبيانمن خالل دراسة ن

 أوال : اهليكل التنظيمي.
 نالحظ أن اهليكل التنظيمي املوجود ابلشركة يربز ثالث مصاحل رئيسية حتت إشراف مدير عام.   

عموما يناسب هـذا التقسـيم حجـم الشـركة و طبيعـة نشـاطها، غـري أن هـذا التقسـيم ال يـربز املهـام املوكلـة لكـل موظـف، و 
 هذا راجع بسبب غياب نظام داخلي للشركة.

 احملاسبية.اثنيا : نظام املعلومات 
مــن خــالل الدراســة امليدانيــة، و خاصــة فيمــا تعلــق ابجلانــب احملاســيب، اكتشــفنا أن نظــام املعلومــات احملاســبية يتميــز        

 ابلعناصر التالية :
 .ع العمليات اليت تقوم هبا الشركةهناك معاجلة آلية جلمي -
 .نظام احملاسيب املايلاسبة وفقا للاحملمتسك - 
مليـات الـيت ليسـت ذات أمهيـة  موعة من املسـتندات الداخليـة تغطـي جممـل أوجـه النشـاط ابسـتثناء بعـض العيتم حترير جم -

 .كبرية
 تطبيق نظام احملاسبة التحليلية. عدم- 
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 اثلثا : وجود أو عدم وجود إجراءات تفصيلية    
حبيــث ال ميكــن للمتــدخل أن نالحــظ علــى مســتوى الشــركة وجــود عمــل مجــاعي ملهــام الوظيفــة أو املصــلحة الواحــدة،     

يتعـرف علــى مهمـة كــل فــرد ابلتحديـد ضــمن املصــلحة الواحـدة، وهــذا مــا يسـمح بتــداخل املهــام وغيـاب الرقابــة الذاتيــة أو 
هـي نفـس املالحظـة الـيت أشـران هلـا سـابقا، و قابـة الداخليـة، و التلقائية، وهي الغاية املراد حتقيقهـا مـن خـالل وضـع نظـام الر 

 لك إىل غياب نظام داخلي للشركة.ذقلنا يرجع سبب 

 رابعا : مدى كفاءة املوظفني.    
 إىل هذا العنصر النقاط التالية تسجيل عند التطرق مت التوصل و    
 حسب االحتياجات؛ كة متنوعة و معظم الشهادات اليت ميلكها املوظفني يف الشر  -
 حبسب حجم التكوين املتحصل عليه؛ عتماد اخلربة من حيث مدة العمل يف املنصب، وليسا -
 أي قرار بسيط دون الرجوع إليهم. اعتماد املوظفني على مرؤوسيهم يف حتمل املسؤولية، وعدم اختاذ -

 .خامسا : الرقابة على األداء    
 :توصلنا إىل املالحظات التاليةفيما يتعلق ابلرقابة على األداء   

 ل على العمل الذي ينفذه أعوانه؛ؤو مباشرة من املسما، يكون التدخل يف حالة وجود خطأ  -
 كفيل ابكتشافها عند قيام هذا األخري ابملصادقة على القوائم املالية اخلاصة ابلشركة.  يتم اكتشافها، اليت الء ألخطاا- 

 سادسا : مدى استخدام الوسائل اآللية.  
   ا تعطـي نتـائج يف هذا اجلانب تعتمد الشركة على معاجلة البياانت و املعلومات املتدفقـة علـى أنظمـة اإلعـالم اآليل ألهنـ    

 أبقل وقت.صحيحة و

 ابلرقابة الداخلية. واخلاصة شركة الزغبياتالثالث : التوصيات املقدمة إىل املطلب  
 :نقوم بتقدمي بعض التوصيات اخلاصة ابلنظام الرقابة املتمثلة يفيل نظام الرقابة الداخلية للشركةبعد دراسة وحتل 

 أوال : تقسيم العمل حسب املصاحل.   
تقوم مصلحة اإلدارة و املالية جبميع العمليات املتعلقـة ابجلانـب اإلداري، احملاسـيب واملـايل، وذلـك مبتابعـة املـوارد املاليـة و    

 متابعة النفقات املختلفةياانت و القيام ابملعاجلة احملاسبية للب

 اثنيا : وصف تدفق و فعالية املستندات.
فيمــا يتعلـق ابالســتثمارات ذات املبــالغ الكبـرية تقــوم الشــركة ابلرجـوع إىل املــدير العــام  :االســتثمارات القتنــاء ابلنسـبة -1

 الختاذ قرار االقتناء، أما فيما يتعلق بباقي االستثمارات ذات املبالغ البسيطة يتم اختيار العرض املناسب.
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ى حركـة كبـرية للمـواد املسـتعملة معـروف أن نشـاط الشـركة إنتـاجي، أي علـ:تسيري حركة املخـزوانتابلنسبة لشراء و  -2
يف عمليــات اإلنتــاج، و كــذا املنتجــات نفســها، لــذلك جيــب أن تــوىل حركــة املخــزون أمهيــة ابلغــة حــ  ال يقــع أي صــرف 

 للمخزون.
يعـد حتت مصـلحة اإلدارة و املاليـة، و  يقع مستوى املكتب من خالل اهليكل التنظيمي:  املستخدمنيتسيريل ابلنسبة -3

 استنادا إىل دفرت احلضور اليومي )كشف التنقيط( املوجود على مستوى مصلحة اإلدارة و املالية.األجور 
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 الثالث الفصل خالصة

من خالل اجلبس  إلنتاج–" الزغبيات"  شركةموضوع الدراسة وهي  الشركةل هذا الفصل مت التعرف على من خال   
كما حاولنا حتديد أهم أهدافها املتمثل أساسا يف   وإبراز اهليكل التنظيمي وخمتلف وظائفهمهامها وموقعها اجلغرايف 

تعرفنا على نظام املعلومات احملاسيب لديها، و ، حتسني نوعية إنتاجها من االنتاج التقليدي إىل اإلنتاج الصناعي
الشركة الوطنية  C.E.T.E.Cطرف ستخدمها النظام، ومن بني الربامج املستخدمة واملصنعة من يالربامج اليت و 

      لتنظيم عمليات سري املخزون،  GPRلتسهيل العمليات ابملصلحة التجارية، وبرانمج  GSلصناعة الربامج، برانمج 
 وقمنا بتحديد طريقة عمل نظام املعلومات احملاسبية بداخل الشركة.

 .التوصيات للمؤسسة بسبب عدم اتبعاها هلذا النظام وحتليله واعطاء بعضنظام الرقابة الداخلية هلا  مث قمنا بدراسة
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املؤسسات يف عوملة نشاطاهتا االقتصادية واملالية متاشيا مع عصر الثورة العلمية والتكنولوجية حيث اصبحت مع دخول    
عملية  ألسستحكم يف املعلومة على املؤسسات تصميم نظام املعلومات احملاسيب وفقا لاملعلومة من اهم عناصر االنتاج ،ول

 حديثة.

تص جبمع املعلومات احملاسبية داري، خياسي وهام من النظام املعلومات اإلساملعلومات احملاسبية جزء أيعترب نظام    
مث املصدر اخلاص إبثبات كافة الوقائع  تعترب حداث االقتصادية اليت تقوم هبا املؤسسة من واقع املستندات واليتواأل

علومات قة يف احلصول على مساهم بشكل فعال يف حتقيق السرعة والدالتدقيق الداخلي يولتحقيق ذلك فإن معاجلتها ،
 نظام املعلومات احملاسيب .سبة واليت تعترب مبثابة خمرجات لمنامفيدة و اسبية حم

، مثلة يف التدقيق الداخلياملؤسسة من خالل عملية مهمة املت حداثأبحداث االقتصادية كما أنه يعكس فعال واقع األ
ي ، وهدفها األساسي هو إعداد تقرير يتضمن رأهي مدخالت التدقيق ن خمرجات النظام املعلومات احملاسبيةحيث أ

 خلل يف نظام املعلومات احملاسبية.ي خلل يدل على وجود ،وابلتايل فإن أاملدقق الداخلي حول مصداقية القوائم املالية 

 :الفرضيات اختبار صحة• 

 نظام ختص واليت ضرورية أبهنا يرى اليت التوصيات بعض حا واقت  نتائج إىلفقد ادت الفرضيات فيما خيص صحة اختبار 
 :والتدقيق الداخلي احملاسبية املعلومات

 وهذا ما يف أن نظام املعلومات عنصرا اساسيا يف توفري املعلومات الالزمة ابجلودة املطلوبة، ابلنسبة للفرضية االوىل واملتمثلة
ن نظام املعلومات احملاسبية من اهم نظم املعلومات االقتصادية، فهو يقوم بتحويل املدخالت يثبت صحة الفرضية ال

ت، كما تعترب القوائم املالية من اهم املخرجات النظام املتمثلة يف االحداث االقتصادية اىل خمرجات واليت تتمثل يف املعلوما
ليت حتكم املعلومات احملاسبية وهي مبثابة مدخالت عملية التدقيق احملاسيب، كما ان له جمموعة من املعايري واالجراءات ا

 .عملية التدقيق الداخلي
  على اكتشاف وابراز نقاط القوة والضعف لنظام الرقابة على عمل التدقيق الداخلي اما ابلنسبة للفرضية الثانية اليت تنص

الداخلي لنظام الرقابة الداخلية هو اكتشاف نقاط قوهتا ن اهلدف من تقييم املدقق الداخلية، اكدت هذه الفرضية على أ
 وضعفها.

 ر أتث نظام املعلومات احملاسبية،تطورات اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات أتثري على أبنل اما الفرضية الثالثة واليت تتمثل
نظام املعلومات احملاسيب ابلتطورات اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات حيث سامهت هذه األخرية بشكل فعال يف 
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حتقيق سرعة ودقة يف معاجلة البياانت احملاسبية، عن طريق استخدام عدة وسائل من أمهها: أجهزة اإلعالم اآليل والربامج 
 احملاسبية ملعاجلة البياانت احملاسبية ووسائل االتصاالت اجلديدة لتبادل وختزين البياانت واملعلومات احملاسبية. التطبيقية

 :نتائج الدراسة• 

 العامة املتوصل اليها من خالل الدارسة يف اجلانيب النظري واجلانب التطبيقي هي كالتايل:النتائج 

 زين البياانت عن االنشطة والعمليات املالية املختلفة ومعاجلتها وحتويلها اىل يقوم نظام املعلومات احملاسبية بتجميع وخت
 معلومات مفيدة الختاذ قرارات وتوفريها للمستخدمني الداخليني واخلارجيني.

  بعض من نظام املعلومات احملاسبية جزء هام من النظام املعلومات االداري الذي تكمله نظمه الفرعية ببعضها اليعترب
،حبيث يستبعد تكرار توليد املعلومات من اكثر من نظام فرعي، مما يؤدي اىل خفض تكاليف عملها بصورة متبادلة خالل

 انتاج املعلومات الالزمة جلهات خمتلفة. وابلتايل حتقيق ما يعرف بنظام معلومات متكامل.
 وابلتايل انتاج معلومات معربة عن يد،ان تصميم نظام املعلومات احملاسبية على اسس ومبادئ سليمة جيعله قابال للتجد 

 الوضعية احلقيقية للمؤسسة.
 على منع وتقليل حدوث االخطاء وهذا ما يزيد احلاجة هلا، وتسعى لتأكيد عن مدى التزام  يعمل التدقيق الداخلي

 املؤسسة ابلسياسات واللوائح والقوانني املوضوعة.
 اسبية ودرجة االمان املصاحبة هلا يكون لتحقيق االهداف املسطرة من نظام املعلومات احمل دور املدقق الداخلي يف تدقيق

 طرف ادارة املؤسسة.
  تبني من اهليكل التنظيمي املوجود ان التقسيم الذي  "اجلبس"  إلنتاج الزغبيات خالل الدراسة امليدانية يف لشركةمن

 تعتمد عليه ال يربز املهام املوكلة لكل موظف .
  الزغبيات إلنتاج "اجلبس". لنظام الرقابة الداخلية يف شركة غياب اتم 
  الزغبيات إلنتاج " اجلبس" على معاجلة البياانت واملعلومات املتدفقة على انظمة االعالم اآليل اليت تعطي تعتمد شركة

 نتائج صحيحة ودقيقة وابقل وقت.

 توصيات:ال• 
 ة النظر يف السجالت احملاسبية والتقارير املالية.ضرورة جتسيد نظام معلومات حماسيب فعال وذلك إبعاد 
 أبقل عملهم وأتديته حتسني أجل من الداخلي التدقيق عملية يف املعلومات لتكنولوجيا الداخلياملدقق  استخدام ضرورة 

 .التكنولوجياه هذ تستخدم أصبحت املؤسسات أغلب ألن وتكلفة وقت
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  تعمل على تنسيق وتنظيم الوسائل واملقاييس املتبعة للمؤسسة، فهدفها محاية نظام الرقابة الداخلية ألهنا ة استخدام ضرور
،وتشجيع العاملني على التمسك  د من دقتها وسهولة عملية التدقيقاصوهلا وضبط مراجعة البياانت احملاسبية والتأك

 ابلسياسات االدارية املوضوعة. 
 الفردية، املسؤوليات حتديد مع املؤسسة، مستوى على للمهام فصل ولجد وإعداد ،ومفاجئة مستمرة برقابة القيام 

 الداخلية. اإلجراءات تطبيق ضرورة على والتأكيد

 آفاق البحث•

 قد تكون هذه الدراسة دافعا لدراسات مستقبلية نذكر منها:
 .أثر استخدام احلاسوب على خصائص النوعية للمعلومات احملاسبية من وجهة نظر املستثمرين 
  للمؤسسة. التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجيأمهية تكامل 
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 (01امللحق رقم)
 قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابلنظام احملاسيب

 10/05/2016التاريخ : 

اجلواب  موضوع االستمارة : النظام احملاسيب الرقم
 املالحظات بنعم أو ال

    ملصلحة احملاسبة هل يوجد مهام 01

 

هل توجد مهام حمددة ومنفصلة لكل شخص يف هذه -أ
 املصلحة؟

 هل التحديد منظم يوميا؟-ب
هل التحديد يضع يف احلسبان تبديل األشخاص عند -ت

 العطلة؟

 
 

 

 
 
 

 العمل احملاسيب يتم بشكل مجاعي

    هل يوجد دفرت لتحديد اإلجراءات احملاسبية؟ 02
    هذا الدفرت: 03

 
 منظم يوميا-أ

 حتت مراقبة مسؤول كفء-ب
 
 

  

اإلجراءات املعمول هبا تسمح بتوزيع الدفرت على كافة  04
 األشخاص الذين يتعلق هبم

 
 

  

    هل يوجد خمطط حماسيب داخلي خاص ابملؤسسة؟ 05
 ال يوجد خمطط حماسيب خاص   التغيري املقدم للمخطط احملاسيب خاضع للمراقبة الالزمة 06
    مسك الدفاتر والواثئق من قبل أشخاص معلن عنهم 07
    هل يوجد إجراءات يومية للدفاتر؟ 08

09 
متالئم مع الشركة النظام احملاسيب املستخدم من طرف 

 االحتياجات؟
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 (02امللحق رقم)
 قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابملشرتايت

 10/05/2016التاريخ :

اجلواب  موضوع االستمارة: املشرتايت. الرقم
 املالحظات بنعم أو ال

 يدخل ضمن قسم الوسائل العامة   هل هناك قسم خاص ابملشرتايت؟ 01

02 
 هل هذا القسم مستقل متاما عن :

 قسم احلساابت -
 قسم االستالم و الشحن -

 
 

 
 
 

 
 

وأوامر هل يكفل النظام املستندي املتبع وجود طلبات شراء  03
 توريد مسلمة عن كل عملية شراء؟

 
 

 
 

 

 على رئيس قسم الوسائل العامة    هل تعتمد هذه املستندات على رئيس قسم املشرتايت؟ 04
 قسم الوسائل العامة   هل كل عمليات الشراء حمصورة بقسم املشرتايت؟ 05
 استشارة   هل تتم بعض العمليات عن طريق املناقصات؟ 06
 قسم الوسائل العامة   تعتمد أسعار الشراء على مسؤول بقسم ملشرتايت؟هل  07
 نفسه قسم الوسائل العامة    هل هناك قسم خاص لالستالم والفحص؟ 08

09 
إذا كان األمر كذلك هل يقوم هذا القسم إبعداد تقارير 

    استالم وفحص عن كل طلب وارد؟

 ال يتم إعداد تقرير   هل مثل هذه التقارير مسلسلة األرقام؟ 10

11 
    هل ترسل صورة من تقرير االستالم وتقرير الفحص إىل؟

 ال يتم إعداد تقرير   قسم احلساابت-أ
 ال يتم إعداد تقرير   قسم املخازن-ب

12 
هل تطابق البياانت الواردة لكل من الفاتورة وطلب الشراء 

 وأمر التوريد وإذن االستالم؟
 

   

من صحة الفاتورة من الناحية احلسابية  الشركةهل تتحقق  13
 قبل الصرف؟

 
 

  

    يومية مستقلة للمشرتايت؟ الشركةهل متسك 14
    هل ترسل فواتري الشراء مباشرة لقسم املشرتايت؟ 15
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16 
هل هناك نظام فعال لتسجيل وتدقيق عمليات االستالم 

 اجلزئي لصفقة شراء معينة؟
 

   

    الفواتري من قبل موظف مسؤول؟هل يعتمد صرف  17

18 
هل يقوم موظف قسم احلساابت بتسجيل قيد الشراء وفق 

 اليومية املساعدة للمشرتايت؟
 

   

19 
هل ترفق ابلشيك احملرر للمورد مجيع املستندات املؤيدة 

 لذلك؟
 

   

هل تعتمد مجيع املردودات من مدير املشرتايت بناءا على  20
 بناء على قسم الوسائل العامة   والفحص؟تقرير قسم االستالم 

21 
هل خيطر قسم احملاسبات مبردودات املشرتايت ابلسرعة 

    املمكنة؟
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 (03امللحق رقم)
 قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابملدفوعات النقدية

 10/05/2016: التاريخ : 

اجلواب بنعم  النقديةموضوع االستمارة: املدفوعات  الرقم
 املالحظات أو ال

01 
هلللللل تلللللتم مجيلللللع امللللللدفوعات ذات املبلللللال  الكبلللللرية بواسلللللطة 

    شيكات؟

    هل الشيكات وامللفات حيتفظ هبا يف ملف خاص؟ 02
    وجود أكثر من توقيع على الشيك؟الشركةهل يلزم نظام  03
    هل هناك حظر بتوقيع الشيكات على بياض؟ 04
    حدد التنظيم املايل من له حق توقيع الشيكات؟هل  05

هللللل حللللق توقيللللع الشلللليكات يعطللللي ملللللوظف  ال عالقللللة  للللم  06
 ابلسجالت احملاسبية أو النقدية؟

 
   

    هل هناك حظر بتحرير شيكات حلاملها 07

08 
هل تقوم دائرة احلسلاابت ابسلتالم كشلوف حسلاابت البنلك 

   شهراي مباشرة؟
 

09 
إبعللللللداد تسللللللوية البنللللللك موظللللللف ال عالقللللللة للللللله هللللللل يقللللللوم 

    ابلعمليات النقدية وأخصها التوقيع على الشيكات؟

هللل تقللدم املسللتندات املؤيللدة للللدفع إىل املسللؤول  ابملؤسسللة  10
    عند توقيع الشيكات املتعلقة بتلك املستندات؟

11 
هل يقوم من له حق التوقيع على الشليكات مبراجعلة وتلدقيق 

    املستندات املؤيدة للدفع؟تلك 

12 

هلل يقللوم املوظللف الللذي يعللد مقاربللة البنللك للتسللوية مبراجعللة 
الشيكات املنصرفة حسب كشلف البنلكك كملا يت كلد مبلد  
مطابقلللة البيلللاانت املدونلللة بكشلللوف الشللليكات الللل  ألغيلللت 

 وهل يتحقق من تسلسل أرقام الشيكات؟ 

  

 

13 
هللل الشللليكات املعلقلللة لل تقلللدم لللللدفعع مللللدة طويللللة  ضلللع 

    للفحوص والتسوية واملتابعة؟
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14 
هل يؤشر على املستندات املؤيدة للصرف مبا يتعلق بسلحب 

    شيك قدمي؟

هل يقوم موظف مسلؤول ابلتحقلق ملن مصللحة التحلويالت  15
    من بنك إىل آخر؟
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 (04رقم)امللحق 
 قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابملخزوانت

 10/05/2016التاريخ :

اجلواب بنعم  موضوع االستمارة: املخزوانت الرقم
 املالحظات أو ال

 ال توجد حركة كبرية للمخزون   هل املوجود يف املخازن حتت مسؤولية أم  خاص؟ 01

قسللم احلسللاابت ابإلدخللاالت هللل يقللوم أملل  املخللزن إبعللالم  02
    واإلخراجات مبوجب تقارير استالم وتقارير صرف؟

    هل تصرف املواد ابملخازن بناء على أوامر صرف كتابية؟ 03

04 
نظلام اجللرد املسلتمر ابلنسلبة للملواد والبضلائع  الشلركةهل تتبع 

النظام اآليل يف هذا  استخدام   حتت التشغيل والتامة الصنع؟
 الصددك وتوجد إال املواد

هلل ماسللكو سللجالت املخللازن موظفلون مسللتقلون عللن أمنللاء  05
   املخازن؟

 

06 
هللل يللري جللرد فعلللي دوراي ملطابقللة املوجللود الفعلللي ابملخللازن 
مللع األرصللدة الدفرتيللة ميللي يشللمل مجيللع أنللوا  البضللائع مللرة 

 على األقل كل سنة؟
  

و ليسللت  اسلتهالكيةملواد و للوازم 
 بضاعة

07 
هل يقوم ابجلرد الفعلي موظفلون مسلتقلون علن أمنلاء املخلازن 

    وماسكو تلك املخازن.

08 

هلللل يشلللمل نظلللام املخلللازن علللللى إعلللداد تقلللارير دوريلللة تقللللدم 
 لشخص مسؤول عن :

 مفردات البضائع بطيئة احلركة-أ
 املفردات عدمية احلركة-ب
 املعقول من حيي الكمية؟املفردات ال  جتاوزت احلد -ج

  

ارية وليس جيتعلق ابملؤسسات الت
 حالة الديوان 

09 
 هل هناك رقابة حماسبية دقيقة على :

 بضائع األمانة املرسلة إىل الغري؟-أ
 بضاعة األمانة للغري؟-ب

  
ال وجود ملثل هذه العمليات 

 ابلديوان

هللل اختصاصللات ومسللؤوليات أملل  املخللازن حمللددة بوضللو   10
مللللللللن مسللللللللؤوليات رئلللللللليس قسللللللللم    التنظيم الداخلي للمؤسسة؟يف 

 الوسائل العامة
 العملية ال تتطلب.   هل هناك أتم  على أمناء املخازن ضد خيانة األمانة؟ 11
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12 
ابسللتقالل أمنللاء املخللازن  شللركةهللل يقضللي التنظلليم اإلداري لل

ال وجود ملثل هذه العمليات    عن قسم املشرتايت وقسم املبيعات؟
 ابلديوان

    هل توجد حساابت لكل صنف من املواد بقسم احلساابت؟ 13

14 
هل تعرض الفروق إن وجدت من اجلرد الفعلي والدفاتر عللى 

    شخص مسؤول العتمادها وتسويتها؟

15 
هللللل يللللري تقسلللليم وتسللللعري السلللللع ابملخللللازن مللللن قبللللل جلنللللة 

ال وجود ملثل هذه العمليات    مستقلة ومؤهلة؟
 ابلديوان
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 (05امللحق رقم)
 قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابملقبوضات النقدية

 
 10/05/2016التاريخ : 

اجلواب بنعم  موضوع االستمارة: املقبوضات النقدية الرقم
 املالحظات أو ال

هللللل هنلللللاك اسللللتقالل بللللل  واجبلللللات أملللل  الصلللللندوق وبللللل   01
 التالية : القائم  ابلوظائف

 
 

  

 

    جتهيز اإلشعارات الدائنة وإرسال ما يثبت إىل املدين -أ
    اعتماد احلقوق واملسموحات-ب
    جتهيز مذكرات التسوية-ج
    فتح الربيد الوارد-د
    جتهيز املستندات للصرف واعتمادها-ه
جتهيللللللز الشلللللليكات أو أذون صللللللرف األجللللللور واعتمادهللللللا -و

    ابلربيد أو تسليمها.وإرسا ا 

    جتهيز أوراق الدفع أو أية التزامات أخر  أو توقيعها-ز
    الرتحيل إىل دفرت األستاذ- 
    القيد يف دفاتر املشرتايت-ط
إمسلاك عهلدة األوراق املاليلة أو أوراق القلبض أو األجللور -ي

 واعتمادها وإرسا ا ابلربيد أو تسليمها
   

    العمالء والذمم إمساك دفاتر-ك
    هل تثبت املقبوضات النقدية بواسطة آلة تسجيل النقد؟ 02
    هل تثبت املقبوضات النقدية إبيصاالت أصلية 03
    هل تود  مجيع املقبوضات النقدية اليومية ابلبنك ابلكامل؟ 04

هل يقوم بعملية اإلبدا  موظف آخر غلري أمل  الصلندوق أو  05
 أم  الصندوق   الشخصية للمدين لالذممع؟ماسك احلساابت 

06 
هل يتحقق شخص آخر غري اللذي قلام ابإليلدا  ملن اسلتالم 

 يقوم هبذه املهمة حماسب الديوان   قسيمة اإليدا  من البنك؟

 مسؤول مصلحة احملاسبة و املالية  هللللللل يقللللللوم موظللللللف آخللللللر عللللللدا أملللللل  الصللللللندوق ابسللللللتالم  07
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 الشيكات املرفوضة؟
 من طرف مصلحة احملاسبة   يري جردا دوراي مفاجئا للنقدية يف املؤسسة؟هل  08
    هل هناك رقابة على دفاتر إيصاالت القبض؟ 09

هللل يللتم تظهللري مجيللع احلللواالت أو الشلليكات ابسللم املؤسسللة  10
    واخلتم عليها؟

11 
إذا كانلللت للمؤسسلللة فلللرو  فهلللل تقلللوم تللللك الفلللرو  إبيلللدا  

البنوك احملليلة حلسلاب املركلز الرئيسلي اللذي لله متحصالهتا يف 
 وحده حق السحب على هذا احلساب؟

  
جبامعللللللة   BADRوكاللللللة 
 واملغري.

هل فتح احلساابت ابلبنوك املختلفة يصدر عن جملس  12
 من صالحيات املدير العام   اإلدارة؟

13 
هلللل هنلللاك أتمللل  ضلللد خيانلللة األمانلللة أو ضلللماان آخلللر عللللى 

    املختص  ابملقبوضات ؟املوظف  

هلللل هنلللاك رقابلللة ومتابعلللة للمقبوضلللات األخلللر  مثلللل الفوائلللد  14
    والعموالت واإليارات واألراب ؟
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 (06امللحق رقم)
 قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية و املتعلقة ابلرواتب و األجور

 
 10/05/2016التاريخ :

اجلواب  الرواتب واألجورموضوع االستمارة:  الرقم
 املالحظات بنعم أو ال

    هل هناك نظام آيل ملعاجلة األجور؟  01
    هل متسك بطاقات تسجيل الوقت إلعداد الرواتب؟ 02

03 
هل تتطابق البياانت املسجلة ببطاقات احلضور مع كشوف 

   الغياب واحلضور الفعلي؟
 

    هل يوقع رؤساء العمال يف الكشوف؟ 04
 رؤساء الدوائر   هل إعداد الكشوف موز  على أكثر من موظف 05
    هل تتغري مهام هؤالء املوظف  دوراي؟ 06

07 
هل تعتمد مهام التغريات يف فئات األجور والعالوات 
    وتعي  املوظف  وفحصهم من قبل موظف مسؤول؟

هل متسك املؤسسة بطاقات حاللة مدنيلة لكلل عاملل يلدون  08
    مجيع البياانت الالزمة إلعداد كشوف األجور؟فيها 

    هل تدقق كشوف األجور حسابيا ومستنداي؟ 09

10 
هل يقوم بصرف األجور شخص خالف من اشرتكوا يف 

 إعداد الكشوف؟
   

    هل تعتمد الرواتب من موظف مسؤول قبل الصرف؟ 11

هل تصرف أجور املوظفون ابلشيكات أو عن طريق أوامر  12
 الدفع؟

أوامر الدفعك و أحياان ابلشيكات   
 للعمال اجلدد 

    هل خيصص حساب ابلبنك لدفع األجور والرواتب؟ 13
    هل يوقع املوظفون والعمال على إيصاالت االستالم؟ 14
    هل توجد رقابة على سلفيات املوظف ؟ 15

16 
هلللل توجللللد رقابللللة علللللى األجلللور والرواتللللب اللللل  ل يسللللتلمها 

    أصحاهبا يف حينها وتتبع صرفها فيما بعد؟

وجود مراجع داخلي حديي   الداخلي مظور مفاجئ لعملية صرف  دققهل يقوم امل 17
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 ابلديوان األجور؟

18 
هللللل املوظللللف الللللذي يقللللوم بسللللحب شلللليك بقيمللللة األجللللور 
املسلللتحقة لللله عالقلللة بقسلللم احلسلللاابت أو عهلللدة اخلزينلللة أو 

 بتجهيز كشوف األجور؟
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