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المخاطر التي یمكن أن تتعرض  من الوقوع فيلرقابة الداخلیة خط دفاع رئیسي للوقایة تعتبر بنیة ا    

هي و ، وعدم المحافظة على األصول واالستعمال غیر المشروع لها واالحتیالالخطأ والغش مثل  لها المنشآت

مهمة لإلدارة في تنظیم سیر العمل وضمان حسن أداء العملیات وحمایة األصول واألموال في المنشأة  أداة 

من كل عبث فیها، وتتضمن الرقابة الداخلیة الخطة التنظیمیة، وكافة الطرق والمقاییس المتناسقة التي تتبناها 

، وتشجیع والثقة في بیاناتها المحاسبیةقة ضبط الدو واالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجیة،  المؤسسة لحمایة أصولها

 مسؤولیة هذه البنیة التي یقع على عاتق اإلدارة العلیا ،االلتزام بالسیاسات اإلداریة الموضوعة مقدما

  .فعالیتها في تحقیق األهداف المرجوة منهاهر على سعلى الوتقییمها وتطویرها، و  تنفیذهاو  ،تصمیمها

استخدام الحاسوب ونظم المعالجة اآللیة للبیانات والتوسع في تطبیقات لتطورات الكبیرة في ل ونظرا       

إنجاز مختلف األعمال في المنشأة بهدف التحكم في الكم الكبیر في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا

اآللیة من دقة وسرعة ستفادة من المیزات التي تمنحها نظم المعالجة لالو  ،االالزمة إلدارتهالمعلوماتمن

 ،اتخاذ القرارات الرشیدة علىدقیقة وموثوقة، تساعد و  حدیثةوثبات في المعالجة إلنتاج معلومات  تساقاو 

  .والحفاظ على میزاتها في السوق یةافسقدرتها التنو  یتهااستمرار على المحافظة على  لتتمكن المنشآت

ق في المعالجة وقدرة اآللیة للبیانات من سرعة ودقة واتسا لجةاها نظم المعتبالرغم من المیزات التي منحو 

إال أن هذه البیئة اآللیة تحمل في طیاتها الكثیر من  حفظ البیانات واالسترجاع عند الحاجة،عالیة على 

بمخاطر الغش التكنولوجي، المخاطر المتعلقة بالبرامج، المخاطر المتعلقة المخاطر المختلفة والمتعلقة 

األمر الذي یتطلب من اإلدارة عدم  ،المخاطر المتعلقة بنقل البیاناتو المخاطر المتعلقة بالتخزین، باألجهزة، 

تجاهلها وأخذها في الحسبان عند تصمیم نظام رقابة داخلیة في ظل بیئة المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة 

للحیلولة دون وقوع هذه المخاطر، واالستفادة من المیزات التي تمنحها نظم المعالجة اآللیة للبیانات لتحقیق 

    .اخلیة بفعالیةأهداف نظام الرقابة الد



  

  :السؤال الجوهريونظرا لهذه األهمیة فإن إشكالیة الموضوع تكمن في مما سبق  
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   ؟الرقابة الداخلیةنظام  فعالیةعلى  المحاسبیة نظم المعالجة اآللیة للبیاناتاستخدام أثر  ما هو 

  

:األسئلة الفرعیة التالیة  خالل اإلجابة على ویمكن معالجة هذه اإلشكالیة من

  لبیانات المحاسبیة في قدرة المنشأة في حمایة أصولها واستغاللها لهل تأثر نظم المعالجة اآللیة

؟بالكفاءة والفعالیة المطلوبة

  تعكس  مالیة تقدیم قوائم على لبیانات المحاسبیة في قدرة المنشأةلهل تأثر نظم المعالجة اآللیة

 ؟ من األخطاء الجوهریة خالیةالمالي و  زهامرك

  التأكد من تنفیذ الخطط وفق  علىلبیانات المحاسبیة في قدرة المنشأة لهل تأثر نظم المعالجة اآللیة

؟السیاسات اإلداریة المسطرة



  : و لدراسة اإلشكالیة وتحقیق أهداف البحث اعتمدنا على الفرضیات التالیة

 استعمال أصول المنشأة بكفاءة وفعالیة وحمایتها المحاسبیة تضمن نظم المعالجة اآللیة للبیانات.

 على ضبط الدقة والثقة في البیانات المحاسبیة تعمل المعالجة اآللیة للبیانات .

 فرصة للمنشأة للتأكد من درجة االلتزام بالسیاسات اإلداریة  المحاسبیة تمنح المعالجة اآللیة للبیانات

.االموضوعة مسبق



  :الموضوع اختیارأسباب 

  :اآلتیة االعتباراتهذا الموضوع إلى  اختیارتعود أسباب 

:ترتبط هذه االعتبارات بشخص الباحث وهي فیما یلي: ذاتیة اعتبارات

مستوى المعرفة العلمیة وحاجتي إلثراء  ،مالي وتجاري دققكملكوني عامال بشركة اتصاالت الجزائر  -

. ورفع درجة كفاءة وفعالیة األداء ،المعینة على أداء المهام بالطرق المنهجیة السلیمة ،الفنیةوالقدرات 

اهتمامي الشخصي بنظام المعالجة اآللیة الذي تمتلكه الشركة ورغبتي في التعمق فیه وقیاس أثره  -

  .بة والتدقیقسعلى مهنة المحا

بیئة نظم  ،الرقابة الداخلیةنظام الرغبة في التحكم والتمییز بین المصطلحات المتشابهة والتي تخص  -

.المحاسبیةونظم المعلومات  المعالجة اآللیة
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ونظم التشغیل اإللكتروني  نظم المعلومات المحاسبیةالرغبة في التخصص في مجال مراجعة  -

 .للبیانات



  :راجع إلىإن اختیارنا لهذا الموضوع  :موضوعیة اعتبارات

من قبل المهنیین والباحثین إلیجاد أفضل الطرق والسبل الرقابة الداخلیة نظام بالمتزاید  االهتمامن أ -

 المحاسبیة  والمعالجة اآللیة للبیانات تكنولوجیا المعلوماتفي ظل  فعالنظام رقابة داخلیة لتطبیق 

نظام الرقابة لأدت بالباحث إلى التطرق لهذا الموضوع من أجل تحدید األبعاد النظریة والتطبیقیة 

.المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة ظل يف داخلیة

تناول أحد الموضوعات الحدیثة والمهمة التي ما زال مجال البحث فیها قلیًال أو نادرًا نظرًا یالبحث أن  -

.وٕامكانیة تناوله من وجهة النظر المحاسبیةلحداثة هذا الموضوع 



  :أهمیة الدراسة

المعالجة  بیئة ظل في داخلیة رقابةنظام  لتصمیمالملحة  آتلمنشاحاجة ترجع أهمیة هذه الدراسة إلى  -

وضبط  ،اإلنتاجیة واالرتقاء بالكفاءة حمایة أصولها على المنشأةتساعد إدارة  اآللیة للبیانات المحاسبیة

تحقیق لهذا و ، وتشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة الموضوعة مقدما والثقة في بیاناتها المحاسبیة،الدقة 

والحیلولة دون وقوع المخاطر التي تعیق ذلك، والمحافظة على نموا المنشأة وتطورها  العامة هدافاأل

  .واستمراریتها

للبیانات المحاسبیة للتمكن من أداء المهام  حاجة المحاسب لفقه البیئة التكنولوجیة ونظم المعالجة اآللیة -

لتوصیل معلومات ذات جودة، للجهات المختلفة  بالكفاءة والفعالیة المطلوبة، الملقاة على عاتقة

  .الستخدامها في اتخاذ القرارات الرشیدة

نظام الرقابة لتقییم  المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة بیئة ف معیللتكی حاجة مراجعي الحساباتوأیضا  -

للتأكد من صحة التي یعتمد علیها  اإللكترونیة للتخطیط لعملیة المراجعة، ولجمع أدلة اإلثبات ،الداخلیة

    . لكي یتمكن من إبداء رأیه حول عدالة القوائم المالیة العملیات والقیم الواردة بالقوائم المالیة

       

  : أهداف الدراسة

  :األهداف التالیةتسعى هذه الدراسة إلى تحقیق 
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.بصفة عامة اإلطار العلمي والعملي لنظام الرقابة داخلیة ومعرفة توضیح -

. معرفة األسس النظریة لنظم المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة والمخاطر المحیطة بهذه البیئة -

.التعرف على اإلجراءات الرقابیة في ظل المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة -

.نظام رقابة داخلیة على فعالیةالمحاسبیة  المعالجة اآللیة للبیاناتأثر استخدام  تقییم   -

التجاریة  ةالوكال فيلرقابة داخلیة نظام ا على للبیانات المحاسبیةالمعالجة اآللیة  أثر استخدام تقییم -

.  التصاالت الجزائر

  

  :الدراسات السابقة

اآللیة على أنظمة المعلومات المحاسبیة دراسة تطبیقیة في أثر المعالجة " بعنوان  :مراد دراسة ردایدة

  .1999ت،، جامعة آل البیفي المحاسبة رسالة ماجستیر" دائرة الجمارك األردنیة 

هدفت هذه الدراسة، إلى تتبع أثر المعالجة اآللیة في أنظمة المعلومات المحاسبیة، من خالل أثر  

واإلجراءات المستخدمة في معالجة البیانات ذلك على مدخالت نظم المعلومات المحاسبیة 

المحاسبیة، ومخرجاتها باإلضافة إلى التعرف على األسس والضوابط التي تحكم المعالجة السلیمة 

  .للبیانات

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن نظم المعلومات المحاسبیة تتأثر إلى حد كبیر جدا بالمعالجة  

معاییر التدقیق الدولیة، جمارك، وأن أسلوب المعالجة یتفق مع متطلبات اآللیة التي تستخدمها دائرة ال

  .لنظم في بیئة المعالجة اآللیةوتحلیل ا

الحاسب على معاییر المراجعة مع التطبیق العلمي في  إدخالأثر " بعنوان :دراسة سنان ندى نوري

  .1994 ، رسالة ماجستیر في المحاسبة، جامعة دمشق،"شركة شل

التدقیق المقبولة عموما من وجهة نظر مجمع المحاسبة  الدراسة إلى عرض معاییرهدفت هذه 

األمریكي، وٕالى عرض البیئة الجدیدة التي فرضها إدخال الحاسوب والتي أثرت على مقومات الرقابة 

  .الداخلیة وأهدافها وٕاجراءاتها

لعملیات المحاسبیة وتدقیقها، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن الحاسوب زاد من دقة وسرعة تنفیذ ا

األمر الذي دعا إلى ضرورة التقید بالقواعد األساسیة والتعلیمات المرافقة ألي تطبیق محاسبي، كما 

بینت الدارسة اآلثار التي تمخضت عن استخدام الحاسوب في تنفیذ العملیات المحاسبیة ومدى 

  .ق الدولیةمطابقتها ألعمال تدقیق الحسابات من منظور معاییر التدقی
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، رسالة "تعتمد على استخدام الحاسوب التيمراجعة النظم المحاسبیة  "بعنوان :یاسر جاموس دراسة

  . 1991جامعة حلب، ماجستیر في المحاسبة، 

بینت هذه الدراسة دور المحاسبة كنظام معلومات، ثم شرحت نظم المعلومات المحاسبیة التي تعتمد 

ٕاجراءات تدقیقها، وهدفت إلى بیان إجراءات الرقابة على هذه النظم و على الحاسوب، كما تطرقت إلى 

ضرورة تقییم نظم المعلومات التي تستخدمها المنشأة وضرورة قیام المدقق بالكشف عن نقاط الضعف 

  .التي یواجهها في هذه النظم

إجراء المراجعة وكان من أهم نتائج هذه الدراسة، بیان أهمیة عملیة التشغیل اآللي للبیانات، ضرورة 

االهتمام بالعنصر البشري الذي من حسن استخدام النظم اآللیة، و  الدوریة للنظم العاملة، أهمیة التأكد

    .یعتبر جزءا من هذه النظم

مدى فاعلیة نظم المعلومات المحاسبیة في تحقیق األمان والتوكیدیة  "بعنوان: ظاهر القشيدراسة 

.2003 رونیة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا،والموثوقیة في ظل التجارة االلكت

 استخدام هدفت الدراسة إلى التعرف على المشاكل التي تواجه أنظمة المعلومات المحاسبیة في ظل

، وكذا تطویر نموذج للربط بین نظام المعلومات المحاسبي والتجارة اإللكترونیة، التجارة اإللكترونیة

التوصیات المناسبة والكفیلة بتقویة النظام المحاسبي الذي یتم ربطه بالتجارة  واقتراح بعض

  .اإللكترونیة

وكان من أهم النتائج أن التجارة اإللكترونیة كتقنیة متطورة أثرت على جمیع المجاالت المهنیة بشكل 

من  ةفرید بیئةفي  أن التجارة اإللكترونیة تعملو عام وعلى مهنتي المحاسبة والمراجعة بشكل خاص، 

نوعها بحیث أن جمیع العملیات التي تتم من خاللها عملیات غیر ملموسة الطابع تفقد آللیة التوثیق 

أن الطبیعة غیر الملموسة للتجارة اإللكترونیة وغیاب التوثیق ألغلب عملیاتها و في أغلب مراحلها، 

هما آلیة التحقق اسبة والتدقیق و اجهتا مهنتي المحمشكلتین رئیسیتین و  ساهما بشكل مباشر في إیجاد

واالعتراف باإلیراد المتولد من عملیات التجارة اإللكترونیة، وكذا آلیة تخصیص الضرائب على 

دات عملیات التجارة اإللكترونیة، و توصلت أیضا أن بعض هیئات المحاسبة والتدقیق المبیعات وٕایرا

لمواجهة المشاكل  ،منتسبیها بالتقنیات الفنیة وضرورة تأهیل ،قد تنبهت لمشاكل التجارة اإللكترونیة

الجدیدة المرافقة لبیئة التجارة اإللكترونیة، وتوصلت الدراسة إلى أن النظریة المحاسبیة وبشكلها 

، وكذلك الحالي لم تستطع معالجة آلیة التحقق واالعتراف المتولد عبر عملیات التجارة اإللكترونیة

أنه یمكن حل كثیر من المشاكل المرافقة للتجارة اإللكترونیة بشكل توصلت إلى نتیجة أخرى مفادها ب
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عام ومشكلتي االعتراف باإلیراد والتخصیص الضریبي بشكل خاص إن تمكنا من توفیر سیاسات 

وٕاجراءات عملیة تساهم في تحقیق األمان والموثوقیة والتوكیدیة  لمخرجات النظام المحاسبي المتعامل 

  .  بالتجارة اإللكترونیة

  

  :المنهجیة المستخدمة في الدراسة

تستدعي طبیعة موضوع الدراسة استخدام مناهج متعددة تفي بأغراض الموضوع الذي یدخل ضمن 

في بعض األجزاء المرتبطة بالمدخل العلمي  تحلیلي وصفيالدراسات االقتصادیة، لهذا یكون المنهج 

بالمنهج التاریخي في  االستعانة، ویتم ونظم المعالجة اآللیة للبیانات لرقابة الداخلیة بصفة عامةنظام ل

االستقرائي بالمنهج االستعانة كذلك الداخلیة، ة برقانظام الرتبطة بالتطور التاریخي لاألجزاء الم

قصد  ،معتمدین على المالحظة الشخصیة واالستعانة ببیانات وسجالت ووثائق الشركة االستنباطي،

والمعالجة اآللیة للبیانات نظام الرقابة داخلیة : المتغیرتینلعالقة الموجودة بین افهم وتفسیر 

  )التجاریة التصاالت الجزائر ةالوكال(ویتم اختبار العالقة باالستعانة بتقنیة دراسة حالة . المحاسبیة

ومن بین أدوات البحث المستعملة كذلك المسح المكتبي بهدف التعرف على مختلف المراجع  -

والبحوث المتناولة لموضوع الدراسة إضافة إلى المجالت والنشرات اإللكترونیة واألقراص المضغوطة، 

.على اإلنترنیت كأداة بحث هي األخرى االعتمادوكذا 

  

  

  

  

  



  محتوى البحث



من األهداف المرجوة من الموضوع ولمعالجة اإلشكالیة الرئیسیة والتساؤالت الفرعیة والختبار  انطالقا

.ت تم تقسیم البحث إلى ثالثة فصوللفرضیاا
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حیث نتناول فیه التطور في  بصفة عامة إلطار النظري لنظام الرقابة الداخلیةل الفصل األول خصص 

مفهوم نظام الرقابة الداخلیة والعوامل التي ساعدت على تطورها، وكذلك أهدافها وخصائصها ومكوناتها 

  .وأسالیب وطرق تقییمها

بصفة عامة  األسس النظریة لنظم المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة نتطرق فیه إلىف الثانيالفصل أما 

، والعالقة بین الداخلیة في بیئة المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیةوٕاجراءات الرقابةوكذلك المخاطر 

      .المتغیرتین وقدرة نظم المعالجة اآللیة في التأثیر على فعالیة نظام الرقابة الداخلیة

اریة الدراسة التطبیقیة على الوكالة التج وبهدف تثمین البحث قمنا بإجراء الفصل الثالث وفیما یخص

التصاالت الجزائر الختبار صحة الفرضیات وتحلیل وتفسیر النتائج المتوصل إلیها واإلجابة على 

  .اإلشكالیة المطروحة






