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  الرقابة الداخلیة نظامو للبیانات لیةاآلالمعالجة بیئة  :الثانيالفصل 

  تمھید

أصبح الحاسوب في وقتنا الحاضر الوسیلة الرئیسیة في معالجة البیانات في مختلف أوجھ النشاط 

، إلكترونیا ھابیاناتعلى معالجة  منشآت، عملت السوبومع تنامي استخدام الحا ،صادي في المنشآتاالقت

ولقد أصبحت البیانات والمعلومات عنصرا  ،منشأةا المعلومات جزءا من بیئة البحیث أصبحت تكنولوجی

من خالل المساعدة في اتخاذ  ،المنشآتتحدید فعالیة وكفاءة  لھا دور ھام في ،ن عناصر اإلنتاجھاما م

 ،شأةالمعلومات ضمن المنأقدم نظم وتعد المحاسبة من أھم و ؛شأةھداف المنتحقق أالتي  رشیدةالقرارات ال

نھا كما أ الجھات الخارجیة،ویات اإلداریة وحیث تقدم القسم األكبر من المعلومات التي تحتاجھا كافة المست

لتكنولوجیا، فوظفتھا ھذه ا باستخدامھنة المحاسبة كغیرھا من المھن بدأت مو، تعالج كما ھائال من البیانات

وأصبحت  بالسرعة والدقة، امتازفي النظام المحاسبي بشكل جعل تنفیذ الدورة المحاسبیة آلیة ذات طابع 

وتقدیمھا ، وبذلك أصبحت إدارة البیانات وإعداد التقاریر شأةالمعلومات أكثر أھمیة وحیویة إلدارة المن

من المحاسب أن یحوز المعرفة والمھارة اللتان تمكنھ للمستفیدین أكثرا تعقیدا وتنوعا، وأصبح المطلوب 

في تقدیم المعلومات للمساعدة  ،من تطبیق النظم المحوسبة وأداء المھام الملقاة على عاتقھ بكفاءة وفعالیة

، والترحیل إلى دفتر األستاذ ،عوضا عن إضاعة الوقت في تسجیل القیود في الیومیة ،في اتخاذ القرارات

  .والتقاریر المالیة یدویالمراجعة، وإعداد میزان ا

فإنھ یحمل في طیاتھ العدید من  ،وعلى الرغم من المنافع الكبیرة التي حققھا اإلبداع التكنولوجي

وإدارتھا  ما یستلزم تحدید ھذه المخاطرم، في مختلف مجاالت وأنشطة المنشأة المخاطر التي تؤثر

وتكنولوجیا المعلومات عامالً ھاماً من العوامل التي یجب مراعاتھا ، وتعتبر خصائص البیئة التقنیة بكفاءة

مع تزاید و، لمخاطر والمشكالت المرتبطة بھاوذلك لتالفي ا ،لیل وتصمیم نظم الرقابة الداخلیةعند تح

قن من أن المعلومات یوالت عملیات المنشآت استمرار في علیھا اإلدراك بأن البیانات التي یعتمد

جود ، تزایدت المخاوف من عدم وورة المؤسسة وبیئتھا ومستقبلھاھذه البیانات ترسم ص المستخلصة من

داخلیة ، أدى إلى ضرورة مواكبة نظام الرقابة الالمعالجة اآللیةو عمل الحاسوب رقابة كافیة على

رقابة الداخلیة العقود األخیرة اھتماماً متزایدا لدراسة وتقییم أنظمة ال تشھدلذا  لمتطلبات ھذه التكنولوجیا،

لما لھا من دور فعال في ضمان حسن استغالل  للبیانات المعالجة اآللیةفي منظمات األعمال في ظل 

ورفع الكفایة  ،وحمایة األصول والممتلكات، وزیادة الثقة بالبیانات المالیة ،الموارد االقتصادیة المستثمرة

  .اإلنتاجیة

في  ھو عبارة عن أمور تكنولوجیة بحتة، لكن الباحثقد یبدو للوھلة األولى أن ما یسعى إلیھ 

لمحاسبة والتدقیق لوالتي ال بد طابع تكنولوجي  ، ھو عبارة عن إجراءات رقابیة محاسبیة ذاتحقیقة األمر

  .من مواكبتھا

مخاطر و ،الحاسوبالمعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة و لبیئة بالمفاھیم األساسیة من أجل التزودو

سیتم التطرق من خالل ھذا  داخلیة لمتطلبات ھذه البیئةالرقابة الإجراءات و المعالجة اآللیة للبیاناتبیئة 

في المبحث الثاني أما ، لنظم المعالجة اآللیة للبیانات ةالنظری األسس، في المبحث األول إلى الفصل

 نظام فعالیة في المبحث الثالثو الداخلیة الرقابةإجراءات مخاطر بیئة المعالجة اآللیة للبیانات و سنتناول

    .المحاسبیة الرقابة الداخلیة في بیئة المعالجة اآللیة للبیانات
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 للبیانات األسس النظریة لنظم المعالجة اآللیة   :المبحث األول   

تستخدم كثیرا من الشركات ومنشآت األعمال سواء الضخمة أو الصغیرة الحاسبات اإللكترونیة في 

البیانات ومعالجتھا، بل یمكن القول أنھ حدثت تغیرات كبیرة في استخدامات النظم اإللكترونیة  تشغیل

     میدان اإللكترونیات  خالل الثالثین السنة األخیرة، ساھم في حدوثھا التطور التكنولوجي الملموس في

   جم العملیات المالیة لمواجھة التزاید المضطرد في حكانت ھذه التغیرات ضرورة عملیة ، ووالكمبیوتر

والمحاسبیة التي تقوم بھا الشركات ولما تتمیز بھ االستخدامات المحاسبیة لألجھزة اإللكترونیة من سرعة 

  .    1ومرونة وتنوع في التطبیقات

صورة كافیة ب ،وشبكات االتصال البرامج وأنظمة  التشغیل،جھاز الحاسب و المحاسب یجب أن یفھملذلك 

، ومن أجل اإلحاطة بھذه المفاھیم سوف نورد في ھذا المبحث مختلف مھام الموكلة إلیھالب مكنھ بالقیامت

  .العامة المرتبطة بھذه البیئة والمفاھیم الجوانب

 المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة و نظم المعلومات :المطلب األول

 

I.  نظام المعلومات المحاسبیة المحوسبةماھیة 

  

 تعریف البیانات والمعلومات  .1

 تقوم بتمثیل الحقائقعبارة عن األعداد واألحرف األبجدیة والرموز التي "تعرف البیانات على أنھا 

والمفاھیم بشكل مالئم یمكن إیصالھا وترجمتھا ومعالجتھا من قبل اإلنسان أو األجھزة لتتحول إلى 

 . 2"نتائج

المادة الخام في نظام المعلومات، وھي تعبیر عن الحقائق األولیة أو " كما یمكن تعریف البیانات على أنھا 

یلھا عن األحداث موضوع االھتمام، وھذه البیانات تمثل المادة الخام التي م تلقیھا وتشغتیاإلشارات التي 

ت، فھي تمثل مدخالت نظام یتم إدخالھا في نظام المعلومات لمعالجتھا بغرض إنتاج المعلوما

    . 3"المعلومات

عبارة عن البیانات التي تمت معالجتھا بشكل مالئم لتعطي معنى "أما المعلومات یمكن تعریفھا على أنھا 

  . 4"استخدامھا في العملیات الجاریة والمستقبلیة التخاذ القراراتكامال بالنسبة لمستخدم ما، مما یمكنھ من 

مجموعة البیانات التي جمعت وأعدت بطریقة ما جعلتھا صالحة لالستخدام " أنھاویمكن تعریفھا على 

  . 5"بالنسبة لمستخدمھا، وھي تمثل المخرجات في نظام المعلومات ولھا تأثیر في اتخاذ القرارات 

  

 

                                                           
1
  . 1_32أمین السید أحمد لطفي، المرجع السابق، الصفحة   

2
   .12 ،الصفحة1998ردن عبد الرزاق محمد قاسم، نظم المعلومات المحاسبیة الحاسوبیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األ 

3
دراسة حالة سوق عمان الدولي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع  من وجھة نظر المستثمرین، محمود جالل، أثر الحاسوب على خصائص المعلومات المحاسبیة، نضال الرمحي، ،خلیل الرفاعي  

  .   7صفحة ال، 2009جامعة الزرقاء عمان  لكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة،
4
  .13المرجع السابق، الصفحة  عبد الرزاق محمد قاسم، 

5
  .8، الصفحة2004موك، دن جامعة الیراألر رسالة ماجستیر، متحدة،عبد هللا محمد سالم الكعبي، مدى دور المعلومات المحاسبیة في تحسین األداء اإلداري في البنوك التجاریة في دولة اإلمارات العربیة ال   
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 النظام  .2

البعض لتحقیق ھدف ما  بطة التي تتفاعل مع بعضھاراتم على أنھ مجموعة من األجزاء الماالنظیعرف 

التي تحتوي على ثالثة ، وراء تحویلي منظمعن طریق قبول المدخالت وإنتاج المخرجات من خالل إج

مكونین حتى یمكن جعل النظم  ، وتم إضافةھي المدخالت المعالجة والمخرجاتمتفاعلة رئیسیة  أجزاء

اقبة وتقییم التغذیة العكسیة لتحدید فیما ، وتقوم السیطرة بمرمفیدة أكثر وھي التغذیة العكسیة، والسیطرة

   .   6إذا كان النظام یتحرك لتحقیق ھدفھ 

النظام ھو عبارة عن مجموعة من العناصر المرتبطة مع بعضھا البعض بصورة منتظمة ومتفاعلة مع  

ة، المرجو األھدافیسعى لتحقیق  ،ومع البیئة المحیطة بحیث تشكل نظاما متكامال ،بعضھا البعض

سواء كان النظام یدوي أو  بشكل دائم وروتیني، إتباعھاوالنظام یكون محكوم بسیاسات وإجراءات یتم 

السیاسات واإلجراءات تتم مراقبتھا للتأكد من عدم مخالفة اإلجراءات ، باإلضافة لذلك فان محوسب

  .7واختراق للسیاسات الموضوعة

  نظام المعلومات   . أ

لتزوید اإلدارة بالمعلومات المناسبة لعملیات اتخاذ القرار اإلداري  تعد نظم المعلومات المصدر األساسي

مجموعة من العاملین واإلجراءات والموارد التي تقوم بتجمیع " الرشید، ویعرف نظام المعلومات بأنھ 

وإیصالھا إلى المستخدمین بالشكل المالئم والوقت  البیانات ومعالجتھا ونقلھا لتتحول إلى معلومات مفیدة،

  .      8"المناسب، من أجل مساعدتھم في أداء الوظائف المسندة إلیھم 

عبارة عن نظام یدار من قبل البشر والتجھیزات واإلجراءات والوثائق  أنھعلى  ف نظام المعلوماتریع

والحسابات  واالتصاالت التي تجمع وتلخص وتعالج وتخزن البیانات الستخدامھا في التخطیط والموازنة

  . 9والسیطرة

كما یمكن إضافة عنصر  ،المخرجات المعالجة ،المدخالت :المكونات الرئیسیة ألي نظام معلومات ھي و

  .وذلك لألھمیة المتزایدة التي یتصف بھا أال وھو التغذیة العكسیةأخر 

  :10ویمكن تعرف ھذه المكونات كما یلي

وقد تكون ممثلة في مواد  ،النظاملبدء في عملیة التفاعل في تشكل مدخالت النظام نقطة ا: المدخالت

  .معلومات أو أي شيء یحصل علیھ النظام من البیئة المحیطة أو من نظم أخرى ،رأس مال ،عمالة ،أولیة

وجمیع العملیات الحسابیة والمنطقیة التي تجري  ، والذي یتم التحكم بھ،تمثل التفاعل المحدد: المعالجة

  .على المدخالت لتحویلھا إلى مخرجات

                                                           
6
  .11-10، الصفحة 1997مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ،األردن  عماد الصباغ، مفاھیم حدیثة في أنظمة المعلومات الحاسوبیة، 

، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، ظاھر القشي، مدى فاعلیة نظم المعلومات المحاسبیة في تحقیق األمان والتوكیدیة والموثوقیة في ظل التجارة االلكترونیة، رسالة دكتوراه   7
 . 26، الصفحة 2003عمان، األردن، 

8
  . 15- 14، الصفحة1998كتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن عبد الرزاق محمد قاسم، نظم المعلومات المحاسبیة الحاسوبیة، م  

9
  . 23، الصفحة 2001عالء عبد الرزاق السالمي، ریاض حامد الدباغ، تقنیات المعلومات اإلداریة، دار وائل للنشر، عمان األردن،  

10
   .11، الصفحة 2000ر والتوزیع عمان عماد الصباغ، نظم المعلومات ماھیتھا ومكوناتھا، مكتبة دار الثقافة للنش  
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أو إلى نظم  ،والذي یذھب إلى البیئة المحیطة ،تمثل الناتج النھائي لتفاعل مكونات النظام: المخرجات

تستخدم في اتخاذ القرارات أو تستخدم كبیانات  ،والتي قد تكون منتج نھائي أو وسیط أو معلومات ،أخرى

  .لنظام معلومات آخر

والتأكد من  ،لتأكد من السیر السلیم للخطط الموضوعةتعتبر أحد أھم األنواع الرقابیة ل: التغذیة العكسیة

  .عدم وجود خرق أو تجاوز لإلجراءات والسیاسات

وتمثل كافة العوامل المؤثرة بالنظام والتي ال تقع تحت سیطرة النظام ولكنھا تؤثر بدرجة : بیئة النظام

وھذه العناصر ال تخضع كلیة لرقابة أو  ،...المنافسین، المستھلكین ،كبیرة علیھ مثل الجھات الحكومیة

سیطرة الوحدة االقتصادیة وتتمثل درجة الرقابة أو السیطرة بالمنطقة المظللة بالشكل وھي تختلف من 

وضع متقطع لیعكس التأثیر المتبادل بین النظام  ،والخط المتقطع الذي یمثل حدود النظام ،عنصر آلخر

  .ا الخط یكون تحت سیطرة النظام أو الوحدة االقتصادیةوالبیئة المحیطة وكل شيء یقع داخل ھذ

  بالنظام  أجزاء وحدود البیئة المحیطة  :09 الشكل رقم
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

كمال الدین الدھراوي، سمیر كامل محمد، نظم المعلومات المحاسبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، : المصدر
  .4، صفحة 2000مصر،

  

 المعلومات المحاسبیة المحوسبةنظم   . ب

، ولوجیا المعلومات ووسائل االتصالمع تطور العلوم بشكل عام ومع التطور الھائل في مجال تكن

اتجھت نحو تبني ھذا  تخصصات، والمحاسبة كغیرھا من الفة العلوم على مواكبة ھذا التطوراتجھت كا

ور، وقد أصبح من النادر إیجاد نظام استفادة من ھذا التط التخصصاتالتطور، بل كانت من أكثر 

؛ ومن المعروف بأن الحاسوب یتصف بالقدرة صة في المنشآت الكبیرة والمتوسطةمحاسبي یدوي خا

العالیة على التخزین والسرعة العالیة في إیجاد المعلومات ومعالجتھا باإلضافة إلى الدقة العالیة في 

 المحاسبي لتحول من النظاما ه الممیزات كانت سببوھذ ،مالھ والعدید من الممیزات األخرىجمیع أع

  . 11إلى النظام المحوسب الیدوي

                                                           
ة والتأمین، كلیة التجارة، جامعة القاھرة ھیثم العبادي، ظاھر القشي، أثر العولمة على نظم المعلومات المحاسبیة لدى شركات الخدمات المالیة في األردن، مجلة المحاسبة و اإلدار 11

  .8، الصفحة 72، العدد رقم 2009

 

 

 المخرجات المعالجات المدخالت
 

 التغذیة العكسیة

 حدود النظام
 بیئة النظام
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  .الفرق بین النظام الیدوي والنظام المحوسب  . ج

ما  ن الفروق بین النظام الیدوي والنظام المحوسب عدیدة إال أن نتیجتھما واحدة ونذكر من ھذه الفروقإ

  : 12یلي

  النظام الیدوي؛عة عالیة على عكس سر النظام المحوسب ذو - 

 ة؛ذ أما النظام الیدوي فأقل منھ دقدقة عالیة في التنفی والنظام المحوسب ذ - 

  یأخذ حیز مكاني كالنظام الیدوي؛النظام المحوسب ال - 

 على التخزین في النظام المحوسب؛ القدرة العالیة - 

ي فیكون أصعب النظام الیدوي النظام المحوسب أما فالقدرة على عمل العدید من النسخ بسھولة في  - 

 من ذلك؛

 البعید وخاصة بالمنشآت الكبیرة؛ استخدام النظام المحوسب أقل كلفة على المدى - 

 محوسب حیث ال یوجد توثیق مستندي؛التوثیق المستندي في النظام الیدوي على عكس النظام ال - 

ذكاء البشري في االعتماد على الذكاء الصناعي في تحلیل ومعالجة البیانات بینما یتم االعتماد على ال - 

 .الیدويالتحلیل والمعالجة في النظام 

 

II. لبیاناتالمعالجة اآللیة ل 

یمكن تعریف المعالجة بأنھا سلسلة متعاقبة من العملیات الحسابیة، المنطقیة، التصنیف، التبویب، 

 الترتیب، الفرز والتلخیص، التي یمكن إجراؤھا على البیانات والمعطیات بغیة التوصل إلى النتائج

  .     13المطلوبة

یحتوي التشغیل على عملیة واحدة و البیانات،یطلق على النظام الذي یقوم بتشغیل البیانات نظام تشغیل و

  :التالیةأو أكثر من العملیات 

  الجاریة؛تسجیل بیانات عملیات جاریة أو إنتاج ملف بسجالت العملیات 

 لسجالت الموجودة في أحد الملفات؛ترتیب ا 

  لمرتبة لملفین أو أكثر مع بعضھا؛المحتویات ادمج 

  حسابیة؛حساب كمیات عن طریق تنفیذ عملیة أو عدة عملیات 

 ؛یات للحصول على إجمالیات تلخیصیةتجمیع كم 

  الحقا؛تخزین بیانات أو معلومات الستخدامھا 

  لذلك؛استعادة أو استرجاع بیانات أو معلومات مخزونة حینما یكون ھناك حاجة 

  واحد؛إنتاج أو نسخ بیانات أو معلومات الستخدامھا في أكثر من مكان إعادة 

 عرض أو طباعة مخرجات التشغیل والمعلومات للمستفیدین المعنیین   . 

  

  

                                                           
12

  . 36ظم المعلومات المحاسبیة في تحقیق األمان والتوكیدیة والموثوقیة في ظل التجارة االلكترونیة، مرجع سابق ،الصفحة ظاھر القشي، مدى فاعلیة ن
13

  .15، الصفحة 2004الفاضل عبد الرزاق و آخرون، الحاسوب و نظم التشغیل، جامعة دمشق   
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الذي یشیر إلى معالجة " نظام التشغیل اإللكتروني"مصطلح  ةالمحاسبی الدراسات واألبحاثظھر في و

ستفیدا من مزایا استخدام ا نفس أسلوب المعالجة الیدویة ومالبیانات المحاسبیة بواسطة الحاسوب مستخدم

، ویعني نظام التشغیل اإللكتروني للبیانات استخدام الحاسوب لتحقیق وظیفة المحاسبة في الحاسوب

ا ، حیث یقوم ھذا النظام بتجمیع البیانات المتوفرة وتحلیلھا لتحویلھلتبویب والتوصیلس والتسجیل واالقیا

داللة معینة تستخدمھا اإلدارة في اتخاذ القرارات وإلعداد التقاریر لجمیع األطراف إلى معلومات ذات 

   .14بشكل صحیح ودقیق وفي الوقت المناسب

طرق م المعالجة اإللكترونیة للبیانات والتي اعتمدت على بعد استبدال نظم المعالجة الیدویة للبیانات بنظ

ثم ظھرت المعالجة بالوقت الحقیقي، وقد تطورت المعالجة بصورة متزایدة  ،)الكدسیة(المعالجة بالدفعات 

التطورات نظم معالجة قواعد البیانات ، وتتضمن خلت على الجیلین الثالث والرابعمع التحسینات التي أد

إلى نظم معالجة الكلمات  ، باإلضافةالبیاناتواستخدام والتي تتكامل بھا عملیات تخزین واسترجاع 

تسھیل االتصاالت المكتبیة ، والتقاریر والمكتبات بطریقة آلیة، حیث یقوم الحاسب بعملیة إعداد بالحاسب

، ت والتخزین واالتصاالتالمتبادل لمعالجة البیانات والمعلوما ، وھذه التطورات تبرر االعتماداألخرى

ت بمساعدة نظم االتصاالت وقد أدت نظم معالجة البیانات الحدیثة إلى تكامل البیانات ومعالجة الكلما

   .  15وقد أدت أیضا إلى تكامل إرسال ومعالجة البیانات والكلمات والصورة واألصوات ،البعیدة

  :  عالجة اآللیة للبیانات وھماوھناك نوعین من الم

 المعالجة الكدسیة أو بدفعات   .1

في ھذا األسلوب من األسالیب المعالجة تجمع البیانات والبرامج الالزمة لمعالجة البیانات لتاریخ محدود 

، ثم تقوم مجموعة من إلدخال وتخزن في ملفات العملیاتودوري وتدخل إلى الحاسب بواسطة برامج ا

برامج التنقیح بقراءة ملف العملیات ھذا وتحدید العملیات المقبولة من النظام ونقلھا إلى البرامج تدعي 

ملف العملیات المقبولة أما العملیات المرفوضة فیتم تخزینھا في ملف العملیات المرفوضة وتصدر 

ب ملیة ترتیب لیصبح ترتی، بعد ذلك یخضع لعوضة وأسباب الرفضالبرامج تقریرا بالعملیات المرف

في الملف بنفس ترتیب السجالت في الملف الرئیسي وینتج ملف العملیات المرتب بعد ذلك یتم السجالت 

ل ودون تدخل المستخدم أثناء اتحدیث الملف الرئیسي وفق البیانات التي یتضمنھا ملف العملیات بشكل فع

لمحدث، الملف الرئیسي ة ملفات ھي الملف الرئیسي ا، ینتج عن عملیة المعالجة ثالثلجةعملیة المعا

والملفان األخیران یحتفظ بھما كنسخ احتیاطیة من أجل إعادة إنتاج البیانات في ات، ، وملف العملیالقدیم

والشكل الموالي یعرض مخطط سیر النظام وفق أسلوب  حال حدوث ما یستدعي ذلك في المستقبل

  . 16 المعالجة الكدسیة
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  .13، الصفحة 1991الحاسوب، رسالة ماجستیر، جامعة حلب سوریا یاسر جاموس، مراجعة األنظمة المحاسبیة التي تعتمد على استخدام   

 
15

 .85، الصفحة 1996، األردن عالء عبد الرزاق السالمي، تكنولوجیا المعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة عمان 
16

  .401عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق، الصفحة   
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  المعالجة الكدسیةمخطط سیر نظام :  10شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 .401عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق، الصفحة  :المصدر 

 

یعتبر ھذا النوع من المعالجة اقتصادیا عندما تشمل المعالجة كل السجالت الموجودة في الملف بشكل 

فوظائف  للمحاسبة ونظام المعالجة الكدسیة، تتابعي، لھذه األسباب ھناك توافق كبیر بین الوظائف التقلیدیة

تعكس الواقع المالي للمشروع عن  المحاسبة حسب المفھوم التقلیدي ھي عبارة عن إعداد تقاریر دوریة

ولذلك كان ھذا الشكل ھو الشكل األكثر استخداما في معالجة المعلومات المحاسبیة بواسطة  ،فترة سابقة

اتب وملفات الر(محاسبة تعالج بشكل كامل وحسب األسلوب التتابعي الحاسب، لذلك فإن أغلب ملفات ال

  .17...)واألجور، إغالق الحسابات 

                                                           
 

17
  .401حة عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق ، الصف 
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  المباشرة نظام المعالجة  .2

    ل عبر حوار بین برامج اإلدخا یتم إدخال البیانات مباشرة إلى الحاسب فور وقوع اإلجراء المعلوماتي

البیانات الموجودة على المستندات عبر أجھزة مربوطة  ، وھكذا یتم إدخالوالمستخدم لتتم معالجتھا فورا

 مع التطور في مجال إنتاج الحواسبو، بالحاسب مباشرة وتخضع إلشراف وحدة التحكم والرقابة

والبرامج یزداد استخدام ھذا الشكل من أشكال المعالجة لما یمتاز بھ ھذا الشكل من خواص تجعل نظام 

   :18خواص ھذا الشكلمن أھم  .المعلومات مرنا وفعاال

 ؛أسئلة المستخدمینسرعة في الرد على  -

 ؛نات المخزنة على الوسائط التخزینیقدم إمكانیة متعددة للوصول إلى البیا -

 ؛إمكانیة عرض جزئي للبیانات حسب رغبة المستخدم -

 ؛المعلوماتإمكانیة معالجة المشاكل غیر المعروفة مسبقا عند تصمیم نظام  -

 .البیاناتام من خالل نظام النوافذ ونظام األسئلة واألجوبة في إدخال سھولة التعامل مع النظ -

          " نظام المعالجة الكدسیة"لذلك یسمح ھذا النظام بإزالة تقییم العمل المفروض في الشكل السابق 

ومعالجة النتائج من قبل األشخاص غیر المختصین في علم الحاسوب من خالل استخدام الحاسب 

، حیث یقوم المحاسبون بإدخال البیانات مباشرة من )قسم المحاسبة ( المباشر من قبل القسم المختص 

   الكدسیة  قبل الحاسب مما یؤدي إلى اختصار الطریق الطویل الذي تسلكھ البیانات في النظام المعالجة

وإزالة العراقیل في مجرى سیر البیانات والشكل الموالي یوضح إجراءات معالجة البیانات في نظام 

 .المعالجة المباشرة

  .خطوات معالجة البیانات في ظل المعالجة المباشرة :02الجدول رقم  

  .التعرف إلى المستخدم من قبل الحاسب من خالل رقمھ الخاص   .1

  . استدعاء البرنامج المطلوب   .2

  .إعداد سندات القید وفحصھا    .3

إدخال البیانات من خالل لوحة المفاتیح والرقابة من خالل الشاشة وتصحیح أي    .4

  . أخطاء تحدث مباشرة

  .معالجة البیانات والوصول إلى النتائج   .5

  . تصنیف المستندات    .6

  

  .403عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق ، الصفحة  :المصدر 

  

مع ظھور الحاجة إلى استخدام المعلومات المحاسبیة في عملیات اتخاذ القرار اإلداري ظھرت الحاجة إلى 

استخدام نظام المعالجة المباشرة في معالجة المعلومات المحاسبیة لما یقدمھ ھذا الشكل من أشكال المعالجة 

وفعالیة في الحوار بین المحاسب والحاسب مما یؤدي إلى أداء الوظائف المطروحة بشكل من مرونة 

 .أفضل ووجود اإلمكانیة الستخدام نماذج المحاكاة

                                                           
18

  .402عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق، الصفحة   
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  نظم الحاسبات اآللیة :الثانيالمطلب 

بل ، تستقالمكونات اإللكترونیة المترابطةھي مجموعة من   Computer Systems نظم الحاسبات اآللیة

، و تقوم بالعدید یة معینة مخزنة مسبقا تسمى برامج، وفقاً لتعلیمات تشغیلحقائق خام ھي البیاناتوتخزن 

، بغرض إیجاد معالجات في صورة قابلة لالستخدام، وتقدم نتائج تلك الن المعالجات الحسابیة والمنطقیةم

  .حلول لمشاكل األعمال المختلفة

I. ریف للحاسب اآللي یمكن أخذ مجموعة منھاھناك العدید من التعا :تعریف الحاسب اآللي:  

بأنھ "بینما عرف آخرون الحاسب اآللي  ،"یمكنھ تنفیذ تعلیمات مخزنة مسبقاجھاز "فعرفھ البعض بأنھ 

لحل مشاكل الناس تستخدم في استقبال البیانات وتخزینھا وإجراء العملیات التشغیلیة علیھا   Toolأداة 

قادرعلى أداء  Processorمشغل إلكتروني "، ویعرفھ فریق ثالث بأنھ "وتقدیم نتائج ھذه العملیات

معالجات متتابعة تتضمن العدید من العملیات الحسابیة والمنطقیة بإتباع مجموعة من التعلیمات یطلق 

، وفریق خامس "اة لتشغیل وتخزین المعلوماتأد"، كما عرفھ فریق رابع بأنھ "Programsعلھا البرامج 

  .19"من األجھزة تقبل مدخالت ھي البیانات وتقوم بتشغیلھا لتقدیم مخرجات ھي المعلومات بأنھ مجموعة

جھاز إلكتروني سریع ودقیق لھ القدرة على استقبال البیانات، تخزینھا "أیضا یعرف على أنھ 

  .20"ومعالجتھا

تخزینیة  وحدةجھازا إلكترونیا یعمل تبعا ألوامر مجموعة من التعلیمات المخزنة في "یعرف بأنھ و

، ویطبق عملیات حسابیة ومنطقیة على ھذه البیانات بدون تدخل اإلنسان ، ثم ینتج تستقبل وتخزن البیانات

  . 21"مخرجات عملیة المعالجة

II. یمكن تصنیف الحاسبات اآللیة إلى أربعة فئات رئیسیة وفق إلمكاناتھا من  :لیةفئات الحاسبات اآل

 :حیث السرعة التشغیلیة والحجم وھي

  

 الحاسبات الصغیرة .1

واسع في مجاالت األعمال المختلفة، وخاصة الصغیرة والمتوسطة، بجانب تستخدم على نطاق  

، وتتصف ھذه الحاسبات بوجود وحدة وسھولة تطبیقاتھا، نظرا لقدراتھا الفائقة االستخدامات الفردیة

وحدات  ،المفاتیح والفأرةدخال مثل لوحة ، وحدات اإل، الذاكرة Processorرئیسیة تشمل المعالج

اإلخراج مثل الطابعة كما یتوفر بھا بطاقات االتصال یمكن من خاللھا ربط أكثر من جھاز، وھي غالبا 

، ضمن الحسابات الشخصیة Workstation تخدم مستخدم وحید، ویضیف البعض محطات العمل

، وقدراتھا على إنجاز العدید وماتإمكانیات إضافیة لتنفیذ الرسبالرغم من كونھا تتمیز بقدرات حسابیة و

 من المھام في وقت واحد، وتتمتع الحاسبات اآللیة الشخصیة بقدرات التركیب والتشغیل والتي تعرف

تتیح للمستخدم تركیب مكونات مادیة للحاسب دون الحاجة للقیام بتجھیزات فنیة   ،بأنھا قدرات مادیة

  .22إضافیة
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    .310، الصفحة 2007طارق طھ ، نظم المعلومات والحاسبات اآللیة واإلنترنت، دار الفكر الجامعي اإلسكندریة    
20

   .19، الصفحة 1997الحاسوب والبرمجة بلغة بیسك، دار المیسرة عمان  ناعسة مروان مصطفى، مبادئ   
21

  .5،الصفحة  2004النجار نبیل والنجار فایز، مھارات الحاسوب، عالم الكتب الحدیث األردن  
22

  .319، المرجع السابق، الصفحة طارق طھ  
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 الحاسبات المحمولة .2

تستمد مصدر طاقتھا من األسالك الكھربائیة، فھي مزودة ببطاریة تسمح باستخدامھا في وھي حاسبات ال 

ومع التطور التقني أصبحت أقل وزنا ومزودة اسمھا،  إلیھ مستخدم الحاسب، منھا اشتق أي مكان ینتقل

بھا وبطاریة یمكن شحنھا للعمل في األماكن التي لیس  ،بشاشة عالیة الوضوح تستخدم السائل البلوري

  .23مصدر للطاقة الكھربائیة

 الحاسبات المتوسطة .3

ویطلق علیھا أحیانا نظم حاسبات المدى المتوسط وھي ذات قدرات أعلى من الحاسبات الصغیرة، 

ویمكنھا خدمة عدد من المستخدمین في نفس الوقت، لذا فھي تعتمد على وجود شاشات تعمل كمحطات 

دامھ لنظم وبرامج جاھزة كما یتصف ھذا النوع باستخلخدمة ھؤالء المستخدمین،   Terminalsطرفیة 

، وفي بعض األحیان ة دون الحاجة ألجھزة تكییف خاصةویمكنھا العمل في بیئة تشغیل عادی خاصة بھ،

لمساعدة أجھزة الحاسبات الكبیرة في   Front-endیتم توظیف حاسبات ھذا النوع كوحدات طرفیة 

الشاشات المتصلة بالحاسب سیطرة على شبكة االتصاالت التي تتضمن عددا كبیرا من التحكم وال

 Network Server، كما أنھا یمكن العمل أیضا كوحدة خدمة مركزیة لشبكة من الحاسبات المركزي

 .24بعضھابمتصلة 

 الحاسبات المركزیة .4

وتعمل ، ومصممة إلجراء معالجات حسابیة متعددة ألعلى قدرة من الحاسبات المتوسطةوھي الحاسبات ا

ین ، وتضم عددا كبیرا من المحطات الطرفیة التي یمكنھا خدمة مستخدمبنظم تشغیل متطورة للغایة

، لذا فھي تستخدم غالبا في منظمات األعمال التي تتصف بارتفاع حجم تعامالتھا الیومیة المدخلة متعددین

ویعیب ھذا النوع ارتفاع ثمنھا ات الطیران والمؤسسات الحكومیة، ركللحاسبات اآللیة مثل البنوك وش

ن على األجھزة ، كما یتطلب تشغیلھا تدریب العاملیئم لمصدر طاقة ونظام تھویة خاصةواحتیاجھا الدا

لمادیة ، وارتباط مشتریاتھا بالشركة الموردة أو المصنعة في الحصول على المكونات الفترة طویلة نسبیا

أكثر من معالج واحد  ،ویتوافر لدیھا في أغلب األحیان ،التشغیل والبرامج، لھا ذاكرة رئیسیة ضخمةونظم 

Processorبغض النظر عن التكلفةؤسسات التي تھتم بالتشغیل الفائق، لذا فھي تستخدم في بعض الم ، 

األرصدة  ، ومحطات إطالق الصواریخ، ھیئاتوكاالت الفضاءو المرتفعة مثل المؤسسات العسكریة

  .25، شركات البترول العالمیةالجویة
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III.  اآللیة لحاسباتامكونات 

 
  لحاسبات اآللیةل المكونات المادیة .1

، وقد أستخدم لفظ سب اآلليشكل نظام الحاتیقصد بتنظیم الحاسبات اآللیة تركیب المكونات األساسیة التي 

فھو في ، مجموعة من األجھزة اإللكترونیة، ألنھ أكثر من مجرد النظام في اإلشارة إلى الحاسب اآللي

، ھا تؤدي الوظائف األساسیة للنظامالواقع عبارة عن تولیفة من المكونات المترابطة والمتداخلة مع بعض

والتي تتمثل قبول المدخالت والقیام بتشغیلھا وإنتاج المخرجات، فضال عن القیام بوظائف التخزین 

دور أجھزة االتصاالت أخذ ھذا العنصر مكانھ الطبیعي والذي یستحقھ كإحدى  تعاظمومع ؛ والرقابة

وبغض النظر عن األحجام والفئات  الحدیثة،المكونات األساسیة لنظم الحاسبات اآللیة في معظم الدراسات 

    : 26 فھي تشترك في خمسة مكونات أساسیة ھي للحاسبات،المختلفة 

 حیث یتولى خاصیة الذكاء للحاسب یمنح المركزي، وھو المكون الذيویطلق علیھ المشغل  :المشغل ،

  .ھالتنفیذكافة البرامج المخزنة داخل جھاز معالجة كافة العملیات التشغیلیة واستدعاء 

 

  والبیانات المستخدمة  الخاصة بالبرامجوالتي تتولى التخزین المؤقت للتعلیمات  :المركزیةالذاكرة

 المركزیة فيوحالیا یتم ضم الذاكرة الرئیسیة مع وحدة التشغیل بواسطة وحدة التشغیل المركزیة 

 .األمشریحة واحدة یطلق علیھا شریحة الدائرة الرئیسیة أو اللوحة 

  

 ب وتتضمن جمیع األجھزة التي یتم من خاللھا إدخال البیانات والتعلیمات للحاس: أجھزة اإلدخال

 .غیرھاو الضوئي،القلم  الضوئیة،الماسحات  الفأرة، المفاتیح،مثل لوحة  اآللي،

 

 أو األقراص :مثللوسائط التي یتم تخزین البیانات بھا وتضم أجھزة ا: أجھزة التخزین الثانویة 

 .الشرائط الممغنطةأسطوانات المدموجة في 

  

  مثل شاشات العرض   البیانات والمعلوماتوھي جمیع األجھزة المستعملة في إخراج : اإلخراجأجھزة

 األفراد، والمخرجات الصوتیة تتولى عرض البیانات والمعلومات بشكل یفھمھ طابعات والراسماتوال

  .المستخدمون لنظام الحاسوب 

 

 لمعلومات ألجھزة والوسائط التي تسیطر على مرور البیانات واوتتضمن ا: أجھزة شبكات االتصال

وبین شبكات االتصال من جھة  ،وھي تؤمن الربط بین الحاسوب من جھةمن والى شبكات االتصال، 

مثل  ،ة األخرىبین حاسب وبعض وحدات اآللی تربط، أو آليتربط بین أكثر من حاسب و ،أخرى

ونظرا ألھمیة  ، ومشغالت التحویل المتعددةة المحوالت، ومن أمثلة ھذه األجھزالطابعات والشاشات

 .المطلب التالي بشكل مستقلھذا العنصر سوف نتناولھ بنوع من التفصیل في 
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  اآللیةلحاسبات لغیر المادیة نات المكو .2

وتنفیذ التعلیمات إلنتاج المعلومات  البیانات،بمفردھا تشغیل  اآللیة،ال یمكن للمكونات المادیة للحاسبات 

تعلیمات مكتوبة خطوة بخطوة تمكن ، وھي لم تتوفر المكونات الغیر مادیة القرار ماالمفیدة لمتخذي 

أي ، مادیة للحاسبال المكونات، وتستخدم للرقابة والتنسیق وإدارة لحاسب اآللي من أداء مھام محددةا

  . 27تعلیمات تفصیلیة تحكم عملیات نظام الحاسب اآللي 

  :28 برامج النظام وبرامج التطبیقات ھماو أساسیین،تصنف المكونات الغیر مادیة للحاسبات إلى نوعین 

 النظامبرمجیات  .1

وتمثل مجموعة من برامج الحاسوب تدیر موارد الحاسوب  ھي برمجیات مرتبطة بنظام التشغیل

وتعمل برمجیات النظام كجھة متوسطة  ،وتسیطر على وحدة المعالجة المركزیة ومعداتھا الملحقة بھا

النظام تساعد  برمجیاتفان  األساسوعلى ھذا  واألجزاء المادیة للحاسوب؛ألخرى بین البرمجیات ا

تودي  أنیمكن لھا  فان البرامج التطبیقیة ال أخرومن جانب  ،األساسیةوظائفھ  تأدیةالحاسوب على 

وبرنامج  ،برامج التشغیل أھمھا ،وتتكون برامج النظام من عدة برامج ،وظیفتھا من دون برامج النظام

 .الذي یشغل الحاسوب ،الرئیسي السیطرة

   ،وتنظیم عالقة وحداتھ بعضھا ببعض ،تشغیل الحاسوبل یةبشكل عام ضرور البرمجیاتوتعتبر ھذه 

د من قبل من برمجیات النظام، یضم عادة سلسلة البرامج التي تع أساسوبرامج التشغیل ھي جزء 

، وتعمل على یتجزأ من الحاسوب نفسھ ، وتعتبر جزءا الالشركة الصانعة للحاسوب، وتخزن فیھ داخلیا

الخاصة بتنفیذ  األوامر، فیقوم باستقبال لة اتصال بین المستفید والحاسوبضبط عملیات التشغیل كوسی

دولة الزمنیة لتنفیذ ھذه والقیام بعملیات الج إلیةعملیة معینة واالستجابة لھا ویقوم بتنفیذ العملیات الموكلة 

الملحقة بالحاسوب للبدء بالعمل وذلك وفقا للتعلیمات الواردة في البرنامج  األجھزة، وتحدید العملیة

األعطال وتسجیل الوقائع حیث یقوم نظام التشغیل باالحتفاظ  فالمستخدم وإدارة الذاكرة الرئیسیة واكتشا

دات والوح الحاسوب من حیث البرامج التي تم تنفیذھا أنجزھابسجل للوقائع یحتوي كافة العملیات التي 

ستغالل كل وحدة من ، ومدى اة التي استغرقھا تنفیذ كل برنامج، والفترة الزمنیالمستخدمة في التنفیذ

واإلشراف على ھذه البرامج  ،نظام التشغیل أیضا القیام بتحمیل البرامجومن وظائف  وحدات الحاسوب؛

النظام البرامج الخاصة  برمجیاتوتشمل  ،لتنفیذھاالذاكرة تمھیدا  إلىوالمقصود بتحمیل البرامج نقلھا 

أن یقوم وھي البرامج التي تقوم بتنفیذ مھام كان من المفروض  البرامج المساعدة، أوبالعملیات الروتینیة 

كما ھو الحال في األنواع األخرى لبرمجیات النظم فیمكن الحصول على  ،بھا مستخدموا الحاسوب

برمجیات  إعدادمن الشركات المتخصصة في  أو البرامج المساعدة من الشركات الصانعة للحاسوب

وتقوم طریق مبرمجین في الشركة المعنیة، ویمكن تطویر مثل ھذه البرامج محلیا عن  ،الحاسوب

بطریقة ، وترتیب البیانات وفرزھا أخر إلىالبرامج المساعدة بعملیات مثل نسخ البیانات من وسیط 

الشكل  إلىالتحكم بمواقع التخزین وتحویل ھیكلیة البیانات ، ومنطقیة مما یسھل معالجتھا، ونقل البیانات

  .وطبیعة المعالجة المطلوبة وعنونة الملفات ونسخھا وطباعتھا ودمجھا وصیانتھا وتحمیلھا یتالءمالذي 
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  التطبیق برمجیات .2

األعمال مطلوبة من قبل  وظائف إلدارة أوھي مجموعة من البرامج تعمل على انجاز واجبات محددة،  

 ،حیث یستخدم المستخدم النھائي برمجیة التطبیق لغرض تأدیة نشاطات مثل معالجة الكلماتالمستخدم، 

حزم من البرمجیات  بأنھاویمكن تعریفھا  ؛إدارة البیانات أو العنكبوتیة،تطویر صفحة على الشبكة  أو

وتنجز عادة من  ،وتطبیقات محددة ألغراضوھي برامج متخصصة  ا،المرمزة مسبق أوالجاھزة المكتوبة 

والبرمجیات الجاھزة مصممة لتناسب  ن المستخدمین،قبل مكاتب برمجیات تخطط لتسویقھا لعدد م

وبرامج  األجورالمرتبات والمحاسبة ،مثل برامج  ،نشاطات وفعالیات متماثلة في عدد من المؤسسات

  ....الطالبتسجیل حفظ المواد في المخازن وبرامج 

  :29ویتم شراء ھذه البرامج من شركات متخصصة في ھذا المجال ومن ممیزات ھذه الطریقة ما یلي 

  ؛النظامتوفیر الوقت والجھد الذي یستغرق في عملیات البرمجة واختبار  - 

 ؛والتركیب والصیانة الالزمة والبرمجیات األجھزةالمورد ھو المسؤول عن  - 

 ؛خالل فترة زمنیة قصیرةتركیب النظام وتشغیلھ  - 

تعیین اختصاصین في تصمیم  إلىتحتاج الشركات  االقتصاد في الخبرات والموظفین الفنیین حیث ال - 

 ؛وتحلیل النظم الن ھذه الخدمات توفرھا الشركة المختصة

 ؛وإدارتھتدریب موظفي الشركة من قبل الشركة المختصة على عملیات تشغیل الحاسوب  - 

  -:30یلي الطریقة ماومن عیوب ھذه 

ر مباشرة تدفع مصاریف الجاھزة بطریقة غی البرمجیاتفالشركة المعنیة باقتناء  ارتفاع التكالیف - 

  ؛بدأت الشركة من الشيء إذاتطویر نظام 

 ؛باھظةقابلة للتطویع دون اعتماد نفقات  أوبعض النظم الجاھزة غیر مرنة  - 

لذلك فان استخدامھا في  معینة،بعض النظم طورت وصممت خصیصا لشركات ذات حجم وخدمات  - 

  ؛أنشطتھا وأھدافھاطبیعة  لالختالف فيیحقق النتائج المطلوبة نظرا  قد ال أخرىمنظمات 

، خطوة ادیة للحاسوب وھي تعلیمات منظمةوعلى ھذا األساس فالبرمجیات تكون المكونات غیر الم

ومن دون وكیفیة انجاز الوظائف المختلفة  ینبغي عملھ المكونات المادیة للحاسوب ماخطوة تخبر ب

   .تكون من دون فائدة البرمجیات فان المكونات المادیة

مناسب لخزن واسترجاع المعلومات  أكثر أوتوفیر حاسوب  أواختیار  أنمتعارف علیھ  أصبحولقد   

، ي تخطط لحوسبة أجراءتھا وخدماتھاالت، تید من المؤسسامثل ھذا العمل لم یعد مشكلة للعد ،المطلوبة

إذا ما لذا فانھ الخدمات التي تقدمھا للمستفیدین، ھو البرنامج المناسب لطبیعة اإلجراءات و بقدر تحدید ما

وخدمات  إجراءاتیعني نھایة العمل في حوسبة  ، فان ذلك الھزة والمكونات المادیةتم اختیار األج

البد من التأكید على الجانب الفكري األھم الذي سیكون مسؤوال عن  إذ، مؤسسات ومراكز المعلومات

  . المكونات المادیة للحاسوبو األجھزةتشغیل 
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   االتصالشبكات  :الثالثالمطلب   

مفاھیم ، ھذه التقنیة غیرت انتشرت ظاھرة بناء شبكات الحواسبفي العقدین األخیرین من ھذا القرن 

توفر وسائل تقوم على إذ أنھا  ،بیاناتعنھا في المعالجة الیدویة لل بیاناتتوزیع العمل في مجال معالجة ال

وبالتالي  ،مما یؤدي إلى تخفیض وقت نقل البیانات ،وبسرعة ھائلة ،نقل كمیات كبیرة من المعلومات

المعلومات على مجموعة من الحواسیب ضمن نظام للبیانات أصبحت فكرة توزیع وظائف المعالجة اآللیة 

  .فكرة مقبولة واقتصادیة

I. مرتبطة  شبكة الحاسب ھي مجموعة من الحاسبات، قد تكون حاسبات شخصیة :تعریف شبكات االتصال

وقد یكون ھذا  تنظم معاحاسبات صغیرة،  terminaux رتبط بھ طرفیاتمعا أو حاسبات كبیرة ت

 قد تكون سلكیة أو السلكیة، وترتبط بخطوط اتصال ،أو أكثریا كما یتسع لیغطي منطقة النظام محل

من  بحیث یمكن لمستخدمیھ المشاركة في الموارد المتاحة وتحدد طریقة الربط شكل الشبكة وبنیتھا

  .31ونقل وتبادل المعلومات فیما بینھم معدات وبرامج،

  :32و تتكون الشبكات من المكونات األساسیة التالیة 

 ات المادیة نالمكو .1

برامج مقیمة، وتكون موجودة في ھو عبارة عن حاسب في الشبكة، مزود بمجموعة : Serverالملقم  - 

من وسائط ، دون الحاجة إلى استدعائھا ب بشكل دائم بحیث یمكن استخدامھاالذاكرة الرئیسیة للحاس

لقم إلى بقیة ، مھمة مجموعة البرامج ھذه تقدیم البیانات والبرامج المخزنة في المالتخزین الثانویة

 .، مما یسھل تبادل البیاناتالحواسب ضمن الشبكة

 

، وأن االتصال عبر  Digital signalبما أن الحاسب یعمل بالنبضات الرقمیة :Modemالمودم  - 

، لذلك فإن تبادل المعطیات  Analog Signalالشبكة یتم بواسطة الھاتف الذي یعمل بالنبضات التناظریة

میة إلى إشارات تناظریة، ذا الجھاز الذي یقوم بتحویل اإلشارات الرقالشبكة یفرض وجود ھضمن 

 .ثانیة / تقاس سرعة المودم بالبت ،ة الھاتفتبادل المعطیات ضمن الشبكة بواسط لیتموبالعكس 

 

 ،الھدف منھا إنشاء ربط ثانوي بین عقدتین ،ھي عبارة عن أجھزة مادیة :Switchesالمحوالت  - 

 .الثانويضمن الشبكة وتقوم بإرسال كافة المعطیات عبر الربط 

 

حیث تستلم الرسائل  ،رمجیات للتوصیل البیني في الشبكةتضمن بھي أجھزة ت : Routeresالموجھات - 

 .الموجھة إلى الشبكة تقوم بفحصھا بغرض نقلھا على الوصالت الصحیحة باتجاه مقاصدھا

 

، وتختلف سرعة نقل ھذه الشبكة مع بعضھا بواسطة األسالك یتم وصل مكونات: خطوط االتصال - 

 .من خطوط الھاتف إلى األلیاف الزجاجیةحسب نوعھا بللبیانات  األسالك

  

                                                           
.234،الصفحة 2008دار وائل للنشر عمان  عالء عبد الرزاق السالمي، اإلدارة اإللكترونیة، 
31

  
32

  .256 -255، الصفحة 2009نظم المعلومات المحاسبیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان عبد الرزاق محمد قاسم، تحلیل و تصمیم  
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 االتصاالت برمجیات  .2

  :33 لشبكة وھي تنجز الوظائف التالیةتقوم برمجیات االتصاالت بإدارة تدفق البیانات ضمن ا     

وقطع  ،تحكم برمجیات الشبكة السیطرة على االتصال مع الشبكة :إلى الشبكةالرقابة على الدخول  - 

والرقابة على صالحیة المستفید  ،لمختلف أنواع األجھزة المربوطة بالشبكة ،االتصال عن الشبكة

  ؛البیاناتوتأسیس مؤشرات مثل السرعة واتجاه تحویل  ،بالدخول إلى الشبكة

جاھزیة األجھزة الملحقة بالشبكة، إلرسال واستقبال البیانات،  تستكشف برمجیات الشبكة: إدارة الشبكة - 

، تحدید أولویات النظام وتوجیھ الرسائل أثناء عملیات اإلدخال واإلخراج ،تنظیم صفوف االنتظار

 ؛الشبكة لىوتسجیل كل العملیات التي تمت ع

 ؛الشبكةین مختلف أجزاء السیطرة على نقل البیانات والملفات والرسائل ب :الملفاتتحویل البیانات و - 

 ؛المطلوبةالتأكد من البیانات المرسلة متطابقة مع البیانات  :السیطرةاكتشاف األخطاء و - 

 .المرخصالدخول غیر  حمایة البیانات أثناء عملیة النقل من :البیاناتحمایة  - 

  

II. طبقا للمساحة الجغرافیة التي یمكن تصنیف الشبكات بصفة أساسیة إلى ثالث أنواع  :أنواع الشبكات

 :34تغطیھا الشبكة 

  

   Local Area Networks الشبكات المحلیة .1

ال تزید عادة عن ، بكة اتصال للحاسبات تغطي منطقة جغرافیة محددة، وھي شLANsویطلق علیھا 

بضع كیلومترات مربعة، وغالبا ما تكون أقل من ذلك بكثیر، وفي ھذا النوع من الشبكات یتم نقل 

في نطاق  ،البیانات بسرعة كبیرة نسبیا قد تصل إلى عشرات أو مئات المیجا بایت في الثانیة

المؤسسة أو معمل الحاسبات أو حرم الجامعة، وعادة تضم الشبكة مجموعة من الحاسبات الشخصیة 

  .مرتبطة معا

  

     Metropolitan area Networksشبكات المناطق .2

 ، وفي العادة تكون مجموعةأوسعتغطي منطقة  اتصال للحاسبات، وھي شبكة MANsویطلق علیھا 

، وھي میجا بایت في الثانیة 80حوالي  ،، وھذه الشبكة عالیة السرعةمن الشبكات ال شبكة واحدة

كیلومتر، ویمكن إنشاء شبكة  80إلى  40قادرة على إرسال الصورة والبیانات عبر مدى یتراوح من 

نة مثل منطقة وسط المدینة، بحیث تشترك في ھذه الشبكة المكاتب من ھذا النوع تغطي منطقة معی

  .والمتاجر والشركات الصغیرة الموجودة في ھذه المنطقة

  

  wide area Networksالشبكات الكبیرة  .3

، وھي شبكة تقوم بوصل الحاسبات عبر مناطق قد تصل عملیا إلى تغطیة WANsویطلق علیھا 

اتصال أو كثیرا ما تستخدم فیھا األقمار االصطناعیة كوسیلة مساحة الكرة األرضیة بأكملھا، و

التي تغطي   Internet، ومن أشھر ھذه الشبكات شبكة إنترنتبكات الھاتف أو الكابالت البحریةش

  . العالم بأجمعھ وتتصل بھا عدة شبكات أخرى

  
                                                           

33
  . 256 -255، الصفحة المرجع السابقعبد الرزاق محمد قاسم،  

34
    .291، الصفحة 2000المملكة العربیة السعودیة  اإلدارة العامة للطباعة والنشر، حسن طاھر دواد، الحاسب وأمن المعلومة، 
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III. التراكیب البنیویة للشبكات  

مواقع العمل المختلفة مع لبتحدید كیفیة ربط المشاركین في الشبكة  ،تھتم التراكیب البنیویة للشبكات

یمكن بناء الشبكات بعدة  ام موارد الشبكة بكفاءة وفعالیة،بعضھم، بحیث أن المشاركین یستطیعون استخد

مختلفة في ربط مكونات الشبكة، ومن أھم األشكال المتعارف علیھا في ، وكل ھیئة تستخدم طریقة أشكال

 .العمیل/ الحلقة، الحافلة، وشكل الملقم شكل النجمة، :الشبكات ھيبناء 

  :35 ویتأثر تحدید التراكیب البنیویة للشبكة بالعوامل التالیة

 الشبكة أو أحد مكوناتھا عن العمل؛الحمایة عند توقف  - 

 ؛)توسیع الشبكة(كونات جدیدة إلى الشبكة إمكانیة إضافة م - 

 ؛الشبكةسرعة نقل المعطیات بین مكونات  - 

 ؛طریقة الوصول إلى الشبكة - 

 .تكالیف بناء الشبكة - 

 .للشبكةتالي ھو عرض موجز للتراكیب البنیویة المختلفة الو

 النجمة ھیئة .1

، وال 11رقم  في الشكل  ھو موضح كما) عقدة مركزیة (یتم ربط كل حواسب الشبكة بحاسب رئیسي  

عملیة الربط بین مكونات الشبكة عبر الحاسب یوجد بین حواسب الشبكة أي ارتباط أخر، وبالتالي تتم 

، أي أن أي اتصال بین الحاسبین على الشبكة یتم عبر الحاسب الرئیسي، حیث یقوم الحاسب الرئیسي

یرغب في بعث رسالة أو یحتاج  ة الشبكة، لیستعلم فیما إذا كانباإلطالع على جھاز من أجھز الرئیسي

باستالم حزمة المعطیات إلى العقدة  یقوم الحاسب الرئیسي خدمة من الشبكة، فإذا كان الوضع كذلك،

  .36المناسبة

  :37تحقق التراكیب البنیویة النجمیة المزایا التالیة

 ؛عندما یتعطل مشترك في الشبكة تبقى تعمل ویمكن تحدید الحاسب المتعطل بسھولة ویسر - 

فإن  ،المشاركة في الشبكةحواسب األخرى بما أن كل حاسب في الشبكة مربوط بشكل مستقل عن ال - 

 ؛كامل طاقة النقل تكون مخصصة لھذا الحاسب مما یؤدي إلى سرعة نقل البیانات

 ؛ة عملیة سھلةعملیة إضافة حاسب مشترك جدید إلى الشبك - 

 ؛معقولةالرقابة والتشغیل والسیطرة والتحكم عملیات سھلة وتكالیفھا  - 

األسالك الالزمة لربط الحواسب وتكالیف التأسیس  أما عیوب ھذا الشكل فیتمثل في الكمیة الكبیرة من - 

  ؛العالیة

  

  

  

  

                                                           
 
35

 .361، الصفحة الرزاق محمد قاسم، المرجع السابقعبد 
36
  .361، الصفحة نفس المرجع 
37

  .361 نفس المرجع، الصفحة 
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  ھیئة النجمة: 11شكل رقم 

  

  www.bricozone.be/fr/bricopics: المصدر

 ھیئة الحلقة .2

، وعند تبادل بالعقدة األخرىدة الشبكة مربوطة ، كل عقدة من عقیتم تشكیل الشبكة على ھیئة حلقة 

، وبالتالي فإن كل عقدة من الشبكة تفحص ت تمر من خالل كل تجھیزات الشبكةالمعطیات فإن المعطیا

، تتم الرقابة والسیطرة على تدفق البیانات من خالل سلة لتحدید فیما إذا كانت تعنیھاعنوان المعطیات المر

، حیث یقوم ھذا البرنامج بالتجول المعطیات تصادم ، من اجل منع Tockenیدعىالشبكة عبر برنامج 

ى ، عند ذلك على بقیة مكونات الشبكة االنتظار حتنحھا اإلذن باالستقبال واإلرسالبین أجزاء الشبكة لم

، وذلك ألن نقل یبقى النظام یعمل ولو بشكل أبطئ، عند تعطل أحد العقد تفرغ الشبكة من معالجة الرسالة

فیھا تكالیف الصیانة س، وھذه الھیئة من الشبكة ترتفع الشبكة سیتم باالتجاه المعاكجزاء المعطیات بین أ

  .38والسیطرة 

  

  ھیئة الحلقة: 12شكل رقم  

  

  http://www.webenboite.fr/?p=118: المصدر

  

 
                                                           

38
  .363عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق، الصفحة   

http://www.bricozone.be/fr/bricopics
http://www.webenboite.fr/?p=118
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 ھیئة الباص .3

، 13 رقمكما ھو في الشكل في ھذه الھیئة من الشبكات ترتبط التجھیزات المشاركة على خط واحد 

 باسم معروف مع الشبكة تتم بشكل غیر مركزي من خالل برنامج االتصالالسیطرة على عملیات 

Carrier sense multiple access with collision detection، والمعروف اختصار برتوكول 

CSMA/CD وعندما یراد بث رسالة عبر لتحكم باالتصال بین أجھزة الشبكة،حیث یتولى السیطرة وا ،

، فإذا كان كذلك یتم إرسال حزمة غیر مشغولإذا كانت الخط  ھیزات الشبكة یقوم بفحص فیماأحد تج

، تفحص كل عقدة من ویوضع الطلب في الصف،   queueاالنتظارإال فیتم تنظیم صف طیات، والمع

، من مزایا ھذه الھیئة التكلفة المنخفضة یھانالمرسلة لتحدید فیما إذا كانت تعة عنوان المعطیات الشبك

 ، من عیوبھا أنھ كلما توسعتسھا أقل من ھیئة النجمةیف تأسیالكما أن تك إلضافة جھاز جدید إلى الشبكة،

   .  39الشبكة كلما ضعف أدائھا 

   الباصھیئة :13الشكل رقم  

  

  http://www.localhost.me.uk/support/networking/network :المصدر

  ملقم / ھیئة عمیل .4

، وھي عبارة عن تنظیم توزیعي لموارد الشبكة تنظیمھا على ھیئة الملقم العمیل معظم الشبكات حالیا یتم

الحاسب لى ، حیث یقوم الحاسب العمیل بإرسال ما یحتاج من بیانات إمن المكونات المادیة والبرمجیات

، یقوم الحاسب الملقم بإجراء عملیات المعالجة بواسطة برنامج التطبیقات على )طلب البیانات(الملقم 

ینظم ھذا النمط ؛ قاعدة البیانات المخزنة على وسائط التخزین للملقم ویرسل النتائج إلى الحاسب العمیل

 three tieredث طبقات أو ثالtow tiered System ، من توزیع الشبكات إما على شكل طبقتین

System ،  أما برامج التطبیقات فتكون تخزن قاعدة البیانات في الملقمفي بنیة الملقم العمیل ذو الطبقتین ،

، حیث یقوم الحاسب العمیل باستدعاء البیانات من الملقم منھا على كل حاسب مربوط بالشبكة نسخة

أما في بنیة الملقم العمیل ذو ، لتطبیقات الذي یتم تنفیذهبھا برنامج ا الالزمة لتنفیذ العملیات التي یقوم

وملقم  ،الثالث طبقات فیوجد ملقم قاعدة البیانات الذي یتضمن البیانات المخزنة في قاعدة البیانات

التطبیقات الذي یتضمن برامج التطبیقات الخاصة بالنظام، أما العمیل فیقوم بإرسال الطلبات إلى ملقم 

ویجري عملیات المعالجة المطلوبة  ،یقوم باستدعاء البیانات من ملقم قاعدة البیاناتالتطبیقات الذي 

  . 40ویرسل النتائج إلى الحاسب العمیل

                                                           
39

  .363عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق، الصفحة   
40

  .363نفس المرجع، الصفحة   
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  ملقم/ ھیئة عمیل : 14الشكل رقم  

  

  .http://www.localhost.me.uk/support/networking/network: المصدر

  

  

  

IV.  نظم إدارة قاعدة البیانات  

یمكن الوصول إلیھا عن طری�ق أف�راد م�رخص لھ�م  ،و تقوم تلك النظم بتخزین البیانات في ملفات مركزیة 

عل�ى س�بیل المث�ال  ،وذلك بدال م�ن تخزینھ�ا ف�ي ملف�ات ذات مج�ال وظیف�ي ،عن طریق إدارة الشركة ،بذلك

ة مع بیانات الشركة األخرى الوظائف المحاسبیة واإلنتاجیة أو التسویقیة، حیث یتم تخزین البیانات المحاسبی

المالئم��ة ف��ي نظ��م إدارة قاع��دة البیان��ات ب��دال م��ن ملف��ات یح��تفظ بھ��ا خصیص��ا الس��تخدامھا ع��ن طری��ق قس��م 

تلغي و تحذف ازدواج البیان�ات ال�ذي ین�تج عن�دما یح�تفظ ك�ل ) إدارة قاعدة البیانات (الحسابات، فتلك النظم 

فھي تس�اعد ع�ادة عل�ى تخف�یض تكلف�ة النظ�ام حی�ث تحت�اج مجال وظیفي فردي بیاناتھ الخاصة بھ، ومن ثم 

المنش��أة مس��احة تخزینی��ة أق��ل و برمج��ة فردی��ة أق��ل؛ كثی��را م��ا تعتم��د نظ��م التش��غیل الزمنی��ة الفوری��ة عل��ى 

االستخدام المتزاید والموسع لتبادل البیان�ات إلكترونی�ا حی�ث ی�تم تحوی�ل المعلوم�ات مباش�رة م�ن ش�ركة إل�ى 

  .       41شركة أخرى 

 

V.  التبادل اإللكتروني للبیانات 

ھو  EDI والمعروف اختصارا بإسم Electronic Data Interchangeالتبادل اإللكتروني للبیانات 

، تشیر التبادل المباشر لمستندات العملیات بین حاسوب وحاسوب مثل أوامر الشراء وأوامر البیع والفواتیر

دل المستندات مثل إرسال من إجمالي إنفاق الشركات ھو إنفاق متعلق بتبا % 7 بعض التقدیرات إلى أن

حسب ما یقولھ المحللون فإنھ یمكن  ،البیع والمصاریف المتعلقة بذلك، ومعالجة أوامر الشراء والفواتیر

 .42تخفیض ھذه التكالیف إلى النصف باستخدام التبادل اإللكتروني للبیانات

  

  

  

  
                                                           

41
  .1_37المرجع السابق، الصفحة  أمین السید أحمد لطفي،  

42
  .368عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق، الصفحة   
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  بیئة المعالجة اآللیة للبیانات الداخلیة في  والرقابةمخاطر ال :المبحث الثاني

عن أھداف الرقابة في النظام المحاسبي قابة الداخلیة في النظام الیدوي التقلیدي لم تختلف أھداف نظام الر

المحاسبیة، قابة إلى دقة البیانات الذي یقوم على التشغیل اإللكتروني للبیانات، ففي كال النظامین تھدف الر

أصول المنشأة من سوء االستخدام، وإلى تنمیة  ، كما تھدف إلى حمایةومدى إمكانیة االعتماد علیھا

الرقابیة في نظامین،  خاطر، وضمان تنفیذ سیاسات المنشأة، إال أن اختالف طبیعة المالكفاءة اإلنتاجیة

في النظم اإللكترونیة عنھا في النظم الیدویة وتقسم قابة الداخلیة لیب وإجراءات الرأسا فختالأدى إلى ا

ومن أجل  النظم الحاسوبیة إلى نوعین رئیسیین ھما الرقابة العامة والرقابة التطبیقیةأسالیب الرقابة في 

نتناول  ة للبیاناتاإللكترونی لمعالجةفي بیئة ا الرقابیة واألسالیب اإلجراءاتوطبیعة  مخاطربھذه ال اإللمام

في المطلب و ،األول المخاطر العامة الخاصة ببیئة المعالجة اآللیة للبیاناتالمبحث في المطلب في ھذا 

  .إجراءات الرقابة على التطبیقاتالمطلب الثالث  و أخیرا في إجراءات الرقابة العامةالثاني 

  

  للبیانات  لیةبیئة المعالجة اآلب العامة الخاصة مخاطرال:األولالمطلب 

   :مختلفة عند معالجة البیانات إلكترونیا وتتمثل ھذه المشاكل في تنتج عدة مخاطر

  اختفاء السجالت المادیة  .1

، یتم تسجیل وحفظ البیانات المحاسبیة إلكترونیا في ذاكرة في ظل نظم التشغیل اإللكتروني للبیانات

بالتالي أصبحت الحاسوب أو على األشرطة واألسطوانات الممغنطة، وبلغة ال یفھمھا إلى الحاسب، 

البیانات المحاسبیة غیر مرئیة، وغیر قابلة للقراءة، كما یمكن تغیر أو إضافة أو حذف بیانات دون ترك 

     .43أي أثر وھذا سھل حدوث حاالت الغش وجعل اكتشافھا صعبا

 عدم وجود سند جید للمراجعة  .2

ي یمكن من تتبع العملیة من والذ ،یقصد بسند المراجعة مجموعة مراجع التشغیل أو التوثیق المنطقي

بدایتھا حتى نتائجھا النھائیة أو العكس، ویتحدد مضمون سند المراجعة على أساس الغرض منھ، ویكون 

  : 44 بیئة الحاسبات المشاكل التالیةلسند المراجعة في ظل 

 ؛عدم وجود المستندات األصلیة فقد یتم التخلص منھا بعد اإلدخال المبدئي للبیانات 

 ؛یقوم النظام بإعداد دفاتر یومیة حیث یتم اإلدخال مباشرة لدفتر األستاذ ال 

 ؛ال یمكن مالحظة التتابع والتشغیل حیث یتم داخل الحاسب 

 النظاموال تسمح بالتتبع للعملیات داخل إطار  ،انات تكون غیر مرئیةیعد الباملفات الحاسب وقو. 
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   سھولة وحافز جرائم الغش وصعوبة اكتشافھا .3

إال أن معظم المنشآت ال تأخذ ھذا الموضوع  ،بالكمبیوتر اھتماما كبیرا عند اكتشافھیثیر الغش المرتبط 

بجدیة كفایة رغم أنھ یجب عدم تجاھل احتماالت الغش خصوصا عندما یتناول عمل الحاسب اآللي 

من صورة، منھا موجودات قابلة للتالعب، ویمكن تصنیف أنواع الغش واالحتیال التي ترتكب في أكثر 

إخفاء الغش، وحاالت  حاالت استخدم فیھا الكمبیوتر كأداة الرتكاب الغش وحاالت استخدم فیھا الكمبیوتر

وحاالت كانت فیھا برامج وملفات  ،أسھم فیھا الحاسب في خلق بیئة احتضنت أو أخفت نشاطات الغش

  .    45وأجھزة الحاسوب ھدفا للسرقة واالحتیال

لقصور الرقابة على نظم الحاسبات وصعوبة  ولة ارتكابھ وذلكجال الحاسبات بسھفي مو یتمیز الغش 

   .46 ھ بدون ترك أثر ملموس یمكن تتبعھحیث یمكن ارتكاب التالعب،اكتشافھ وتتبع 

  تتعلق بالفیروسات  خاطرم .4

على  الشرعیةفاء فیروس الحاسبات عبارة عن برنامج یتمیز بالقدرة على تعدیل البرامج والقدرة على إض

التعدیالت، وتسبب فیروسات الحاسب العدید من المشاكل في بیانات وبرامج الشركة، فقد تؤدي إلى 

تدمیر فوري ومرئي للبرامج، وقد یؤدي إلى إفساد االسطوانات بما تحتویھ من برامج وبیانات أو یفسد 

الملفات، وھناك نوع من  أي برنامج یتم تشغیلھ، وقد یھاجم الفیروس قطاع التحمیل وجدول تخصیص

ھا واالنتشار عبر شبكات الحاسوب، كما إن للفیروسات مشاكل الفیروسات لدیھا القدرة على نسخ نفس

واألفراد،  إضافیة غیر تدمیر البیانات وھي التكلفة الناتجة عن نقص كفاءة النظام، ونقص إنتاجیة النظام

  .47عاد المشكلة وتكلفة إزالة آثار الفیروساتباإلضافة إلى الوقت والتكلفة المرتبطان بتحدید أب

  تتعلق بالعاملین بنظم المعلومات التي تستخدم الحاسوب مخاطر .5

یؤدي نقص خبرة العاملین في استخدام الحاسب إلى وقوع أخطاء في التشغیل أو الفشل في تخزین   

خبرة لھ خطورة مستوى الاع واستدعاء البیانات، أو عدم القدرة على اكتشاف جرائم الحاسب، كما أن ارتف

غیر المصرح بھ للنظام، ومن ثم ارتكاب جرائم الحاسبات ة القدرة على الوصول أیضا تتمثل في زیاد

التي تصعب اكتشافھا، وغالبا ما یكون العاملون السبب في انتشار الفیروسات عن طریق تبادل 

توتر نفسي یدفع الكثیر منھم إلى االسطوانات المرنة وتشغیلھا في حاسبات الشركة، كما یؤدي إلى 

  .48تخریب األجھزة التي یعملون علیھا من خالل نقل برامج فیروسات لھا

            المتعلقة باألجھزة المخاطر .6

ھناك العدید من الصعوبات والمشاكل المرتبطة باألجھزة، وتتمثل في التقادم التكنولوجي السریع ألجھزة 

لحاسوب مما یدعو إلى الحاجة إلى استثمارات مالیة عالیة، وعدم الحاسوب وارتفاع تكالیف أجھزة ا

الحاسب، كما أن تعطل أو تلف األجھزة یؤدي إلى تلف أو فقدان  مراعاة الدقة في تشغیل أجھزة

  . 49المعلومات التي تحویھا 

                                                           
45

  .29، الصفحة 1995، 92في بیئة الحاسب اآللي، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد وندل باول، الغش واالحتیال   
 

46
  .65، الصفحة  2007ناصر عبد العزیز مصلح، أثر استخدام الحاسوب علي أنظمة الرقابة الداخلیة في المصارف العامة في قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمیة غزة   
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  . 346، الصفحة  2002دار الجامعة الجدیدة اإلسكندریة  السوافیري فتحي وآخرون، االتجاھات الحدیثة في الرقابة والمراجعة الداخلیة،  
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     تتعلق بأنظمة التشغیل  مخاطر .7

وتتمثل في أخطاء التصمیم والتطبیق ومشاكل في بناء وصیانة النظام، واالختراق المقصود الذي یؤدي 

إلى تغییر ألنظمة التشغیل یكون لھا جمیعا تأثیرات غیر مستحبة على أنظمة التطبیقات، حیث إن مثل ھذه 

  .   50العیوب في أنظمة التشغیل من الصعب اكتشافھا ومنعھا 

 للرقابة الداخلیة في ظل استخدام الحاسوبلنظام  من خالل تصمیم جید مخاطرھذه الو یمكن الحد من 

   .وھذا ما سوف یتم التطرق إلیھ في المبحث التالي

  

  إجراءات الرقابة العامة: الثاني المطلب  

وتھتم ھذه اإلجراءات  المخاطر، حیث یعني وجودھا الوقایة من حدوث مانعة في طبیعتھا وھي رقابة

مكن تعریف وعالقتھ باألقسام التشغیلیة األخرى وی ،قسم التشغیل اإللكتروني للبیاناتبالھیكل العام ل

  51"والنشاطات المتعلقة بعملیات معالجة البیانات إلكترونیا  ،خطة المنشأة التنظیمیةبأنھا  "الرقابة العامة،

وآمن ویدار بشكل  ،كید بأن النظام المحوسب ھو نظام مستقرأتھدف إجراءات الرقابة العامة إلى الت  

  :، وتتمثل ھذه اإلجراءات الرقابیة العامة في النقاط التالیةجید

 تطویر خطة ألمن النظام .1

ة الداخلیة في ظل النظم حد أھم مرتكزات الرقابتحدیثھا بشكل مستمر أیعد وضع خطة ألمن النظام و 

، تتضمن تحدید حاجات كل مستفید من البیانات ع مثل ھذه الخطةطریقة األفضل بوض، والالمحوسبة

، وفي أي تى یحتاج المستفید إلى المعلوماتوحق الوصول والتعدیل على البیانات المخزنة في النظام، م

، ھذه المعلومات تستخدم من أجل تحدید التھدیدات والمخاطر الفرعیة سوف تستقر ھذه البیانات النظم

، وبالتالي تساھم وضع معاییر أمن للنظام فعالة وذات تكلفة مكن أن یتعرض لھا النظامة التي یالرقابی

  52.معقولة 

 داد النظام الرقابة على إع .2

 تطبیقاتتھدف الرقابة على إعداد النظام إلى بناء نظام یتضمن اإلجراءات الرقابیة الكافیة على 

 ،اختباره ومراجعتھ بصورة مرضیةن ، ویمكاصفات التشغیل المعیاریة، ویعمل وفق موالحاسوب

  : 53یلي وتتضمن ھذه اإلجراءات ما

، وتساعد ھذه اإلجراءات في اض تخطیط وإعداد وتجھیز النظاموجود إجراءات معیاریة مكتوبة ألغر - 

 .زیادة القدرة على فحص وتقییم النظام أثناء إعداد النظام

 .كل من المراجع الداخلي والخارجي والمستفیدین وأفراد قسم الحاسوب في عملیة إعداد النظام اشتراك - 

 ، وفحص تسھیالتھ االقتصادیةام من خالل تحدید أھدافھ ومجالھالتأكد من التخطیط الجید للنظ - 

 . والتشغیلیة والفنیة
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  .15، الصفحة 1995، 92وندل باول، الغش واالحتیال في بیئة الحاسب اآللي، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد   
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  .385عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق، الصفحة   
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  . 367، الصفحة 2002دار الجامعة الجدیدة اإلسكندریة  السوافیري فتحي وآخرون، االتجاھات الحدیثة في الرقابة والمراجعة الداخلیة،  



بیئة المعالجة اآللیة للبیانات ونظام الرقابة الداخلیة: الثاني الفصل  

 

56 
 

 .، وإمكانیة مراجعتھمدى تلبیة الحتیاجات المستفیدین ، وذلك للتحقق منللنظام إجراء االختبار المبدئي - 

      الرقابة الكافیة على عملیة التحویل من النظام القدیم إلى النظام الجدید، وذلك لتجنب فقد البیانات  - 

 .النظامینأو إساءة معالجتھا نتیجة للفشل في إزالة أسباب االختالف بین 

 .وذلك لما لھا من دور في منع واكتشاف وتصحیح األخطاء، عملیة إعداد النظام على توثیقالتأكد  - 

 .بغرض الرقابة على عملیة اإلنجاز ، وذلكة لوقت إنجاز أنشطة إعداد النظامإعداد جداول تقدیری - 

لیل ، حیث أنھا تؤدي إلى تقتصرات والنماذج في إعداد النظاماستخدام األشكال المعیاریة والمخ - 

 .األخطاء الكتابیة في الترمیز

، والتحقق من وجود اإلجراءات الرقابیة ي تنجز أثناء عملیة إعداد النظامالت لألعمال لفحص المستمرا - 

 .الكافیة بالنظام

، وذلك راد التشغیل االلكتروني للبیاناتالتصدیق النھائي على النظام الجدید من اإلدارة والمستفید وأف - 

اإلجراء یقدم حكما نھائیا على جودة حیث ھذا  ،دء في تجھیزه ووضعھ موضع التشغیلقبل الب

 .إجراءات الرقابة على تطبیقات النظام والتأكد أن كافة األخطاء قد تم تصحیحھا

، بفحص النظام بعد تشغیلھ لفترة تروني وأفراد المراجعة الداخلیةقیام المستفیدین وأفراد التشغیل اإللك - 

      .النظاممخطط لھ ولتقییم عملیة إعداد إذا كان النظام یعمل وفقا لما ھو  للتأكد مامن الوقت 

 

  الفصل بین الوظائف .3

ارات الوظیفیة تقوم بتلبیة احتیاجات كافة اإلد ،إن إدارة التشغیل اإللكتروني للبیانات ھي إدارة خدمة

، وما الوظیفیة األخرى اإلدارات، ومن ثم یجب أن تكون ھذه اإلدارات مستقلة عن األخرى في المنشأة

أن نظام الرقابة الداخلیة یصبح أكثر فعالیة عندما یكون مدیر إدارة التشغیل اإللكتروني  من شك في

  .54للبیانات مسؤوال مسؤولیة مباشرة أمام مجلس إدارة المنشأة

كما ھو الحال في النظم الیدویة فإنھ یجب إعداد خطة تنظیمیة مكتوبة في توزیع الوظائف وتحدید و 

تحقق ھذه الخطة مبدأ الفصل بین ، لى كل فرد من العاملین في النظامإالمھام والسلطات الممنوحة 

، فیجب أن یراعى في الخریطة التنظیمیة لقسم أو مركز الحاسوب معالجة البیاناتالوظائف في قسم 

العاملین في قسم معالجة البیانات عملیة الفصل بین قسم المعالجة وبین األقسام التشغیلیة فاألشخاص 

، سلطة اعتماد وإجازة العملیات یجب أن ال یملكوا حق الوصول إلى األصول المادیة أو البیاناتمعالجة 

كذلك یجب تحدید صالحیات كل مبرمج، حیث ال یسمح للمبرمج أن یستخدم البرنامج من قبلھ أو تشغیل 

ابیة، كما أن الحاسوب ألن معرفتھ بتفاصیل البرنامج والتطبیق تسمح لھ بالتالعب حول اإلجراءات الرق

مدیر قسم البرمجة یجب علیھ مراجعة كل برنامج من قبل المبرمجین، ویجب اختیار مبرمج أخر عند 

  .55عملیة فحص البرنامج غیر المبرمج الذي قام بإعداد البرنامج
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، حیث یتوقف ذلك على حجم المشروع ومدى لتنظیم إدارة الحاسب اإللكتروني وال یوجد شكل واحد

ام اإللكتروني نفسھ، ولكي یتم تخفیض أثار تركیز الوظائف في قسم التشغیل اإللكتروني تكامل النظ

للبیانات فإنھ یجب فصل كل مجموعة من المسؤولیات المتسقة معا في ھذا القسم ویمكن القول بصفة 

  :   56عامة أنھ یجب أن تنجز الوظائف التالیة بواسطة أفراد مختلفین

ویكون مسؤوال عن جمیع أعمال اإلدارة وعن وضع إجراءات الرقابة  :اإللكترونيمدیر إدارة الحاسب  - 

 .الداخلیة وتوزیع العمل بین المشرفین واألقسام

وھو الشخص المسؤول عن تصمیم برامج الحاسب وفقا ألحدث النظریات لتحقیق أھداف  :محلل النظم - 

 .األقسام التي تستخدمھ

إعداد وكتابة البرامج طبقا لتعلیمات محلل النظم وذلك عن طریق ویكون مسؤوال عن  :معد البرنامج - 

 .إعداد خرائط خطوات العمل للبرنامج المعین ثم تحویلھا إلى لغة تفھمھا اآللة

وھو الشخص المسؤول عن التشغیل الفعلي للبیانات المحاسبیة طبقا لدلیل العمل الذي  :مشغل الجھاز - 

ان یسمح لمشغل الجھاز التدخل لتصحیح خطأ معین أثناء تشغیل سبق أن أعده المبرمج، وفي بعض األحی

  . برنامج معین

أو  بتحویل البیانات من المستندات األصلیة إلى األسطوانات یقوم وھو الشخص الذي :مدخل البیانات - 

ھذه الوسائط  ىالشرائط الممغنطة، كذلك یقوم بمراجعة البیانات من المستندات األصلیة إلى تمثیلھا عل

 .صحتھاللتأكد من 

عن االحتفاظ بالبرامج والرقابة على استالم أو استخدام البرامج وأدلة  ویكون مسؤوال :أمین المكتبة - 

    .العمل وغیرھا 

    

 المادیةحمایة األصول  .4

األعطال المقصودة یقصد بحمایة األصول المادیة حمایة كافة تجھیزات النظام من التخریب والسرقة و

  :57، وھذه بعض اإلجراءات التي یمكن أن تستخدم لتأمین مثل ھذه الحمایة المادیة وغیر المقصودة

األمكنة  ید إمكانیة الدخول إلى ھذهدوتح ،وضع التجھیزات في غرفة مغلقة ومحمیة بشكل جید - 

 .باألشخاص المخولین بذلك

ذه المداخل من خالل اقبة ھومر النظام،وضع مدخل وحید یوصل لألماكن التي توجد فیھا تجھیزات  - 

 .اإللكترونيأجھزة التصویر 

 .األماكن توزیع بطاقة خاصة للعاملین المسموح لھم بدخول ھذه - 

 .ھذه األماكناإلنذار للتنبیھ عند دخول أشخاص غیر مسموح لھم بالوصول إلى  استخدام أجھزة - 
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    .388عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق، الصفحة   
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 منطقیة على الوصول إلى البیانات الرقابة ال .5

ثم یقوموا فقط بإجراء وتنفیذ  استخدامھا،أن یصل المستخدمین فقط إلى البیانات المخولین بسلطة  یجب

إن تضییق الوصول ، ...الحذفعملیات محددة ومرخصة مثل القراءة والنسخ واإلدخال والتعدیل و

ن، وتتم الحمایة المنطقي إلى البیانات یتطلب التمییز بین المستخدمین المخولین والمستخدمین غیر المخولی

  :58على الوصول المنطقي إلى البیانات باستخدام مجموعة من اإلجراءات والضوابط مثل

تزوید المستخدم بكلمة سر خاصة بكل مستخدم تمكنھ من الوصول إلى النظام وتحدیث ھذه الكلمات  - 

 .بصورة مستمرة

إجراء العملیة إال بواسطة  ، بحیث ال یتمكن المستخدم مننواع العملیات بكود خاصربط كل نوع من أ - 

 .لمخصص لھا وربط الكود بكلمة السرالكود ا

 .الدخولتسجیل كافة عملیات الدخول إلى النظام في ملف خاص یتضمن اسم المستخدم وزمن ووقت  - 

إن كلمة السر ھي وسیلة الغرض منھا التحقق من صحة المستفید وتحدید األعمال المراد تنفیذھا على 

ب توافرھا عند استخدام ، وھناك اعتبارات یجالنظام بغرض التعامل مع البرامج لىالحاسب والوصول إ

، حیث یجب أن تكون طویلة بدرجة كافیة ومكونة من أكثر من خمسة رموز بحیث یصعب كلمة السر

، وبذلك سیمنع النظام وصول حامل ف علیھا عن طریق التجربة والخطأ، وتغییرھا بصورة مكررةالتعر

اء الصالحیة عند اقتراب در الحاسوب تحذیر بقرب انتھص، وأن یعد انتھاء مدة صالحیتھاة السر بكلم

أو تاریخ الوالدة أو  ، وأن ال یستمد الكلمة من بعض خاصیات المستخدم كاسم الزوج أو الزوجةاالنتھاء

علیھا، مع تحدید ، وأن ترتبط كلمة السر باسم المستخدم ولیس بالنھایات الطرفیة التي یعمل رقم الھاتف

واألعمال التي یمكن  ا،السجالت والملفات والبرامج واألنظمة التي یسمح للمستفید بالوصول إلیھ

، بل من قبل المستعملین أنفسھم ، ویجب عدم تخصیص كلمة المرور من قبل شخص واحد،إجراؤھا

یجب أن ال یكون تذكرھا و ،وسائل التخزین العامة الرئیسیة في الشفرةویجب إبقاء كلمات المرور بنص 

أو إتالف كلمات ، ویجب فورا إلغاء المستخدم كتابتھا على ورقة صغیرة، كي ال یضطر صعب جدا

على شاشات العرض أو طباعتھا من  ، ومراعاة عدم ظھورھاألشخاص تركوا الخدمةالمرور العائدة 

ة إضافیة مثل البطاقات خالل جھاز الطبع كذلك یمكن أن تدعم كلمة السر كأن تكون مصحوبة بتقنی

، إذ یمنع ذلك ئقالممغنطة، وأن تقفل آلیا النھایة الطرفیة التي یتوقف تشغیلھا لفترة محددة من الدقا

، كما یجب لھااقفي تركھا مستخدموھا دون أن إاحتمال استعمال شخص أخر لھذه النھایة الطرفیة الت

          .59لطرفیة للوصول إلى النظامالتحقق من المحاوالت غیر الناجحة الستعمال النھایة ا

 الرقابة على تخزین البیانات .6

مورد  ألن المعلومات الحیاة،المعلومات ھي ما یمنح المنظمات القدرة التنافسیة ویجعلھا قادرة على 

على المنظمات تحدید أنواع و؛ الضیاعحیوي من موارد المنظمة لذلك یجب حمایتھا من التخریب و

كما یجب توثیق  البیانات،البیانات التي یجب صیانتھا ونوع الحمایة المطلوبة لكل عنصر من عناصر 

یجب على المنظمات االحتفاظ بمسار المتاعب األمنیة التي یسببھا ، كما البیاناتالخطوات المتبعة لحمایة 

تنشأ ھذه  ؛لھاندات السریة والخاصة والملفات العائدة تسوالمحافظة على الم المعلومات،التعامل مع نظام 

، ومن ونیة ومن أھمیة التوثیق المالئمالمتطلبات من سھولة فقدان المعلومات المخزنة في األوساط اإللكتر
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مھمة في ھذه المتطلبات إنشاء نسخ احتیاطیة لكل الملفات المھمة في النظام بحیث ال توضع أي معلومات 

صالحیة النسخ  الختبار، یجب إجراء فحص دوري ضمان أمن المعلوماتمن أجل مكان واحد فقط 

 .60من أجل التأكد من إمكانیة إعادة بناء الملفات في حال فقدانھا  االحتیاطیة

بالء حسنا في  حیث أبلى نظام المدفوعات األمریكي كمثال على إجراءات الرقابة تخزین البیانات،و

  11طوال یوم  Chipsونظام   Fedwireالحادي عشر من سبتمبر حیث استمر نظام  أحداثأعقاب 

صندوق النقد الدولي  ، وقد ورد في مجلة التمویل والتنمیة الصادرة عنموالیة في العملسبتمبر واألیام ال

بینما یسعى  " ...فقرة منھ وھذه  نظام المدفوعات األمریكيالحادي عشر من سبتمبر و مقال بعنوان

یعتبر تفادي توقف  ،للطوارئ إلى تقلیل الفارق الزمني بین تعطل األعمال وبین استئنافھطیط التقلیدي التخ
الخدمة، ولو لفترة مؤقتة، أمرا حساسا في نظم المدفوعات والتسویات الكبرى وتقوم شركات خدمات 

االتصاالت، معزولة من موقع التجھیز الرئیسي و ءالمدفوعات بوضع مواقع طوارئ على شبكات الكھربا
وتقوم ھذه المواقع بتسجیل بیانات المعامالت في نفس الوقت في موضع ثان، ویؤدي توافر البیانات 

الوقت الحقیقي إلى تعزیز قدرتھا على نقل عملیة التجھیز من موقع إلى أخر خالل فترة إنذار 
      61..."قصیرة

الحساسة في مكان مخصص ال یسمح بالوصول غیر المشروع لھذه البیانات كما یجب عزل البیانات  

مثل حفظ توثیق البرامج وملفات البیانات والبرامج في مكتبة خاصة ال یدخلھا إال الشخص المسؤول فقط، 

لوصول إلى ھذه حتى ولو كان مسموح للشخص الوصول إلى نوع معین من البیانات فال یسمح لھ إال با

عین في ، كما یسمح  للشخص الوصول إلى بیان میمنع الوصول إلى البیانات األخرى، وطالبیانات فق

أو تحدیثھا، كما یمكن ضبط  تشغیلھا ولیس   ، أو یسمح لھ بإدخال البیانات فقطمواعید العمل الرسمیة فقط

ر مسموح معین من محاوالت الوصول من شخص غی عدد الوحدة الطرفیة بحیث تتوقف عن العمل بعد

، إما بحرقھا إذا كانت مطبوعة أو یانات الحساسة جدا بعد استخدامھامن الب لھ؛ ویمكن التخلص كلي

  .   62محوھا إذا كانت على وحدات التخزین 

  بة على نقل البیانات وتداولھا الرقا .7

طریق الشبكات مع المنظمات األخرى، وقد تتعرض ن  د تتبادل المعلومات إلكترونیا عإن المنظمات ق

ھذه البیانات إلى السطو أثناء النقل عبر خطوط االتصال بین الشبكات، مما یجعلھا عرضة للتالعب 

والتبدیل أثناء النقل، وھناك العدید من التقنیات الرقابیة واألمنیة للسیطرة على الصعوبات والمشاكل التي 

؛ والتحقق من صحة العملیات ،التوقیع اإللكتروني والمصادقات التشفیر، تنجم عن نقل البیانات مثل

التشفیر ھو أسلوب یستخدم لضمان سریة وخصوصیة وسالمة البیانات التي یتم تبادلھا بین األطراف 

المختلفة، بحیث ال یتم نقل البیانات الحساسة والھامة جدا في صورتھا العادیة، بل یتم نقلھا في صورة 

لو وقعت عند شخص غیر مسموح بحیث و و رموز ال یعرفھا إال مستخدمھا المصرح لھ بذلك،شفرات أ

لھ فلن یفھم منھا شیئا، ویستخدم ھذا األسلوب عادة في نقل المعلومات السریة والحساسة عبر خطوط 

المفھومة  االتصال، بحیث یقوم المرسل باستخدام مفتاح معین لتشفیر البیانات بتحویلھا من الصیغة العادیة

والذي یقوم بدوره ، ال یمكن قراءتھا وفھمھا، ثم یقوم بإرسالھا إلى المرسل إلیھ، إلى صیغة مشفرة

باستخدام مفتاح لفك الشیفرة وإعادة البیانات من الصیغة المشفرة إلى الصیغة العادیة مرة أخرى، وقد یتم 
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  .  2002كرستین م كمینج، مقال بعنوان الحادي عشر من سبتمبر و نظام المدفوعات األمریكي، مجلة التمویل و التنمیة، صندوق النقد الدولي، مارس   
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  .380الصفحة  ،1997حسین أحمد حسین علي، نظم المعلومات المحاسبیة، الدار الجامعیة اإلسكندریة   
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المفتاح، وھناك یواجھ  وفك شفرتھا بنفس التشفیر باستخدام المفتاح المتماثل، حیث یتم تشفیر الرسالة،

المرسل مشكلة إرسال المفتاح إلى المرسل إلیھ بطریقة آمنة، لتفادي وقوع المفتاح في ید طرف غیر 

من أجل ،  encryptionیستخدم أسلوب اإلخفاء، مصرح لھ أو غیر مسموح لھ  باإلطالع على الرسالة

، والمصادقات المبنیة على طرق اإلخفاء، إن الغرض من االلكترونیةتأمین السریة واألمان لالتصاالت 

  . 63المصادقات ھو التأكد من عدم عبث أحد بمحتوى الرسالة االلكترونیة أثناء انتقالھا بین المستخدمین

یمكن استخدام التوقیع الرقمي من أجل المصادقات على االتصاالت االلكترونیة، والتوقیع االلكتروني ھو 

الملحقة والمرتبطة بالرسالة االلكترونیة، حیث یقوم المرسل بإنشاء ھذه السلسلة من  Bitsمن البت  سلسلة

والمفتاح  التي ھي عبارة عن تراكیب مزدوجة من محتوى الرسالة االلكترونیة) التوقیع الرقمي (البت 

أن یتأكد من أن یمكن لمستلم المستند  ،السري الخاص بالمرسل، الذي یمكنھ من دخول إلى الموقع

یستطیع المستلم كذلك أن یتأكد أن المرسل لم یوقع المرسل قد وقع فعال على المستند، إذ تم تعدیل المستند 

   .64على المستند المعدل 

 الرقابة على الفیروسات .8

نظام ولكن تم تصمیمھ بھدف إلحاق الضرر ب ،الفیروسات في الحقیقة ھو برنامج من برامج الحاسب

 كذلكو ،وحتى یتحقق ذلك یلزم أن تكون لھذه البرامج القدرة على ربط نفسھ بالبرامج األخرى، الحاسب

بحیث یتوالد و یتكاثر، مما یتیح لھ فرصة االنتشار داخل جھاز الحاسب  ،القدرة على إعادة تكرار نفسھ

   .  65لیدمر البرامج والبیانات الموجودة في ذاكرة الجھاز ،في أكثر من مكان في الذاكرة

الفیروس ھو عبارة عن برنامج مثل أي برنامج تطبیقي آخر یصممھ بعض المبرمجون  ویعرف آخرون

بھدف نسخ البرامج األصلیة، أو اإلضرار بأجھزة الحاسوب من خالل قدرتھ على تدمیر البرامج 

األخرى، وقدرتھ على تشغیل نفسھ بمجرد تشغیل البرامج المرتبطة بھا، یتمیز عادة بصغر حجمھ بحیث 

  . 66افھ، وتتنقل الفیروسات عن طریق األقراص والشبكات الداخلیة واإلنترنتیصعب اكتش

  :67ومن أعراض اإلصابة بالفیروسات 

 البطء في تشغیل الجھاز؛ -

 ظھور رسائل وأشكال وألوان غریبة على الشاشة؛ -

 ظھور رسائل تشیر إلى نقص شدید في سعة  الذاكرة المؤقتة؛ -

 الملفات المخزنة؛تغیر عدد الملفات وزیادة في حجم  -

 .توقف الجھاز عن العمل -

  :وللوقایة من الفیروسات یمكن إتباع ما یلي 

  ؛استخدام البرامج المضادة للفیروسات -

  ؛استخدام البرامج األصلیة -
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  .373عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع السابق، الصفحة  
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. 26نفس المرجع، الصفحة  
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 .األصلیةعمل نسخ احتیاطیة للملفات والبرامج الستخدمھا عند تلف البرامج  -

إغالق جھاز الحاسوب المصاب فور : یلي عند اكتشاف الفیروسات في أحد األجھزة یجب عمل ما

إعادة تحمیل الفیروس، إعادة تشغیلھ من خالل قرص تشغیل مرن محمي خال من  ،اكتشاف الفیروس

 .68استخدام أحد البرامج المضادة للفیروسات، احتیاطیة البرامج باستخدام نسخ برامج أصلیة أو

 التوثیقمعاییر  .9

النظام من اإلجراءات الرقابیة العامة الھامة من أجل تأمین توثیق واضح تعد إجراءات ومعاییر توثیق     

، فالتوثیق الجید یسھل االتصال بین مختلف العاملین في تطویر النظام ویضمن للنظام المطور ومستقر

نظرة واضحة على التقدم في مختلف مراحل تطویر النظام كما یمكن أن تستخدم مستندات التوثیق في 

ملفات النظام الحاسوبي یجب أن تتضمن  ،دریب والتعدیل على النظام الحقاة ألغراض التمراحل الحق

باإلضافة إلى ذلك ھناك بعض المتطلبات  ،كل المعلومات الضروریة من أجل ضمان مسار جید للمراجعة

الخاصة في النظم اآللیة ویجب توثیق النظم والبرامج المستخدمة بشكل جید واستخدام طرق موحدة في 

التوثیق مثل خرائط سیر النظم، مخططات سیر البرامج، جداول اتخاذ القرارات من أجل سھولة عملیات 

 ھوثیق تعلیمات تشغیل البرامج بحیث یتمكن المشغل من تشغیلالمستقبل، كما یجب ت التعدیل والتطویر في

  .  69بسھولة ودون أخطاء
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  التطبیقاتالرقابة على :الثالثالمطلب 

إن الھدف الرئیسي للرقابة على التطبیقات ھو التأكد من دقة التطبیقات من حیث المدخالت والملفات     

 التطبیقاتأسالیب الرقابة على  اسمیطلق ، لى النظامرقابة عامة ع، أكثر من كونھا اتوالبرامج والمخرج

 نشرة معاییر المراجعة تعرفو ظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة،على تلك األسالیب المستخدمة في ن

 على النحو التالي أسالیب الرقابة على التطبیقاتالمحاسبین القانونیین األمریكي  التي أصدرھا مجمع

 ا قسم معالجة البیانات إلكترونیا،تختص أسالیب الرقابة على التطبیقات بوظائف خاصة یقوم بأدائھ"

وفي  ،عالجة البیانات وإعداد التقاریروتھدف إلى توفیر درجة تأكد معقولة من سالمة عملیات تسجیل وم

: بیة وھذه األھداف تساعد في الحقیقة فإن أھداف الرقابة الداخلیة واحدة في كل من النظم الیدویة والحاسو

، أن العملیات التي یجب أن تعالج فقط تي یجب أن تعالج قد تمت معالجتھاالتأكد من أن كل العملیات ال

   70. "عملیات تمت بشكل صحیحالأن و  ،ھي التي تمت معالجتھا

البیانات من صحة عبارة عن إجراءات رقابیة محددة تھدف إلى التأكد "ویمكن تعریفھا أیضا بأنھا 

    71" بحیث یمكن االعتماد على ھذه البیانات  ،ریر عنھاوالتق

یتضح من ذلك أن الھدف الرئیسي ألسالیب الرقابة على التطبیقات ھو تأكید صحة وشمولیة عملیات 

ویوجد ھناك   على ھؤالء المصرح لھم بتداولھا،وأن ال توزع تلك البیانات إال عالجة البیانات المحاسبیة،م

، التي تبرز أھمیتھا لتي قد تساھم في تحقیق ھذا الھدفكبیرا من السیاسات والطرق واإلجراءات اعداد 

وتعتبر غالبیة أسالیب الرقابة على التطبیقات أسالیب رقابة ، المعلومات المحاسبیة اإللكترونیةلنظم 

 في غیاب مثل ھذه األسالیب، التي یصعب اكتشافھا األخطاء یصمم العدید منھا بھدف اكتشاف ،وقائیة

ویمثل ذلك عامال ھاما في ظل النظم اإللكترونیة حیث یفقد عنصر الفراسة والفطنة البشریة وقدرة 

  .72اإلنسان على الحكم أھمیتھ في ظل ھذه النظم

بالضرورة أن تتوفر كافة أسالیب الرقابة على التطبیقات في نظام معلومات  لیس أنھونود أن نشیر إلى  

قد ال یناسب ، وما یناسب منظمة رقابة المتبعة من منظمة إلى أخرىتختلف نظم ال سبي واحد حیثمحا

، ھذا باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة استخدام كافة أسالیب الرقابة إلى حد قد یفوق المنافع أخرىمنظمة 

یب الرقابة أسال اختیار، لذلك یجب على إدارات المنظمات توخي الحرص والدقة في من إتباعھا المتوقعة

حتى یمكن تحقیق منافع تفوق تكلفة إتباع ھذه األسالیب، ویمكن تقسیم الرقابة على  المالئمة الحتیاجاتھم

           :     التطبیقات إلى األنماط التالیة

  ؛الرقابة على المدخالت - 

  الرقابة على المعالجة؛ - 

  .الرقابة على المخرجات - 
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 الرقابة على المدخالت  .1

 تي یستلمھا قسم معالجة البیانات،إلى توفیر درجة تأكد معقولة من صحة اعتماد البیانات ال وتھدف

أو من عدم  ،امن سالمة تحویلھا بصورة تمكن الكمبیوتر من التعرف علیھو بواسطة موظف مختص،

فقدانھا أو اإلضافة إلیھا أو حذف جزء منھا أو طبع صورة منھا أو عمل تعدیالت غیر مشروعة في 

وتشمل أسالیب الرقابة على  ك من خالل خطوط االتصال المباشرة،وإن كان ذل حتى ،البیانات المرسلة

   .المدخالت على تلك األسالیب التي تتعلق برفض وتصحیح وإعادة إدخال البیانات السابقة رفضھا

  :نوعین وھما إلى لرقابة على المدخالتتقسیم اویمكن 

 لمدخالت المعتمدة على المستندات الرقابة على ا  . أ

صلیة المحررة أو ، تعتمد مدخالت النظام المحاسبي على الوثائق األالمؤتمتةفي بعض األنظمة المحاسبیة 

 ،وإرسالھا إلى عملیات الحاسب لفحص ومعالجة األخطاءثائق و، فیما بعد یتم جمع ھذه الالمكتوبة بالید

، ویمكن تقلیل أخطاء ھذه المرحلة إلى الحد األدنى إذا تم تمأل یدویاصلیة مثل أوامر البیع الوثائق األ

 ،الخانات الالزمة إلرشاد المستخدمھا بتزوید، یجب أن یتم للفھم ةتصمیم الوثیقة األصلیة بشكل جید وسھل

نظام قسم معالجة البیانات لإلدخال في وتحول دوریا إلى  تجمعحالما تكتمل الوثائق األصلیة فإنھا 

  .73حاسبال

   :74یلي ماعلى المدخالت التي یجب مراعاتھا ومن اإلجراءات الرقابیة 

ویتم تحدید ھذا العدد قبل بدء  المجموعة،وھو عبارة عن عدد المستندات الموجودة في  :المستنداتعدد  - 

فإذا تطابق الرقمان دل ذلك على أن كل البیانات  الحاسب،ثم یقارن بالعدد الذي یظھره  التشغیل

  ؛بھاالمجموعة قد تم تغذیة الحاسب 

، ویتم مستندات المجموعة المراد تشغیلھاویقصد بھا عناصر البیانات الموجودة في ال: مالیة الرقابةإج - 

  ؛لتي یظھرھا الحاسبتحدید ھذه اإلجمالیات قبل التشغیل ثم تقارن بعد ذلك باإلجمالیات ا

على ن طریق االحتفاظ بسجل یمكن تحقیق الرقابة أیضا في حالة استخدام النھایات ع :جل الرسائلس - 

، یتضمن ھذا الشریط نسخة من كل رسالة مدخالت تم إرسالھا ویستخدم ھذا السجل إلعادة تغذیة شریط

    ؛الرسالة في حالة توقف الحاسب عن العمل ثم إعادة تشغیلھ

من الواضح أن األسالیب السابقة ال تعتبر مناسبة لنظم التشغیل الفوري، ألن : لاألرقام المسلسلة للرسائ - 

المدخالت من البیانات تتم خالل عدد كبیر من النھایات وبشكل غیر منتظم، ولذلك تستخدم األرقام 

المسلسلة للرسائل كوسیلة للرقابة، فكل رسالة مدخلة تتضمن رقما مسلسال، بحیث یمكن اكتشاف أي 

 .تفقد رسالة
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  : 75ءات الرقابة الفعالة أیضاومن إجرا 

       إرسال البیانات لقسم الحاسوب باستخدام نماذج للرقابة موضحا بھا عدد المستندات ومجموع القیم  - 

 ؛وأن تكون ھذه المستندات مرتبة حسب تسلسل أرقامھا

ویتم مراجعة  العملیة،یتم كتابة رقم الحساب الكودي على كل حساب من قبل المحاسب قبل إدخال  أن - 

 ؛الكوديالرقم الكودي من قبل الشخص الذي یقوم بإدخال البیانات على الجھاز للتأكد من رقم الحساب 

 .اإلدخالاستعمال ختم یبین بأن السند قد تم إدخالھ ویوضح علیھ تاریخ  - 

   ى ما سبق فإن قسم الرقابة على المدخالت یختص بأمور في غایة األھمیة للرقابة الداخلیة باإلضافة إل

  :   76وھي 

 ذلك عمل رقابي على عدم تجاوز الصالحیات دخال، ویعتبرالتأكد من التوقیعات على مستندات اإل - 

 ؛المحددةوالواجبات 

وھذا یكرس مبدأ الوقتیة في تقدیم ، جراءات المعالجة في وقتھا المحددیضمن إ جدولة العمل بحیث - 

 .التقاریر

من قبل معالجة البیانات فإنھا تسجل باستخدام حاسب  ،الفواتیر مثالالوثائق األصلیة  استالمبعد أن یتم 

، بعد ذلك مباشرة على قرص بیانات المدخلة بعد ذلكشخصي أو محطة طرفیة للبیانات، ومن ثم تخزن ال

، ي یكشف األخطاء في عملیة اإلدخالالتحقق ھو إجراء الرقابي الذو ،المدخالت ملف یتم التحقق من

موظف  الخطأ على سبیل المثال عندما یتم إدخال رقم حساب العمیل بشكل خاطئ ألنیمكن أن یحدث 

 ھناك طریقتین، یوجد یسيء تفسیر رموز الوثیقة األصلیةعلى المفتاح الخطأ أو  یضغطإدخال البیانات 

في ، التحقق الرئیسي والتحقق البصريملف اإلدخال ھما إلى محتوى المستندات للتحقق من صحة نقل 

، برنامج التحقق یقارن البیانات في الملفین ثانیةأسلوب التحقق الرئیسي یتم إدخال كل وثیقة أصلیة مرة 

جة بقیة الملف وإذا وجد على القرصین، إذا كانت البیانات نفسھا ال یحدث شيء ویستمر المشغل في معال

خطأ یقوم المشغل بالعودة إلى المستند األصلي ویقوم بتصحیح الخطأ في ملفات اإلدخال، لتخفیض 

، فإن الحقول غیر الھامة مثل عنوان العمیل ال لبیانات المدخالت ية مع التحقق الرئیسقفارتالتكالیف الم

شف الخطأ في إدخال ة لكوھي طریقة أقل فعالی ،أما في أسلوب التحقق البصري، یتم التحقق منھا غالبا

، في ھذه الطریقة یقوم شخص معین بمقارنة الوثائق األصلیة بالبیانات المدخلة إلى الملف بشكل البیانات

المدخلة، والتنقیح ن البیانات المخزنة في ملف اإلدخال تجري عملیة تنقیح للبیانات بعد التحقق م؛ مباشر

تأكد من محتوى البیانات المدخلة ھو صحیح ونظامي، برنامج تنقیح البیانات ھو ھو إجراء یھدف إلى ال

البیانات یجب أن تتم ، إن عملیات تنقیح قبل إرسالھا إلى عملیة المعالجة یة البیانات من األخطاءنقت

عملیات ، التي تتم ون موجودة في المستندات األساسیة، ألن ھناك أخطاء قد تكالتحققباإلضافة إلى عملیة 

  .77اإلدخال علیھا
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  :78یوجد ھناك عدد من التقنیات المستخدمة في تنقیح البیانات منھا 

لحدود في التأكد ، وتستخدم ھذه ار البیانات لھ حد أدنى وحد أعلىكل عنصر من عناص: مراجعة الحدود - 

األعلى فیشیر ذلك إلى ، فإذا كان عنصر البیان أقل من الحد األدنى أو أكبر من الحد من صحة المدخالت

ساعات عمل عامل معین في بطاقة الوقت  من غیر المعقول أن تكون مثال وجود خطأ في المدخالت،

 ؛ساعة مثال لفترة یوم واحد 24أقل من الصفر أو أكثر من 

یتلخص ھذا األسلوب في قیام الحاسب بتوفیر تغذیة عكسیة عن : أسلوب التغذیة العكسیة الوصفیة - 

تي تم إدخالھا، فمثال عند تغذیة الحاسب برقم الحساب معین، یقوم الحاسب بإظھار اسم البیانات ال

 .الحساب، والذي یقارن باالسم الموجود في دلیل الحاسبات، للتأكد من أن أرقام الحساب كان صحیحا

بعض البنود تستخدم اختبارات التنقیح المبرمجة للتمییز بین البنود المقبولة والبنود المرفوضة، بحیث أن 

یدعى بالتدقیق ، أو تجمع للتدقیق بعد المعالجة وھو ما عن المعالجة حتى تدقق إما أن یتم احتجازھا

  .المستمر للعملیات

، المصطلحات توضح مع أمثلة في الجدول التالي یوجد ھناك أنواع أخرى عدیدة من تنقیح البیانات 

  . 79 الموضحة في القائمة نموذجیة لكن یوجد أیضا مصطلحات عدیدة لوصف نفس النوع من التنقیح

  بعض عملیات التنقیح على البیانات :03 جدول رقم

  مثال   الوصف  اسم االختبار 

  .دینار 1000الراتب  تجاوزن یأال یمكن   .اختبار فیما إذا كانت معقولة   المعقولیة 

  .12-1رقم الشھر یمكن أن یكون بین   .المنطقیةاختبار إذا كان الرقم مقبول من الناحیة   القبول 

  . یمنع إدخال العملیة من دون تحدید التاریخ   .متوفرةاختبار فیما إذا كانت كافة عناصر العملیة   الكمال 

یقوم البرنامج بإیجاد مجموع عنصر محدد في كافة   المجموع الرقمي 

  . العملیات

إیجاد مجموع المبالغ في العملیات المدخلة 

  .ومقارنتھ  مع المجموع المعد یدویا

إیجاد عدد السندات المدخلة ھذا الیوم ومقارنتھ   .یقوم البرنامج بعد العملیات المدخلة   عدد السجالت 

  .بعدد السندات المرسلة من قبل قسم المحاسبة

الزیادة في 

  اإلدخال 

إدخال معلومات إضافیة حول العنصر للتأكد من أن 

  .العنصر المطلوب ھو العنصر الذي تم إدخالھ 

إدخال اسم العمیل باإلضافة إلى رقمھ للتأكد 

  .من الرقم المدخل صحیح 

التأكد من أن العناصر المدخلة ھي عناصر لھا وجود   الوجود 

  . في الملفات

جل رقم العمیل المدخل یجب أن یقود إلى س

  .الملفالعمیل المطلوب في 

الحصول على اسم العامل من ملف العاملین الرئیسي   التغذیة الراجعة 

وذلك عند إدخال رقم العامل لتأكد من الوجود قبل 

  .  استمرار العملیة المعالجة

یقوم البرنامج بطباعة اسم العامل عند إدخال 

  .رقمھ

  

  . 397الصفحة  السابق،عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع  :المصدر
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وفق اإلجراءات الرقابیة البیانات التي وقعت بھا أخطاء یجب أن تعاد إلى األقسام المعنیة وتصحح 

 : 80التالیة

وأنھ  التحقق من المستندات األصلیة التي وقعت بھا أخطاء أو مخالفات قد تم إعادتھا إلى القسم المستفید، - 

 .ذلك من خالل إعداد سجل وبطاقات تبین حركة البیاناتقد تم تصحیحھا وإعادة تسلیمھا، ویتم 

التأكد من أن األخطاء التي وقعت أثناء تحویل البیانات إلى لغة اآللة قد تم تصحیحھا، وذلك من خالل  - 

 .فحص سجل األخطاء والذي یمكن من التعرف على األخطاء وتصحیحھا وإعادة تسلیمھا

  

  ت من دون مستنداتالرقابة على  المدخال   . ب

یتم إدخال العملیات مباشرة  المباشرة،نا تسمى أنظمة اإلدخال اوأحیفي أنظمة اإلدخال الخالیة من الورق 

تقدم األنظمة الخالیة من الورق  األصلیة،وتزول الحاجة لإلدخال من خالل الوثائق  ،من شبكة الحاسب

ناحیة أخرى یمكن أن ینشئ من ؛ درجة من األتمتة أعلى مما تقدمھ األنظمة المعتمدة على الورق

ومع التبادل اإللكتروني للبیانات وملقمي قاعدة ، ت وثم یعالجھا دون تدخل اإلنسانالكمبیوتر ھذه المعامال

، على سبیل المثال ر البیع تعالج بدون تدخل اإلنسانبیانات مالئمین فإن أوامر الشراء الواردة وأوام

الطلب فإن ملقم المخزون یرسل أمر شراء إلى ملقم  عندما یكون المخزون منخفض عن مستوى إعادة

عملیة التبادل اإللكتروني للبیانات من ثم یترجم ملقم الترجمة ھذه الرسالة ویرسلھا إلى ملقم االتصاالت 

في أنظمة التحدید األوتوماتیكي یتم تعلیم ؛ ت إلكترونیا إلى المورد المطلوبومن ثم یرسلھا ملقم االتصاال

نود األخرى بكود یمكن لآللة قراءتھ وأحد األمثلة على التحدید األوتوماتیكي ھو نظام نقطة البضاعة والب

اإلضافة إلى البیع المؤتمت الذي یستخدم فیھ موظفو المبیعات ماسحة ضوئیة لمسح كود المنتج المباع، ب

والفوترة للمعالجة زون ، ومن ثم یتم إرسال المعلومات عن العملیة إلى أنظمة المخبطاقة ائتمان العمیل

في أنظمة اإلدخال المباشرة تزول العراقیل في سیر البیانات بین األقسام وبالتالي انخفاض ؛ اإلضافیة

یتم إنجاز برنامج تنقیح البیانات غالبا عندما تدخل العملیة،  ؛األخطاء المرتكبة بسبب زوال مصادر الخطأ

وفي حالة كانت المعالجة في وقت .حالما تقبل العملیة فإنھا یمكن أن تعالج إما فورا أو في وقت الحق

  .81 الحق فإنھ یمكن إنجاز تنقیح إضافي للبیانات
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 الرقابة على المعالجة .2

 نشأةأھم أنواع الرقابة على الحاسوب، وبدون ھذا النوع من الرقابة فإن الم تعتبر الرقابة على التشغیل من

، ولھذا یجب صعوبة اكتشاف الفشل واالنحرافات، وكبیرة نتیجة التشغیل غیر الصحیح تتعرض لخسائر

، والتأكد من أن دارة قد تم تطبیقھا بصورة كاملةالتأكد أن جمیع إجراءات التشغیل الموضوعة من قبل اإل

ومخولة من سلطة لھا حق  المعلومات التي تم تشغیلھا صحیحة وسجلت في الوقت المناسب وكاملة

ولھذا فإن األخطاء الموجودة في المدخالت ستنعكس على التشغیل وعلى المخرجات، أما  ،التخویل

   . 82ل ة التشغیل فھي إما أخطاء في المدخالت، أو نتیجة أخطاء فنیة في وحدة التشغیلاألخطاء في مرح

ویطلق أحیانا على عناصر رقابة التشغیل مصطلح عناصر رقابة البرمجة فھي تتكون من برامج تطبیقیة 

، وترسل رسالة خطأ إذا وجدت أخطاء الكتشاف أنواع معینة من األخطاء تقرأ بیانات المدخالت وتختبرھا

وعموما ، التحدیث المعلومات عند تشغیلفي البیانات، وتقوم ھذه البرامج أیضا باختبار أخطاء معینة في 

وازدواج  یتم تصمیم عناصر التشغیل لمنع واكتشاف أشكال معینة من األخطاء مثل أخطاء عدم اكتمال

تشغیل عملیات اإلدخال، وأخطاء تشغیل وتحدیث ملف بالخطأ، وأخطاء تشغیل مدخالت غیر منطقیة أو 

  .  83علیھا أثناء التشغیل ، وأخطاء ضیاع البیانات أو التشویشغیر معقولة

وتھدف إلى توفیر درجة تأكد معقولة من تنفیذ عملیات معالجة البیانات إلكترونیا للتطبیقات المحددة، 

ولذلك یجب التأكد من صحة  العملیات،عالجة كافة بمعنى معالجة العملیات كما صرح بھا وعدم إغفال وم

  .عد المستخدمة في عملیات المعالجةالبرامج والقوا

  :84تشمل التأكد منو 

 ؛امج المطلوب لعملیة المعالجة ھو البرنامج الذي تم استدعائھنأن البر - 

 ؛أن الملفات التي یجب معالجتھا ھي الملفات التي تمت علیھا المعالجة - 

 ؛وجود ضوابط رقابیة في البرنامج تمنع حدوث األخطاء أثناء عملیات المعالجة - 

للتدخل في عملیة البرنامج أثناء عملیة بوظائف تمكن من تسجیل أي محاولة المعالجة امج تزوید بر  - 

  .المعالجة

تزوید برنامج المعالجة بإجراءات التحقق من ھویة المستخدم من خالل كلمة السر وصالحیة استخدام  - 

 .    كود العملیة 

ند المدخل یجعل ھذه العملیة عدم قبول المدخالت إال إذا كانت تامة، بمعنى أن أي نقص في البیانات المست - 

 .غیر قابلة للمعالجة

إجراء مقارنة بین الملفات المختلفة مثل البیانات الواردة في فاتورة المورد یجب أن تتطابق مع بیانات  - 

 .ملف أوامر الشراء

مطابقة البیانات بین تطبیقین مختلفین، مثال عدد العاملین في برنامج الرواتب واألجور یجب أن یتطابق  - 

 .مع العاملین في تطبیق الموارد البشریة

اختبار معقولیة عملیة المعالجة، مثال إذا ظھر نتیجة عملیة المعالجة أن رصید المخزون سالب، عندئذ  - 

 .یجب أن یتم إظھار رسالة تحذیریة أن ھناك شيء ما خطأ
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  .  164 -163،الصفحة 1998التمیمي ھادي، مدخل التدقیق من الناحیة النظریة و العلمیة ،مركز كحلوت للكتب عمان   
83

   ، الصفحة2005ثناء علي القباني، الرقابة المحاسبة الداخلیة في النظامین الیدوي و اإللكتروني، الدار الجامعیة اإلسكندریة   
84

  .400 -399السابق، الصفحة  عبد الرزاق محمد قاسم، المرجع 



بیئة المعالجة اآللیة للبیانات ونظام الرقابة الداخلیة: الثاني الفصل  

 

68 
 

  : 85على التشغیل وھي أخرى وأیضا ھناك إجراءات رقابیة

 حیث تعتبر ھذه المخرجات دلیال على ما حدث أثناء التشغیل في : الیدوي لمخرجات التشغیل الفحص

 ؛داخل الحاسب

 وأن البیانات في ھذه ات یتم تشغیلھا وفقا لتوالي معینحیث أن العملی: استخدام االختبارات المتوالیة ،

 ؛ھا للتحقق من الترتیب أو التواليالحالة یمكن اختبار

  مثل مقابلة األسماء والرموز البریدیة مع أسماء الموردین والرموز السابقة على  :لةالمقاباستخدام

 ؛الدائنینتحدیث ملف 

 بل التشغیل وتقاریر بعد التشغیلذلك استخدام تقاریر قبویقصد : خدام التقاریر القبلیة والبعدیةاست ،

حیث یتم وضع ملخص لمحتویات الملف قبل التشغیل وبعد التشغیل للتأكد من أن التشغیل ال یتضمن 

 .          أخطاء أو مخالفات 

  

 الرقابة على المخرجات  .3

 ،وھي أنظمة مصممة من أجل فحص نتائج معالجة وتشغیل البیانات والتحقق من صحة المخرجات

ید دقة مخرجات عملیات معالجة البیانات مثل قوائم الحسابات أو وتھدف الرقابة على المخرجات إلى تأك

الملفات الممغنطة أو الشیكات المصدرة وتداول ھذه المخرجات بواسطة األشخاص  التقاریر أو أشرطة

  :86أنالمصرح لھم بذلك، وبذلك یجب التأكد من 

 ؛وجود نماذج ثابتة ألشكال التقاریر - 

 ؛المخزنة في الملفات إن محتوى التقاریر یعكس البیانات - 

 ؛ص الذین یملكون حق اإلطالع علیھاإیصال التقاریر إلى األشخا - 

 .حافظة على مواعید إصدار التقاریرالم - 

وتمت  ،یجب أن تضمن ھذه اإلجراءات بأن األخطاء قد مرت خالل أنظمة الرقابة الداخلیة وصححت أي

      المصححة إعادة إدخالھا بدقة إلى النظام من أجل أن تتم معالجتھا مرة أخرى، وھذه البیانات 

والمعدلة یجب أن تكون قد خضعت لالختبار نفسھ الذي خضعت لھ البیانات األصلیة إضافة لذلك فإن 

تتم  ،خصتوزیع المخرجات یجب أن تتم مراقبتھ من أجل تخفیض خطر توصیل معلومات غیر مر

  .اإلشرافمراقبة توزیع المخرجات من خالل التوثیق و
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  : 87 وھناك عدة أسالیب للرقابة على المخرجات أھمھا

وتتم الرقابة على المخرجات : أسطوانات وشاشات عرض المخرجاتأسالیب الرقابة على أشرطة و  - أ

خزین سواء وسیلة الت البیانات إلىة المركزیة لمعالجة عملیة نسخ البیانات مباشرة من الوحد أثناء

، وذلك باستخدام أسالیب رقابة آلیة مثل و أي وسیلة حفظ أخرىأ، و أسطواناتأكانت أشرطة 

دم وقوع أخطاء ، وذلك بھدف التأكد من عارات المضاھاة الزوجیة والفردیة، ومقاطع االختباراختب

، ومن أسالیب الرقابة األخرى على نسخ المخرجات على األشرطة واالسطوانات أثناء عملیة النسخ

، حیث ینتج عن ھذه تھدف إلى التحقق من صحة المخرجاتاستخدام طریقة التسجیل المزدوج، والتي 

، وأحدھما یتمثل المخرجات األصلیة المزدوج وجود تكرار في المخرجاتالصیغة من التسجیل 

ینھا ، ومن ثم یمكن إجراء المقارنة بى مسجلة على الشریط أو األسطوانةواألخر، المخزنة في الذاكرة

 ، إذا لم تتطابق بیانات المخرجات دل ذلك على وجود عطل فيللتأكد من صحة نسخ المخرجات

قسم الصیانة الفنیة لعالج ھذا  إلى، مما قد یتطلب الرجوع أجھزة استخراج وتسجیل المخرجات

من أسالیب الرقابة على المخرجات التي  ،ا النوع من المقارنة اختبار الصدىالخلل، ویطلق على ھذ

 :تعرض على شاشة العرض األسالیب التالیة 

 ؛أن یقتصر العرض على وحدات طرفیة معینة - 

یسمح بعرض المواد ذات الحساسیة فقط على الوحدات الطرفیة التي یمكن من خاللھا تحقیق  أن - 

 ؛سیطرة مناسبة على خصوصیة المعلومات

 .العرضأن ال یظھر الرقم السري للمستخدم على شاشة  - 

  

  الرقابة على المخرجات المطبوعة أسالیب  - ب

  :  88یليمن أوجھ الرقابة على المخرجات المطبوعة االھتمام بما 

، یادةز، بحیث ال یطبع إال العدد المطلوب من النسخ دون النسخ التي تتم طباعتھا نین عددضرورة تق - 

فإذا طبع عدد زائد من النسخ فیجب التخلص منھ طبقا إلجراءات المتبعة في ذلك، وینصح بالتخلص 

من التقاریر الحساسة بإتالفھا في أجھزة خاصة لھذا الغرض، وال یجوز إلقاؤھا في سلة المھمالت 

 .ا بما یضر مصالح المنشأةاستخدامھحتى ال یمكن استرجاعھا والحصول علیھا، ومن ثم 

یجب أن تحاط نماذج المستندات المطبوعة مسبقا، وبصفة محددة نماذج مستندات الحركة مثل حركة  - 

الشیكات وأوامر البیع بعنایة مناسبة وأن یتم إصدارھا فقط عند الحاجة إلیھا لالستخدام المرخص، 

ل خروج ھذه النماذج واألشخاص الذین یویجب أن یحفظ سجل بكل نوع من تلك النماذج، وتسج

  .یجب المحاسبة على النماذج التالفةاستلموھا، كما 
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  :الرقابة على توزیع المخرجات  . ج

ألشخاص المصرح وتھدف الرقابة على توزیع المخرجات إلى العمل على توزیع مخرجات النظام على ا

غیل وصف تتضمن وثائق التشولكي تحقق ھذا الھدف ال بد أن  ،وتوزیعھا في الوقت المناسب لھم بذلك،

إجراءات توزیع مخرجات كل تطبیق على حده، بحیث یمكن توزیع كافة المخرجات على األشخاص 

  :89المصرح لھم بذلك، وتتضمن ھذه اإلجراءات ما یلي

 ؛المخرجاتقائمة فحص التوزیع والتي تحدد المستلم المصرح لھ لكل مفردة من  - 

والقسم التابع لھ  المسلم،واسم  التقریر،حدد اسم وت المخرجات،والتي یتم إلحاقھا بنسخ  التمویل،قوائم  - 

 ؛البریديوالعنوان 

كما  المخرجات،وتاریخ توزیع كل نسخة من  المستلم، الوصول،وتوزع فیھ جھة  التوزیع،سجل  - 

 ؛االستالمینبغي أن یوقع المستلم بما یفید 

وذلك للتأكد من أن المخرجات قد تم  التوزیع،التحقق من مدى توافق سجل التوزیع وقائمة فحص  - 

 ؛لھاتوزیعھا وفقا لما ھو مخطط 

للتأكد من أن المخرجات التي استلمتھا األقسام المستفیدة ھي نفسھا التي تم  التحویل،فحص قائمة  - 

 ؛اإللكترونيتحویلھا من قسم التشغیل 

قد تم استالمھا في التوقیت وذلك لتأكد مما إذا كانت كافة التقاریر والمستندات  التوزیع،فحص جدول  - 

              .لھاالمحدد 
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  الرقابة الداخلیة في بیئة المعالجة اآللیة للبیانات  نظام فعالیة: المبحث الثالث

ال تختلف أھداف نظام الرقابة الداخلیة في ظل المعالجة اآللیة للبیانات عنھا في ظل المعالجة الیدویة 

التأكد من و ،دقة البیانات المحاسبیة وكفاءة استخدامھا، فعالیةو المحافظة على األصولیھدف إلى فكالھما 

المعالجة  في ظلنظام الرقابة الداخلیة  للحكم على فعالیةداریة والقانونیة، وبالسیاسات اإل درجة االلتزام

  .الرقابة الداخلیةنظام على كل ھدف من أھداف ھذه البیئة اآللیة للبیانات سندرس أثر 

وزیادة  المعالجة اآللیة للبیانات في ضمان استعمال أصول المنشأة بكفاءة وفعالیةقدرة : األولالمطلب 

  حمایتھا

نقلة نوعیة في طرق اإلنتاج باستخدام اآلالت، اتجھت جھود بعد الثورة الصناعیة وما صاحبھا من 

الباحثین نحو ابتكار أنواع جدیدة من اآلالت واألجھزة اآللیة لتقوم بأعمال كانت تنجز یدویا، ولتحل ھذه 

اآلالت محل اإلنسان في معالجة البیانات وإیجاد الحلول السریعة للمشكالت المعقدة، بدقة وإتقان وإنتاجیة 

وتمیزا لھذه الفترة عن سابقتھا سمیت بالثورة التكنولوجیة لتحل اآلالت واألجھزة اآللیة محل  أفضل،

اإلنسان لیس فقط في معالجة البیانات وتقدیمھا لإلدارة، وإنما لتقوم أیضا بعملیات التشغیل والتصنیع 

فاجئة وأسبابھا؛ إلى جانب األوتوماتیكي ونقل المواد وتخزینھا والرقابة علیھا، واإلنذار عن األعطال الم

 على اإلنتاج وتحدید السلع وأوزانھا وأحجمھا ثم عملیات التغلیف والتعلیب وتسلیم المنتجات الرقابة

  .وتنظیم عملیة النقل والتصدیر

إن تنظیم عملیات المنشآت وأنشطتھا المختلفة واستغالل أصولھا ومواردھا المتاحة بكفاءة وفعالیة  

كم ھائل من البیانات والمعلومات، ومن أمثلة  ر المختلفة المحاطة بھا، یحتاج إلىوحمایتھا من المخاط

ھذه البیانات عدد اآلالت واألجھزة وطبیعتھا ومتابعة كشوف مراقبتھا وصیانتھا وإصالحھا ومتابعة  

نھم، مع إھتالكھا وتحدید قیمتھا، المعدات واألدوات ونوعیتھا، عدد العمال الالزم ودرجة مھارة كل فئة م

تحدید عدد أیام العمل الفعلیة واإلجازة العادیة والمرضیة، إضافة إلى األمومة وإصابات العمل والغیابات 

الطارئة، تدفق المواد وترتیبھا والرقابة علیھا، وتأمین ورود المواد األولیة والنصف مصنعة والمواد 

المستلزمات كافة في الوقت المحدد، ضبط إعادة طلب  المساعدة بالكمیة والنوعیة ومصادر شرائھا،

وضمان استمرار العملیة اإلنتاجیة دون انقطاع، تنفیذ مھام الرقابة على المخزون من حیث الحد األعلى 

والحد األدنى ومعدل الصرف وزمن إعادة الطلب، تحدید حجم طلب المواد من الموردین وضبطھ حسب 

د إلى المخازن والتأكد من مواصفاتھا وتجھیزھا أمام نوع اإلنتاج، تخطیط الزمن الالزم لوصول الموا

خطوط اإلنتاج، صعوبة التعرف على قیمة المخزون بعد إضافة مواد جدیدة إلیھ، أو سحب مواد منھ، 

فإذا اعتبرنا أن المخزون یحتوي على آالف األنواع من المواد ولكل نوع من ھذه األنواع بطاقة یسجل 

ومیا، كیف یمكن لفرد أو مجموعة من األفراد الحفاظ على ھذا المخزون علیھا حركة الصادر والوارد ی

وإدارتھ بشكل جید وفعال وكیف یمكن تجنب المشاكل والمخاطر التي قد تحدث من تعرض المواد للتلف 

وغیرھا من البیانات والمعلومات والتي تختلف حسب طبیعة كل  ...والتقادم أو التالعب واالختالس،

  .  تاج إلى جھد بشري كبیر في معالجة ھذه البیاناتوھذا یح منشأة،
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أما بعد استخدام نظم المعالجة اآللیة للبیانات وشبكات االتصال والنظم الفرعیة المتكاملة المتصلة 

باألجھزة واآلالت الحدیثة، وإحاللھا محل الكثیر من الجھد البشري، والتي تقوم بتجمیع البیانات وتحلیلھا 

ء العملیات الحسابیة والمعادالت الریاضیة علیھا لتصبح جاھزة، ولتحدید عدة خیارات وتسجیلھا وإجرا

وبدائل یجب المقارنة فیھا بینھا ومن ثم اختیار البدیل األفضل واألنسب ووضعھ موضع التنفیذ وكذلك 

  :اإلشراف على العملیات واألنشطة المختلفة للمنشآت مثل

ھزة حدیثة، والرقابة علیھا من خالل اتصالھا مباشرة مع نظم طرق إدارة أصول المنشأة من آالت وأج

المعالجة اآللیة ونقل كل البیانات والمعلومات المتعلقة بنشاطھا من نسبة إسھتالكھا وطاقتھا وسرعتھا 

كل وحجم استخدامھا باستمرار، وكذلك اإلبالغ عن إي أعطال فیھا وأسبابھا والتحكم في طرق إنتاجھا بش

  .  فعالیة من خالل معاییر والمقاییس التي تتضمنھا برامج التشغیل اآلليو تشغیلھا بكفاءة آلي مما یضمن

طرق إدارة المخزون والرقابة علیھ من خالل االتصال بالموردین بواسطة الحاسوب وعبر الشبكة 

واألدنى وطلب المواد بالكمیة والنوعیة والزمن المحدد ودون وجود مستندات ورقیة، تحدید الحد األعلى 

لكل صنف وغیر المسموح بتجاوزه آلیا، وعند بلوغ المواد الحد األدنى ألي صنف وفي مكان تخزینھ 

جھاز الرقابة المعني بذلك إشارات إنذار بشكل معلومات یحدد فیھا رقم الصنف والمكان  یصدر

عادة طلبھا من المخصص لھ والكمیة المطلوبة منھ ویقوم الحاسب بنقل ھذه المعلومات بصیغة أوامر إل

ر من المعالجة یوف ھذا النوع ،المورد من جدید وضمان سیر العملیة اإلنتاجیة دون انقطاع أو تعطل

یجعل الشركة أكثر قدرة على المنافسة، كذلك تساعد الشركات على تخفیض المخزون وتطبیق والوقت 

  .الحاجة دسیاسة الشراء عن

المتطورة ونظم المعالجة اآللیة في تنظیم عملیة البیع، حیث تتوضع إن المنشآت التي تستخدم الحاسبات 

السلع في رفوف وواجھات محددة لكل صنف ویحمل كل رف السعر المحدد للسلع المتماثلة، وكل سلعة 

تحمل السعر المحدد لھا مع رمز إلكتروني؛ بعد أن یقوم الزبون بجمع حاجیاتھ في عربات یتقدم إلى 

جھاز المسح لیقوم النظام بشكل آلي بإدراج السلع على  م صاحب الصندوق بتمریرالصندوق للدفع یقو

السلع كافة في قائمة حساب وتسجیلھا بالرمز والسعر وتقدیمھا للزبون، وإذا كان ھناك بعض السلع 

 عندھا  یصدر النظام إشارات إنذار بأن الحساسة والدقیقة والتي لم یضعھا الزبون في عربة التسوق،

سلعة أو أكثر لم یتم تسجیلھا لدیھ و یبقى یصدر إشارات صوتیة حتى یتم إظھارھا وتسجیلھا لدیھ  ھناك

أي یقوم النظام اآللي بترمیز السلعة وتسعیرھا وجمع قیمتھا وتقدیم الفاتورة للزبائن، كذلك یقوم بإرسال 

ات، تخفیض قیمة وكمیة المعلومات إلى إدارة قسم المحاسبة إلضافة قیمة كل عملیة بیع إلى اإلیراد

البضاعة المباعة فورا من حساب المخزون، یعمل على إعادة طلب البضاعة من الموردین أو من 

مخزون المنشأة إذا ما وصل المخزون إلى حد إعادة الطلب، إرسال المعلومات إلى حاسب اإلدارة العلیا 

  .وتخزینھا إلى حین الطلب علیھا تتضمن العملیات كافة التي تمت بعد تنقیتھا واختصارھا وتجھیزھا

أیضا من خالل ھذا النظام یتم دفع الحساب من قبل الزبائن بواسطة بطاقات االئتمان ویقوم بخصم القیمة 

حساب المنشأة وبھذا یخفض تكلفة أخطار نقل األموال إلى  في من حساب الزبائن فورا وإدخالھا

  .الصندوق المركزي للمنشأة ومنھ إلى البنك
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إرسال معلومات موجھة إلى الموردین عن واقع بیع منتجاتھم، : فیما یتعلق بالبیئة الخارجیة فیتضمن أما

وتفید ھذه المعلومات في رقابة المنافسة ومدى قدرة المورد على تسویق السلع وخاصة الجدیدة منھا 

على موقف وإنتاج  ودرجة نجاح الحمالت اإلعالنیة، إرسال المعلومات إلى معاھد بحوث السوق لإلطالع

  .وبیع السلع والخدمات، وكیفیة إنفاق المستھلك لدخلھ

وال یقتصر نظام المعالجة اآللیة للبیانات على عملیة اإلنتاج والبیع المادي فقط وإنما یمتد لیطال اإلنتاج 

ت الخدمي أیضا وتلبیة حجات المستھلكین وتقدیم ما یطمحون إلیھ مع الخدمات الذاتیة؛ ففي للوالیا

بتشغیل إحدى عشر ألف جھاز للصراف اآللي خدمة ) أي دي أس(المتحدة األمریكیة تقوم شركة 

للزبائن، حیث تتحطم مئات السنین من التقالید واألعراف المصرفیة بفعل منافسة تأتي من مصادر لم 

ماركت یسبق ألحد أن یتخیلھا، وعلى األخص توضع ھذه األجھزة في مجمعات البیع الكبیرة والسوبر 

وتحت وتتوضع في أماكن بعیدة عن المصارف والبنوك لتقوم بتقدیم الخدمات وفق إدارة آلیة متطورة 

إشراف نظام رقابي مركزي یعمل بدقة وإتقان بعیدا عن المؤثرات البشریة أو المستندات الورقیة، ففي 

لمالي كانت ھناك الوقت الذي بدأت بعض المصارف تعاني من انخفاض إنتاجیتھا وتدھور مركزھا ا

حاجة المجتمع وتعمل بالوقت نفسھ  لتلبیةاآللیة،  المعالجة نظم أفكار وأسالیب جدیدة إلدارتھا باستخدام

على توسیع دائرة عملھا على نحو أوسع وأشمل في مناطق بعیدة وجدیدة تمكنھا من زیادة إیراداتھا 

   .90 والتحریر الكامل لحركات األشخاص والمعامالت الورقیة والبیانات في تسویق خدماتھا

  :فرضیة التالیةمما سبق ومن خالل الدراسة النظریة السابقة یمكن صیاغة ال

  " تھاحمایو وفعالیة بكفاءة المنشأة ل أصولاستعما تضمن نظم المعالجة اآللیة للبیانات" 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .195، الصفحة 2000، العدد الثاني،16یونس عواد، أثر المتغیرات التكنولوجیة في وظیفة الرقابة في المشروعات االقتصادیة، مجلة جامعة دمشق، المجلد  90
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 المحاسبیة قدرة المعالجة اآللیة للبیانات في ضبط الدقة في البیانات  :الثانيالمطلب 

والتي قد یقف اإلنسان أمامھا عدة  ،إن الكمبیوتر یعمل بسرعة فائقة إلنجاز العملیات الحسابیة في دقائق

، بشكل أدق استرجاع ھذه المعلومات كلما دعت الحاجة إلیھا، ولحفظ في الذاكرةاأشھر مع قدرة عالیة في 

سوف یساعد في تحسین دقة البیانات ، إن استخدام الكمبیوتر في معالجة البیانات المحاسبیة دون أخطاءو

یانات المالیة بشكل ابة الیومیة من خالل الحاسوب ومعالجة البالمحاسبیة، عن طریق التحول نحو الرق

انخفاض احتمال حدوث األخطاء التي كان یرتكبھا أكثر ثباتا واتساقا، وبالتالي تفادي األخطاء البشریة و

اإلنسان في ظل الرقابة التقلیدیة، وھذا من خالل اختبار تلك البیانات بشكل مالئم قبل أن یتم وضعھا محل 

تخدام، كما یتم في ظل ھذا النظام حمایة التشغیل والمعالجة لتلك البیانات بشكل مناسب من خالل االس

الرقابة المبرمجة والتي تساعد على اختبار التحقق من توازن كل عملیة مالیة یتم معالجتھا وبالتالي تكون 

ذه الرقابة أثناء تنفیذ تتم ھ، احتماالت حدوث تحریفات سیكون أقل، واحتماالت اكتشافھا ستكون أكبر

العمل، فھي تھدف إلى اكتشاف االنحراف أو الخطأ وقت حدوثھ وتجنب مضاعفاتھ وأثاره التي قد تكون 

 ،، كما تھدف ھذه الرقابة إلى التحقق من أن العمل یؤدي بطریقة مناسبة كما ھو مخططشركةالسلبیا على 

قتھا المناسب لمستخدمیھا في المستویات اإلداریة توصیلھا في ولتوفیر المعلومات المالئمة والمناسبة و

مما یؤدي إلى تحسین القرارات اإلداریة، المبنیة على معلومات أكثر موضوعیة، وأقل عرضة المختلفة 

  .للتحریف

  : 91وتتضمن التحسینات واالمتیازات التي تطرحھا بیئة المعالجة اآللیة للبیانات ما یلي

 ؛كبیر من العملیات المعقدة في وقت محدود وبتكلفة صغیرة القدرة على تشغیل حجم 

  القدرة على تحسین وتطویر أسالیب الرقابة الداخلیة عن طریق االستفادة باإلمكانیات التي یتیحھا

 ؛الحاسب اآللي للرقابة الذاتیة على عملیات التشغیل الیومیة

 على الحاسب اآللي في تشغیل البیانات تنعدم تقریبا األخطاء الحسابیة والتشغیلیة نتیجة االعتماد 

 ؛وانخفاض االعتماد على العنصر البشري

 والناتجة بصورة أساسیة عن محدودیة  ،أیضا تنعدم تقریبا أخطاء المعالجة المختلفة للعملیات المتماثلة

واسترجاع  تخزین على وقدرة األخیر ،إمكانات العنصر البشري بالمقارنة بإمكانات الحاسب اآللي

 ؛ر كبیر من المعلومات والبیانات مما یضمن المعالجة المتسقة للعملیات المتماثلةقد

  ارتفاع جودة قرارات اإلدارة العلیا كنتیجة طبیعیة الرتفاع جودة المعلومات التي یقدمھا الحاسب

 . اآللي بعد تشغیل البیانات بصورة دقیقة

إلى حدودھا الدنیا عن طریق تخفیض حجم  تخفیض األخطاءویساعد التبادل اإللكتروني للبیانات في 

اإلدخال الیدوي للبیانات، مثال عندما ترسل شركة ما إلكترونیا أمر شراء إلى شریكھا التجاري في التبادل 

اإللكتروني، فإن الشریك یستخدم أمر الشراء األتي إلیھ إلنشاء أمر البیع تلقائیا، بینما في ظل النظم 

راء على الورق ویضطر المورد إلى إعداد أمر البیع أي إدخال بیاناتھ بشكل الیدویة یتم إرسال أمر الش

 . یدوي إلى النظام 

  :مما سبق ومن خالل الدراسة النظریة السابقة یمكن صیاغة الفرضیة التالیة

  "ضبط الدقة والثقة في البیانات المحاسبیةتعمل المعالجة اآللیة للبیانات على "

                                                           
91

      .307-306، الصفحة 2003ي المراجعة المتقدمة ،الدار الجامعیة اإلسكندریة، مصرعبد الوھاب نصر علي، شحاتھ سید شحاتھ، دراسات ف  
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 بالسیاسات اإلداریةقدرة المعالجة اآللیة للبیانات في زیادة التأكد من درجة االلتزام : ثالثالمطلب ال

   والقانونیة

السیاسات اإلداریة  ،شبكات االتصالووتكنولوجیا المعلومات  ،للبیاناتالمعالجة اآللیة  أكسبت نظم

على  ،حسب الظروف والمستجدات ،عة والدقة في اإلنجازرلمرونة والتكیف والسا عناصر ،للمنشأة

فرضت عكس الطرق التقلیدیة المعتمدة على البرامج والجداول والمیزانیات الجامدة والمحددة، ھذه البیئة 

على اإلدارة إعادة صیاغة سیاستھا من جدید بما یتفق مع المعاییر والمقاییس التي تنسجم مع األھداف، 

كي  ،لتقنیات الحدیثةالتنظیمات اإلداریة واألسالیب وفقا وتصمیم  ،ووضع ھیكلیة المتابعة واإلشراف

وصوال إلى الغایات والمقاصد النھائیة والتي ترغب بالوصول إلیھا، وھذا  ،تتمكن من تنفیذ مھام متكاملة

وھذا  ،إسراف في الموارد، وتجنب أي والطرائق األفضل واألكثر فعالیة اآللیة باستخدام األسالیب والنظم

 تكنولوجیاوالعلمي وتنظیم ثورة المعلومات التكنولوجي نتائج التقدم  استیعابال یتحقق إال من خالل 

 ،خبراتالموارد والعاملة البشریة والقوى الآالت والتي تمكنھا من إستغالل طاقتھا المتاحة من االتصال، 

المستوى وصول إلى للمنشأة والة لتحقیق السیاسات اإلداریة والقانونی ،االستغالل األمثل والرشید

 د أحدثت الكثیر من التغیرات في أداءاألداء، إن نظم المعالجة اآللیة وتكنولوجیا االتصال ق من المطلوب

ھذه المنشآت والرقابة على ھذا األداء، فقد حول الھیكل الھرمي التقلیدي للوحدات التنظیمیة إلى ھیكل 

األھداف وفق المعاییر والمقاییس التي وضعتھا تتكامل فیھ الجھود لتحقیق  ،شبكي متشابك األطراف

ثم التحقق من تنفیذھا من خالل دمج تبادل المعلومات بین مراكز األداء ومراكز اتخاذ  اإلدارة، ومن

ربط الوحدات التنفیذیة یة التي تمر بھا ھذه المعلومات وذلك تخفیض عدد المستویات التنظیمالقرار وك

علومات عن ھذا األداء لمستویات العلیا لإلدارة بقصد اختصار الزمن الالزم بین أداء العمل ووصول المبا

التخطیط والمتابعة  ، وأیضا تركیز اھتمام اإلدارة العلیا على نشاطةالمختص ةاإلداری إلى المستویات

إلى ح االنحرافات إن وجدت، باإلضافة من ثم تصحیو والقانونیة االلتزام بالسیاسات اإلداریة التقییمو

بعیدا عن المؤثرات الشخصیة  السرعة في اتخاذ القرارات واالستجابة في وقت قصیر بشكل آلي

شبكات االتصال ساھمت اآللیة للبیانات ونظم المعالجة ؛ أي أن اللوائحلقوانین وااإلجراءات الروتینیة وو

ید األھداف ووضع المعاییر خطیط ووضع السیاسات وتحدفي تركیز جھود اإلدارة العلیا في عملیة الت

التي  الدقیقة وھذا من خالل الكم الھائل من المعلومات ،نحھا إمكانیة المتابعة واإلشرافوم لبلوغھا

  .معالجة اآللیةمن خالل نظم الیوفرھا الحاسب 

  :مما سبق ومن خالل الدراسة النظریة السابقة یمكن صیاغة الفرضیة التالیة

الموضوعة  االلتزام بالسیاسات اإلداریةدرجة تأكد من لل للمنشأةتمنح المعالجة اآللیة للبیانات فرصة "
              "مسبقا
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        خالصة

بعد التعرف على بیئة المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة وتفھم طبیعتھا ومكوناتھا ومیزاتھا   

 تحول دون وقوع تلك، واإلجراءات الرقابیة العامة والتطبیقیة التي وأسبابھا والمخاطر المحیطة بھا

المخاطر التي یجب على المنشآت وضعھا؛ المعرفة التي تمكننا من أداء المھام الملقاة على عاتقنا بالكفاءة 

 والفعالیة المطلوبة، كمحاسبین لتقدیم المعلومات الموثوقة للمساعدة في اتخاذ القرارات، أو كمراجعین

  .للحسابات إلبداء رأي فني محاید على صحة ومصداقیة القوائم المالیة والتي ھي مخرجات ھذه البیئة

استنادا على الدراسة النظریة للفصل األول والثاني قمنا ببناء ثالث فرضیات تفصل العالقة   

أثر المعالجة اآللیة  بین بیئة المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة وأھداف نظام الرقابة الداخلیة، لقیاس

                    .  للبیانات المحاسبیة على فعالة نظام الرقابة الداخلیة والتي یتم تطبیقھا في الفصل الثالث




