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  -باتنة - للبحث في الوكالة التجاریة التصاالت الجزائر التطبیقیة الدراسة :الفصل الثالث

  تمھید 

المعالجة اآللیة و في الفصل األول لرقابة الداخلیةلكل من نظام ا بعد استعراض األسس النظریة

 رفضأو  قبول والختبارالنظریة  أساس الدراسةفي الفصل الثاني وبعد بناء الفرضیات استنادا على للبیانات 

إلى استقراء الجوانب التطبیقیة للموضوع، بدراسة حالة الوكالة  ، ارتأیناالمتوصل إلیھا نظریا الفرضیات

في ظل  الرقابة الداخلیةنظام وسیقوم البحث على أساس دراسة واقع  ،تصاالت الجزائرشركة االتجاریة ل

ة واالستعانة ببیانات وسجالت ووثائق الشركة التي معتمدین على المالحظة الشخصیالمعالجة اآللیة للبیانات 

كأدوات لجمع المعلومات المطلوبة والتي یتم من  ،تشرح مبادئ ومعاییر النظام الخاص بمعالجة بیاناتھا

في واقع عمل ھذه فعالیة نظام الرقابة الداخلیة على  المحاسبیة تخاللھا إبراز أثر المعالجة اآللیة للبیانا

  .شركةال

بھا من خالل التعریف  ،اتصاالت الجزائر لشركة عام تقدیم على الفصل في المبحث األولیحتوي ھذا 

محل لوكالة التجاریة ل عام تقدیم التنظیمي وللوحدات التابعة لھا، ثم ھاھیكلوونشأتھا وإطارھا القانوني 

 نظام المعالجة اآللیة على الدراسة من خالل التعرف على مھامھا وھیكلھا التنظیمي، ومن ثم التعرف

المطبق، أما في المبحث الثاني نتناول الدراسة المیدانیة في الوكالة التجاریة من خالل دراسة أثر نظام 

ي المبحث الثالث واألخیر نقوم المعالجة على أھداف نظام الرقابة الداخلیة وتطبیق الفرضیات السابقة، وف

 .   بتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة التطبیقیة
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   الجزائر اتصاالت شركةتقدیم  :األولالمبحث 

 نشأتھا وإطارھا القانونيوشركة الالتعریف ب نقوم في ھذا المبحث بتقدیم شركة اتصاالت الجزائر من حیث

على مستوي المدیریة العامة والمدیریات اإلقلیمیة والوحدات  وھیكلھا التنظیمي وطبیعة نشاطھا وتطلعاتھا،

، من حیث نشأتھا وھیكلھا باتنة –تقدیم الوكالة التجاریة التصاالت الجزائربالوالئیة، ثم بعد ذلك قمنا 

الذي یقوم بتسییر وتنظیم بشكل عام و GAÏAتقدیم نظام المعالجة اآللیة التنظیمي ثم بعد ذلك تطرقنا إلى 

  .وبین اإلدارة العلیا التجاریة التصاالت الجزائربین مختلف مصالح وأقسام الوكالة  عملال

  

   وإطارھا القانوني ونشأتھا اتصاالت الجزائر شركةبف یتعرال :األولالمطلب 

 عن نشأتھا نبذة تاریخیة  .1

المواصالت و ، تحت رعایة وزارة البریدبالشبكاتتلك المتعلقة  ىكانت األنشطة البریدیة واالتصاالت وحت

الذي حدد القواعد العامة الخاصة  2000-03، تاریخ إعالن القانون رقم 2000أوت  05وھذا إلى غایة 

وتبعا لھذا التغییر المخطط من طرف الحكومة وفي إطار إعادة تنظیم عمیقة لقطاع ، بالبرید واالتصاالت

، 2000-03رقم القانون بالنمو في محیط أكثر تنافسیة والشفافیة،  ا األخیر، لیسمح لھذالبرید والمواصالت

القانونیة والتنظیمیة الخاصة بھذا  سمح بحریة الدخول في قطاع االتصاالت لكل المتعاملین الممتثلة لألوامر

  .ھي سنة تثبیت وتنظیم اتصاالت الجزائر 2002، وبھذا فإن القطاع

 بدأت، وتنفیذ ھذه األنشطة 2001أوت  11طار القانوني كشركة ذات أسھم في اتصاالت الجزائر امتلكت اإل

وممتلكات إدارة  ، الخاص بتقسیم أفراد02-04، وتبعا لإلعالن عن القرار التنفیذي 2002 جانفي 06 ذمن

  .1البرید والمواصالت

     اتصاالت الجزائر شركة لتسییر اإلطار القانوني .2

  : 2اإلطار القانوني التالياتصاالت الجزائر تسییر وفق 

  القانون التجاري المعدل والمتمم. 

 وخوصصة المؤسسات العمومیة   ، الخاص بتنظیم وتسییر2001أوت  20في   04\01 رقم المرسوم

 .   االقتصادیة

  المحدد للقواعد العامة للبرید واالتصاالت 2000أوت  05في  2000\03القانون رقم. 

 االت الجزائر تنظیم القانون األساسي التص. 

 

  

                                                           
1
  Commission d’organisation et de surveillance des opération de bourse ,Notice d’information, visa n° 05-05 2005, 

p 15 . 
.  17نفس المرجع السابق، الصفحة  
2
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شركة ذات أسھم القانوني  شكلھاعمومیة،  اقتصادیة شركةك ياإلطار القانون تخضع لھذااتصاالت الجزائر 

دج، سجلت في سجل المركز التجاري  50.000.000.000والذي یقدر بـ ، ملكیة رأسمالھا للقطاع العام

  .02B 0018083 ، تحت رقم 2002 ماي 11في

وتنویع أنشطتھا، وضعت خطة إنشاء الفروع الخاصة بالھاتف النقال واالتصاالت وفي إطار تعزیز 

  :الفضائیة، وبھذا التغییر تحولت إلى مجمع یضم فرعیین

     شركة ذات أسھم رأس مالھا یقدر   « Mobilis »اتصاالت الجزائر الخاصة بالھاتف النقال والتي تسمى

  .دج 100.000.000بـ 

          شركة ذات أسھم رأس مالھا یقدر،  « RevSat »والتي تسمى  ATSاتصاالت الجزائر الفضائیة   

  .من أجل الشبكة الفضائیة. دج 100.000.000بـ 

  العالمة التجاریة التصاالت الجزائر وفروعھا :15 الشكل رقم

  

   12/09/2010http://www.algerietelecom.dz/?p=presentationتاریخ الزیارة  :المصدر

  

  ھا لنشاطالھامة  خصائصال .3

  :جزئیینسوق االتصاالت تنقسم إلى 

 سوق الھاتف التي تضم نوعین الھاتف الثابت والھاتف النقال. 

  التالیةاصة باالتصال خدمات االرتباط الخسوق الخدمات المضیفة للقیمة والتي تضم كل: 

 نقل البیانات باستخدام األسالك؛ 

 ؛نقل البیانات مرورا بأنظمة األقمار الصناعیة 

 ؛اإلنترنت 

 االرتباط شبكات. 

 

 

 

 

  

http://www.algerietelecom.dz/?p=presentation
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التي تعرف تزاید  ھذه السوق االتصاالت في الجزائر،سوق الرائدة في  الشركة ھياآلن اتصاالت الجزائر 

تعمل في سوق دة متعاملین إلى السوق الجزائریة، المنافسة التامة، ودخول عإلى نتیجة االنتقال قوي، 

في عالم  2003ل جانفي من أو ابتداءانشاطھا  بدأت مزاولة ،ونقل البیاناتدمات شبكات االتصاالت خ

انات للزبائن تشكیلة كاملة من خدمات االتصاالت ونقل البی تعرض، المعلومات واالتصاالتتكنولوجیا 

       تناسب مع احتیاجات العمالء تھذه الوضعیة تم بناءھا في إطار سیاسة تجدید قویة، لالمحلیة والمھنیة، 

واالجتماعي  طموحھا ھو الحصول على مستوى راقي من األداء التقني واالقتصادي؛ والتوجھات الجدیدة

اھتماماتھا و المحیط الذي أصبح أكثر تنافسیة، اوالمحافظة الدائمة على ریادتھا في ھذا المجال، وفي ھذ

  .في الجزائر المشاركة في ترقیة مجتمع المعلوماتوتطویر توجھاتھا العالمیة و ةحافظمعلى ال أیضا تتكون

  : 3النشاط الرئیسي التصاالت الجزائر ھي

 ،الرقمیة،البیانات  تورید خدمات االتصاالت التي تسمح بتبادل المكالمات، الرسائل الكتابیة 

  ؛...البصریةالمعلومات السمعیة 

  ؛التصاالت العمومیة والخاصةاتسییر واستغالل وتطویر، شبكة  

 شبكة االتصاالت إنشاء واستغالل وتسییر الروابط بین كل متعاملي . 

  : المعلومات واالتصاالت لتحقیق األھداف التالیة افي عالم تكنولوجی اتصاالت الجزائرتشارك و

  من  المعروض من الخدمات الھاتفیة، وتسھیل عملیة االرتباط بخدمة االتصاالت ألكبر عددزیادة

 . المستخدمین، وخاصة في المناطق النائیة

  من خدمات االتصاالت تحسین جودة الخدمات المعروضة والتشكیلة المقدمة وجعلھا أكثر منافسة

 .األخرى

 لطریق السریع للمعلوماتتطویر شبكة وطنیة لالتصاالت موثوق بھا وتتصل با. 

 

  اتصاالت الجزائر لشركةالھیكل التنظیمي  .4

الفروع والمدیریات واألقسام  فھو یبرز جمیع ي من النصوص المنظمة لسیر الشركةیعتبر الھیكل التنظیم

 إلى تحدید وتجمیع أوجھ النشاط الالزمة لتحقیق یھدف وضع الھیكل التنظیمي للشركةو ،الشركةب دةوجالمو

وھناك  ،ألداء ھذا النشاط وتفویض السلطة الالزمةفرع وكل وحدة  األھداف المسطرة وتحدید نشاط كل

تغییرا جذرا من طرف اإلدارة العلیا وھذا باالستعانة  لشركةحالي لالیكل التنظیمي مشروع لتغییر الھ

محمدیة في ال ھایقع مركز الذي تھا الداخلیة، ویمكن عرض الھیكل التنظیمي لإلدارة العلیااوكفاء بإطاراتھا

كامل  تتوزع على التي ومدیریاتھا اإلقلیمیة ،الحراش، الجزائر العاصمة 05على الطریق الوطني رقم 

شلف، قسنطینة، لغواط، ورقلة، وھران،  ،باتنة، بلیدة ،بشار العاصمة، عنابة، الجزائر :وھي التراب الوطني

   :كما یلي الوالئیةوكذلك وحداتھا  ؛تلمسان، تیزي وزو ،سطیف

  

                                                           
3
  http://www.algerietelecom.dz/?p=presentation 2010/09/12 تاریخ الزیارة 
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  :ة العامة التصاالت الجزائریللمدیریعرض الشكل الموالي الھیكل التنظیمي : المدیریة العامة:أوال 

  التصاالت الجزائر الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة: 16 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Commission d’organisation et de surveillance des opération de bourse(COSOB), Notice    :المصدر

d’information, visa n° 05-05 2005, p 16.  

 مدیریة الطاقة و محیط

مدیریة التسییر التقني 
 لشبكة االتصال

لنظم  مدیریة التخطیط
 المعلومات

 مدیریة الدراسات و البرامج

 مدیریة األنشطة التجاریة

 مدیریة األنشطة العالمیة 

 مدیریة الحسابات الكبرى 

قسم التسویق و تسییر 
  النوعیة

 تیزي
 وزو

  مدیریة المالیة  و المحاسبة

مدیریة اإلداریة العامة         
  و اإلمداد 

  مدیریة الموارد البشریة 

 قسنطینة

  اإلدارة العامة

 مدیریة أجھزة التحویل

فرع اتصاالت الجزائر 
  الفضائیة

فرع اتصاالت الجزائر 
 الھاتف النقال

 الجمعیة العامة مجلس اإلدارة

االتصاالتمدیریة   

  المستشارین

مدیریة مشروع آلیة 
  االتصاالت

 المفتشیھ العامة

  المكلفون  بالھام

المدیریة اإلستراتیجیة 
  لتكنولوجیات الحدیثة  

 مدیریة نقل االتصاالت 

 تلمسان لغواط باتنة بشار شلف سطیف ورقلة عنابة وھران الجزائر بلیدة

 وحدات للجزائر العاصمة 03والیة و  47وحدة عملیة لالتصاالت لـ  50
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تي تتوزع على كامل یعرض الشكل التالي الھیكل التنظیمي للمدیریات اإلقلیمیة ال: ةاإلقلیمی المدیریة :ثانیا

  :التراب الوطني

  التصاالت الجزائر الھیكل التنظیمي للمدیریة اإلقلیمیة :17 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المفتش 
 الجھوي 

المراقب 

 التقني 

 

المراقب 

المالي 

  والتجاري 

 

یة مدیرال
الفرعیة 

مالیة لل
 والمحاسبیة

مكتب 
 المحاسبة 

 

مكتب 

 المیزانیة 

 مكتب المالیة

 

مدیریة 
الفرعیة 
لتسییر 
 األفراد 

مكتب 
التوظیف 
 والتكوین

 مكتب األجور

المكتب 

اإلداري 

 لألفراد
 

المدیریة 

الفرعیة 

لشبكة 

 المؤسسة 

مخبر أجھزة 
 االتصاالت 

 

مكتب نقل 

 البیانات 

 

 

ADSL  

 مكتب تسییر

المدیریة 

الفرعیة 

 لشبكة الزبائن 

 الخبیر التقني 

 

مكتب  
التعطالت و 

 نوعیة الخدمات 

مكتب 

الدراسات 

 واإلنتاج 

 

 المدعم التقني 

مركز ھندسة 

 الخطوط 

 

الفرعیة  مدیریة 

للتجارة 

 وللتسوق

مكتب شبكة 

 البیانات 

مكتب النوعیة 

 التجاریة  

مكتب األنشطة و 
  متابعة التحفیزات 

 

مكتب التسییر 
 التجاري 

مدعم 

تجار

 ي

مدعم 

 مالي 

خبیر 

 مالي

خبیر 

تجار

 ي

 المدیر اإلقلیمي

مكتب األعمال  

القانونیة 

والمنازعات 

 والتأمین 

 

مساعد األمن 
 الداخلي

 المكلف بالمھام 

مركز صیانة 

 الخطوط 

المدیریة 

الفرعیة 

للشبكة 

 القاعدیة 

مكتب التحویل 
 االتصال

المركز 
اإلقلیمي 

لصیانة شبكة 
 الرادیو 

مركز إقلیمي 

لصیانة معدات 

 االتصال

لمحیطمكتب ا  
 

مكتب نقل 
 االتصال

المركز 
 اإلقلیمي للطاقة 

مركز 

المخزن 

 اإلقلیمي 

مدیریة 

الفرعیة 

 لإلمداد

مكتب تسییر 

 المخزون

مكتب تسییر 

 ممتلكات

 مكتب النقل 

 

 مكتب الشراء

من وثائق مصلحة : المصدر

 باتنة - المستخدمین المدیریة اإلقلیمیة
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التي تتوزع  الوالئیة العملیة للوحداتیعرض الشكل التالي الھیكل التنظیمي  :الوالئیة الوحدة العملیة:ثالثا

  :على كامل التراب الوطني 

   

  التصاالت الجزائر الھیكل التنظیمي للوحدة العملیة الوالئیة: 18الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باتنة -ة اإلقلیمیةیمن وثائق مصلحة المستخدمین المدیر: المصدر

مدیر الوحدة العملیة 

 لالتصاالت الوالئیة

مكتب األعمال 

القانونیة 

والمنازعات 

 والتأمین

مساعد األمن 
 الداخلي

 

مكتب التحصیل 
والمنازعات 

 التجاریة
 

 مفتش الوحدة

 المراقب التقني 

 

المراقب التجاري 

 والمالي 

 

  مصلحة الزبائن

مكتب الحسابات 

 الكبرى

 

مكتب النوعیة 
 التجاریة  

مكتب الخدمات 

 الجدیدة 

 

الوكاالت 

 التجاریة 

 

مصلحة شبكة 

 الزبائن

 

 مكتب مراقبة اإلنتاج

مكتب ھندسة 

 الخطوط 

 

مكتب الدراسات و 

 التوثیق

مراكز اإلنتاج 
 الھاتفي

مركز صیانة و 

 إصالح البنایات 

الوحدةمخزن   

 

 مصلحة اإلمداد 

مكتب الحمایة و 

 األمن

 

 مكتب البنایات

 مكتب النقل

 

 

مراكز التحویل 
 المحلي لالتصال

مصلحة الشبكة 

 القاعدیة 

مكتب تحویل 
 االتصال 

 مكتب المحیط

مكتب شبكة 
 البیانات

 

 مكتب نقل االتصال 

 

 مراكز التضخیم 

 

 مصلحة األفراد

 مكتب األجور

 مكتب تسییر األفراد
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  باتنة  -التصاالت الجزائر الوكالة التجاریةتقدیم : المطلب الثاني

، وكالة تجاریة 175عددھا والبالغ  ،التصاالت الجزائر في كامل اإلقلیم الوطنيالوكاالت التجاریة  تنتشر

الخاصة  واستقطاب أكبر عدد منھم لتقدیم الخدمات المختلفةالتقرب من الزبائن الھدف منھا  وھي سیاسة

التي والنصر  باتنة -التجاریة الوكالة ، من بین ھذه الوكاالت، بالشركة، والتي تم التطرق لھا فیما سبق

        أنشأة  في المركب الھاتفي ،مسكن 800حي في  تقع ،أول نوفمبرالوكالة التجاریة األم  تولدت من

خاص وھذا حسب عدد الزبائن البالغ عددھم  مرتبة تصنفو ،93رمز تسییرھا  ،2005في مارس 

  .ن الجدول التالي عدد الزبائن حسب أصناف الزبائن بیی، وزبون 25796

  باتنة  النصر  -للوكالة التجاریة  عدد الزبائن حسب األصناف :04 الجدول رقم

 الصنف عدد الخطوط 

 المقصورات الھاتفیة  19

 الزبائن العادیة  20284

 كبرى الحسابات زبائن  664

 المؤسسات المتوسطة 402

 ATأشخاص مجمع  154

 DGSNأشخاص المدیریة العامة لألمن الوطني  175

 MDNأشخاص وزارة الدفاع الوطني   341

 ONMأشخاص المنظمة الوطنیة للمجاھدین  548

 الخاصة بالشركة  االستغاللھواتف  121

 الھاتف العمومي مع الشركاء  15

 الھیئات العمومیة المتعاقدة  16

 الھیئات العمومیة  567

 األكشاك متعددة الخدمات  2490

 المجموع  25796

  .الشركةالخاص ب GAÏA معلوماتالنظام : المرجع

  : فھو موضح في الشكل التالي 2010أما التغیر في عدد الزبائن لسنة 

  2010التغییر في عدد الزبائن الشھري لسنة : 19 الشكل رقم

  

 السنة الشھر العدد 

 جانفي  25262

2010 

 فیفري  25196

 مارس  25231

 أفریل  25343

 ماي 25342

 جوان  25427

 جویلیة  25506

 أوت  25541

 سبتمبر 25582

 أكتوبر 25796

 نوفمبر _

   دیسمبر _

  .الخاص بالشركة GAÏAنظام المعلومات : المرجع

24800

25000

25200

25400

25600

25800

2010التغیر في عدد الزبائن الشھري لسنة 

عدد الزبائن
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 ،2010ھاتفیة للسداسي األول لسنة أما الجدول التالي فیعرض التغییر في رقم األعمال الخاص بالخدمات ال

  التغییر في رقم األعمال الخاص بالخدمات الھاتفیة

  

  .الخاص بالشركة

انیات البشریة لھذه الوكالة حسب التأھیل 

  لھذه الوكالة حسب التأھیل العلمي والجنس

  المجموع

10  

20  

30  

  .الخاص بالشركة

ل المباشر على كل ما المسؤو، وھو راف على اإلدارة الیومیة للوكالة

  .  

 البریدمھا استقبال وترتیب ثم معالجة من مھا

      .ریدإعداد وتوزیع الب

نسیق مع الیومیة واألسبوعیة والشھریة وھذا بالت

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

الفترة 
األولى 

الفترة 
الثانیة 

رقم األعمال 
) دج(

  2010التغیر في رقم األعمال الخاص بالخدمات الھاتفیة لسنة 

الدراسة التطبیقیة للبحث في الوكالة التجاریة : الفصل الثالث

أما الجدول التالي فیعرض التغییر في رقم األعمال الخاص بالخدمات ال

  . أي ثالث فترات األولى، وفترة الفوترة تقدر بشھرین

التغییر في رقم األعمال الخاص بالخدمات الھاتفیة: 20 الشكل رقم

  دج رقم األعمال

 092.13 719 20دج 

 782.21 164 22 دج  

 931.05 661 22 دج 

الخاص بالشركة GAÏAنظام المعلومات : المرجع

انیات البشریة لھذه الوكالة حسب التأھیل یعرض اإلمكالجدول التالي ، وعامل 30الوكالة 

  .  الجنس

لھذه الوكالة حسب التأھیل العلمي والجنس الموارد البشریة: 05 رقم الجدول

  النساء  الرجال  الجنس /التأھیل العلمي

  06  04  اإلطارات 

  11  09  العمال 

  17  13  المجموع

  

الخاص بالشركة GAÏAنظام المعلومات : المرجع

 الھیكل التنظیمي للوكالة 

  :منیتشكل الھیكل التنظیمي للوكالة التجاریة 

راف على اإلدارة الیومیة للوكالةیقوم باإلش: مدیر الوكالة التجاریة

عمل رؤساء األقسام وتنسیق بینھم، كما یقوم بمراقبة 

من مھا تقوم بعمل األمانة لھا عالقة مباشرة مع المدیر

إعداد وتوزیع الب الزیارات،تنظیم مواعید االجتماعات و 

الیومیة واألسبوعیة والشھریة وھذا بالت ،الدوریة األداء تقاریریقوم بإعداد : المسؤول الشامل

  .، والقیام بتحلیل النتائج وتقییم األداء

الفترة 
الثالثة 

التغیر في رقم األعمال الخاص بالخدمات الھاتفیة لسنة 

 الفصل الثالث

أما الجدول التالي فیعرض التغییر في رقم األعمال الخاص بالخدمات ال

أي ثالث فترات األولى، وفترة الفوترة تقدر بشھرین

   

 الفترة 

 الفترة األولى 

 الفترة الثانیة 

 الفترة الثالثة 

  

الوكالة في ھذه یعمل 

الجنسالعلمي ونوع 

الجدول

التأھیل العلمي

اإلطارات 

العمال 

المجموع

الھیكل التنظیمي للوكالة 

یتشكل الھیكل التنظیمي للوكالة التجاریة 

مدیر الوكالة التجاریة

، كما یقوم بمراقبة یحصل داخلھا

تقوم بعمل األمانة لھا عالقة مباشرة مع المدیر :السكرتاریة

 الوارد،الصادر و

المسؤول الشامل

، والقیام بتحلیل النتائج وتقییم األداءرؤساء األقسام
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    یشرف رئیس قسم المالیة على مجموعة من مصالح، كل مصلحة تضم مجموعة  :رئیس قسم المالیة

  :التالیةمن العمال تختص في إنجاز األعمال 

االتصال  ل المستحقات من الزبائن وكل األعمال المرتبطة بذلك منیتحصأي : متابعة الحقوق

إرسال دعوة لتسدید الدیون، وتحویل الملف إلى المكلف بالمنازعات على مستوى و الھاتفي بالزبون

  .في حالة عدم التسدید الوحدة العملیة الوالئیة

لتصدیق  إرسالھا إلى رئیس القسمتحویل المبالغ المسددة إلى حسابات العمالء وتختص ب :التحصیل

  .علیھا

متابعة الخصومات التي تخص الجانب  تختص ھذه المصلحة في: الخصومات واالستحقاقات

وعمل التصحیحات  ،نات الزبائمن إعداد الفاتورة وتحویل المبالغ المسددة إلى حساب ،المالي

 وھذا في حالة ھناك خلل في الفاتورة أو في ،لمصادق علیھالالالزمة وتحویلھا إلى رئیس القسم 

االتفاق علیھا مع االستحقاقات التي تم وكذلك متابعة  إلى حساب الزبون المبالغ المدفوعةتحویل 

  .الزبون

إجراء المطابقة بین خالل یقوم المحاسب باإلشراف على عمل أمین الصندوق، من  :المحاسب

الجاریة البریدي، ویقوم  الحساب والمبالغ المحولة في كشف المقبوضات النقدیة، وقسیمة اإلیداع

كذلك یقوم بتورید ، Régies المصاریف المتعلقة بحقوق اإلیداع والمصاریف المستعجلةبتسییر 

   .الالزمة الشھریةوالمحاسبیة  المالیة كل من الوحدة العملیة الوالئیة والمدیریة اإلقلیمیة، بالتقاریر

یشرف رئیس القسم التجاري على مجموعة من مصالح، كل مصلحة تضم : رئیس القسم التجاري

  :التالیةمجموعة من العمال تختص في إنجاز األعمال 

إلى ھذه تحول  ،على مستوى قسم الزبائنالمختلفة  بعد استقبال طلبات الزبائن: طلبات الزبائن

في ملفات  ھذه الطلبات تصف نظام ومتابعة مراحل تحقیقھا، ثمالمصلحة لدراستھا وتسجیلھا في ال

  .الزبائن

تختص ھذه المصلحة بمتابعة كل األمور المرتبطة باألكشاك متعددة : األكشاك متعددة الخدمات

عالنات عداد الفواتیر إلى عملیة التحصیل، وكذلك االمتیازات الممنوحة، واإل، من إالخدمات

  ... اإلشھاریة الجدیدة

        بالمؤسسات الكبیرة تختص ھذه المصلحة بمتابعة كل األمور المرتبطة : الحسابات الكبرى

داد الفواتیر إلى عملیة عإوالمتوسطة التابعة من ناحیة التسییر لھذه الوكالة التجاریة، من 

 ...التحصیل،

البیانات المسجلة في قاعدة البیانات  بمتابعة كلتختص ھذه المصلحة : المراقبة واإلصالح

  ...انب التجاري  وتصحیحھا مثل اسم الزبون، عنوانھ،علقة بالجتاألخطاء المرتكبة المو
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    الستقبال الزبائنیشرف رئیس قسم الزبائن على مجموعة من العمال، مخصصین  :رئیس قسم الزبائن

  :التالیة ویضم القسم الشبابیك  ،طلباتھم وتلبیة

  .مسؤول عن استقبال الزبائن وتوجیھھم إلى المصالح المختصة :االستقبال

عن استقبال طلبات الزبائن المختلفة وتسجیلھا، وتحویلھا إلى  ةمسؤول: متعدد الخدماتالشبابیك 

  . المصالح المختصة بنوع الطلبات

  .عن استقبال طلبات الزبائن الخاصة بخدمة اإلنترنت ةمسؤول: خدمة اإلنترنتشبابیك 

  .في الحساب الجاري البریدي ھاوتحویل النقدیة مدفوعات الزبائن مكلف بمسك: أمین الصندوق

  

  الھیكل التنظیمي للوكالة التجاریة التصاالت الجزائر: 21 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باتنة -من وثائق مصلحة المستخدمین المدیریة اإلقلیمیة: المصدر

  

  

  

  

 مدیر الوكالة التجاریة
 المسؤول الشامل سكرتاریة

 القسمرئیس 

 التجاریة

 المحاسب

الخصومات 

 واالستحقاقات

 الصندوق المراقبة واإلصالح

 طلبات الزبائن

األكشاك متعددة 

 الخدمات

 حسابات الكبرى

 التحصیل

 متابعة الحقوق

 

 ADSL الـ  خدمة  

الشباك متعدد 

 الخدمات

 االستقبال

  المالیة قسمرئیس  الزبائن قسمرئیس 



-باتنة - التصاالت الجزائرالدراسة التطبیقیة للبحث في الوكالة التجاریة : الفصل الثالث  
 

89 
 

   المعالجة اآللیة تقدیم نظام: المطلب الثالث

I. المعالجة اآللیة المسمى نظام لعام  تقدیمGAÏA   

یحمل تسییر شبكة الزبائن و ھذا النظام یضمن ،GAÏAیدعى ألي نظام  اتصاالت الجزائر شركة تستخدم 

والجانب  على عاتقھ تسییر مختف الجوانب الوظیفیة المتعلقة بالجانب التقني، والجانب التجاري والتسویقي،

شركات من  في الكثیر مطبقوھو  ،بصفة عامة االتصاالت شركة تلبیة حاجیاتو ،المالي والمحاسبي

وھي  (sofrecom) شركة سوفري كوم م، أنشأ ھذا النظام من طرفالعالاالتصاالت في مختلف أنحاء 

،وھي من الشركات الرائدة في إنتاج نظم المعلومات (France télécom) فرنس تیلیكوم مجمع من فرع

 .االت في العالماالتصلشركات 

 حاجیات الزبائن  

معلومات على المنتجات  :مثل تالمنتجات والخدماإلى مجموعة من االتصاالت  یحتاج زبائن شركة   

، موعد من أجل التثبیت أو إصالح العطب، فاتورة واضحة وصحیحة، وفي جدید إنشاء عقدوالخدمات، 

أن یأخذ على عاتقھ نظام المعلومات یجب على ؛ حالة تخاصم كل المعلومات المكملة من أجل حل الخصام

  . كل العملیات المتعلقة بالزبائن ومعالجتھا بالطریقة المثلى من أجل إرضائھم

 حاجیات شركة االتصال 

  .معلومات موثوق بھا ووحیدة ومتسقة ویتم تحدیثھا باستمرار: معلومات موثوق بھا

تغالل نظام المعلومات اس إدارة جیدة ألسطول المعدات والزبائن، وتكون قادرة على: التجاري التحسین

   . لتقییم التغییر في سیاستھا التجاریة والتقنیة

 تحسین إدارتھا ، زیادة أرباحھا من خالل تغطیة فواتیرھا على وجھ السرعة: تحسین عائد اإلنتاجیة

  .الھاتفیة وتحسین تسییر الفرق واالتصال بین المصالح ألعطابل

    .والمحاسبة تقاریر األداءمنح والتحصیل و إعداد الفواتیر،المتابعة الدقیقة في  :مراقبة التسییر

  

  مجال تطبیق نظام المعالجة اآلليGAÏA 

تعریف بالخدمات واألسعار، إعداد  تلبیة طلبات الزبائن،: یلبي النظام كل حاجیات شركات االتصال من

فواتیر الزبائن، تحصیل الحقوق، التحكم في المخاطر المالیة، تسجیل ومتابعة المواعید والخالفات، إنشاء 

عالقات مع المتعاملین اآلخرین، تحسین إستراتیجیة االستغالل، االتصال مع باقي األنظمة، االستغالل 

ھذا النظام ھو حل مقترح بسرعة،  األعطابلعمل الجماعي، إصالح األمثل للموارد المتاحة، تحسین ثقل ا

  :لمتعاملي االتصاالت وھو یغطي أربع مجاالت التالیة

  التجاريالتسییر )Customer care: gestion clients et gestion commerciale( 

 تسییر االتصاالت مع الزبائن )Gestion des contacts clients( 

 والمنتجات تسییر طلبات الخدمات (Gestion des demandes de services et produits)  

 الظھور في الدلیل من ناحیة تسییر الزبائن  )Interface avec l’annuaire Gestion des clients( 
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Marketing( 

(gestion des services tarifaires  

Gestion des paires et des équipements de réseau  

Affectation automatique du numéro d’appel ( 

Valorisation et édition des factures( 

Comptabilité auxiliaire client ( 

Gestion des mauvais payeurs et risques ( 

  GAÏAمجال تطبیق نظام المعالجة اآللي 

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة 

الدراسة التطبیقیة للبحث في الوكالة التجاریة : الفصل الثالث

Marketing: élaboration de l'offre produits / services

    )et tarifs Gestion des produits(  تسییر المنتجات وتسعیرھا

 (gestion des services tarifaires : promotion, remises, forfaitsتسییر خدمات التسعیر

Network: gestion des réseaux d'accès( 

Gestion des paires et des équipements de réseau تسییر األزواج الھاتفیة وتجھیزات الشبكة

Affectation automatique du numéro d’appel  (التعیین اآللي لألرقام الھاتفیة

 ) Gestion des dérangements ( تسییر األعطاب

 (Gestion des équipe techniques ) ةق التقنی

 ) Billing : facturation et recouvrement (  التحصیل

Valorisation et édition des factures( فواتیر الزبائنإعداد 

 )Recouvrement des paiements( تحصیل الحقوق

Comptabilité auxiliaire client (المحاسبة المساعدة الخاصة بالزبائن

Gestion des mauvais payeurs et risques financiers( تسییر الزبائن غیر األوفیاء والمخاطر المالیة

  :والشكل التالي یوضح مجال تطبیق النظام

مجال تطبیق نظام المعالجة اآللي  :22 رقمالشكل 

معد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

 الفصل الثالث

 التسویق ): élaboration de l'offre produits / services

 تسییر المنتجات وتسعیرھا

 تسییر خدمات التسعیر
 

  الشبكةتسییر ): gestion des réseaux d'accès

 تسییر األزواج الھاتفیة وتجھیزات الشبكة

 التعیین اآللي لألرقام الھاتفیة

 تسییر األعطاب

 ق التقنیتسییر الفر
          

  التحصیلالفوترة و

 إعداد حساب و

 تحصیل الحقوق

 المحاسبة المساعدة الخاصة بالزبائن

 تسییر الزبائن غیر األوفیاء والمخاطر المالیة
 

والشكل التالي یوضح مجال تطبیق النظام
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  GAÏA  

 ونوع البیانات یمنحھ النظام رقم زبون الخاص بھ، كما ال بد من تبیین صنف

أما ، األصنافسمح بتوحید  تقاریر الفوترة والتحصیل والتسجیل المحاسبي الخاص بكل 

 اقانطالیسمح بتحدید حدود المبالغ، التخاذ إجراءات متابعة المبالغ غیر المسددة لكل نوع؛ و

بتسییر طلبات  GAÏAیقوم النظام  ،المدرجة في النظام

ھي  سجلة في قاعدة البیانات التجاریة، مما تتولد عن ھذه الطلبات عملیات مالیة ومحاسبیة

في قطع دوریة مختلفة من ناحیة وقت اإلعداد حسب أصناف الزبائن، وھذا من أجل 

مدة محددة تخفیف ضغط العمل على األقسام الخاصة بالفوترة والتحصیل، كل قطعة أو شریحة  فوترة لھا 

من أنظمة  والخدمات الممنوحة للزبائن

أو من خالل  عن طریق التبادل اإللكتروني للبیانات،

من أجل ، وھذا االستثنائیة المختلفةبالخدمات 

كما ھي  ر الخاصة بكل زبون، ویتم إعداد الفواتیر عبر عدة مراحل

إعداد ، تصحیح األخطاء، أعمال ما قبل الفوترة

المصادقة علیھا والتي تسمح بتحدیث حسابات الزبائن أي تسجیل قیمة الفاتورة بالجانب المدین في 

 .عند الحاجة

   في النظام  

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة 

الدراسة التطبیقیة للبحث في الوكالة التجاریة : الفصل الثالث

 تقدیم جانب المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة للنظام

البیانات یمنحھ النظام رقم زبون الخاص بھ، كما ال بد من تبیین صنفعند تسجیل الزبون في قاعدة 

سمح بتوحید  تقاریر الفوترة والتحصیل والتسجیل المحاسبي الخاص بكل ی 

یسمح بتحدید حدود المبالغ، التخاذ إجراءات متابعة المبالغ غیر المسددة لكل نوع؛ و

المدرجة في النظام قائمة الخدمات، العملیات وخدمات التسعیر

سجلة في قاعدة البیانات التجاریة، مما تتولد عن ھذه الطلبات عملیات مالیة ومحاسبیة

    .التسجیل المحاسبي منھوالتحصیل، و

في قطع دوریة مختلفة من ناحیة وقت اإلعداد حسب أصناف الزبائن، وھذا من أجل یتم إعداد الفواتیر 

تخفیف ضغط العمل على األقسام الخاصة بالفوترة والتحصیل، كل قطعة أو شریحة  فوترة لھا 

 GAÏA والخدمات الممنوحة للزبائن بالمكالماتعلى تلقي البیانات الخاصة

عن طریق التبادل اإللكتروني للبیانات، ،االتصال بشكل مباشر الموردة لخدمات

بالخدمات  ةالخاصالوكالة التجاریة  من طرف عمال

ر الخاصة بكل زبون، ویتم إعداد الفواتیر عبر عدة مراحلالفواتی حساب مبالغتقییم و

أعمال ما قبل الفوترة، إدخال عناصر الفاتورة :وھي موضحة في الشكل الموالي

المصادقة علیھا والتي تسمح بتحدیث حسابات الزبائن أي تسجیل قیمة الفاتورة بالجانب المدین في 

عند الحاجةتخزین بیانات ومعلومات الفوترة الستعمالھا ، الزبائن

 مراحل إعداد الفاتورة :23 رقمشكل 

  

معد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

  

 الفصل الثالث

II. تقدیم جانب المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة للنظام

عند تسجیل الزبون في قاعدة 

 ، فالصنفالزبون

یسمح بتحدید حدود المبالغ، التخاذ إجراءات متابعة المبالغ غیر المسددة لكل نوع؛ وف الزبون نوع

قائمة الخدمات، العملیات وخدمات التسعیرمن 

سجلة في قاعدة البیانات التجاریة، مما تتولد عن ھذه الطلبات عملیات مالیة ومحاسبیةالم الزبائن

والتحصیل، وعملیة الفوترة، :

 الفوترة  .1

یتم إعداد الفواتیر 

تخفیف ضغط العمل على األقسام الخاصة بالفوترة والتحصیل، كل قطعة أو شریحة  فوترة لھا 

  .وحیدة 

GAÏAیعمل النظام 

الموردة لخدمات جھزةاأل

من طرف عمال التسجیل الیدوي

تقییم والمصادقة و

موضحة في الشكل الموالي

المصادقة علیھا والتي تسمح بتحدیث حسابات الزبائن أي تسجیل قیمة الفاتورة بالجانب المدین في ،الفواتیر

الزبائن كل حسابات
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  التحصیل  .2

لوكاالت التجاریة في شباك على مستوى ا ،عمل خاصة اترفي فت كلیا أو جزئیا الفواتیر تحصیلتتم عملیة 

أو في قسم المالیة  الشكل الموالي، موضح في كما ھو بالنسبة للتحصیالت الحالیة مین الصندوقالخاص أل

وغیرھا من  في منظمات متعاقدة مثل المكاتب البریدیةخارج الوكالة  بالنسبة للتحصیالت التي تتم

أو بعملیة االقتطاع المباشر من الحساب الجاري البریدي للزبون أو من خالل  ،المنظمات المالیة األخرى

الت، أو بسحب ورقة تجاریة على الزبون أي حساب اترصید حساب العمالء بحساب التسبیقات أو الكف

  .أوراق للقبض

  :یأخذ على عاتقھ العملیات التالیة  GAÏAإذا النظام 

لمادیة أجھزة الھاتف، مودم ا مبالغ فواتیر المبیعاتتحصیل ، مبالغ فواتیر الخدمات والطلبات تحصیل

 .التاإرجاع التسبیقات والكف، إلغاء عملیة التحصیل، التاتحصیل التسبیقات والكفوغیرھا،

من طرف رئیس قسم المالیة بعد أخذ التصریح  كما یمكن أن یتم إجراء تخفیض بالمبالغ المتخاصم علیھا

احتجاج أو شكوى مقدمة من ، على الفواتیر التي ھي محل التحصیل وھذا بعد بذلك من اإلدارة المخولة

  .الزبون

  بالشركة عملیة التحصیل: 24 شكل رقم

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

  المحاسبة المساعدة الخاصة بالزبائن  .3

كل من ل الكشوف المحاسبیةبتسییر حسابات الزبائن، وتورید الخاصة بالزبائن  ةتھدف المحاسبة المساعد

جنة المعاییر بة تتوافق مع معاییر المحاسبیة لل، ھذه المحاسةالداخلی ةقسم المحاسبة العامة والمراجع

  .وتوصیلھا للجھات المختصةوتجمیعھا ، والتي تسمح بتسجیل كل العملیات المحاسبیة المحاسبة الدولیة

  

 

حدیث    ت
یة سابات الفرع  الح

تح  ف

لق  غ

مل فترة ع  
صیل  تح

صادقة  م

مل  فترة لة  ع مقف  

ییر یان  تغ        الب

ید صیل  ق التح لي   ك
جزئي  
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اتصاالت،  ،اشتراكات( عناصر المفوترة

 .)..االستھالك الذاتي، خسائر الحسابات المدینة الغیر قابلة للتحصیل

  للشركة المحاسبة المساعدة للزبائن وعالقتھا بالمحاسبة العامة

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة 

  إجراءات الرقابیة العامة والتطبیقیة لنظام الوكالة التجاریة التصاالت الجزائر 

على أسلوب التقریر الوصفي، معتمدین على المالحظة 

التابعة للمدیریة العامة بوضع خطة ألمن النظام وتحدیثھا بشكل 

مستمر، وتتضمن تحدید حاجات كل مستفید من البیانات وحق الوصول والتعدیل على البیانات المخزنة في 

النظام، متى یحتاج المستفید إلى المعلومات، كما تقوم الشركة بإجراء دورات تكوینیة لتدریب الكوادر 

  .من النظام باستمرار بأھم المستجدات  في مجال أمن النظام

الدراسة التطبیقیة للبحث في الوكالة التجاریة : الفصل الثالث

  :الحسابات الرئیسیة التي یحملھا النظام على عاتقة ھي

عناصر المفوترةالالمتعلقة بالحسابات التي تسند إلیھا مختلف : المنتوجات

 )عائدات أوراق للقبض( أو عائدات األصول المالیة 

 ...)التسبیقات زبائن،

 ...)الصندوق، البنك( 

االستھالك الذاتي، خسائر الحسابات المدینة الغیر قابلة للتحصیل (األعباء 

 )لتسییر الكفاالت مقبوضة(حسابات رؤوس األموال 

 )لتسییر أوراق للقبض ( حسابات التجھیزات 

  :كما ھو مبین في الشكل الموالي

المحاسبة المساعدة للزبائن وعالقتھا بالمحاسبة العامة: 25 شكل رقم

معد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

  

إجراءات الرقابیة العامة والتطبیقیة لنظام الوكالة التجاریة التصاالت الجزائر 

على أسلوب التقریر الوصفي، معتمدین على المالحظة والتطبیقیة  نعتمد في تقییم إجراءات الرقابة العامة

  .في جمع البیاناتالشخصیة واالستفسارات الشفویة 

 تقییم إجراءات الرقابة العامة 

  تطویر خطة ألمن النظام

التابعة للمدیریة العامة بوضع خطة ألمن النظام وتحدیثھا بشكل  مدیریة التخطیط لنظم المعلومات

مستمر، وتتضمن تحدید حاجات كل مستفید من البیانات وحق الوصول والتعدیل على البیانات المخزنة في 

النظام، متى یحتاج المستفید إلى المعلومات، كما تقوم الشركة بإجراء دورات تكوینیة لتدریب الكوادر 

من النظام باستمرار بأھم المستجدات  في مجال أمن النظام

 الفصل الثالث

الحسابات الرئیسیة التي یحملھا النظام على عاتقة ھي 

  المنتوجاتحسابات

أو عائدات األصول المالیة  ،)...تذاكر

زبائن،(حسابات الغیر  - 

( حسابات المالیة  - 

األعباء حسابات   - 

حسابات رؤوس األموال  - 

حسابات التجھیزات  - 

كما ھو مبین في الشكل المواليوھذا 

شكل رقم

III.  إجراءات الرقابیة العامة والتطبیقیة لنظام الوكالة التجاریة التصاالت الجزائر

نعتمد في تقییم إجراءات الرقابة العامة

الشخصیة واالستفسارات الشفویة 

I.  تقییم إجراءات الرقابة العامة

تطویر خطة ألمن النظام .1

مدیریة التخطیط لنظم المعلوماتتھتم  

مستمر، وتتضمن تحدید حاجات كل مستفید من البیانات وحق الوصول والتعدیل على البیانات المخزنة في 

النظام، متى یحتاج المستفید إلى المعلومات، كما تقوم الشركة بإجراء دورات تكوینیة لتدریب الكوادر 

من النظام باستمرار بأھم المستجدات  في مجال أمن النظامالمعنیة بأ
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  الرقابة على إعداد النظام .2

العالمیة والتي تضم أمھر المھندسین من شتى  sofrecom تم إنجاز النظام من طرف شركة سوفري كوم

الكافیة، أرجاء العالم وھو مطبق في كثیر من البلدان في العالم ویتضمن النظام على اإلجراءات الرقابیة 

  . ویعمل وفق مواصفات التشغیل المعیاریة

  الفصل بین الوظائف .3

إدارة التشغیل اإللكتروني للبیانات مسؤولة أمام اإلدارة العلیا وھي مستقلة بشكل تام عن اإلدارات التنفیذیة 

ائف وتحدد والوظیفیة األخرى، كما لدى إدارة التشغیل اإللكتروني للبیانات خطة تنظیمیة مكتوبة توزع الوظ

المھام والسلطات الممنوحة إلى كل فرد، تحقق ھذه الخطة مبدأ الفصل بین الوظائف في قسم معالجة 

 . البیانات

 حمایة األصول المادیة .4

تقع إدارة التشغیل اإللكتروني للبیانات، في مكان مرتفع، في غرفة مقفلة، محاطة باألمن، في دائرة 

 مقصودة ال یصرح بالدخول إلیھا إالاألخطار المقصودة وغیر ال الخروب لوالیة قسنطینة محمیة من كل

  . لألشخاص المخولین

 الرقابة المنطقیة على الوصول إلى البیانات .5

 ،تمكنھ من الوصول إلى النظام بكلمة سر خاصةتزود إدارة التشغیل اإللكتروني للبیانات مستخدموا النظام 

رخصة مثل القراءة والنسخ واإلدخال والتعدیل والحذف، كما لیقوموا فقط بإجراء وتنفیذ عملیات محددة وم

كما یتم تسجیل كافة عملیات الدخول إلى النظام في ملف  یقوم كل مستخدم بتغییر ھذه الكلمة باستمرار،

وتقفل آلیا النھایة الطرفیة التي یتوقف تشغیلھا لفترة  خاص یتضمن اسم المستخدم وزمن ووقت الدخول،

  .ق، كما یتم إلغاء كلمات المرور العائدة ألشخاص الذین تركوا الخدمة محددة من الدقائ

  الرقابة على تخزین البیانات .6

ضمان ل البیانات في وحدات تخزین ثانویة، وھذانسخ احتیاطیة لكل التشغیل اإللكتروني للبیانات  تنشأ إدارة

  .إال الشخص المسؤول فقط المھمة في مكان خاص ال یدخلھ ملفاتبال كما یحتفظ أمن المعلومات،

  الرقابة على نقل البیانات و تداولھا .7

تعتمد الشركة بشكل كبیر على التبادل اإللكتروني للبیانات، ولكن باستعمال الشبكات الخاصة بالشركة 

 . وبالتالي فإن خطوط االتصال أكثر أمنا من أي تحریف أو حذف

 على الفیروسات لرقابةا .8

وأصولھا المادیة، من ملقمات ونھایات طرفیة، من خطر الفیروسات، من خالل  تحافظ الشركة على بیاناتھا

شرائھا لبرنامج مضاد للفیروسات أصلي ذا فاعلیة، یحدث باستمرار من خالل شبكة االنترنت، مرتبط ھذا 

 وكذا الرقم التسلسلي للجھاز، أي بمعنى ال یمكن تثبیت ھذا TCP/IPالبرنامج بخطوط االتصال المعرفة بـ

 .  الخاصة بالشركة البرنامج إال في أجھزة
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  معاییر التوثیق .9

رشادیة اإل ألدلةا، مع كل sofrecom سوفري كوم طرف الشركة المصنعة من تم اقتناء نظام جاھز

الدعم التقني  الشركة المصنعة ، كما تقدماالعتماد الكلي على المصمم والمبرمج، مما أغنى عن للتشغیل

  .یضمن نجاح العمل وھذا ،تقدیم خدمات التحدیث والتطویرھا بالتزامالمستمر من خالل 

II. التطبیقات على  تقییم إجراءات الرقابة  

من إجراءات الرقابة على التطبیقات والتي تختلف حسب طبیعة العملیة المنجزة  یتضمن النظام العدید

  :وھي) الفوترة، التحصیل(

 الرقابة على المدخالت .1

بشكل آلي، عن طریق التبادل  GAÏAتتم تغذیة نظام : الرقابة على مدخالت عملیة الفوترة  . أ

المسؤولة عن تورید الخدمات المختلفة، دون تدخل  االلكتروني للبیانات مع أنظمت أجھزة االتصاالت

م یتم اإلنسان، بكل البیانات الالزمة من وقت ومدة وطبیعة الخدمة، ورقم الھاتف المطلوب وغیرھا، ث

برنامج التنقیح وھو إجراء رقابي یھدف إلى التأكد  التأكد من صحة وسالمة البیانات المدخلة عن طریق

یتم  ، ثمGAÏAمن محتوى البیانات المدخلة ھو صحیح ونظامي ویعمل برنامج التنقیح ھذا ضمن نظام 

لدوریة، أما في حالة الفواتیر وھذا في حالة الفواتیر اقبل إرسالھا إلى عملیة المعالجة،  تصحیح األخطاء

أین یتم إدخال بیانات عناصر الفاتورة یدویا، في ھذه الحالة ھناك العدید من اإلجراءات  غیر الدوریة

الرقابیة الھادفة لتحقق من صحة المدخالت منھا أسلوب التغذیة العكسیة الوصفیة فبمجرد إدخال رقم 

من البیانات الزبون أو رقم الھاتف یقوم النظام بإظھار اسم الزبون، أیضا ھناك إجراء التحقق البصري 

فكل رسالة  ،األرقام المسلسلةالمعروضة في الشاشة قبل المصادقة علیھا، ومن اإلجراءات الرقابیة أیضا 

 .مدخلة تتضمن رقما مسلسال، بحیث یمكن اكتشاف أي رسالة تفقد

تعتمد عملیة تحویل المبالغ المسددة إلى حسابات الزبائن : الرقابة على مدخالت عملیة التحصیل  . ب

ملیات اإلدخال الیدوي، فھي العملیة األكثر عرضة للخطأ لذا ھناك العدید من اإلجراءات الرقابیة على ع

 : التي تحد من ارتكاب األخطاء، ھذه اإلجراءات ھي

مصرحة في النظام، یمنح لھا  VACATIONعمل خاصة  یتم إجراء عملیات القبض من خالل فترات  

ریخ محدد، ترتبط فترات العمل بكلمات مرور الخاصة النظام بشكل آلي رقم خاص تسلسلي في تا

 .باألعوان المسؤولین عن عملیة التحصیل

یبدأ األعوان في تقیید عملیة القبض وتحتوي عملیة اإلدخال على العدید من اإلجراءات الرقابیة منھا  

اسم الزبون، اقتراح  أسلوب التغذیة العكسیة فبمجرد إدخال رقم الزبون أو رقم الھاتف یقوم النظام بإظھار

طبیعة المبالغ المقبوضة إما فواتیر دوریة أو غیر دوریة، تسبیقات استحقاقات، أرقام الفواتیر قید التحصیل 

وھذا بمجرد اختیار من القوائم المعروضة في كل حقل، ثم یتم إدخال باقي البیانات الخاصة بطریقة الدفع 

خال المبلغ مرة ثانیة ثم یقوم إجراء أسلوب التحقق الرئیسي إما نقدا أو بشیك وغیرھا، ثم یتم إعادة إد

بالمقارنة بین المبالغ الواردة في الفاتورة والمبالغ المعاد إدخالھا یدویا وإجراء الفرق بینھا وعرضھا في 

بحیث یمكن اكتشاف أي رسالة الشاشة، ینمح النظام عند كل عملیة إدخال رقم تسلسلي للرسائل المدخلة، 

  .إجمالیة الرقابةو عدد المستنداتكما یعرض النظام ، تفقد
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تحول ھذه  ،كل العملیات المنجزة على الورق بعد إنھاء فترة العمل ھذه یتم إقفالھا في النظام، وإصدار

الكشوف والوثائق األصلیة إلى شخص أخر یقوم  بمطابقتھما من حیث، رقم الزبون، رقم الفاتورة، المبالغ 

المقبوضة ثم یتم مطابقة المبالغ اإلجمالیة والعدد اإلجمالي للمدخالت، ثم یقوم بالتأشیر علیھا باستعمال 

للمصادقة علیھا في النظام باستخدام كلمة مرور الختم الخاص بھ، ثم بعد ذلك تحول إلى رئیس قسم المالیة 

 . الخاصة بھ، وال یمكن القیام بھذه المصادقة إلى من طرفھ بفضل الصالحیات التي تمنحھا  لھ كلمة السر

یستخدم النظام البیانات السابقة لعملیة الفوترة : الرقابة على مدخالت المحاسبة المساعدة للزبائن  . ج

والتحصیل لیقوم بشكل آلي بتحدیث مختلف الحسابات المعنیة بالتسجیل المحاسبي والترحیل لمختلف 

 بائن بشكل أساسي، وبالتالي تعتمد المحاسبة المساعدة للزالتي سوف نعرضھا الحقاالكشوف المحاسبیة 

 .على اإلجراءات الرقابیة السابقة في دقة وصحة البیانات المدخلة 

  

  عالجةلرقابة على الما .2

المعالجة تصمیما جیدا ویتضمن النظام على إجراءات رقابیة في البرامج تمنع حدوث األخطاء  نظامصمم 

تنفیذ عملیات معالجة البیانات  تھدف إلى توفیر درجة تأكد معقولة منأثناء عملیات المعالجة، والتي 

 ،إلكترونیا للتطبیقات المحددة، بمعنى معالجة العملیات كما صرح بھا وعدم إغفال ومعالجة كافة العملیات

برنامج التحقق من ھویة  ویعمل وفق مواصفات التشغیل المعیاریة، ومن أمثلة ھذه اإلجراءات وجود

، عدم قبول المدخالت إال إذا كانت تامة، م كود العملیةالمستخدم من خالل كلمة السر وصالحیة استخدا

بمعنى أن أي نقص في البیانات المستند المدخل یجعل ھذه العملیة غیر قابلة للمعالجة، اختبار معقولیة 

عملیة المعالجة، مثال إذا ظھر نتیجة عملیة المعالجة غیر معقولة عندئذ یتم إظھار رسالة تحذیریة أن ھناك 

 .ما خطأ

 الرقابة على المخرجات .3

من خالل دراسة مختلف مخرجات النظام یتبین أن النظام یشمل على إجراءات الرقابیة على المخرجات، 

إیصال التقاریر إلى األشخاص الذین یملكون حق ، وجود نماذج ثابتة ألشكال التقاریر :والتي تضمن

محتوى التقاریر یعكس  لھم بذلك،وتداول ھذه المخرجات بواسطة األشخاص المصرح اإلطالع علیھا 

  .مواعیدھا باستمرارفي یصدر النظام التقاریر محدثة في الوقت المناسب  ،البیانات المخزنة في الملفات
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  الدراسة المیدانیة في الوكالة التجاریة التصاالت الجزائر :المبحث الثاني

األصول واستغاللھا بكفاءة وفعالیة، وإلى دقة البیانات تھدف بنیة نظام الرقابة الداخلیة إلى المحافظة على 

أي أن نظام الرقابة الداخلیة الفعال ھو  السیاسات اإلداریة الموضوعة مسبقا،ب االلتزام المحاسبیة، وتشجیع

نقوم ة، على فعالیة نظام الرقابة الداخلی لدراسة أثر المعالجة اآللیة للبیاناتالذي یحقق األھداف السابقة، و

 بتطبیق الفرضیات بدراسة أثر المعالجة اآللیة على كل ھدف من األھداف السابقة، وھذا ي ھذا المبحثف

   .التي تم التوصل إلیھا نظریا على الوكالة التجاریة التصاالت الجزائر

  

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

  الوكالة التجاریة التصاالت الجزائرحمایتھا في 

قبل إدخال نظم المعالجة اآللیة للبیانات في تسییر العملیات، كانت تتم معالجة البیانات المختلفة یدویا  

اعتمادا على العنصر البشري، حیث تؤدى خدمات االتصال المختلفة انطالقا من أجھزة االتصاالت، 

زبائن من ھواتف أو أیة أجھزة اتصال أخرى، من خالل شبكة الزبائن، بعدھا یتم المرتبطة بأجھزة ال

إعداد الفواتیر لكل الزبائن التابعة للوكالة التجاریة، حیث یحسب استھالك الفترة لكل زبون استنادا إلى 

ا لكل زبون، العدادات الخاصة بكل خط ھاتفي، حیث تأخذ قیمة العداد في بدایة الفترة وفي أخر الفترة یدوی

ثم تحسب قیمة االستھالك اعتمادا على جدولة خاصة بالتسعیر تمیز بین نوعیة المكالمات، ومكانھا، 

وزمنھا ومدتھا، ثم تضاف قیمة االشتراكات الشھریة، وقیمة الرسم على القیمة المضافة، والحقوق السابقة 

ن الزبون وترسل إلیھ، ب علیھ عنواغیر المسددة، تعد الفاتورة لكل زبون یدویا، وتوضع في ظرف یكت

تلفة إجراء التسجیالت المحاسبیة المختلفة في حسابات اإلیرادات والرسوم وحسابات الزبائن المخبعدھا یتم 

العملیات المالیة االستثنائیة من تصحیح األخطاء وغیرھا، بعد وصول  یدویا، باإلضافة إلى تسجیل

النقدیة وتسجیلھا یدویا في سجالت خاصة، ثم القیام بتجمیع  الفواتیر إلى الزبائن تبدأ عملیة تحصیل

العملیات السابقة وإعداد التقاریر المالیة والمحاسبیة والتجاریة المختلفة والتي تخص الفترات الزمنیة 

الشھریة والسنویة، ھذا العمل كان یحتاج إلى الكثیر من الجھد البشري والوقت في تسجیل البیانات وإجراء 

ات الحسابیة علیھا ومن ثم ترحیلھا، وتجمیعھا، ومقاربتھا بین مختلف الكشوف وغیرھا من عملیات العملی

المعالجة، وھذا یحتاج إلى عدد كبیر جدا من العمال على درجة عالیة من التكوین والنزاھة، باإلضافة إلى 

والكشوف ومستندات  العدیدة من اإلجراءات الرقابیة، من فصل للوظائف، وتشكیلة كاملة من الوثائق

والسجالت معدة ومصممة بشكل جید من حیث الشكل والمضمون والتي تتضمن اسم المستند ورمزه 

  ،)01ملحق رقم(البیانات الالزمةولونھ وكل المعلومات التوضیحیة للتسجیل فیھ واشتمالھ على كل 

باإلضافة إلى طرق عمل متناسقة تنظم العملیات المختلفة؛ على الرغم من ھذه المیزات إال أنھا تبقى طرق 

ففي حالة عدم نزاھة األفراد أو ھناك تواطؤ بین مجموعة  تقلیدیة تعتمد على العنصر البشري بشكل كبیر،

عالیة والضعف، وال تحقق الھدف منھا منھم، في ھذه الحالة تكتسب بنیة نظام الرقابة الداخلیة صفة عدم الف

  .خاصة المحافظة على أصول الشركة واستغاللھا بكفاءة وفعالیة
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من بین أعمال الغش والتالعبات المتعمدة في أصول المنشأة، واستعمالھا ألغراض شخصیة وإساءة 

في حساباتھم، وھذا استغاللھا في ظل العمل الیدوي، تقدیم خدمات االتصال للزبائن دون أن یتم تسجیلھا 

بالتواطؤ مع أحد العمال حیث یقوم بتعطیل وعزل العداد أثناء إجراء المكالمات الھاتفیة أو عدم تسجیل 

تذاكر المكالمات، خاصة المكالمات نحو الخارج والتي تستعمل فیھا شبكة اتصال لمتعامل أجنبي أخر، مما 

عامل، بالمقابل لم تكن تسجل ھذه المكالمات في یترتب علیھ حقوق واجبة الدفع على الشركة لھذا المت

حساب الزبون وبالتالي تعتبر ھذه المبالغ خسائر على الشركة، أي وجود منتجات ال یتم تقییدھا، باإلضافة 

إلى ما سبق ھناك األخطاء غیر المتعمدة، حیث یمكن نقل أرقام العدادات بالخطأ أو تحمیل استھالك زبون 

أخطاء أثناء إجراء العملیات حسابیة وإعداد الفواتیر یدویا، مما یترتب علیھ  في حساب زبون أخر، أو

  .نزاع مع الزبائن وفقدان الشركة لمصداقیتھا أمامھم

كانت تحتوي على الكثیر من نقاط الضعف والثغرات  ةبالنسبة لعملیة التحصیل بالطریقة التقلیدیة الیدوی

من الزبائن، وال یصرح بھا ویقوم بمسح دیون الزبائن من حیث یمكن أن یقوم العامل بتحصیل المبالغ 

مدة من الزمن، وھذا  یة ثم یسجلھا بعدالسجالت، أو یقوم بتحصیل المبالغ واستعمالھا ألغراض شخص

خاصة في حالة تواطؤ ألكثر من عامل في األمر، ونتیجة العدد الكبیر من الزبائن وعدد البیانات 

ق والسجالت، والتي تبقى على مستوى الوكالة، وغیر متاحة لإلدارة العلیا أو والعملیات المسجلة في الوثائ

أي جھة رقابیة أخرى ولم یكن باإلمكان إجراء مراجعة كاملة لكل العملیات السابقة من قبل الجھات 

المختصة لذا تبقى ھذه التجاوزات دون اكتشاف وھذا یشجع األفراد على القیام بالمزید من العملیات 

  .ھذا من جھة عملیات الفوترة والتحصیل تیالیة؛االح

بعد انتھاء الفترة المخصصة للتحصیل، تتخذ الشركة مجموعة من اإلجراءات ضد الزبائن غیر األوفیاء 

من قطع تأدیة الخدمات المختلفة مؤقتا، إرسال إنذارات للزبائن ثم قطع الخطوط الھاتفیة بشكل نھائي 

ل المستحقات، كانت تتم وتحویل ملفاتھم إلى قسم المنازعات ومن ثم تحویلھم للعدالة وھذا من أجل تحصی

ھذه اإلجراءات بشكل یدوي اعتمادا على وثائق وسجالت خاصة، ھذا العمل الیدوي یتسم بالضعف 

وبالبطء، مما جعل العملیة عرضة للمجموعة من المخاطر التي ال یمكن اكتشافھا من طرف إجراءات 

توقیف الخدمات بشكل مؤقت أو نھائي الرقابة الداخلیة التقلیدیة، منھا على سبیل المثال عدم تطبیق أمر 

لبعض الزبائن بتواطؤ مع أحد العمال، أي یبقى یستفید من خدمات الشركة وھو لم یسدد مستحقاتھ السابقة، 

أو إخفاء ملفات الزبائن والحیلولة دون تحویلھا إلى المصالح المختصة، وبالتالي سوء تسییر المخاطر 

  .     المالیة وضیاع مستحقات وأصول الشركة

تعیین و تسییر األزواج الھاتفیة بالنسبة لتسییر أجھزة االتصال وشبكة الزبائن والرقابة علیھا، من حیث

للزبائن، وكذلك رقابة سعتھا وقدرتھا وحالة األعطاب فیھا، كانت تتم یدویا من خالل  ألرقام الھاتفیةا

ومن ثم تجمع في سجالت خاصة وتسجل في وثائق یومیة  حیث تصنف البیانات یدویا وثائق وسجالت

  غیر متعمد أو التحریف لخطأالقابلة لبفترات زمنیة معینة أسبوعیة وشھریة، ومن خالل ھذه المعلومات 

، یتم حساب مجموعة من مؤشرات من قبل األفراد باإلضافة إلى المدة الالزمة إلعدادھابسبب االحتیال 

توصیلھا للجھات من ثم و األعطاب، ونسبة التأشیر،األداء مثل نسبة التشبع والتثبیت وسرعة إصالح 

المختصة واتخاذ اإلجراءات المناسبة من زیادة سعتھا أو إصالح أي إعطاب فیھا، أو تغییرھا، أو تحویلھا 

إلى األماكن التي تتناسب مع عدد الزبائن، كل ھذا كان یتم على أساس بیانات ومعطیات معدة یدویا تحتمل 

  . تجاوزھا الزمن وغیر محدثة باستمرار الخاطئ أو تحریف أو
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بالنسبة لعملیة الرقابة على أداء العمال وتسییر الفرق التقنیة المختصة بإنشاء وتثبیت خطوط ھاتفیة جدید، 

أو إصالح األعطاب والتعطالت، كانت تتم بشكل یدوي من خالل وثائق ومستندات وسجالت خاصة یقوم  

على العمال وبالتالي فھي تحتمل الخطأ أو التظلیل وتتأثر بالحكم 

بالنسبة لتسییر العالقة بین الشركة والزبون من حیث طلبات الزبائن وتسییر المواعید التثبیت واإلبالغ عن 

، كانت تتم بشكل یدوي اعتمادا على وثائق 

وسجالت، تنظم العمل بین المصالح التجاریة والتقنیة، ھذا العمل الیدوي كان یحتوي على الكثیر من 

النقائص والتجاوزات التي لم یكن باإلمكان اكتشافھا وال تترك أي أثر لذلك، مثل عدم احترام مواعید 

مباشرة الكثیر من  التثبیت وكذلك الترتیب الزمني لطلبات الزبائن أي تفضیل بعضھم على حساب بعض،

التعسف والبیروقراطیة على الزبائن، عدم إصالح التعطالت في أجھزة االتصال أو الشبكة في الوقت 

المحدد وھذا یضیع إیرادات كبیرة على الشركة، أي أنھ في ظل العمل الیدوي كان ھناك قصور في تسییر 

  .  

وإلغاء العمل الیدوي تغیر كل شيء وتم ضبط كل نقاط 

الضعف والثغرات السابقة والمعینة على ارتكاب أعمال الغش واالختالس وضیاع أصول الشركة، وزادت 

قدرة الشركة على المحافظة على أصولھا واستغاللھا بكفاءة وفعالیة، وھذا من خالل المیزات التي تمنحھا 

ملقمات تعمل ك حاسبات كبیرة عدة من

LAN،  تتصل ھذه الملقمات بمجموعة كبیرة

تشكل معا  ،TCP/IP بواسطة خطوط اتصال تعمل بنظام برتوكول

على اختالف تخصصاتھم ومسؤولیاتھم، 

حیث یمكن الولوج إلى النظام عن طریق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بھم، وھذا كما تم توضیحھ 

     :  یوضح ذلك ، والشكل الموالياالتصال

  للشركة GAÏAالبنیة المادیة لنظام المعالجة اآللیة 

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة 

الدراسة التطبیقیة للبحث في الوكالة التجاریة : الفصل الثالث

بالنسبة لعملیة الرقابة على أداء العمال وتسییر الفرق التقنیة المختصة بإنشاء وتثبیت خطوط ھاتفیة جدید، 

أو إصالح األعطاب والتعطالت، كانت تتم بشكل یدوي من خالل وثائق ومستندات وسجالت خاصة یقوم  

على العمال وبالتالي فھي تحتمل الخطأ أو التظلیل وتتأثر بالحكم باإلشراف علیھا المسؤول المباشر 

بالنسبة لتسییر العالقة بین الشركة والزبون من حیث طلبات الزبائن وتسییر المواعید التثبیت واإلبالغ عن 

، كانت تتم بشكل یدوي اعتمادا على وثائق االتصاالت مع الزبائن تسییرالتعطالت وإصالحھا، و

وسجالت، تنظم العمل بین المصالح التجاریة والتقنیة، ھذا العمل الیدوي كان یحتوي على الكثیر من 

النقائص والتجاوزات التي لم یكن باإلمكان اكتشافھا وال تترك أي أثر لذلك، مثل عدم احترام مواعید 

التثبیت وكذلك الترتیب الزمني لطلبات الزبائن أي تفضیل بعضھم على حساب بعض،

التعسف والبیروقراطیة على الزبائن، عدم إصالح التعطالت في أجھزة االتصال أو الشبكة في الوقت 

المحدد وھذا یضیع إیرادات كبیرة على الشركة، أي أنھ في ظل العمل الیدوي كان ھناك قصور في تسییر 

.  باعتبارھم أصل من أصول الشركة ومراقبة طاقم الزبائن للشركة،

وإلغاء العمل الیدوي تغیر كل شيء وتم ضبط كل نقاط  ،GAÏAبعد إدخال نظام المعالجة اآللیة للبیانات 

الضعف والثغرات السابقة والمعینة على ارتكاب أعمال الغش واالختالس وضیاع أصول الشركة، وزادت 

قدرة الشركة على المحافظة على أصولھا واستغاللھا بكفاءة وفعالیة، وھذا من خالل المیزات التي تمنحھا 

من البنیة المادیة للنظامیانات، حیث تتشكل نظم المعالجة اآللیة للب

LANمع بعضھا محلیا بواسطة شبكة محلیة  ترتبط

بواسطة خطوط اتصال تعمل بنظام برتوكول Terminaux طرفیات

على اختالف تخصصاتھم ومسؤولیاتھم،  عمال الشركة تشتغل من خاللھا ،WANشبكة كبیرة من نوع 

حیث یمكن الولوج إلى النظام عن طریق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بھم، وھذا كما تم توضیحھ 

االتصالكما تتصل مباشرة مع أجھزة  سابقا في إجراءات الرقابة العامة،

البنیة المادیة لنظام المعالجة اآللیة  :26 شكل رقم

معد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

 الفصل الثالث

بالنسبة لعملیة الرقابة على أداء العمال وتسییر الفرق التقنیة المختصة بإنشاء وتثبیت خطوط ھاتفیة جدید، 

أو إصالح األعطاب والتعطالت، كانت تتم بشكل یدوي من خالل وثائق ومستندات وسجالت خاصة یقوم  

باإلشراف علیھا المسؤول المباشر 

  .الشخصي

بالنسبة لتسییر العالقة بین الشركة والزبون من حیث طلبات الزبائن وتسییر المواعید التثبیت واإلبالغ عن 

التعطالت وإصالحھا، و

وسجالت، تنظم العمل بین المصالح التجاریة والتقنیة، ھذا العمل الیدوي كان یحتوي على الكثیر من 

النقائص والتجاوزات التي لم یكن باإلمكان اكتشافھا وال تترك أي أثر لذلك، مثل عدم احترام مواعید 

التثبیت وكذلك الترتیب الزمني لطلبات الزبائن أي تفضیل بعضھم على حساب بعض،

التعسف والبیروقراطیة على الزبائن، عدم إصالح التعطالت في أجھزة االتصال أو الشبكة في الوقت 

المحدد وھذا یضیع إیرادات كبیرة على الشركة، أي أنھ في ظل العمل الیدوي كان ھناك قصور في تسییر 

ومراقبة طاقم الزبائن للشركة،

بعد إدخال نظام المعالجة اآللیة للبیانات 

الضعف والثغرات السابقة والمعینة على ارتكاب أعمال الغش واالختالس وضیاع أصول الشركة، وزادت 

قدرة الشركة على المحافظة على أصولھا واستغاللھا بكفاءة وفعالیة، وھذا من خالل المیزات التي تمنحھا 

نظم المعالجة اآللیة للب

Serveurs، ترتبط

طرفیاتجدا من ال

شبكة كبیرة من نوع 

حیث یمكن الولوج إلى النظام عن طریق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بھم، وھذا كما تم توضیحھ 

سابقا في إجراءات الرقابة العامة،
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 ،Equipement Du Réseauالمختلفة  مع أجھزة االتصال GAÏAإن اتصال نظام المعالجة اآللیة 

التي تقوم بتورید الخدمات المختلفة للزبائن بشكل مباشر كما ھو مبین في الشكل السابق، مع مختلف 

المصالح التابعة للشركة سواء الخاصة باستقبال الزبائن أو الخاصة بمتابعة طلبات الزبائن، أو الخاصة 

نیا، وإلغاء الوثائق والمستندات بالفوترة أو التحصیل، ھذا االتصال مع النظام سمح بتبادل البیانات إلكترو

  .ثر ذلك على أصول الشركة المختلفةالمعدة یدویا واإلدخال الیدوي؛ وسوف نقوم بتبیان أ

بالنسبة لعملیة الفوترة یقوم النظام بمعالجة البیانات الواردة من أجھزة االتصال والخاصة بالخدمات 

لتبادل اإللكتروني للبیانات دون تدخل بشري، الممنوحة لكل الزبائن على اختالف طبیعتھا، عن طریق ا

وإعداد الفواتیر للزبائن والخاصة بفترة زمنیة محددة بسرعة وبدقة شدیدة، وبھذا زالت مخاطر المنتجات 

غیر المقیدة والممنوحة للزبائن بتواطؤ مع أحد العمال في ظل العمل الیدوي السابق، واستطاعت الشركة 

  . التي كانت تتكبدھا سابقا والمحافظة على أصولھا وزیادة الرقابة علیھامن تفادي الخسائر الكبیرة 

تقلیل عدد العمال إلى الحد األدنى بعد إلغاء العمل الیدوي، وبالتالي تفادي التكلفة والوقت الالزم لذلك 

األخطاء  وبالتالي زادت فعالیة وكفاءة عملیة الفوترة إلى حد كبیر جدا، وزالت النزاعات مع زبائنھا بسبب

في الفواتیر وزادت ثقتھم بالشركة،  كما صارت الشركة قادرة على مضاعفة عدد زبائنھا أضعافا دون أن 

 .یؤثر ذلك على أدائھا

بالنسبة لعملیة التحصیل صارت تتم في فترات عمل خاصة مصرحة في النظام من خالل الوحدات الطرفیة 

ھذا التصریح باعتبار النقدیة ھي أكثر عناصر األصول سیولة،  لصاحب الصندوق، كما تم تفصیلھ سابقا،

الفوري زاد في إمكانیة الرقابة على النقدیة وحمایتھا من االختالس أو االستعمال ألغراض شخصیة 

 وضمان تحویلھا إلى البنك أو الحساب الجاري البریدي في حینھا، وھذا من خالل االطالع على وضعیتھا

رف الجھات المختصة بذلك ومقاربتھا مع الكشف البنكي، كما منح النظام إمكانیة من خالل النظام من ط

استعمال وسائل دفع أخرى مثل االقتطاع من الحساب البنكي للزبون مباشرة أو استعمال بطاقات االئتمان 

ظام وھي وسائل أكثر أمانا وھذا من خالل التبادل اإللكتروني للبیانات مع ھذه األنظمة، وبھذا منح ن

  .       المعالجة اآللیة للبیانات قدرة على المحافظة على النقدیة وزیادة الرقابة علیھا

كما یقوم نظام المعالجة اآللیة بإجراء كل الخطوات الالزمة لتسییر المخاطر المالیة الخاصة بالزبائن غیر 

ازعات والتحصیل، بشكل آلي األوفیاء، حیث یقوم النظام بقطع الخطوط أو إلغاءھا أو تحویلھا لقسم المن

دون تمییز بین الزبائن، وفي حالة تدخل أي عامل لتغییر اإلجراء المقترح من النظام، تبقى كل المعلومات 

العملیة مسجلة باسم المستخدم وتاریخھا ووقتھا، ومن السھولة اكتشافھا من طرف الجھات الرقابیة واإلدارة 

ات التأدیبیة الالزمة، وبالتالي منح النظام قدرة عالیة على تحصیل العلیا، وبالتالي یتعرض العامل للعقوب

  .    مستحقاتھا والرقابة علیھا
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 اآللي تعیینو تسییر األزواج الھاتفیةیحمل نظام المعالجة على عاتقھ تسییر أجھزة االتصال من خالل 

ظل العمل الیدوي، وتوصیل كل للزبائن وبالتالي تفادي األخطاء التي كانت تقع في  ألرقام الھاتفیةل

عن األجھزة من حیث سعتھا وأي أعطال فیھا التخاذ القرارات الالزمة  المعلومات محدثة باستمرار

بشأنھا من زیادة سعتھا أو إصالحھا، أو تغییرھا، أو تحویلھا إلى األماكن التي تتناسب مع عدد الزبائن، 

كان تواجدھا وسعتھا، وھذا یمنح للشركة القیام بدراسة كما یقوم النظام بتسییر شبكة الزبائن من حیث م

طلبات الزبائن المتعلقة بخطوط ھاتفیة جدیدة بشكل آلي، دون االضطرار إلى التنقل إلى مكان تواجد 

عنوان الزبون، وھذا من خالل معلومات الشبكة التي یحملھا النظام على عاتقھ وبالتالي صارت عملیة 

ط ھاتفیة جدیدة تتم بسرعة كبیرة وتكلفة أقل، كما یقوم النظام بتسییر األعطال دراسة إمكانیة تثبیت خطو

الھاتفیة من خالل المعلومات الدقیقة التي یمنحھا النظام عن مكان التعطالت وزمنھا ووقت إصالحھا، 

امل، وكذا یمنح النظام كل المعلومات عن الفرق التقنیة المختصة بتثبیت وإصالح الخطوط الھاتفیة لكل ع

أي أن النظام أعطى للشركة قدرة  أداء ھذه الفرق والعمال، ومراقبةمما یسمح للجھات المختصة بتسییر 

  .  على استغالل أصول الشركة  بكفاءة وفعالیة وزیادة الرقابة علیھا

 كما یقوم النظام بتسییر العالقة بین الشركة والزبون من خالل مواعید التثبیت أو إصالح التعطالت كما

العامل الذي قام باستقبال طلب  كل اتصال مع الزبائن وأسبابھا ومنیحتفظ النظام بكل المعلومات الخاصة ب

نوعیة طلبات الزبائن والشركة ة على رقابة العالقة بین الزبون والزبون وھذا یساعد الجھات المختص

  .  وأسبابھا ومدى تأدیتھا لھم من طرف العمال
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الوكالة التجاریة في قدرة المعالجة اآللیة للبیانات في ضبط الدقة في البیانات المحاسبیة  :نيالثاالمطلب 

  التصاالت الجزائر

كانت كل العملیات المحاسبیة، من تصنیف وترتیب وتسجیل  GAÏAقبل إدخال نظم المعالجة اآللیة للبیانات 

وتجمیع وتوصیل، تتم بشكل یدوي اعتمادا على مجموعة مستندیھ معدة بشكل جید، إال أن اعتمادھا على 

واألعمال غیر  العنصر البشري أكسبھا صفة الضعف، والقصور، وعدم الفعالیة نتیجة األخطاء المتعمدة

خاصة نتیجة ضخامة البیانات والمعلومات  ،ة والمرتبطة بضعف القدرة البشریةوغیر المتعمد المشروعة،

  .والتي سبق ذكرھا في المطلب السابق ،الناتجة عن العملیات المختلفة

أما عند إدخال نظم المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة، تغیر كل شيء وصار النظام یحمل على عاتقھ كل 

لوكالة التجاریة بشكل تام دون تدخل اإلنسان، وھذا انطالقا من البیانات العمل المحاسبي على مستوى ا

عملیة الفوترة والتحصیل، وأي أعمال أخرى تتولد علیھا  المسجلة في قاعدة البیانات، والتي تخص

لي بتصنیف البیانات وتسجیلھا في حساباتھا ھذه البیانات یقوم النظام بشكل آ تسجیالت محاسبیة، من خالل

توصیلھا من خالل تقاریر وكشوف معدة بشكل جید، وكل الكشوف وبتجمیعھا  صة بھا ومن ثم القیامالخا

التي یحملھا النظام على  في ھذا المطلب باستعراض كل العملیات المالیة لذا سنقوم التبریریة المرفقة بھا،

  .والمراجعة الداخلیة وكذا الكشوف المحاسبیة التي یوردھا لكل من المحاسبة العامة ،عاتقھ

I.  الكشف المساعد المجمع 

ھذا الكشف یسمح بتورید وتزوید المحاسبة ھو الكشف المساعد المجمع،  ،أھم كشف محاسبي یصدره النظام

  :خالل فترة معینة، ھذه الحسابات ھي المختلفة العامة، بحركة الحسابات المتأثرة بالعملیات المالیة

 المجمعة في الجانب المدین والدائن للحسابات الفرعیة للكفاالت  تحمل المبالغ: حساب رأس المال

 .المتعلقة بمختلف الزبائن

 تحمل المبالغ المجمعة في الجانب المدین والدائن للحسابات الفرعیة ألوراق  :حسابات التجھیزات

 .المتعلقة بمختلف الزبائن القبض

 حساب الغیر: 

 جانب المدین والدائن للحسابات الفرعیة لمختلف تحمل المبالغ المجمعة في ال: الزبائن حساب

  الزبائن؛

 تحمل المبالغ المجمعة في الجانب المدین والدائن للحسابات الفرعیة لحقوق : حساب حقوق للزبائن

  الزبائن المتعلقة بمختلف الزبائن؛

 یة لتسبیقات تحمل المبالغ المجمعة في الجانب المدین والدائن للحسابات الفرع: حساب تسبیقات الزبائن

 الزبائن المتعلقة بمختلف الزبائن؛

 تحمل المبالغ المجمعة في الجانب المدین والدائن لمختلف العملیات المالیة المصنفة : حسابات المالیة

  ...).نقدا، شیك، تحویل(حسب طریقة التسدید 

 قوق الغیر قابلة لدائنة لحسابات االستھالك الذاتي، الحابالغ المدینة ومتجمع ال: حسابات التكالیف

  ).منتجات غیر محددة ( للتحصیل واالستحقاقات بدون قیمة، وخسائر االستغالل

 التي تجمع المبالغ المدینة والدائنة لمختلف حسابات المنتوجات، وحسابات النواتج :حسابات المنتوجات

 .المالیة العائدة ألوراق القبض، وأیضا حسابات المنتوجات الخاصة بالتقریب
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  :الكشف المساعد المجمع وفق الشكل التالي GAÏAویعرض النظام 

  الكشف المساعد المجمع :06 رقم جدول

  ../../.. :تاریخ النظام                                         :............اسم الشركة
   ../...:الصفحة رقم                                                                   

  
 ../../..إلى ../../..  لفترة من الكشف المجمع  ل

 حسابات رؤوس األموال مدین دائن رصید
 الودائع والكفاالت المقبوضة 165   

 حسابات التجھیزات مدین دائن رصید
 استحقاقات 2761   

 حسابات الغیر مدین دائن رصید
 زبائن المنتجات والخدمات 411   
 االستھالك تسبیقات 4191   

 مستحقات تسبیقات كلیة 4191   

 رسوم 4457   
 حسابات مالیة مدین دائن رصید

 البنك 512   
 حسابات األعباء مدین دائن رصید

خسائر عن حسابات دائنة غیر قابلة  654   
 للتحصیل

 االستھالك الذاتي أعباء االستغالل 658   
 حسابات المنتوجات مدین دائن رصید

 ھاتف، منتجات وخدمات  701   

 عائدات األصول المالیة 762   
 المجموع   

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

عند اإلقفال الشھري للحسابات یعطي الكشف المجمع صورة لكل الحسابات الرئیسیة مع المبالغ    

المصادق علیھا نھائیا، ھذا اإلقفال یصادق ویضمن موثوقیة الحسابات التي بعد ذلك ترحل لتزوید المحاسبة 

  ).02 ملحق رقم.(العامة

المساعد، ر األستاذ المساعد، میزان المراجعة الیومیات المساعدة األخرى، دفت(باقي الكشوف المصدرة 

أنھ  أي وإجراء المطابقات الضروریة تسمح بتبریر التسجیالت الواردة في الكشف المجمع) الكشوف المالیة

لعملیات ص كل اي الكشف المجمع المساعد والتي تخرصدة الواردة فاألإصدار الكشوف الموالیة لتبریر  یتم

  .معینةالمالیة خالل فترة 
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شف في الك ،ولفھم طبیعة العملیات المالیة التي قام النظام بتصنیفھا وتسجیلھا وترحیلھا وتجمیعھا وتوصیلھا

بالمحاسبة المساعدة للزبائن، خالل فترة محددة نعرض مختلف العملیات التي یحملھا  والخاصة المجمع،

        :لرصید الظاھر في الكشف المجمعالنظام على عاتقھ والكشوف التي تفصل ھذه العملیات، وتبرر ا

  تغذیة الكشف المساعد المجمع بحسابات النتائج وحسابات الغیر .1

  :، حیث تناظر المبالغ التالیةتعرض الیومیة المساعدة للمبیعات كل المبیعات التي تمت خالل فترة محددة

 فترةبالعدد والمبالغ لكل  ، مجمعةمصنفة حسب طبیعة الزبائن ،مجموع المبالغ المفوترة للغیر 

 .)دوریة أو غیر دوریة(، و كذا حسب شریحة الفوترة وطبیعة الفاتورة ةمحاسبی

  مصنفة حسب ، وكذا )رقم واسم الحساب( جات، مجمعة حسب حسابات المنتوجاتمجموع مبالغ المنت

 )03 ملحق رقم.(، وحسابات الرسوم المرافقة لھاطبیعة الزبائن

  : والشكل الموالي یشرح ذلك

  الیومیة المساعدة للمبیعات: 27شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

لكل من حسابات النتائج  ،ھذه الیومیة تسمح إذا بتبریر التسجیل المحاسبي الوارد في الكشف المجمع

  .وحسابات الغیر والرسوم المرافقة لھا

مجموعة من الكشوف المحاسبیة للمبیعات التي تثبت التسجیل الوارد  GAÏAفي نفس الوقت یصدر نظام 

  .في یومیة المساعدة للمنتجات، ھذه الكشوف یجب أن تطابق مع الیومیة المساعدة للمبیعات

زبائن (بحساب رأس المال والتجھیزات المالیة وحسابات الغیر تغذیة الكشف المساعد المجمع .2

 وحسابات المالیة )وتسبیقات

   ، )التسجیل في الجانب الدائن لحساب المنتجات( ،تحت تصرف الزبائن المنتجات والخدمات صارت اآلن

، نمر )التسجیل في الجانب المدین في الحسابات الفرعیة لمختلف الزبائن( ،والفواتیر المرافقة لھا أصدرت

المقبوضات، :ترافق عملیة التحصیل العملیات المحاسبیة التالیة؛ اآلن إلى عملیة تحصیل ھذه الفواتیر

  .    اإلرجاع، اإللغاء، االقتطاع أو التحویل

 الیومیة المساعدة للمبیعات

-حسابات الغیر -الحساب الرئیسي :

 الرسوم

 المنتوجات -الحساب الرئیسي 

  اشتراكات
  عدادات

  مكالمات وطنیة
 مكالمات عالمیة

 منتجات وخدمات

 الحسابات الفرعیة للزبائن

 الرسوم
- 

 فاتورة

-حسابات الغیر -الحساب الرئیسي :

 الزبائن
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 الیومیات المساعدة للمقبوضات   . أ

تسدید ، اقتطاع آلي من الحساب البریدي، بطاقات االئتمان، شیك، نقدیة :للمقبوضاتعدة طرق  نمیز

كما ؛ )تحویل حسابات التسبیقات والكفاالت لترصید الفواتیر( عملیات مختلفة، بواسطة منظمات معتمدة

قبض  ،قبض استحقاقات، قبض تسبیقات، قبض فواتیر دوریة أو غیر دوریة :نمیز عدة أسباب للمقبوضات

  .كفاالت

بعد المصادقة على ھذه المقبوضات، یمكن للنظام بعد ذلك من إجراء تسجیل ھذه العملیات، وھذا ھو 

والتي تفصل كل المدفوعات التي قام بھا الزبائن حسب طبیعتھا؛ من الیومیات المساعدة للمقبوضات  الھدف

عرضھا حسب یالتي ھذه الیومیات التي تصدر حسب الطلب، والتي تجمع المعلومات خالل فترة معینة و

  .طبیعة المدفوعات ولكل الزبائن المتعلقة بالعملیة، مھما كانت طبیعة العملیة والحساب المقابل المتأثر بھا

یحتوي مضمون ھذه الكشوف على تاریخ العملیة، مرجع عملیة القبض، الحسابات الفرعیة المعنیة، رقم  

   )04ملحق رقم(. ملة األجنبیةالحاجة بالعالزبون، المبالغ بالعملة الوطنیة وعند 

 : كما یلي صنفةھذه الیومیات ھي م

 ھذه الیومیة تفصل كل عملیات القبض التي تمت نقدا: المقبوضات النقدیة. 

 ھذه الیومیة تفصل كل عملیات القبض التي تمت بشیك :المقبوضات بشیك. 

  القبض التي تمت ببطاقات ھذه الیومیة تفصل كل عملیات ): بطاقات االئتمان(المقبوضات المختلفة

 .االئتمان

 ھذه الیومیة تفصل كل عملیات القبض التي تمت بتحویالت بنكیة :قبض بعملیة التحویل . 

 ھذه الیومیة تفصل كل عملیات القبض التي تمت في المنشآت الخارجیة وغیر : المقبوضات خارجیة

 ).نظمات المالیةالمكاتب البریدیة، البنوك وغیرھا من الم(موصولة بشبكة النظام 

  ھذه الیومیة تفصل كل عملیات القبض ): تخص فقط الفواتیر الدوریة(من االقتطاع المباشرالمقبوضات

 .من طرف البنوك أو المنظمات المالیة، باقتطاع آلي التي تمت

  : ھذه الیومیات المساعدة تسجل العملیات المعروضة في الشكل الموالي 

  العملیات المسجلة في الیومیات المساعدة للمقبوضات :28شكل رقم 

  

  

  

  

  

  sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

  

 تسدید فواتیر
 الزبائن -الحساب الفرعي 

 فاتورة

 دفع حقوق
حقوق -الحساب الفرعي   

 حقوق

 دفع تسببیق
 تسبیقات -الحساب الفرعي

 تسبیق

 دفع كفاالت
 كفاالت -الحساب الفرعي 

 كفاالت

 ید استحقاقاتتسد
 استحقاقات -الحساب الفرعي 

 استحقاقات

 حساب النقدیة
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 لإلرجاع المساعدة  الیومیات  . ب

 :كما نمیز عدة أسباب لإلرجاع ؛ إرجاع بتحویل، إرجاع بشیك، إرجاع نقدا :نمیز عدة طرق لإلرجاع

 .إرجاع كفاالت، إرجاع تسبیقات، إرجاع حقوق

، یمكن للنظام بعد ذلك من إجراء تسجیل ھذه العملیات، وھذا ھو عملیات اإلرجاعبعد المصادقة على 

الزبائن؛ ھذه تمت لصالح التي  عملیات اإلرجاعوالتي تفصل كل  لإلرجاعالھدف من الیومیات المساعدة 

الیومیات التي تصدر حسب الطلب، والتي تجمع المعلومات خالل فترة معینة والتي تعرضھا حسب طبیعة 

یحتوي مضمون ھذه  ؛، مھما كانت طبیعة العملیة والحساب المقابل المتأثر بھاالمعنیة اإلرجاع للزبائن

، الحسابات الفرعیة المعنیة، رقم الزبون، المبالغ رجاععملیة اإل رقمالكشوف على تاریخ العملیة، 

   )05ملحق رقم(.  المرجعة

  :كما یلي صنفةھذه الیومیات ھي م

 التي تمت نقدا) تسبیقات،حقوق، كفاالت(عملیات اإلرجاع  ھذه الیومیة تفصل كل: إرجاع نقدي. 

  التي تمت بشیك)  تسبیقات،حقوق، كفاالت( ھذه الیومیة تفصل كل عملیات اإلرجاع: بشیكإرجاع. 

  التي تمت بتحویالت)  كفاالتتسبیقات،حقوق، ( ھذه الیومیة تفصل كل عملیات اإلرجاع:بتحویلإرجاع. 

  :تسجل العملیات المعروضة في الشكل الموالي ھذه الیومیات المساعدة 

  لإلرجاعالعملیات المسجلة في الیومیات المساعدة : 29 شكل رقم

  

  

  

  

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

  لغاءالیومیات المساعدة لإل  . ج

المقبوضات بواسطة شیك، بطاقات االئتمان، وأیضا االقتطاع اآللي، معنیة بموضوع اإللغاء، ھذه 

بوضات اإللغاءات ھي عملیات محاسبیة أیضا وتعطي لنا تسجیالت محاسبیة، الیومیات المساعدة للمق

ھذه الیومیات التي تصدر حسب الطلب، والتي تجمع المعلومات خالل فترة تفصل ھذه العملیات، الملغاة 

معینة والتي تعرضھا حسب طبیعة المدفوعات الملغاة ولكل الزبائن المتعلقة بالعملیة، مھما كانت طبیعة 

  )06ملحق رقم(. العملیة والحساب المقابل المتأثر بھا

  

 حساب النقدیة

 إرجاع حق
 حقوق -الحساب الفرعي 

حقوق

 إرجاع تسبیقات
 تسبیقات -الحساب الفرعي 

 تسبیق

 إرجاع كفالة
كفاالت -الحساب الفرعي   

كفالة
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رجع عملیة القبض األولیة، الحسابات الفرعیة المعنیة، ، مى تاریخ العملیةیحتوي مضمون ھذه الكشوف عل

  :كما یلي صنفةھذه الیومیات ھي م ،األجنبیةرقم الزبون، المبالغ بالعملة الوطنیة وعند الحاجة بالعملة 

 بسبب نقص أو انعدام الرصید الشیكاتھذه الیومیة تفصل كل عملیات إلغاء  :إلغاء الشیكات. 

   بطاقات االئتمان بسبب نقص ھذه الیومیة تفصل كل عملیات إلغاء  :مقبوضات بطاقات االئتمانإلغاء

 .أو انعدام الرصید

  االقتطاع اآللي بسبب نقص ھذه الیومیة تفصل كل عملیات إلغاء  :مقبوضات االقتطاع اآلليإلغاء    

 .أو انعدام الرصید

  المساعدة لإللغاءالعملیات المسجلة في الیومیات  :30شكل رقم 

  

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

  تحویالتالیومیات المساعدة لل  . د

تحصیل فاتورة أو عدة فواتیر یمكن أن یتم بواسطة تحویل حساب حقوق الزبائن أو التسبیقات أو كفاالت 

  .إلى الحساب الفرعي للزبون المعني، الیومیات المساعدة للتحویالت تفصل ھذه العملیات

المعلومات خالل فترة معینة والتي تعرض التحویالت ذه الیومیات التي تصدر حسب الطلب، والتي تجمع ھ

بین الحسابات لكل الزبائن المعنیة بالعملیة، یحتوي مضمون ھذه الكشوف على تاریخ العملیة، مرجع عملیة 

بالعملة الوطنیة وعند  األولیة المقبوضة ، رقم الزبون، المبالغالحساب األولي المعني القبض األولیة،

  . جنبیةالحاجة بالعملة األ

  للتحویلالمساعدة العملیات المسجلة في الیومیات : 31 شكل رقم

  

  

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

وبالتالي إنشاء استحقاقات، ھذه العملیة یتولد  أو یمكن سحب ورقة تجاریة على فاتورة أو عدة فواتیر

علیھا ترصید قیمة الفاتورة أو الفواتیر في الحساب الفرعي للزبون المعني، وتحویل المبالغ في الجانب 

  :ویمكن توضیح ما سبق في الشكل الموالي .المدین ألوراق القبض مع قیمة فوائد االستحقاقات المرافقة لھا 

  

  

حساب النقدیة  زبائن -الحساب الفرعي

كفاالت -الحساب الفرعي  زبائن -الحساب الفرعي  
حقوق -الحساب الفرعي  

 تسبیقات -الحساب الفرعي 
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  إلنشاء استحقاقاتالمساعدة یات المسجلة في الیومیات العمل:32شكل رقم 

  

  

  

 .sofrecomدلیل النظام معد من طرف الشركة المصنعة : المصدر

 تغذیة الكشف المساعد المجمع بحسابات التكالیف .3

  :الحساب العام للتكالیف یجمع التسجیالت المتعلقة بالحسابات التالیة 

 ھاتفیة الخاصة بالعمل، الحصص الممنوحة للعمالخطوط :( حساب االستھالك الذاتي( 

 یقید في ھذا الحساب التسجیالت المحاسبیة الخاصة، بالمنتجات التي لم : حسابات خسائر االستغالل

 .یتم تحدیدھا

 وتوافق الملفات المحولة لقسم  :حساب خسائر الحقوق واالستحقاقات الغیر قابلة للتحصیل

  .  المنازعات

 لالستھالك الذاتي الیومیة المساعدة  . أ

 ،تفصل ھذه الیومیة كل التحویالت الخاصة بالحساب الفرعي للشركة إلى حساب التكالیف االستھالك الذاتي

المرجع، رقم واسم الحساب الفرعي، رقم  التحویل، عملیةوي مضمون ھذه الكشوف على تاریخ یحت

وعند الحاجة بالعملة األجنبیة؛ والشكل الموالي  بالعملة الوطنیة المحولة ، المبالغالزبون الخاص بالشركة

     .یوضح التسجیل المحاسبي الموافق

  لالستھالك الذاتيالمساعدة العملیات المسجلة في الیومیات :33شكل رقم 

  

  

  

  

  

  .sofrecomمعد من طرف الشركة المصنعة الدلیل النظام : المصدر

 الیومیة المساعدة لخسائر االستغالل  . ب

المنتجات الغیر المقیدة تبین كمیة االتصاالت والتذاكر غیر السویة، والتي لم تستطع إجراءات كشف 

الفوترة من تحید فواتیرھا، إصدار ھذا الكشف یتبعھ تورید الكشف المجمع بتسجیل محاسبي في حسابات 

  .التكالیف خسائر االستغالل

للزبائن -الحساب الفرعي   استحقاقات -حساب الفرعي  

عوائد األصول المالیة  –حساب الفرعي   

 

 
 الحساب الفرعي -   للشركة

 

حساب تكالیف االستغالل 

 (االستھالك الذاتي)

 التسجیل في الحسابات الرئیسیة
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  یلالیومیة المساعدة للحقوق واالستحقاقات غیر قابلة للتحص  . ج

 لحقوق واالستحقاقات للملفاتھذا التحویل یجرى للحقوق غیر قابلة للتحصیل، ھذا التحویل یخص عموما ا

   . GAÏAالمحولة لقسم المنازعات تبعا إلجراءات التحصیل للنظام 

للزبائن إلى حساب حقوق غیر قابلة للتحصیل،  ھذا الكشف یفصل التحویالت لكل الحسابات الفرعیة

التحویل، المرجع، رقم واسم الحساب الفرعي، رقم  عملیةوي مضمون ھذه الكشوف على تاریخ یحت

وعند الحاجة بالعملة األجنبیة؛ والشكل الموالي یوضح التسجیل  بالعملة الوطنیة المحولة ، المبالغالزبون

          .والشكل الموالي یوضح التسجیل المحاسبي الموافق المحاسبي الموافق؛

  للحقوق واالستحقاقات غیر قابلة للتحصیلالمساعدة العملیات المسجلة في الیومیات :34شكل رقم 

  

  

  

  

  

 .sofrecomدلیل النظام معد من طرف الشركة المصنعة : المصدر

II. دفتر األستاذ المساعد 

وي مضمون ھذا یحت ھذا الكشف یحمل في المقدمة كل المعطیات العامة للزبون ورقم حسابھ الفرعي،

المبالغ  ،)الیومیة المساعدة، مرجع المستندالتاریخ، ( الكشف على مرجع العملیة لكل تسجیل محاسبي

المبالغ المبدلة أي بالعملة  األصلیة الجانب المدین والدائن والرصید بالعملة األجنبیة، معدل تبدیل العملة،

المحلیة الجانب المدین والدائن والرصید؛ یعرض الكشف المجامیع الكلیة للعملیات المحاسبیة لفترة محاسبیة 

  )07رقمملحق (.محددة

III. میزان المراجعة المساعد  

حسب  ، )مع تجمیع أصناف الزبائن(إصدار مفصل  :یمكن أن یصدر ھذا الكشف بعدة طرق حسب الطلب

وي مضمون ھذا الكشف على رقم الزبون، یحت ،ملخصة حسب أصناف الزبائن، الحسابات الفرعیة للزبائن

مبالغ الفترة والتي تظھر المبالغ المدین والدائنة سم الشركة، الرصید أول المدة المرحل، ااسمھ ولقبھ أو 

  )08ملحق رقم.(المساعد ستعانة بدفتر األستاذ ورصید الفترة، یمكن تبریر المبالغ الظاھرة في المیزان باال

  

  

  

غیر حقوق  –حساب التكالیف  الزبائن  –الحساب الفرعي 

  قابلة للتحصیل

 التسجیل في الحسابات الرئیسة

استحقاقات -الحساب الفرعي   
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في  بالسیاسات اإلداریةقدرة المعالجة اآللیة للبیانات في زیادة التأكد من درجة االلتزام  :المطلب الثالث

  الوكالة التجاریة التصاالت الجزائر

تتجسد وتتحقق خطط الشركة التجاریة والتسویقیة، وفق سیاسات معینة  على مستوى الوكالة التجاریة

 ھذه الخطط واجھة الشركة ونقطة اتصال بینھا وبین زبائنھا الحالیین أو الجدد أو المحتملین، مثل ھاباعتبار

باتھم، تسویق منتجاتھا وخدماتھا الجدیدة المختلفة وإیصال كل زیادة عدد زبائنھا وتسریع تحقیق طل

تحصیل الفواتیر والمستحقات  الممنوحة، الجدیدة المعلومات عنھا لزبائنھا، التخفیضات التجاریة والمالیة

وتترجم تلك وغیرھا من األھداف، ورقم أعمالھا،  المحافظة على حصتھا السوقیة على وجھ السرعة،

 وتصدر الشركة مجموعة لوائح ومراسالت محددةبرامج وجداول ومیزانیات جامدة والسیاسات في صورة 

وكان یتم إلزام اإلدارات التنفیذیة  وطرق تحقیقھا، تشرح السیاسة التجاریة والتسویقیة للشركة وطرق عمل

تقاریر ومجموعة مؤشرات،  ن خاللم ھاءأدا بتطبیق ھذه السیاسات اإلداریة وتتم عملیة الرقابة على

  .میدانیة من الجھات الرقابیة المختصة وغیرھارات زیاإحصاءات، وو

الخطط الموضوعة مسبقا وتحقق من تنفیذ إنجاز األعمال و یتم كانقبل إدخال نظم المعالجة اآللیة للبیانات 

 ،على مجموعة مستندیھ تنظم العمل بین مختلف المصالح التجاریة والتقنیة والمحاسبیة اعتمادایدویا تنفیذھا 

 متی التي استنادا على بیانات ومعلومات كان یتم إعداد مجموعة مؤشرات األداء الفعلي ءاألداولقیاس 

یحتاج للكثیر من الجھد والوقت  الیدويھذا العمل  یدویا، تجھیزھا وتجمیعھا وتبویبھا ومعالجتھا وتحلیلھا

سواء غیر المتعمدة نتیجة كبر حجم البیانات  وارتكاب األخطاء والتكلفة، باإلضافة إلى عدم المرونة والبطء

وضعف القدرة البشریة من سھو وخطأ ونسیان، أو المتعمدة لتضلیل حكم اإلدارة العلیا،  والمعلومات

ھا، ولھذا تبقى اإلجراءات الرقابیة التقلیدیة التي تھدف إلى التحقق لالستفادة من الترقیات والتحفیزات وغیر

من االلتزام بالسیاسات اإلداریة الموضوعة مسبقا تتصف بالضعف، وعدم الفعالیة نتیجة تعرض التقاریر 

واإلحصاءات للتضلیل والتحریف والمؤثرات الشخصیة المختلفة، وعدم قدرة الجھات الرقابیة من مراقبة 

ملیات المنجزة خالل فترة زمنیة سابقة نتیجة الكم الھائل من العملیات المنجزة للزبائن والتي یقدر كل الع

حیث یرتكز عملھا على مراقبة بعض العینات فقط عددھم بعشرات اآلالف على مستوى كل وكالة تجاریة، 

  .داریةلتحقق من مدى االلتزام بالسیاسات اإلوتعمیم نتائج العملیة على المجتمع ككل ل

والتي لنظام ات مختلف األعمال تنجز من خالل برامج فصار إدخال نظم المعالجة اآللیة للبیانات،أما بعد 

 سواء، من طرف اإلدارة العلیا للشركة حسب سیاساتھا اإلداریةتحدیثھا بشكل مستمر برمجتھا و یتم

الرقابة على وكذلك  ،وتنظیم مختلف األعمال بین ھذه التخصصات ةوالمحاسبی ةأو المالی ةأو التقنی ةالتجاری

یعرضھا و ذاتھ یعدھا النظام التي والمؤشرات تحقیق ھذه السیاسات بشكل آلي من خالل االستعالمات

توصیل كل المعلومات الموثوقة لتمكین ، وبقیاس األداء الفعليللمستویات اإلداریة المختلفة المختصة 

واتخاذ ، بتنفیذ الخطط وفق السیاسات المرسومةاإلدارات التنفیذیة  مدى إلتزام ن تقییماإلدارة العلیا م

، وھذا من خالل المیزات التي تمنحھا نظم المعالجة اآللیة من أي انحراف لتصحیحالقرارات المناسبة 

البیانات نظم إدارة قواعد على أساس  GAÏA النظام یقومحیث  مرونة وتكیف وسرعة ودقة في اإلنجاز،

یمكن الوصول إلیھا عن طریق أفراد مرخص مختلفة  وتقوم تلك النظم بتخزین البیانات في ملفات مركزیة

تعمل  GAÏAالنظام  ، فبرامجلھم بذلك من طرف إدارة الشركة، ویطبق طریقة المعالجة الزمنیة الفوریة

والمحاسبیة  المالیةو جاریةقاعدة البیانات، والتي تسمح بتنظیم العالقات بین الجھات التقنیة والت ضمن نفس

  .)نظام المعالجة المباشرة( لدیھا نفس المعلومة في الوقت الحقیقي الجھات، ومختلف ھذه واإلدارة العلیا
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من خالل دمج تبادل  ھاتنفیذ تحقیق السیاسات اإلداریة والتأكد من

ربط الوحدات التنفیذیة یة التي تمر بھا ھذه المعلومات و

  GAÏA نظام قاعدة البیانات 

  

  sofrecomدلیل النظام معد من طرف الشركة المصنعة 

الدراسة التطبیقیة للبحث في الوكالة التجاریة : الفصل الثالث

تحقیق السیاسات اإلداریة والتأكد من ومنھ منح النظام لإلدارة قدرة على

یة التي تمر بھا ھذه المعلومات وتخفیض عدد المستویات التنظیم

  .لذلك ةالالزموالتكلفة  اختصار الزمنوبالمستویات العلیا لإلدارة 

  :ذلكالشكل الموالي 

نظام قاعدة البیانات : 35 الشكل رقم

دلیل النظام معد من طرف الشركة المصنعة : المصدر

 الفصل الثالث

ومنھ منح النظام لإلدارة قدرة على 

تخفیض عدد المستویات التنظیموالمعلومات 

بالمستویات العلیا لإلدارة 

الشكل الموالي  ویوضح 
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  تحلیل و تفسیر النتائج:المبحث الثالث

بعد تطبیق الفرضیات السابقة في الدراسة المیدانیة في الوكالة التجاریة التصاالت الجزائر، وقیاس أثر 

نقوم في ھذا المبحث بتحلیل إدخال المعالجة اآللیة للبیانات على كل ھدف من أھداف نظام الرقابة الداخلیة، 

وسنقوم بدراسة كل لتطبیقیة السابقة الفرضیات في الدراسة االنتائج المتوصل إلیھا بعد تطبیق  وتفسیر

  .فرضیة على حدا

  الفرضیة األولى نتائجوتفسیر   تحلیل: المطلب األول

 خطة تنظیمیة تجسد لنظام رقابة داخلیة في ظل العمل الیدوي، من سابقا على الرغم من امتالك الشركة

عمل متناسقة مقاییس وطرق  ومجموعة  وتحدید المسؤولیات وتفویض السلطات، لوظائفا بین مبدأ فصل

حجم مستندیھ معدة بشكل جید إال أن اعتمادھا على العنصر البشري بشكل تام، وكبر إجراءات ومجموعة 

باإلضافة إلى الوقت  واستحالة مراجعتھا بشكل تام، ،البیانات والمعلومات الناتجة عن العملیات المختلفة

نظام الرقابة الداخلیة  جعل راجعتھا وتوصیلھا للجھات المعنیة،والجھد والتكلفة الالزمة لمعالجة البیانات وم

السابق یتصف بعدم الفعالیة في تحقیق األھداف المرجوة منھ، فكان ھناك ضیاع لمنتجات الشركة من 

خدمات مختلفة لم تكن تسجل في حسابات المدینین، أو أخطاء في فواتیر الزبائن، مما یكبد الشركة خسائر 

قول باعتبارھا أھم عنصر ولم تحافظ البنیة الرقابیة السابقة على النقدیة بشكل مع، أرباحھاكبیرة وتخفیض 

األصول المتداولة، ولم تمنح للشركة قدرة عالیة على استرجاع حقوقھا وإدارة مخاطرھا من عناصر 

بالكفاءة  االتصالوكان ھناك قصور في تسییر أجھزة وشبكة  بالشكل المطلوب، المتعلقة بالزبائن المالیة

م نتیجة البیانات المضللة وغیر محدثة باستمرار، ولم تكن الشركة قادرة على التحك والفعالیة المطلوبة

صة بتثبیت الخطوط الھاتفیة الجدیدة أو إصالح التعطالت في الشبكة أو تخبشكل مالئم بالفرق التقنیة الم

ائنھا بالكفاءة والفعالیة الالزمة والمحافظة علیھم كما لم تستطع الشركة تسییر طاقم زب أجھزة االتصال،

أي أن نظام الرقابة الداخلیة التقلیدي لم یحقق الھدف في حمایة األصول واستغاللھا  ،واكتساب ثقتھم

  .  بالكفاءة والفعالیة المعقول

ظل إجراءات  من العمل الیدوي إلى العمل اآللي وفي ھانتقالابعد إدخال نظم المعالجة اآللیة للبیانات و

الشركة تحافظ على منتجاتھا من كل عبث فیھا  صارت التي سبق توضیحھا الرقابة العامة والتطبیقیة

األخطاء  ، وتفادتمدینینلل دار فواتیر دقیقة جو تصد ،ا في حسابات المدینین الخاصة بھالھتسجتضمن و

كما ؛ لي زیادة إیراداتھا وأرباحھاواالستخدام غیر المشروع ألصولھا والخسائر الناتجة عن ذلك، وبالتا

منحت نظم المعالجة اآللیة للبیانات قدرة عالیة على المحافظة والرقابة على النقدیة من االختالس 

 نظام وقت حدوثھا، وتورید كل الكشوف المالیةال، من خالل تسجیل العملیات في واالستغالل غیر المشروع

كما منحتھا قدرة عالیة في تسییر المخاطر ؛ للجھات المختصة بذلك التحصیل عملیةالمحاسبیة المالئمة عن 

المتماثلة بشكل آلي ودون تدخل بشري المالیة في تحصیل الحقوق على وجھ السرعة واتخاذ اإلجراءات 

  .ضد الزبائن غیر أوفیاء
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ئن بكفاءة إدارة أصول الشركة من أجھزة اتصاالت وشبكة الزبا فيكما ساعدت نظم المعالجة اآللیة 

بشكل آلي منح  ھوتولی التي یمنحھا النظام وفعالیة عالیة من خالل المعلومات الدقیقة والمحدثة باستمرار

، وكذلك توصیل كل المعلومات الموثوقة عن وضعیتھا من حیث األزواج الھاتفیةتسییر أرقام الھواتف و

 ھذه األجھزة ا بكل مؤشرات األداء عنوتورید اإلدارة العلی سعتھا وحالة األعطاب فیھا ووقت إصالحھا

، كما والرشیدة التأشیر، ومنھ اتخاذ القرارات المناسبة ومعدل ،سرعة إصالح األعطابنسبة التثبیت ومن 

یقوم النظام بتسییر الفرق التقنیة وتقسیم العمل بینھم ،حسب األماكن المخصصة لتدخلھم، كما یمنح كل 

كما نظم العالقة بین الشركة وزبائنھا من خالل مواعید  ؛ال فیھكل فریق وكل عام مؤشرات األداء عن

 التثبیت وإصالح األعطاب وتسییر طلبات الزبائن المختلفة بشكل آلي وتخزین كل البیانات السابقة

      .وعرضھا وقت الحاجة إلیھا

زیادة قدرة الشركة  سبب أننستنتج من خالل التحلیل السابق للنتائج المتوصل إلیھا في الدراسة المیدانیة، 

إنما یأتي من المیزات  واستغاللھا بكفاءة وفعالیة ،من المخاطر المحیطة بھا على المحافظة على أصولھا

وقدرة على االتصال مع  من دقة وسرعة في المعالجة واتساق التي تمنحھا نظم المعالجة اآللیة للبیانات

ء إلى العامل البشري وبالتالي تفادي األخطاء البشریة غیر األجھزة و تبادل البیانات إلكترونیا دون اللجو

السجالت المحاسبیة بشكل آلي مسك الدفاتر وأي أن  ،المتعمدة وأعمال غیر مشروعة من احتیال وغیرھا

بحیث یكون ھناك فصل بشكل آلي بین  الشركةة داخلیة جیدة على أصول رقابنظام یساعد على إحكام 

تضمن نظم  على أنھ تنصوالتي  وھذا ما یؤكد صحة الفرضیة األولى عنھا والمحاسبیةحیازة األصول 

  .تھاحمایوفعالیة و بكفاءة المنشأة ل أصولاستعمالمعالجة اآللیة للبیانات ا

 

  وتفسیر نتائج الفرضیة الثانیة  تحلیل: المطلب الثاني

رغم تواجد كل المقومات لنظام رقابة داخلیة في العمل الیدوي السابق، من خطة تنظیمیة وإجراءات 

ومقاییس متناسقة ومجموعة مستندیھ كاملة، ودلیل عمل یشرح ویبین طرق العمل بدقة، ویتم تحدیثھ 

النظام ال تحمل  باستمرار، إال أنھا لم تعطي التأكید المعقول من أن الكشوف المحاسبیة المعدة من ھذا

أخطاء جوھریة، أي أن النظام المحاسبي الیدوي السابق لم یحافظ على أصول المنشأة من منتجات 

وخدمات مختلفة والتي كانت تستغل بطریق غیر شرعیة ولم تكن مخرجات ھذا النظام تعطي صورة 

نظام السابق على العنصر صادقة على العملیات المنجزة خالل فترة زمنیة محددة، كل ھذا بسبب اعتماد ال

لتجاوز  بعضھم تواطؤ وأ ،ھممن بعضالالبشري، وما یرتبط بھ من ارتكاب لألخطاء، وعدم نزاھة 

  .اإلجراءات الرقابیة السابقة لخدمة مصالحھم الشخصیة

 علىكل العمل المحاسبي على عاتقھ إال أنھ وبعد إدخال نظم المعالجة اآللیة للبیانات، صار یحمل النظام 

، فمن خالل العملیات المنجزة على النظام بشكل مطلق ، دون تدخل العمل الیدويستوى الوكالة التجاریةم

من أجھزة االتصال عن طریق التبادل اإللكتروني للبیانات، وقیام  ةمن استقبال بیانات االستھالك السابق

د في الجانب المدین یلغ الفواتیر الجدالنظام بشكل آلي بإعداد الفواتیر للزبائن، وتحدیث حسابات الزبائن بمبا

وبعد تصنیف أنواع المنتجات حسب طبیعتھا من خالل عملیة الفوترة یقوم النظام بتجمیع البیانات السابقة 

حسب أنواع الزبائن ونوعیة المنتجات بالعدد والمبالغ والرسوم الموافقة لھا، و یمنح كل منھا رقم حساب 

ویقوم بإعداد الیومیة المساعدة للمبیعات؛ بعد عملیة الفوترة تأتي  ،سبيخاص وفق النظام المالي والمحا

المقبوضات بأنواعھا النقدیة :عملیة تحصیل الفواتیر العملیات المحاسبیة التالیةعملیة التحصیل وترافق 
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أو  وغیرھا من وسائل الدفع، اإلرجاع بوسائلھ المتعددة واإللغاء بأنواعھ، االقتطاع المباشر اتوبشیك

ترصید تسبیقات الزبائن مع المستحقات الجدیدة، حیث یقوم النظام بتصنیف العملیات السابقة والتي تنجز 

من خالل النھایات الطرفیة المتعددة للنظام، وترتیبھا وتجمیعھا وإعداد كل الیومیات المساعدة لتلك 

أثرة بذلك؛ كما یقوم النظام في العملیات بشكل آلي والتي توضح كل العملیات السابقة مع الحسابات المت

نھایة السنة المالیة بتحویل المنتجات والخدمات المختلقة التي استھلكتھا الشركة في حد ذاتھا خالل السنة 

إلى تكالیف االستھالك الذاتي، وأما المنتجات التي لم تحدد طبیعتھا فتحمل على الشركة كخسائر االستغالل؛ 

لمیئوس منھا إلى حساب التكالیف تحقات المختلفة یحول النظام الحقوق او من خالل عملیات متابعة المس

حقوق غیر قابلة للتحصیل، كل العملیات السابقة تكون قد جمعت في الكشف المساعد المجمع، والذي أعد 

  .لتورید المحاسبة العامة بحركة الحسابات التي یحملھا النظام على عاتقھ خالل فترة زمنیة  محددة

ر الكشف المجمع المساعد والذي یظھر أرصدة الحسابات خالل فترة زمنیة معینة، مع كل بعد إصدا

وھذا من خالل إجراء المطابقات الظاھرة في الكشف  ةدرصالیومیات المساعدة التي تثبت صحة األ

كل  الضروریة لتأكد من صحة العملیات السابقة ترحل ھذه األرصدة إلى المحاسبة العامة والتي تتجمع فیھا

 ،العمالالمحاسبات المساعدة ألجور موردین وللالمحاسبات المساعدة  المحاسبات المساعدة األخرى، مثل

میزانیة لمالیة والمحاسبیة من وغیرھا، وتقوم ھذه األخیرة بإعداد التقاریر ا والمحاسبات المساعدة للمخزون

   .بذلك نیة، و توریدھا للجھات المعقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیةو

حمل على عاتقھ الجانب األھم من العمل المحاسبي وھو المحاسبة المساعدة للزبائن ی GAÏAأي أن النظام 

والخاصة بالنشاط الرئیسي للشركة في تقدیم خدمات ومنتجات االتصال المختلفة وھذا سمح بإعداد تقاریر 

 في الحسابات الرئیسیة للنشاط الرئیسي للشركة مالیة ومحاسبیة خالیة من األخطاء الجوھریة وأي تحریف

السجالت إن مسك الدفاتر و حیث وأن ھذا بسبب المیزات التي تمنحھا نظم المعالجة اآللیة للبیانات

بحیث یكون ھناك فصل وجعلھ أكثر فعالیة  رقابة داخلیةنظام الساعد على إحكام المحاسبیة بشكل آلي 

وھذا ما یؤكد  السجالت المحاسبیة،و التسجیل في الدفاترعملیة و لمختلفةالقیام بالعملیات ا بین بشكل آلي

في البیانات  ضبط الدقة والثقةتعمل المعالجة اآللیة للبیانات على التي تنص  صحة الفرضیة الثانیة

  .المحاسبیة
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  وتفسیر نتائج الفرضیة الثالثة تحلیل: المطلب الثالث

استنادا لخطة تنظیمیة وطرق عمل  ،إنجاز األعمال المختلفة في، الیدويإن اعتماد الشركة على العمل 

لتحقیق األھداف الموضوعة وفق السیاسات المسطرة، وكذلك قیاس األداء  متناسقة،ومقاییس وإجراءات 

للتأكد من درجة االلتزام  من طرف الجھات اإلداریة المختصة، الفعلي ومقارنتھ باألداء المعیاري

، كانت تتطلب الكثیر من الجھد والوقت والتكلفة، باإلضافة إلى داریة الموضوعة مسبقابالسیاسات اإل

تعمدة وغیر األعمال المإحصاءات وتقاریر تحتمل الخطأ والتضلیل بسبب واالعتماد على مؤشرات 

ت المتعمدة، ھذه األسباب جعلت اإلجراءات الرقابیة التي تھدف إلى التأكد من مدى االلتزام بالسیاسا

  .الضعفواإلداریة الموضوعة مسبقا تتصف بعدم الفعالیة 

 المالیةجاریة وتنظیم العالقات بین الجھات التقنیة والتأما بعد إدخال نظم المعالجة اآللیة للبیانات في 

التي یتم برمجتھا  ومجموعة البرامج المعالجة اآللیةوالمحاسبیة وتنفیذ السیاسات اإلداریة من خالل نظم 

 قاعدة البیاناتنفس التي تعمل ضمن و ،من طرف اإلدارة العلیا اإلداریة باستمرار وفق السیاسات وتحدیثا

التي تنجز فیھا كل األعمال على اختالف تخصصاتھم ومستویاتھم اإلداریة، كما تقوم اإلدارة بتقییم 

نسبة  ي عدد الزبائن،التطور ف مثل التطور في رقم األعمال، ،سیاساتھا المختلفة من خالل مؤشرات األداء

وغیرھا من  ،، معدل تأشیر التعطالت، سرعة إصالح التعطالتالحالیة والمستحقات تحصیل الفواتیر

والتي البیانات المخزنة في قاعدة البیانات  المؤشرات الموثوقة والمحدثة باستمرار والمعدة انطالقا من

  .للجھات المختصةیا وللمستویات اإلداریة العل إعدادھا وتوصیلھایتولى النظام 

العلیا، من تنفیذ األعمال وفق  لإلدارة ھا النظاممنح من خالل ما سبق یمكن أن نستنتج أن المیزات التي 

المسطرة وكذلك التأكد من  قدرة عالیة على تنفیذ األعمال وفق سیاستھا ،برامج النظام التي أعدتھا اإلدارة

مؤشرات األداء الموثوقة والمعدة بشكل آلي من خالل البیانات المخزنة في  على أساس ،تنفیذھا وتقییمھا

تخفیض عدد المستویات وتبادل المعلومات قاعدة البیانات والمتاحة لإلدارة في الوقت الحقیقي من خالل 

 وھذا ما یؤكد صحةربط الوحدات التنفیذیة بالمستویات العلیا ب یة التي تمر بھا ھذه المؤشراتالتنظیم

االلتزام درجة تأكد من تمنح المعالجة اآللیة للبیانات فرصة للمنشأة لل أنھ  الفرضیة الثالثة والتي تنص على

    .االموضوعة مسبق بالسیاسات اإلداریة
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  خالصة 

بعد التعرف على الشركة بشكل عام وطبیعة عملھا ونوعیة المنتجات والخدمات التي تقدمھا 

وتوجھاتھا وأھدافھا، وكذلك ھیكلھا التنظیمي والمدیریات اإلقلیمیة والوالئیة التابعة لھا، والتي تنتشر عبر 

 ،محل الدراسة اتنھ النصرالوكالة التجاریة بإحدى وكاالتھا التجاریة وھي تراب الوطن، وبعد التعرف على 

ومجال  GAÏAوعلى ھیكلھا التنظیمي ونوعیة العمل على مستواھا، وبعد دراسة نظام المعالجة اآللیة 

تطبیقھ بشكل عام، ثم جانب المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة، وبعد تقییم كل من إجراءات الرقابة العامة 

والتطبیقیة المرتبطة بنظام المعالجة اآللیة للبیانات ووجدنا أنھا إجراءات محكمة تقي من المخاطر المرتبطة 

  .بالبیئة المعالجة اآللیة

اسة لقیاس أثر المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة على فعالیة نظام وبعد تطبیق فرضیات الدر

ل استعمنظم المعالجة اآللیة للبیانات تضمن ا الرقابة الداخلیة، وبعد تحلیل النتائج المتوصل إلیھا وجدنا أن

قة والثقة في ضبط الدالمعالجة اآللیة للبیانات على  نظم تعملو تھاحمایزیادة وفعالیة و بكفاءة المنشأة أصول

ا الموضوعة مسبق االلتزام بالسیاسات اإلداریةدرجة تأكد من تمنح فرصة للمنشأة للو البیانات المحاسبیة

    .وبالتالي زادة فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في ظل المعالجة اآللیة للبیانات المحاسبیة




