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 ، عملإنجاز هذا ال في  ال وأخير هلل جل وعال، الذي وفقنيإن الحمد والشكر أو 
 .لجالل وجهه وعظيم سلطانه ، ف له الحمد كما ينبغيامعينأعظم    وكان لي

 بجزيل الشكر والتقدير    أتقدمثم بعد ذلك، وفي دواعي العرف ان بالجميل،  
 "توميميلود  "الدكتور   األستاذ  مشرفي الف اضل  إلى

  ايه و آرائه السديدة التي سهلت علاتبتوجيه  يللم يبخل عو الطريق    الذي أنار لي
 إنجاز هذا العمل

على منحي    يناألساتذة األف اضل أعضاء لجنة المناقشة الموقر   يعأن أشكر جم  يفوتنيدون أن  
 الشكر  يلف لهم مني جز   يمةالبحث و إبداء مالحظاتهم الق  هذال شرف مناقشتهم

 والية بسكرةلالعق اري    والتسيير  ديوان الترقيةموظفي  أشكر كل  كما  
رئيس دائرة الموارد البشرية والوسائل   "عبد الرحيم طبش" :المحترم  على رأسهم األستاذ

 التطبيقي  ير عون في انجاز الجانبالذي كان خالعامة  
 .من هذا العمل المتواضع 

قتصادية والتجارية وعلوم التسيير  الالعلوم ا  أتوجه بالتحية والشكر الى كافة أساتذة كليةكما  
  بسكرة وأخص بالذكر أساتذتي المحترمين جامعة

العون من معلومات،   يدو قدم لي    رسالةالى كل من كان عوننا لي في إتمام هذه  وال
 ......نصائح يهات،توج

 
                                        



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  :أهدي هذا العمل إلى
فظلت تشجعني في صمت وتقف معي بإحساسها بآمالها وأحالمها والتي ال تكفيني  من  

ودعاؤها الصادق خير بركة إلى أغلى الناس وأرق وأحن  قواميس الدنيا أن أكفيها حقها  
.أمي الغالية حفظها اهلل  .....أم  

.ب ومالزمة الصدق والوف اء واألمانةروح أبي الطاهرة الذي زرع فيا الحياة الح  

 وعائالتهم  إخوتي وأخواتي: عائلتي المحترمينكل أفراد  

 . كل زمالء وأصدق اء الجامعة

 حتى ولو بدعاء  ديأو بع  بيالمساعدة من قر   ديو كل من قدم لي  

 .كل من ساهم في إنجاح هذا العمل

 
                        

 محمد لمين                                                       

                                              
 



 : الملخص
   
 فإذا كانل، ااألساسية لنظام الرقابة الداخلية الفع   نظام المعلومات المحاسبية السليم أحد أهم المقومات يعتبر  

عملية التدقيق من يجعل  ،ومبادئ صارمة وصحيحة اها قانون  نواضحة منصوص ع ومراحل رقط  ل ايعمل وفق  
 .وبأقل تكلفة أداءأحسن  منحهاالداخلي أكثر سالسة وي

ت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور إستخدام نظام المعلومات المحاسبية في تحسين وتفعيل هدفو     
 وهذا، -دراسة حالة-لوالية بسكرة العقاري والتسيير الترقية ديوانالتدقيق الداخلي بالمؤسسة اإلقتصادية متخذين 

 يتعلق مايوفديوان، لل ةيدانيالم تاار يالز  خالل من أبعاده وكشف الموضوع جوانب مختلف وفهم التعمق أجل من
 الوثائق مختلف ليوتحل سةادر و  ، القوائم اإلستقصائية،المالحظة، المقابلةتم إعتماد  فقد ةيدانيالم سةاالدر  أدواتب

 .الديوانبالخاصة  اناتيوالب

جراءات لكيفي  دراية المدقق الداخلي و  فهمن  درجة أوخلصت هذه الدراسة إلى      كل من  تنفيذات تصميم وا 
تحديد و  ،التخطيط واإلشرافه من نمك  نظام المعلومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية المطبق بالمؤسسة، ي  

التقييم ، و مةئتحديد أدوات التدقيق األكثر مالو  ،ليهاععتماد واإلالواجب الحصول  طبيعة ومدى أدلة اإلثبات
 اراتبختاإل من الحد  مكن التعرض لها عند أداء مهامه، األمر الذي يسمح له بالمخاطر التي ي  األولي لمختلف 

الوقت خسارة هداف دون ألوالدقة وبلوغ ا نتظاملى اإلإبإحكام يؤدي  امرسوم   اوضع برنامج  و  جريهاسي   التي
الية داء مهامه بفع  بأسمح له تالداخلي  لتدقيقلتطوير خطة وضع و تجاه نحو والجهود، بل أكثر من ذلك اإل

 . وأقل تكلفة ممكنة

 : الكلمات المفتاحية

 .ة، تقييم المخاطر، تخفيض التكلفةالرقابة الداخلي ، نظام المعلومات المحاسبية،التدقيق الداخلي   

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 
 

   Appropriate accounting information system considered one of the most essential elements 

of an effective internal control system, if it works according to clear methods and stages 

stipulated legally with accurate and strict principles, it will make the internal audit process 

smoother with the best performance and the lowest cost. 

   This study aims to highlight the role of accounting information system in improving and 

activating internal audit in the economic institution,(case study Office of Promotion and 

Estate Management of Biskra), in order to understand the various aspects of the subject and 

expose its dimensions deeply through fields visits, regarding the field study tools, the study 

adopted interview, observation, survey, study and analysis of various documents and data 

related to the institution. 

   This study concluded that the degree of understanding and awareness of the internal 

auditor to the implementation of objectives and procedures of the accounting information 

system and the internal control system which applied in the institution, will enable auditor 

from planning , supervision, and determining the nature and extent of dependable evidence 

to be obtained, and select the most appropriate audit tools, and the preliminary assessment 

of the various hazards that can be experienced in the performance of his functions, which 

allows him to limit the tests to be conducted by placing a well-planned program leads to 

regularity, accuracy and achieving objectives without losing time and effort, furthermore, 

establishing and developing an internal audit plan allows him to perform functions 

effectively with the lowest possible cost. 

Keywords: 

    Accounting Information System, Internal Audit, Internal Control, Risk assessment, Cost 

reduction. 
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 370 دور نظام المعلومات المحاسبية في تخفيض تكلفة التدقيق الداخلي :المطلب الثالث
 370 التخطيط للتدقيق :أوال
 370  تنفيذ عملية التدقيق :ثانيا
 377 داد تقرير التدقيق، المتابعة ومناقشة اإلدارةإع :ثالثا

 372 اإللكتروني على التدقيق الداخلي ةأثر إستخدام نظام المعلومات المحاسبي: المبحث الثالث
 372 اإللكتروني على مقومات التدقيق الداخلي ةأثر إستخدام نظام المعلومات المحاسبي: المطلب األول

 372 اإللكتروني على أهداف التدقيق الداخلي ةمعلومات المحاسبيأثر إستخدام نظام ال :أوال
 372 اإللكتروني ةنطاق التدقيق الداخلي في ظل إستخدام نظام المعلومات المحاسبي: ثانيا
 323 اإللكتروني على أداء المدقق الداخلي ةأثر إستخدام نظام المعلومات المحاسبي :ثالثا

 320 اإللكتروني على أساليب التدقيق الداخلي ةام المعلومات المحاسبيأثر إستخدام نظ :المطلب الثاني
 320 التدقيق حول الحاسوب :أوال
 320 التدقيق من خالل الحاسوب :ثانيا
 322 التدقيق بإستخدام الحاسوب: ثالثا

 322 خلياإللكتروني على منهجية التدقيق الدا ةأثر إستخدام نظام المعلومات المحاسبي :المطلب الثالث
 322 اإللكتروني على منهجية المدقق الداخلي ةأثر إستخدام نظام المعلومات المحاسبي :أوال
 322 إجراءات التدقيق الداخلي  اإللكتروني على ةأثر إستخدام نظام المعلومات المحاسبي :ثانيا
 323 الداخلي اإللكتروني على مراحل التدقيق  ةأثر إستخدام نظام المعلومات المحاسبي :ثالثا

 322 خالصة الفصل 
استخدام نظام المعلومات المحاسبية لتحسين التدقيق الداخلي في ديوان الترقية والتسيير العقاري : الفصل الرابع

 لوالية بسكرة
 322 تمهيد 

 322 ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة: المبحث األول
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 322 محل الدراسة التعريف بالمؤسسة :المطلب األول

 322 نشأة وتطور ديوان الترقية والتسيير العقاري: أوال
 633  التنظيم العملي لديوان الترقية والتسيير العقاري: ثانيا
 202 التعريف بديوان الترقية والتسيير العقاري  لوالية بسكرة :ثالثا

 204 اري لوالية بسكرةالهيكل التنظيمي لديوان الترقية والتسيير العق :المطلب الثاني
 204 3223الهيكل التنظيمي األول لديوان الترقية والتسيير العقاري سنة  :أوال
 632 6332الهيكل التنظيمي المستحدث لديوان الترقية والتسيير العقاري سنة  :ثانيا
 208 التنظيم اإلداري لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة: ثالثا

 212 نشاطات وأهداف ديوان الترقية والتسيير العقاري: ثالثالمطلب ال
 212 مهام ديوان الترقية والتسيير العقاري :أوال
 213  أهداف ديوان الترقية والتسيير العقاري: ثانيا
 213 االنجازات والمشاريع قيد االنجاز :ثالثا

ة والتسيير العقاري لوالية ديوان الترقيبلي واقع نظام المعلومات المحاسبية والتدقيق الداخ: المبحث الثاني
    بسكرة

632 

 632    لوالية بسكرة وان الترقية والتسيير العقاريبدي واقع التدقيق الداخلي :المطلب األول
 632 لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريبتنظيم التدقيق الداخلي  :أوال
 663 لوالية بسكرةالعقاري ديوان الترقية والتسيير بمنهجية التدقيق الداخلي : ثانيا
 660 لوالية بسكرةديوان الترقية والتسيير العقاري بمعايير وشروط إعداد التقرير التدقيق الداخلي  :ثالثا

 660    لوالية بسكرةديوان الترقية والتسيير العقاري بواقع نظام الرقابة الداخلية  :المطلب الثاني
 660 لوالية بسكرة والتسيير العقاري الترقية ديوانرقابة الداخلية لنشاط التموين بإجراءات ال :أوال
 667 لوالية بسكرة والتسيير العقاري الترقية ديوانداخلية لنشاط تسيير المخزونات بءات الرقابة الإجرا :ثانيا
 603 لوالية بسكرة والتسيير العقاري الترقية ديوانيتات باخلية لنشاط اقتناء التثبإجراءات الرقابة الد :ثالثا
 600 لوالية بسكرة والتسيير العقاريالترقية  ديوانالرقابة الداخلية لنشاط الجرد بإجراءات : رابعا

 604    لوالية بسكرة العقاريديوان الترقية والتسيير بواقع نظام المعلومات المحاسبية  :المطلب الثالث
 604  لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريبمركز معالجة البيانات المحاسبية  :أوال
 602 لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريبنظام معلومات الحاسوب المتبع : ثانيا
 607 لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريبطريقة عمل نظام المعلومات المحاسبية : ثالثا

دور نظام المعلومات المحاسبية في التدقيق الداخلي بديوان الترقية والتسيير العقاري : لثالمبحث الثا
 لوالية بسكرة

626 

 626 لوالية بسكرة تقييم نظام المعلومات المحاسبية بديوان الترقية والتسيير العقاري :المطلب األول
 626 لوالية بسكرة والتسيير العقاري ديوان الترقيةب نظام المشتريات والمخزوناتاختبار تطبيق  :أوال
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 673 لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريب نظام المبيعاتاختبار تطبيق : ثانيا
 677 لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريب نظام األجوراختبار تطبيق  :ثالثا
 620    ة بسكرةلوالي ديوان الترقية والتسيير العقاريب عية لنظام المعلومات المحاسبيةتقييم األنظمة الفر : رابعا

لديوان الترقية والتسيير " القوائم المالية"تدقيق مخرجات نظام المعلومات المحاسبية : المطلب الثاني
 032 لوالية بسكرةالعقاري 

 032 لوالية بسكرة الترقية والتسيير العقاري ديوانب ي والمرجعي لتنفيذ المحاسبةاالطار القانون :أوال
 032  6330المالية سنة لل ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة انيةميز تدقيق عناصر  :ثانيا
 003 6330سنة المالية لل ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةنتائج جدول  تدقيق عناصر: ثالثا
 000 النتائج المتوصل لها والتوصيات المقدمة: رابعا

 ت المحاسبية على التدقيق الداخلي بديوان الترقية والتسيير العقاريتأثير نظام المعلوما: المطلب الثالث

 لوالية بسكرة
007 

 007 على التدقيق الداخلي والتسيير العقاري لوالية بسكرةبديوان الترقية  لديوانتأثير الهيكل التنظيمي  :أوال
لوالية  بديوان الترقية والتسيير العقاريتأثير ادارة التدقيق الداخلي على فعالية التدقيق الداخلي : ثانيا

 002 بسكرة

لوالية  بديوان الترقية والتسيير العقاريتأثير مخاطر استخدام الحاسب اآللي على التدقيق الداخلي  :ثالثا
 002 بسكرة

 بديوان الترقية والتسيير العقاريتأثير نظام المعلومات المحاسبية على منهجية التدقيق الداخلي  :رابعا
 لوالية بسكرة

003 

 040 خالصة الفصل
 044 الخاتمة العامة
 024 قائمة المراجع

 077 المالحق

 
 



 ق ائمة األشكال
 

 
 

 الصفحةرقم  عنوان الشكل الرقم 
 10 المؤسسة في الداخلي التدقيق موقع 10
 14 التدقيق للجنة وفقا العملية الناحية من الداخلي التدقيق موقع 02
 10 الداخلي التدقيق إلدارة التنظيمي الهيكل 03
 41 الداخلي التدقيق مهمة إنجاز مراحل 04
 01 التتابعية المدخالت 11
 00 العشوائية المدخالت 14
 00 العكسية التغذية طريق عن المدخالت 10
 04 المحاسبية المعلومات نظام مكونات 10
 010 البيانات تشغيل لتتابع نموذج 10
 014 اليدوي المحاسبية المعلومات نظام ظل فى التدقيق مسار 01
 010 مجموعات في التشغيل نظام ظل في التدقيق مسار 00
 041 االلكتروني المحاسبي المعلومات نظام في التدقيق مسار 04
 411 0000 لسنة العقاري والتسيير الترقية للديوان األول التنظيمي الهيكل 13
 410 4114 لسنة العقاري والتسيير الترقية للديوان المستحدث التنظيمي الهيكل 14

15 
 الترقية لديوان المستلزمات شراء لنشاط الداخلية الرقابة إجراءات توضح تدفق خريطة

 العقاري والتسيير
444 

16 
 الترقية بديوان المخزونات تسيير لنشاط الداخلية الرقابة إجراءات توضح تدفق خريطة

 العقاري والتسيير
440-440 

00 
 والتسيير الترقية ديوان التثبيتات القتناء الداخلية الرقابة إجراءات توضح تدفق خريطة
      العقاري

434 

 431 العقاري والتسيير الترقية بديوان الجرد لنشاط الداخلية الرقابة إجراءات توضح تدفق خريطة 00
 431 والمحاسبة المالية لدائرة التنظيمي الهيكل 00

 

 



 ق ائمة الجداول
 

 
 

 الصفحة جدول عنوان ال الرقم 
 01 األخرى كيدالتأ خدمات 10
 30 (الدائم والجاري) ملفات التدقيق الداخلي 10
 35 التدفق خرائط رموز 10
 97 البيانات تدفق مخطط ورموز عناصر 10
 011-017 المحاسبية المعلومات نظام يقدمها التي التقارير نواعأ 10
 000 البيانات لمعالجة األساسية الخطوات 10
 010 الحاسوب خالل من والتدقيق الحاسوب حول التدقيق بين الفرق 17
 010 0100-0101 بين ما الفترة في المستخدمين حركة 08
 010 والمصالح الدوائر مختلف على الديوان عمال توزيع 09

01 
 /00/00 بتاريخ العقاري والتسيير الترقية ديوان عمال العقد طبيعة حسب العمال توزيع
0100 

010 

10 
 بسكرة لوالية االيجاري العمومي للسكن العقاري والتسيير الترقية ديوان مشاريع تنفيذ وضعية
 (0100-17-00) -0110 الممتدة للفترة

000 

00 
وضعية تنفيذ مشاريع ديوان الترقية والتسيير العقاري للبرامج السكنية األخرى لوالية بسكرة 

 (0100-17-00) -0110للفترة الممتدة 
000 

 001 المدعمة الترقوية السكنات من للمستفيدين الدولة طرف من الدعم المقدم 13
 001 للسكن الوطني الصندوق من الدعم قيمة على الحصول كيفية 14
 000 السكنات سعر من المخصص للجزء المستفيدين دفع كيفية 15
 001 العقاري والتسيير الترقية ديوان في الخدمة نهاية مكافأة 16
 009 العقاري والتسيير الترقية ديوان في النقل تعويض 17
 009 العقاري والتسيير الترقية ديوان في الصندوق مكافأة 18
 001 العقاري والتسيير الترقية ديوان في اإليواء مصاريف 19
 000 (التثبيتات المستلزمات،) المشتريات نظام مهام تحليل شبكة 20
 000 المخزونات نظام مهام تحليل شبكة 21
 070 المبيعات نظام مهام تحليل شبكة 22
 070 شتمة ببلدية ترقوي مسكن 11 مشروع F5 نوع 09 رقم ترقوي مسكن تسديد مراحل 23
 070 للسكن الوطني الصندوق من الدعم على حصول طريقة 24
 079-071 والرواتب األجور نظام مهام تحليل شبكة 25
 011 المختارة العينة مفردات 26



 ق ائمة الجداول
 

 
 

 010 الدراسة محل للعينة واألجور الرواتب اعداد اجراءات تطبيق حول المنفذة االختبارات ورقة 27
 010 المختارة العينة ألفراد الغياب حاالت تبرير 28
 010 المختارة العينة من للمفردات والتأخير الغياب بحاالت المتعلقة الحسومات 29
 010-010 المختارة العينة لمفردات الصافية القاعدية واألجور القاعدية جوراأل 30
 010 المختارة العينة لمفردات الفردية المردودية عالوة 31
 010 المختارة العينة لمفردات المهنية الخبرة عالوة 32
 017 المختارة العينة لمفردات الضرر عالوة 33
 011 المختارة العينة لمفردات استثنائية عالوات 34
 011    الترتيبي السلم في التقدم درجة لمنحه العامل لتقييم النهائية السنوية النقطة تحديد 35
 019    الترتيبي السلم في التقدم درجة لمنحه العامل لتقييم النهائية السنوية النقطة تخفيض عوامل 36
 019 بالديوان للموظفين الترتيبي السلم في التقدم نسب 37
 091 المختارة العينة مفردات للموظفين الترتيبي السلم في التقدم درجات 38

39 
 والضريبة االجتماعي الضمان القتطاعات الخاضعة والغير الخاضعة والتعويضات العالوات

 االجمالي الدخل على
090-090 

 090-090- المشتريات نظام – االستقصاء قائمة 40
 091-090- المبيعات نظام - استقصاء قائمة 41
 010-011- والرواتب األجور نظام – استقصاء قائمة 42
 010-010- التثبيتات نظام - استقصاء قائمة 43
 001-011- المخزونات نظام – استقصاء قائمة 44
 000-000 –النقديات نظام - استقصاء قائمة 45
 009 0100-00-00 بتاريخ المباني/ حساب 46
 001 0100-00-00 في التثبيتات جرد عملية نتائج 47
 000 0100-00-00 في االنجاز قيد مادية تثبيتات/ حساب 48
 000 0100-00-00 في بمساهمات ملحقة دائنة وحسابات مساهمات/ حساب 49
 000 1131-31-13اهتالكات األصول في  /حساب 50
 000 0100-00-00 في المخزونات/ حساب 51
 000 0100-00-00 في البضائع/ حساب 52
 000 0100-00-00 في أخرى تموينات/ حساب 53
 000 0100-00-00 في المخزونات جرد عملية نتائج 54
 000 0100 سنة خالل تامة منتجات/ حساب 05
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 000 0100 سنة خالل تامة منتجات/ حساب 56
 000 1131الملحقة خالل سنة  والحسابات الزبائن /حساب 57
 000 0100 سنة خالل الملحقة والحسابات الزبائن/ حساب 58
 000 1131األخرى خالل سنة  العمومية والجماعات الدولة /حساب 59
 000 1131خالل سنة  التثبيتات عن التنازل عمليات عن الدائنة الحسابات /حساب 60
 000 1131خالل سنة  الصندوق /حساب 61
 000 1131خالل سنة  المالية والمؤسسات البنوك عن القيمة خسائر /حساب 62
 007 1131خالل سنة  المماثلة والديون القروض /حساب 63
 007 1131خالل سنة  مؤجلة المماثلة وأعباء إيرادات /حساب 64
 001 1131خالل سنة  الضرائب /حساب 65
 009 1131خالل سنة مختلفين  ودائنين مدينين /حساب 66
 001 1131للدفع خالل سنة  منتظرة فوائد /حساب 67
 001 1131خزينة سالبة خالل سنة  /حساب 68
 000 0100-00-00 في األخرى المماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب/ حساب 69
 000 0100-00-00 في األخرى العملياتية النفقات/ حساب 70
 000 0100-00-00 في األخرى المالية المصاريف/ حساب 71
 000 0100-00-00 في األخرى العملياتية االيرادات/ حساب 72
 000 0100-00-00 في األخرى استثنائية االيرادات/ حساب 73
 000 0100-00-00 في األخرى استثنائية االيرادات/ حساب 74
 000 0100 سنة خالل االدارة مجلس أعضاء حضور أتعاب 75
 000-000 والمخزونات المشتريات لنظام التدقيق برنامج 76
 000 المبيعات لنظام التدقيق برنامج 77
 000-000 والرواتب األجور لنظام التدقيق برنامج 78
 001-007 الميزانية  التدقيق برنامج 79
 000 النتائج جدول  التدقيق برنامج 11

 

 



 
 

 

 مقــدمـة
 عامة
 
 



 مقدمة عامة
 

 أ
 

 

 المحاسبية ،المالية) يةتقتصاداإل جوانبال في خاصة والتغير التشابك من عالية بدرجة المعاصر عالمنا يتميز   
 ووسائل اإلنتاج، وأدوات أساليب في والمتالحقة المتسارعة التكنولوجية للتطورات نتيجة وذلك ،...(التدتقيقو 

 المتعددة الشركاتالمجمعات، ) الجديدة التنظيمية األشكال ظهور إلى إضافةونقلها،  المعلومات ونظم تصالاإل
 تضمن حتى ة،فّعالو  سريعة تقرارات إتخاذ يستلزم الذي األمر وخطورتها المنافسة حدة من زاد مما ،...(الجنسية

كتسابو  هاإستمرار مؤسسة لا  إتخاذ في تساعد ودتقيقة، حديثة معلومات توفر يتطلبو  ،مستدامة ميزات تنافسية ا 
 .الرشيدة يةتقتصاداإل القرارات

 ،بالمصداتقية المعلومات هذه تتميز أن الغير، يتطلب إتجاه إثبات وسيلة المحاسبية المعلومات أنّ  إعتباروب  
 اتإحتياج مختلف مع والتجاوب المالئمة لىإ إضافة المالية للمؤسسة، الوضعية عن العادل وتعبيرها الصحة
 القرارات إتخاذ مجاالت مختلف في المعلومات هذهعلى  عتماداإل عند الثقة فيها منها، ويبعث المستفيدة األطراف
   .المرجوة هدافاأل أجل تحقيق من ةالمختلف

 المستمرة العمليات عن الناتجة البيانات جمع لىإ هدفيمحاسبية جيد  معلومات نظام بناء يتطلب األمر وهذا  
 الوظيفية نظمةاأل مخرجات تعتبر التي...( األجور البيع، الشراء، عمليات) المؤسسة بنشاطات المتعلقة واليومية

 .من خالل القوائم والتقارير المالية حسابات في وعرضها معالجتها ،بتسجيلها ويقوم األخرى
 يتطلب للمؤسسة الحقيقية الوضعية عن تعبيرها مدى وعن المحاسبية المعلومات هذه ودتقة صحة من دولتأك   

 التي والسياسات اتجراءلإل دائم وتقييم الوظيفية نظمةباأل المرتبطة للعمليات العادي السيروتدتقيق  مراتقبةذلك 
 الوثائق في المحتواة البيانات مصادر إلى بالرجوع وذلك ،ةخير األ بهذه المتعلقة البيانات تسيير إلى تهدف

 دارةاإل ومد الرتقابية ساليباأل يةفّعال مدى وتقييم تعمل على فحص رتقابية أداة وجود يستدعي ما وهذا، المحاسبية
 .المؤسسة أهداف وتحقيق القرارات تخاذإل وصالحة مصداتقية ذات بمعلومات العليا
بأمن المتعلقة  من المخاطر المهمةل بين طياته العديد التقدم التكنولوجي الهائل حم إنّ خر فالجانب اآل ومن  

التطور في وسائل تكنولوجيا المعلومات لم يصاحبه تطور  نّ ا ألنظر  و ، هذا من جهة المحاسبيةالمعلومات النظم 
 إتباععلى  مؤسساتالالعديد من حرصت  ،من جهة أخرىات والضوابط الرتقابية والتدتقيق مماثل في الممارس

وحتى  ،لهَّاالتي من الممكن التعرض  لهَّاكنولوجيا لمواجهة المخاطر المصاحبة الت تلك ضوابط رتقابية مستمدة من
 ةجيدومعرفة عليهم فهم في ظل هذا التقدم التكنولوجي، ينبغي الرتقابة والتدتقيق  أهدافيتمكن المدتققون من تحقيق 

 .  من المخاطر المختلفة الوتقائية الطرق والوسائلوتقدراتها و  نظمةألاهذه  إستخدام عن كيفية
كانت  فإذا ،الداخلي التدتقيق عملية منطلق هينظام المعلومات المحاسبية مخرجات من خالل ما سبق تعتبر و    

مر من هذا األ ُيعدّ ف ،المتعارف عليهاللمعايير المحاسبية  وفق ا عليها فصا واإلعدادها إتقد تم هذه المخرجات 
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 عن محايد فني برأي الخروج تقصد ،تقريرالتنتهي ب التيو  الداخليمور التي تعمل على تفعيل عملية التدتقيق األ
ية نظام الرتقابة الداخلية فّعالالفعلي من جهة، والتأكد من  المالي للمؤسسة للوضع المالية القوائم داللة مدى

فقد  فّعالمن طرف المؤسسة  طبقكان نظام المعلومات المحاسبية الم فإذا بالتالي، و المطبق من جهة أخرى
  .الداخلي عملية التدتقيق فعيللى تإيؤدي بدوره 

 :التالي النحو على الموضوع إشكالية صياغة يمكن السابق الطر  على ابناء    :بحثاشكالية ال :أوال
 ؟ يةقتاادالمؤسسة اإلبتحسين التدقيق الداخلي  في ةكيف يساهم نظام المعلومات المحاسبي   
 :التالية الفرعية باألسئلة ستعانةاإل مكنيُ  اإلشكالية هذه لإلجابة علىو   
 هدافاأل بلوغ على تقادرة المؤسسات تكون الداخلي للتدتقيق يةساساأل والمقومات الشروط جميع بتوافر هل *

 ؟ منها المرجوة
مخرجاته من داخل  ومستخدمينظاما للمعلومات المحاسبية يتوافق مع حاجات طالبي  وضعكيف يمكن  *

 وخارج المؤسسة ؟
 ؟ يةتقتصاداإل المؤسسة في الداخلي التدتقيق في تحسين ةنظام المعلومات المحاسبي يساهم أن يمكن هل *
 وهل ،؟ يةساساأل بمقوماته ةعلى نظام معلومات محاسبي ديوان الترتقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة عتمدي هل *

 ؟ ا على هذا النظامتحقيقها بناء   في الداخلي التدتقيق ساهم فعلية نتائج هناك كانت
 :التالية الفرضيات صياغة تمت الفرعية االشكالية الرئيسية واألسئلة على اإلجابة بغية :الفرضيات: ثانيا
 المحاسبية معلوماتال وتعالج وتنظم تحكم التي اتجراءواإل والمعايير المبادئ من مجموعة الداخلي التدتقيق *

القرارت المناسبة  إتخاذفي  المؤسسة تساعد مسيري مالية تقارير شكل في مصاغة معلومات إلى بذلك فتحولها
  .المحددة سلف ا هدافبشكل يساهم في تحقيق األ

ضها البعض المقومات التي تعمل مع بع مجموعة من األجزاء أو العناصر أو المحاسبية المعلومات نظام *
يصالها  ،ماليةتقوائم تقارير و  في شكل محاسبية معلومات توفيرمن أجل  ،بصورة متناسقة ومترابطة لى إوا 

 .زمةالقرارات الالّ  إتخاذمستخدميها في الوتقت المناسب لمساعدتهم على 
 المتخذة القرارات تفعيل في كبيرة بدرجة يساهم أن هأنّ ش من مقوماته بجميع الداخلي التدتقيق على عتماداإل إنّ  *

 المسطرة من تقبل هدافاأل تحقيق على يعمل فّعال ةا على نظام معلومات محاسبيالمستويات بناء   جميع وعلى
 .المؤسسة

 ويعتبر ،هأهداف بلوغ على يساعده للمعلومات المحاسبية فّعاال  ا نظام   تبني ديوان الترتقية والتسيير العقاري حاولي *
 .النتائج تحقيق في إسهامات من ذه األداةله لما هذا ،له بالنسبة إهتمام رتقابية محل أداة الداخلي التدتقيق
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 :اآلتية اتعتبار اإل إلى الموضوع هذا إختيار أسباب تعود :البحث موضوع إختيار دوافع: ثالثا
 .الداخلي والتدتقيق نظم المعلومات المحاسبية من لكل وفوائد آليات دراسة في التعمق محاولة *
 .والتدتقيق مجاالت المحاسبة تخص والتي المتشابهة المصطلحات بين والتمييز التحكم في الرغبة *
 .ةفّعال أداةك الداخلي بالتدتقيق فيها ستعانيُ  التي المختلفة المجاالت في المعرفية القدرات تنمية  *
 .الداخلي في تفعيل التدتقيق م المعلومات المحاسبية الجيدانظ أهمية الجزائرية المؤسسات إدراك *
 العولمة ظهور من والتكنولوجيا تقتصاداإل عالم في السريعة للتطورات انظر   التدتقيق تطبيق على المؤسسة حتمية *

 .التنافس وشدة
 الداخلي لتدتقيقم المعلومات المحاسبية واانظل بسكرة لوالية العقاري والتسيير ديوان الترتقية إستخداممعرفة مدى  *

 .فاعليةو  كفاءةب هأهداف تحقيقمن أجل 
 نظام معلومات محاسبية وضعل الملحةلمؤسسة ا الحاجة إلى الدراسة هذه أهمية ترجع :بحثال أهمية: رابعا
 السياسات وتطبيق هدافاأل تحقيق مسؤولية تحمل على المؤسسة إدارة يساعد رتقابي محيطتوفير و  فّعال
  .متغيرةأعمال  بيئة ظل في والنمو ستمراراإل لهَّا وضمان المؤسسة كيان على والمحافظة زمةالالّ  اتجراءواإل
دراكفهم و لى ذلك محاولة توضيح مدى إ ضافةباإل   نظام للنظام المعلومات المحاسبية و  ينالداخلي ينالمدتقق ا 

تخطيط، من  الداخلي جميع مراحل عملية التدتقيقذ تنفي علىالفهم المطبقين بالمؤسسة وتأثير ذلك الرتقابة الداخلية 
   .وضع البرنامج، العمل الميداني، والتقرير ومتابعة التوصيات

 لوظيفة فّعالوال المشروع التطبيق إلى الجزائرية يةتقتصاداإل المؤسسة حاجة من الدراسة هذه أهمية تنبع كما  
 أجل من كفء، ةمحاسبيسليمة من خالل نظام معلومات  بصورة أنشطتها تأدية في لمساعدتها الداخلي التدتقيق
 .تطورات من يحصل ما مع والتكيف المنشودة هاأهداف تحقيق
 :التالية هدافاأل تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى :البحث أهداف: خامسا

والعملية للتدتقيق الداخلي، وتسليط الضوء على أهم  محاولة االلمام بمختلف الجوانب النظرية والتنظيمية *
 .التحديثات في هذا المجال

 المستعملة المحاسبية والمستندات الوثائق خالل من مؤسسةبال محاسبيةال معلوماتال نظام تحديد ميكانيزمات *
 . للحصول على مخرجات تساعد مستخدميها في إتخاذ القرارات الالزمة فيها البيانات وتشغيل تدفق وكيفية

  .الداخلي التدتقيق في عملية ةنظام المعلومات المحاسبي من ةستفاداإل ودرجة هميةاأل إبراز *
في عملية  أهميته على للوتقوف بسكرة لوالية الترتقية ديوان في ةنظام المعلومات المحاسبي واتقع تشخيص محاولة *

 .أخرى ه من جهةأهداف لتحقيق هماإستخدام أهميةو  جهة، من ةيتقر تلا لديوان بالنسبة الداخلي التدتقيق
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 :ليي كما الدراسة حدود تمثلت المختلفة جوانبها وفهم البحث ةيإشكالعلى  جابةإلل:حدود البحث سادسا

على ديوان الترتقية والتسيير  ةيدانيالم بالدراسة اميللق ختيارهإتم  الذي المكاني المجال ختصرإ: المكانية الحدود* 
 .الرابع الفصل في مفصال فايتعر  له قدمسي والذي بسكرة ةيوالل العقاري

إختبارات الدراسة  تصر تتقإفي حين  ،2102لى غاية إ 2102من  فهي تمتد ةينالزم الفترة أما: الزمانية الحدود* 
زمة الالّ المعلومات والوثائق و الخارجي و تقارير المدتقق الداخلي ، لتوفر 2102-2102على سنتي  العملية والمالية

  .لهذا البحث لتكملة الجانب التطبيقي

 بأغراض تفي متعددة مناهج إستخدام الدراسة موضوع طبيعة تستدعي :بحثال في المستخدم المنهج: ابعسا
 المرتبطة األجزاء بعض في "وافيا المنهج" يكون لهذا ية،تقتصاداإل الدراسات ضمن يدخل الذي الموضوع
 الجوانب في "التحليلي بالمنهج" ستعانةاإل الداخلي، ويتم والتدتقيق ةالعلمي لنظام المعلومات المحاسبي بالمدخل
 خالل من اإلتقتصادية المؤسسة في الداخلي والتدتقيق ةبين نظام المعلومات المحاسبي المباشر بالربط المتعلقة
 العقاري والتسيير الترتقية ديوانل "الحالة دراسة" بمنهج ستعانةاإل تم كما بينهما، القائمة السببية العالتقةدراسة 
 التدتقيق وظيفةه في إستخدام أهميةالمحاسبية و الميدانية لنظام المعلومات  بعادألل خالله من كشفلل ،بسكرة لوالية

 من ةستفاداإل لمدى أكثر والولوج وظيفة،هذه الل فّعال تطبيق نحو الترتقيةديوان لتوجهات أيضا والتطرق الداخلي،
 .الترتقيةديوان أهداف لتحقيق أداةك الوظيفة هذه

 موضوع حول ومراجع معلومات من لديه توفر ما حدود وفي الباحث إطالع حسب :الدراسات السابقة :ثامنا
والتي  العالميةوالمجالت  الجامعات مختلف في أنجزت التي العلمية والبحوث الدراسات من العديد هناك البحث

في  هاذكر يتم  الحصر ال المثال سبيل على ومنها تناولت موضوعي نظام المعلومات المحاسبية والتدتقيق الداخلي،
 :الترتيب الزمني لنشرهاحسب  اآلتي

 تحقيق في المحاسبية المعلومات نظم فاعلية مدى" :بعنوان( 3002) دراسة ظاهر شاهر يوسف القشي  -1
 التي المشاكل على التعرف إلى الدراسة هدفت هذه، "ةلكترونياإل  التجارة ظل في والموثوقية والتوكيدية األمان
 نظام بين للربط نموذج ة، ومحاولة تطويرلكترونياإل التجارة إستخدام ظل في المحاسبية المعلومات أنظمة تواجه

إليها من خالل هذه الدراسة تمثلت في  توصلالمنتائج ال أهمة، ومن لكترونياإل والتجارة ةالمحاسبي المعلومات
 :اآلتي

 
، أطروحة دكتوراه اإللكترونية التجارة ظل في والموثوقية والتوكيدية األمان تحقيق في المحاسبية المعلومات نظم فاعلية مدى، القشي يوسف شاهر ظاهر  
.2112، األردن، للدراسات العربية عمان جامعة، والمالية اإلدارية الدراسات كليةمحاسبة، : ، تخصص(غير منشورة)
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 إيجاد في مباشر بشكل ساهما عملياتها ألغلب التوثيق وغياب ةلكترونياإل للتجارة الملموسة غير الطبيعة إنّ  *
 ، ةلكترونياإل التجارة عمليات من المتولد باإليراد عترافواإل التحقق آلية :ولىاأل ، المحاسبة مهنتي واجهتا مشكلتين
يرادات مبيعات على الضرائب تخصيص آلية :الثانية  .ةلكترونياإل التجارة عمليات وا 

 بشكل ةلكترونياإل للتجارة المرافقة المشاكل من كثير حل يمكن هأنّ ب مفادها أخرى حقيقة إلى الباحث توصل *
جراءو  سياسات توفير من تمكنا إنّ  خاص بشكل الضريبي والتخصيص باإليراد عترافاإل ومشكلتي عام  اتا 

 .ةلكترونياإل بالتجارة المتعامل المحاسبي النظام لمخرجات والتوكيدية الموثوتقية ،األمان تحقيق في تساهم عملية

 بين ربط نظام وتطوير إنشاء خالل من إال تحقيقه مكنيُ  ال والتوكيدية الموثوتقية ،األمان من كل توفير إنّ  *
جراءو  سياسات ضمن وذلك االنترنيت، شبكة على لكترونياإل وموتقعها المحاسبي الشركة نظام  تقنية اتا 

 .اوتكنولوجي   امحاسبي   مؤهلة خارجية جهة من عليها التدتقيق ويتم المؤسسة تعتمدها ومحاسبية
  :بعنوان Deloitte and Touche Tohmastu   (3002) دراسة -3

"Global Internal Audit the New Reality"  
ة الخارجية في السنوات الماضية على الدور الحالي ف على مدى تأثير المتغيرات البيئلى التعر إالدراسة هدفت   

ستراتيجية والمستقبلي للتدتقيق الداخلي، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم تقوائم إستقصاء بحيث غطت النواحي اإل
 :والعملية للتدتقيق الداخلي بالمؤسسة وتمثلت فيما يلي

 .التدتقيق الداخلي والحوكمة -.               التغير في دور التدتقيق الداخلي -
     .التدتقيق الداخلي والمؤسسة -.   العالتقة بين المدتققين الداخليين والخارجيين -
 .     التحديات التي تواجه التدتقيق الداخلي -.                        التدتقيق الداخلي إدارة -
 .لقوة والتحديات والفرص المتعلقة بالتدتقيق الداخليأهم نقاط ا -

 :التالية النتائجلى إوبصفة عامة خلصت الدراسة     
المؤسسة يوجد بها نظام رتقابة داخلية كفء،  نّ أطمئنان على طلب كبير على التأكيدات فيما يتعلق باإليوجد  *

 .يةستشار نحو زيادة التأكيدات على حساب األنشطة اإل تجاهوتقد يكون اإل
لى لجنة إيتسم التدتقيق الداخلي بالموضوعية واإلستقاللية، وتقد تم التأكيد على تقيام التدتقيق الداخلي بالتقرير  *

 .التدتقيق
المخاطر بالمؤسسة وبصفة خاصة في فلسفتها واآلليات المتعلقة بها،  إدارةينسق التدتقيق الداخلي مع وظيفة  *

دارتين يوجد فيما اإل أنّ من الردود أفادت ب %01إستقاللية بين الوظيفتين، حيث هناك  أنّ ب عتبارخذ في اإلمع األ
 .بينهما بعض التداخل

 
*
 Deloitte, Touche Tohmastu, Global Internal Audit the New Reality, Available on: http://www.bianet.nl/aw/global 

auditdt.pdf, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, UK, 2004. 
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 :يتحقق من خالل اآلتي أنّ تقيمة للمؤسسة يمكن  أداء إنّ  *
 .        دارةية بين المدتققين الداخليين واإلإيجابوجود عالتقة  -
 .   وجود دعم لوظيفة التدتقيق الداخلي -
 .اإلدارات التنفيذية لبعض المساعدات من التدتقيق الداخلي إحتياج -
من  %21زدياد الطلب على المدتققين ذوي الخبرة التكنولوجية، حيث تبين ذلك من خالل نتائج اإلستقصاء أن إ *

 .لى مدتققين خارجين للقيام بالتدتقيق الداخلي يملكون خبرة تكنولوجية أفضلإيفضلون اللجوء أفراد العينة 

إطار مقترح لتقييم الرقابة الداخلية ألنشطة "  :بعنوان( 3002) أماني حسين كامل خليل حسيندراسة  -2
من التعرض لإلحتيال أو  وجود الحاجة الملحة لحماية المعلوماتلهذه الدراسة  أهمية نبعت، "ةلكترونيالتجارة اإل 

ل تصميم نظام رتقابة داخلية يحدد التدمير أو التعديل غير المصر  به، حيث يمكن أن يتحقق ذلك من خال
موثوتقية وسرية  ،والتي تضمن نزاهة لهَّاات الرتقابية المالئمة جراءة، ويضع اإللكترونيالمخاطر المختلفة للتجارة اإل

 :ليها هذه الدراسة تمثلت فيإومن أهم النتائج التي توصلت  ة،لكترونيمعلومات ومعامالت التجارة اإل

 أنّ ة عن النظم التقليدية إال لكترونيومقومات نظام المعلومات المحاسبية ألنشطة التجارة اإل أهدافلم تختلف * 
ة مما لكترونيعلى تقواعد البيانات المنطقية والتحديث الفوري للمعلومات والمستندات اإل عتمادالتغيير تمثل في اإل

 .اإلكتروني  مسار التدتقيق سيكون  أنّ يعني 

ة ال تختلف عن لكترونيهم وتقييم مبدئي لنظام الرتقابة الداخلية ألنشطة التجارة اإلطرق الحصول على ف إنّ * 
نّ الطرق التقليدية و  شتمالها على مكونات وعناصر ا  سئلة التي يوجهها المدتقق و ما يتضح اإلختالف في نوعية اإلا 

 .رتقابية جديدة

يقوم بأدائها المدتققين  إنّ وجود نظام متابعة مستمرة تقوي سوف يخفض كمية اإلختبارات التفصيلية التي يجب * 
 . لتقديم تأكيد على الرتقابة

 أنّ ة ويمكن لكترونيية رتقابة التجارة اإلفّعالالمناسب لمتابعة تقييم  سلوبالتدتقيق المستمر هو األ أسلوب إنّ * 
إختبارات الرتقابة المتعلقة بهذا النوع من األنشطة، لكن الفرق في مدى تكرار هذه  على كل سلوبينطبق هذا األ

 .اإلختبارات

ية في آن واحد، ساسه لكل من إختبارات الرتقابة واإلختبارات األإستخدامالتدتقيق المستمر بإمكانية  أسلوبيتميز * 
 .رتقابةالناتجة من فحص ال خطاءحيث يمكن تركيز الفحص بشكل تفصيلي على األ

 
 محاسبة، كلية: ، تخصص(غير منشورة)أطروحة دكتوراه  االلكترونية، التجارة ألنشطة الداخلية الرقابة لتقييم مقترح اطار،حسين كامل خليل حسين أماني  

دارة األعمال التجارة .2110، مصر، حلوان ، جامعةوا 
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 Hany B. Ahmedدراسة  -4
 :بعنوان( 7002) 

"Information Systems Development and the Changing Role of Internal Audit" 

 المعلومات تكنولوجيا لبيئة المتزايد والتعقيد المعلومات نظم تطوير سبب لى تحديدإالدراسة  هذه هدفت   
 باإلضافة. االلكترونية التجارة األعمال إلى التحول على المترتبة واآلثار الداخلي التدتقيق دور ىنعكاس ذلك علا  و 

 موضوعية ضمانات لتوفير الداخلي التدتقيق بدور يتعلق فيما التدتقيق ولجنة العليا اإلدارة توتقعات تحديد إلى
 :تتمثل في لهَّاهم النتائج المتوصل أ، و اإللكترونية ةالتجار  عمليات مجال في ستشاريةإ وخدمات

 خدمات لتلبيةليشمل الى جانب التدتقيق المالي انشطة ومجاالت أخرى، وهذا  الداخلي التدتقيق تطور مهام* 
 .التدتقيق ولجنة العليا اإلدارة

 للمدتققين الحديثة المتطلبات من المعلومات تكنولوجيا بيئةو  المعلومات نظمبتطور  المستمرة المعرفة إنّ  *
 تقليدية ورتقية تدتقيق مستندات من التحول أنّ كما . الداخلي التدتقيق أنشطة ألداء اي  مهن مؤهلين ليكونوا الداخليين

 هذا التحول أثرو  ،العمليات تلك تنفيذ طريقة من رغيّ  نترنتاإل عبر المالية والمعامالت إلكترونيا معالجة بياناتل
 .تنفيذه وحتى المهام التي يقوم بها منهجية ه،أساليب، هنطاتق ،همقومات الداخلي التدتقيق علىكذلك 

 ونظم المعلومات تكنولوجيا بتطور  والمعرفة المهارات ذوي المؤهلين الداخليين المدتققين نقص النتائج أوضحت* 
 .المحاسبية اإللكترونية المعلومات

  :بعنوان and Fischbach  Whittigton  (3002)دراسة -5
"New Audit Documentation Requirement; SAS 96 Raise the Bar for Audit 

Documentation, Adding Specific Requirements in Several Areas" 

المحوسبة، وزيادة  عمالات ومتطلبات التوثيق المستندي المتعلق باألإجراءلى التعرف على إهذه الدراسة هدفت   
والمنافسة  مؤسساتوأنشطة ال أعمالالتكنولوجيا وتعدد  امإستخدالتدتقيق عليها والناتجة عن الزيادة في  أعمال

 :الدراسة ما يلي إليها توصلت التي النتائج أهم ومنالعالمية، 
هم تلك أتحديد مشاكل التوثيق المستندي الناتجة عن التطورات التكنولوجية في بيئة المحاسبة والتدتقيق ومن  *

والتقديرات الشخصية وظروف  فصا المتعلقة بالقوائم المالية واإل المشاكل تقضايا تتعلق بثبات المبادئ المحاسبية
 .عدم التأكد

 .لى تعديل في القوائم الماليةإا حول البنود التي تحتاج ات التدتقيق التي تعطي مؤشر  إجراءبيان نتائج  *
 

*
 Hany B. Ahmed, Information Systems Development and the Changing Role of Internal Audit, Social Science 

Electronic Publishing, Inc, Available on: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1324159, 2007.  
†
 Ray Whittington, Gretchen Fishbach, New Audit Documentation Requirement; SAS 96 Raise the Bar for Audit 

Documentation, Adding Specific Requirements in Several Areas, journal of accountancy, http://www.journalof 

accountancy.com/issues/2002/apr/thenewauditdocumentationrequirements.html, USA, April 2002. 
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 .مدتقق ضروريةات التدتقيق التي يراها الإجراءبيان الحاالت التي تسبب وجود صعوبات كثيرة تتعلق بتطبيق  *

ي لتوفير الدعم لتقرير المدتقق والرتقابة على عملية التدتقيق، أساسالتوثيق المستندي يهدف بشكل  أنّ تبين  *
 .ويجب أن يكون هذا المعيار معروفا من حيث التطبيق والمفهوم

التي تقوم بها المحاسبة  عمالسبب ظهور التطورات التكنولوجية على نظام الرتقابة الداخلية وتنوع وتعقيد األ إنّ  *
بعدة نسخ من العقود التي تمكن المدتقق من تقييم حسابات  حتفاظوالتدتقيق، صار التوثيق المستندي يتطلب اإل

 .العمليات واألنشطة المهمة

 في الداخلية الرقابة دور" :بعنوان (7010) الغبان محمود ابري ثائرو  هلدني ماطفى عجيب آالندراسة  -6
 الداخلية الرتقابةدور  على تسليط الضوء لىإ هذه الدراسة تهدف، "لكترونياإل  المحاسبي المعلومات نظام ظل
، عن لكترونياإل ةالمحاسبي المعلومات نظام ظل في المصرفية المةالس   تحقيق في مساهمتها مدى لبيان هاأساليبو 

 على للتعرف� وربطها بالرتقابة الداخلية المعمول بها لكترونيطريق دراسة المعلومات المحاسبية في ظل النظام اإل
ومن ، فّعالو  ؤفك النظام بقاء في دورها خالل ومن والتالعب والغش خطاءاأل من للحد وتقييمها الضعف نقاط
 :هذه الدراسة تمثلت فيما يلي لهَّاالتي توصلت  النتائجأهم 

، الوتقاية من زيادة مخاطر التالعب لكترونيالمحاسبي اإلأهمية دور الرتقابة الداخلية في ظل نظم المعلومات * 
ورفع مستوى صحة  إدارة أساليبالكومبيوتر في هذه النظم تطوير  إستخداموالوتقوع بالخطأ، كما يساعد تبني 

 .نتاجية هذه النظمإ

من ضمنها سرتقة ا الى ظهور مشاكل كثيرة إلكترونيالرتقابة في معالجة البيانات المعالجة  أساليبيؤدي تجاهل * 
 .مصادر البيانات المخزونة في الحاسوب والخسارة في كشف عن المعلومات السرية

، لهَّاعليها زادت المخاطر التي يمكن التعرض  عتمادأنظمتها واإل إستخدامكلما تطورت التكنولوجيا وزاد * 
  .الرتقابية ساليبواأل الضوابط وتطبيق لمهاجمتها زمةالالّ  الضوابط ووضع المخاطر فهم يجب وبالتالي

ية دور مراجعة نظم فّعالتطوير وتدعيم كفاءة و "  :بعنوان( 3022) عبد المعز الجمال دراسة جيهان -7
لى دراسة وتحليل المضامين الرئيسية التي إسعى هذا البحث ، "نظام التقييم الذاتي للمخاطر إستخدامالمعلومات ب

رشادات التدتقيق الخاص بستحدثها نظام التقييم الذاتي لمخاطر إ  إستخدامالرتقابة، مع بيان محتويات ومعايير وا 

 
 عينة على تطبيقية دراسة" االلكتروني المحاسبي المعلومات نظام ظل في الداخلية الرقابة دور، الغبان محمود صبري ثائر ،هلدني مصطفى عجيب آالن *

 : متا  على الموتقع .2101 هولندا، ،52العدد  ،مجلة علوم انسانية ،"العراق-كردستان إقليم في الماارف من
 http://www.kantakji.com/media/2883/e125.pdf 

غير )أطروحة دكتوراه  ،للمخاطر الذاتي التقييم نظام باستخدام المعلومات نظم مراجعة دور يةفّعالو  كفاءة وتدعيم تطويرجيهان عبد المعز الجمال،   
 .2100بني سويف، مصر،  جامعةالتجارة،  كليةمحاسبة، : ، تخصص(منشورة
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لى ذلك دراسة مدى تأثير نظام التقييم الذاتي إ ضافةالتقييم الذاتي لمخاطر الرتقابة عند تدتقيق نظم المعلومات، باإل
هذه الدراسة  لهَّاالتي توصلت  النتائج، ومن أهم ةلكترونيلمخاطر الرتقابة على دور تدتقيق نظم المعلومات اإل

 :تمثلت فيما يلي
ومهارات المشاركين في  ثقافة المؤسسة، وكفاءة المدراء يعتمد نجا  نظام التقييم الذاتي لمخاطر الرتقابة على *

 .عملية التقييم
 .ة للتطبيق الناجح لحوكمة تكنولوجيا المعلوماتفّعال أداةيعتبر التقييم الذاتي الرتقابة  *
وكسلي أتساعد دراسة التقييم الذاتي لمخاطر الرتقابة والموارد المحدودة للتدتقيق الداخلي ومتطلبات تقانون  *

الى تقديم آلية  داءالمؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم في بناء وعي جيد بين مستخدمي تكنولوجيا المعلومات، باأل
 . مالئمة للتكيف مع متطلبات القوانين

ات العاملين في إتجاهات المدتقق، إتجاهق نظم المعلومات على معدالت التغير في البيئة، ية تدتقيفّعالتعتمد  *
 .ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للمدتققين في هذا المجال الديناميكيعملية التدتقيق، و 

تأثير تطبيق حوكمة الشركات على مخاطر نظم "بعنوان  ،(3022) عيسى شوقي ابراهيم عال محمددراسة  -2
لى محاولة تفعيل دور حوكمة الشركات بهدف تخفيض مخاطر نظم إ سعت هذه الدراسة ،"المعلومات المحاسبية

المعلومات، والذي يترتب عليه زيادة الثقة في نظم المعلومات المحاسبية، وبالتبعية زيادة الثقة في مخرجات تلك 
م المعلومات التي تؤثر على أداء المؤسسة وطبيعة مخاطر نظ أنواعتحديد  النظم من معلومات، وذلك من خالل

ودراسة تحليلية لألطر  ية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات،ساس، وتحديد المتطلبات األلهَّاوعلى القوائم المالية 
 لهَّاالتي توصلت  النتائجلتخفيض المخاطر، ومن أهم  أداةها إعتبار المعلومات والرتقابة عليها ب دارةالمقترحة إل

 :هذه الدراسة تمثلت في
ا لما تقدمه مهنة ة، نظر  فّعالالمحاسبية لحوكمة الشركات الجزء األكبر لضمان حوكمة جيدة و  بعادتحتل األ *

والشفافية بهدف تحقيق  فصا المحاسبة والتدتقيق في مجال تحديد مجاالت المساءلة، وضمان تقدر كافي من اإل
 .لمالية والتقارير الماليةالثقة في المعلومات الواردة بالقوائم ا

، وفي ظل التطور لهَّاجودة المعلومات المحاسبية تتأثر بكفاءة وفاعلية نظام المعلومات المحاسبية المنتج  *
 .والغش أخطاءت حدوث إحتماالت مخاطر إزدادت تصاالتكنولوجيا المعلومات واإل

ها أنّ مرتبطة بها، فهي ليست معايير مما يعني الرتقابية للمعلومات والتكنولوجيا ال هدافاألطر الخاصة باأل *
مكانية   .  عليها التعديالت التي تتناسب معها بحسب ظروفها إجراءإختيارية التطبيق بالنسبة للمؤسسة، وا 

 
: ، تخصص(غير منشورة)أطروحة دكتوراه ، ، تأثير تطبيق حوكمة الشركات على مخاطر نظم المعلومات المحاسبيةعيسىشوتقي ابراهيم عال محمد   

  .2100عين شمس، مصر،  جامعةالتجارة،  كليةمحاسبة، 
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لى تدنية مخاطر نظم المعلومات المحاسبي المعتمد على التشغيل إتؤدي حوكمة تكنولوجيا المعلومات  *
 . معلومات محاسبية موثوق فيها وذات جودة عالية خيرهذا األ، وبذلك ينتج لكترونياإل
كثر المراحل أو خطأ غير مقصود من طرف أفراد داخل المؤسسة، ومن أ إهمالتنشأ المخاطر داخليا بسبب  *

سترجاعا للمخاطر هي مرحلتي تشغيل و تعرض    .البيانات والمعلومات ا 
ها تتم من خالل أنّ العالتقات بمعنى  أساسسة تقائمة على حوكمة تكنولوجيا المعلومات في عينة الدرا إنّ  *

 . تقواعد أساسالعالتقات الشخصية وليست تقائمة على 
كلما تقلت تعرض مرحلتي  هدافبالسياسات المحددة لتحقيق األ لتزامكلما زادت مراتقبة النظام للحفاظ على اإل *

سمعالجة البيانات و   .المعلومات للمخاطر ترجاعا 
 .لى جودة المعلومات المحاسبية وتحقيق الثقة فيهاإالحوكمة في نظام المعلومات يؤدي  اتإجراءتطبيق  *

 بعنوان Mahmoud Abdal Fattah al weshah and All(7017)    دراسة -9

"The use of accounting information systems in analytical procedures for the audit 

process, from the point of view of internal and external audit in the public sector" 

 لعملية التحليلية اتجراءاإل في المحاسبية المعلومات نظم إستخدام ميوتقي تقياس محاولة إلى الدراسة هذه هدفت  
 ودورها( الحكومية الجامعات حالة دراسة) العام القطاع في والخارجية الداخلية المراجعة نظر وجهة من التدتقيق،

 اتجراءاإل إستخدام مدى تحديد وكذلك التدتقيق، نتائج لىإالتي تساعد للوصول  اتوافرهو  األدلة تعزيز في
 :هذه الدراسة تمثلت في لهَّاالتي توصلت  النتائجومن أهم  التدتقيق، عملية في التحليلية

 والبيانات الحسابات تدتقيق عند التحليلية اتجراءاإل ملحوظ بشكل يستخدمون ال والخارجيين الداخليين المدتققين *
 عملية مراحل جميع فيتها أهمي من الرغمب ات،جراءاإل هذه في متكافئ غير إستخدام وهناك عام، بوجه المالية
 .التدتقيق

 التحليلية اتجراءاإل بفهم زمةالالّ  التدريبية الدورات من والخارجيين الداخليين المدتققين بعض يستفد لم* 
 .مجال التدتقيق في كبيرة خبرة همبعض إمتالك من الرغمب ،المالية والبيانات التدتقيق عملية في ستخدمةالمُ 
 وجود عدم في تمثلتها عظمومُ  ،التدتقيق عمل مجال في التحليلية اتجراءاإل إستخدام من تحد عقبات هناك*

 فتقاراإلكذا و  التدتقيق، مهنة ومنظمينتوساي األ منظمة عن الصادرة التحليلية اتجراءلإل واضحة معايير
 .واإلحصائي التحليلي القياس مجال في للمهارات

 
*
 Mahmoud Abdal Fattah al weshah, and All, The use of accounting information systems in analytical procedures 

for the audit process, from the point of view of internal and external audit in the public sector (a case study of 

public universities), European Journal of Business and Management, Vol 4, No.18,Canada, 2012. 
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             ، "التدقيقية العملية جودة في المؤثرة دراسة العوامل" بعنوان (3022)  التميمي حنظل دراسة جمانة -20
 وذلك الداخلي المدتقق التي يزاولها التدتقيقية العملية جودة تحقيق في المؤثرة العوامل لى تحديدإ دراسةهذه ال تهدف
 والتعليمية البحثية المؤسسات في العاملين المدتققين الداخليين وتشمل المهنية الفئة هما فئتين أراء جمع خالل من

 ودةــــج على تؤثر أن يمكن التي العوامل عن الفئتين أراء ةــلمعرف المحاسبة ساتذةأ من وهم عينة كاديميةاأل والفئة
 :، وهي كاآلتيمجموعاتربع أ في العوامل تصنيف هذه لىإالتدتقيق، حيث توصلت الدراسة 

 وتحديد التدتقيقية، اتجراءوتحديد اإل التخطيط: وهي عوامل خمسة ضمت والتي :تنظيمية عوامل مجموعة  
 .في التنفيذ والمهارة للعمل، الالزم الوتقت وتحديد العمل، حجم

 أعضاء مع والتعاون ستقاللية،العملية، واإل مانةاأل :وهي عوامل ربعةأ ضمت والتي :سلوكية عوامل مجموعة  
 .الجودة عناصر توفير على والقدرة الفريق،

 والمشاركات والتحصيل العلمي، العملية، الخبرة :وهي عوامل ثالثة ضمت والتي :شخاية عوامل مجموعة  
 .التدريبية الدورات في

 المحاسبية، تطبيق المبادئ :وهي عوامل ستة ضمت والتي :التدقيق لمهنة العلمية ياتساساأل مجموعة  
 والمقدرة الداخلي، الرتقابي النظام للموارد المتاحة، وتقييم مثلاأل ستخداماإل عن والتقرير المهنية، بالمعايير لتزامواإل
 .التدتقيقي العمل في الموضوعية مبدأ والتالعب، وتطبيق الغش إكتشاف على

 والتي التنظيم المهني درجات علىأل الداخلي التدتقيق بمهنة رتقاءلإل ربعاأل المجموعات توافر من بدّ  لذا ال  
 .والتالعب الغش وحاالت المالي الفساد ظاهرة على القضاء في ستساهم بدورها
 بعنوان  Meriem Chekroun (3022-3022)   دراسة  -22

"Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du système de contrôle 

interne" 

 العينة في الجزائرية العمومية المؤسسات في الداخلي التدتقيق وظيفة كانت إذا ما دراسة لىإ هذا البحث هدف  
 نظام في القصور أوجه عن الكشف إلى ضافةباإل ،الداخلية الرتقابة نظام وكفاءة يةفّعال في تساهم المدروسة

 :ما يليتمثلت في المتوصل النتائجومن أهم ، المدروسة للمؤسسات الداخلية الرتقابة

 
، مجلة دراسات إدارية، "العوامل المؤثرة في جودة العملية التدقيقية دراسة ميدانية في الكليات والمراكز البحثية في جامعة البارة"، التميمي حنظل جمانة *

 .3502، العراق، ماي 05، العدد 50لمجلد كلية االدارة واالتقتصاد، جامعة البصرة، ا
† Meriem Chekroun, Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du système de contrôle interne: 

cas d’un échantillon d’entreprises algériennes. These de doctorat en Sciences de Gestion LMD (Non publié), Faculté 

des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algerie, 

2013-2014. 
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يتطلب تسيير ومراتقبة جيدين لنشاطها من خالل من طرف المؤسسة  لهَّاالمراد الوصول  هدافتحقيق األ إنّ * 
 .فّعالتطبيق نظام رتقابة داخلية كفء و 

ستخدامبزيادة حجم المؤسسات و *  ظهور مخاطر جديدة تقد تجعل من نظام بها لتكنولوجيا معلومات حديثة، أدى ا 
وجود وظيفة تعمل على صيانة ل دعت الضرورةإالرتقابة الداخلية المطبق غير تقادر لمواجهة هذه المخاطر، لذا 

 .التدتقيق الداخلي أال وهي ،وتحسين أداء هذا النظام
 من العديد إجراء الركب الحضاري العالمي، وجب عليها مع كيفالت الجزائرية العامة مؤسساتال ستطيعحتى ت* 

 الرتقابة نظام التحكم في على تقادرة الداخلي تدتقيقال وظيفة إنشاءها بين ومن ،التنافسية القدرة لتعزيز اإلصالحات
الرشيد  خذ الحكمأساعد على وت، السريع والتغير الثبات بعدم تتسم بيئة في خصوصا ،فّعالو  كفء لجعله الداخلية

 .وفي الوتقت المناسب
 ُيعدّ صبح أ، بل الرتقابة الداخلية ا على تقييم نظاممقتصر   ي عدّ ه لم نّ مجاال أوسع، أل التدتقيق الداخلي ضرورة منح* 

 .المخاطر والحوكمة إدارةمن خالل تقييم وتحسين  لهَّاتقيمة  إضافةكذلك آلية تساعد المؤسسة على 

 بعنوان Abd elhak Ziani (3022-3022)   دراسة  -23

"Le rôle de l’audit interne dans l’Amélioration de la Gouvernance d’Entreprise" 

 ،الجزائرية المؤسسات حوكمة تحسين في الداخلي التدتقيق مساهمة مدى من التحقق إلى الدراسة هذه تهدف  
تماثل  عدم من والحد بها والتحكم المخاطر تسيير على وتقدرته الداخلية الرتقابة لنظام تقييمه خالل من وهذا

 :ما يليتمثلت في لهَّاالمتوصل  النتائج، ومن أهم المصالح أصحاب حقوق حماية ضمان وكذا المعلومات
 أدائها تحسين بهدف ،اهأعمال إدارة في اهام   ادور   الداخلي التدتقيق لوظيفة تعطي الجزائرية مؤسساتال إنّ * 

 .المنافسة على القدرة وضمان
 .الجزائرية الشركات آلية من آليات تطبيق الحوكمة في الداخلي التدتقيق عتبري* 
التي  العمليات سير حسن ضمان في تساهم ا،خصوص   الجزائرية البنوك على مستوى الموجودة التدتقيق لجنة* 

دارةو البنوك،  إدارةتقوم بها   .دارةالمعدة من طرف اإل المالية المعلومات جودة، كما تضمن الداخلي التدتقيق ا 
 المخاطر رصد خالل من وذلك المخاطر، إدارة تمثل في تقييم وتحسينا جديد   ادور   الداخلي لتدتقيقل صار* 
 .المؤسسة نشاط على تؤثر أن يمكن التي( والخارجية الداخلية)

 محورتساؤالت  على اإلجابةب يتعلق فيما ،الجزائرية والخاص العام القطاعجابات مؤسسات إهناك فروق في * 
 .المخاطر وتقييم تحديد في الداخلي التدتقيق مساهمة مدى

 
* Abd elhak Ziani, Le rôle de l’audit interne dans l’Amélioration de la Gouvernance d’Entreprise: cas Entreprises 

Algériennes. These de doctorat en Sciences Economiques (Non publié), Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algerie, 2013/2014. 
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لى إ ضافةالتأهيل العلمي المطلوب، باإل علىمدتققيها  حصول أهمية ال تراعي الجزائرية مؤسساتال معظم *
دارةو  التدتقيق الداخلي وظيفة في الحاصلة التغييرات هم من مواكبةساعدي ال بشكل همتدريب نقص  .المخاطر ا 

 وظيفة تاميم إعادة أنموذج"، بعنوان (3022) الزهرة  عبد يونس هاشم وعاام علي دراسة هاشم -22 
 النموذج تصميم عادةالحتمية إل أهمية هذه الدراسة من الضرورةنبعت ، "المخاطر إدارة إعتمادب التدقيق الداخلي

 التي  المخاطر حول المؤسسات إدارةلى إ تأكيد تقديم على اتقادر   يكون لكي الداخلي التدتقيق لوظيفة التقليدي
 :الدراسة ما يلي إليها توصلت التي النتائج أهم تواجهها، ومن

التصميم  إعادةموجهات : ولين األأساسالتصميم لوظيفة التدتقيق الداخلي يرتكز على عنصرين  إعادةنموذج  *
المخاطر،  إدارة)مكونات النموذج : ، الثاني(الموجهات القانونية، وموجهات التطور في وظيفة التدتقيق الداخلي)

 .(ووظيفة التدتقيق

رتكزت بشكل إللنموذج التقليدي للوظيفة والتي  وفق اوظيفة التدتقيق الداخلي تعمل  أنّ لقد اظهرت دراسة الحالة  *
جراءو ي على الفحص المالي أساس  إدارةمطلق ب إهتمامبعض جوانب الرتقابة التشغيلية، مع مالحظة عدم وجود  ا 

 .المخاطر، وعدم القيام بتحضير عمل لوظيفة التدتقيق الداخلي

الرئيسية للمخاطر التي تواجهها المديرية عينة البحث هي المخاطر البيئية، مخاطر  نواعاأل أنّ أظهرت الدراسة  *
 .المخاطر أنواعا من ا فرعي  نوع   20حتوى هذا النموذج على إالقرارات، وتقد  تخاذلومات إلالتشغيلية، ومخاطر المع

القيمة،  أداءالوظيفة لتشمل  أهدافتوسع في  التصميم إعادة وظيفة التدتقيق الداخليظهرت نتائج نموذج إ *
في الفترات القادمة، مع  هاإنجاز عمال التي يمكن المنجز وتوضح األ عمالداء األأضرورة وجود خطة عمل تقييم 

للموارد البشرية والمالية المتاحة لوظيفة التدتقيق وكل هذا يساهم في الحد من المخاطر  مثلتحديد والتوزيع األ
 معرفة نم دارةاإل نمكّ تُ أن تكون طبيعة المعلومات التي تظهر في التقارير كما يجبالكلية التي تواجه المديرية، 

 .رهذه المخاط ةلمواجه ةفّعال ةذالمتخ اتجراءاإل أنّ  لوه هاأهداف قتحقي دمع ىلإ بها ديتؤ  يالت المخاطر ةطبيع

 ضوء في الداخلية المراجعة وظيفة تشخيص" بعنوان ،(3022) اديقي ومسعود نقاز أحمددراسة  -22
هدفت هذه الورتقة البحثية الى دراسة مدى إحترام تطبيق وظيفة التدتقيق ، "الداخلية للمراجعة الدولية المعايير

الداخلي بمديرية الصيانة للمؤسسة سوناطراك باألغواط، للمعايير الدولية للتدتقيق الداخلي الصادرة عن المعهد 
 :الدراسة ما يلي إليها توصلت التي النتائج أهم ومناألمريكي للمدتققين الداخليين، 

 
 العامة المديرية في تطبيقية دراسة"المخاطر  إدارة باعتماد الداخلي التدقيق وظيفة تاميم إعادة أنموذج ،هاشم علي هاشم، عصام يونس عبد الزهرة *

 .3502، العراق، نوفمبر 00، العدد 50مجلة دراسات إدارية، كلية االدارة واالتقتصاد، جامعة البصرة، المجلد  ،"في البارة الكهربائية الطاقة إلنتاج
، 02مجلة الباحث، جامعة ورتقلة، العدد  ،تشخيص وظيفة المراجعة الداخلية في ضوء المعايير الدولية للمراجعة الداخليةأحمد نقاز، مسعود صديقي،   

 .3502الجزائر، 
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 :ةالتالي رالمعايي خصي مافي كلي بشكل ةالداخلي للمراجعة ةالدولي رللمعايي قتطبي عدم *

          .  اتوالمسؤولي والسلطات الغرض -
     .       ةوالموضوعي ةاإلستقاللي -
        .    البرنامج نوتحسي الجودة دتوكي -
         .               التقدم مدى متابعة -.               النتائج لتوصي -
 . للمخاطر االعلي اإلدارة تقرار تقبول -

 :ةالتالي رالمعايي خصي مافي كلي بشكل ةالداخلي للمراجعة ةالدولي رللمعايي قتطبي في ادوهناك حي

 .        المهنية ةوالعناي بالكفاءة -
 .الداخلي قالتدتقي نشاط إدارة - 
 من ة،الداخلي الرتقابة نظام وتقوة سالمة على ةسلبي بدرجة ؤثرسي ةالداخلي للمراجعة ةالدولي رللمعايي عدم التطبيق *

 انةالصي ةمديري إلمكانات دوالرشي األمثل االستغالل وجود عدم مأما مفتوحا الباب بقيسي أخرى جهة ومن ،جهة

  .خاص بشكل
 مجموع خالل من حتيال،واإل الغش مخاطر من لكثير عرضة المديرية سيجعل الداخلية الرتقابة نظام ضعف إنّ  *

 ختالسات،اإل وجود الخطر حجم كبر عالمات من كعالمة تعتبر بدورها والتي النظام، في هذا الموجدة الثغرات
 .هش رتقابة نظام على مبنية والمديرية ال، كيف للمديرية، الجيد التسيير في التحكم عدم تأثير على ناهيك
ظل  في الخارجية المراجعة وتنفيذ تخطيط" ، بعنوان(3025) طه ابراهيم المجتبى المعتز محمددراسة  -25

 التدتقيق في ظل مفهوم لتفعيل مستقبلية خطط وضع لىإ الدراسة هذه أهمية تأتي، "ةلكترونياإل  المحاسبية النظم
 المهنة تواجه التي اتوالتحدي الواتقعوالتعرف على  ،التدتقيق الحديث أساليب إلى نتقالواإل لكترونياإل الحاسب بيئة

 اآللي التدتقيق إلى التقليدي التدتقيق من اإلنتقال عملية إنّ ف وبالتالي ،ةلكترونياإل ةالمحاسبي النظم إستخدام ظل في
 :الدراسة ما يلي إليها توصلت التي النتائج أهم ومنالتدتقيق،  لمهنة يةإيجاب نتائج إلى بالطبع يؤدي سوف

في معالجة التطبيقات  لكترونيالحاسب اإل إستخدامدتقة تنفيذ عملية التدتقيق يعتمد على دتقة تحديد نطاق  *
 .المالية بالقوائم المرتبطة المحاسبية

 .والملفات البرامج على الرتقابية اتجراءاإل من التأكد يجب للبيانات لكترونياإل التشغيل سالمة لضمان *

 كتشافلى اإلإة لكترونيالنظم المحاسبية اإل إستخدامات وطرق التدتقيق في ظل جراءيؤدي التحديد الدتقيق إل *
 .خطاءلأل الفوري

 
 ة بغداد للعلوم االتقتصادية الجامعة،يمجلة كلتخطيط وتنفيذ المراجعة الخارجية في ظل النظم المحاسبية اإللكترونية، محمد المعتز المجتبى ابراهيم طه، *

.3500، العراق، 24العدد 
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التأكيد المناسب  ةلكترونيالنظم المحاسبية اإليوفر التخطيط واإلشراف السليم لعملية التدتقيق في بيئة  *
 .لمستخدمي المعلومات على مصداتقيتها

لتزامالتأهيل المهني للمدتقق و  * يساعده على  ةلكترونيالنظم المحاسبية اإله بمعايير العمل الميداني في بيئة ا 
 .تخطيط وتنفيذ مهام التدتقيق بكفاءة، وتقليل مخاطر وأداء العملية، وتقييم جيد لهيكل نظام الرتقابة الداخلية

رافات أثناء عملية لى تقليل االنحإيؤدي  ةلكترونيالنظم المحاسبية اإلفي بيئة  خطاءالفوري لأل كتشافاإل *
 .التدتقيق

 :عن الدراسات السابقة ما يميز هذه الدراسة  
أهمية نظام  إبرازمعظمها ركزت على  أنّ لوحظ  سابقاعلى الدراسات المعروضة  طالعمن خالل اإل   

التدتقيق مرحلة من مراحل الرتقابة،  أنّ  إعتبارالمعلومات المحاسبية، التدتقيق الداخلي ونظام الرتقابة الداخلية ب
ات ومكونات كل منهم، وكذا توضيح إجراءي للتطور التكنولوجي على مقومات، يجابوتبيان التأثير السلبي أو اإل

ات إجراءية نظام المعلومات المحاسبية من خالل تصميم فّعاللرفع كفاءة و  أداةالدور الذي يلعبه التدتقيق الداخلي ك
محكمة لنظام الرتقابة الداخلية المطبق بالمؤسسة، والحث على التطبيق الجيد للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها 

نظام  إستخدامأهمية  إبرازعداد وعرض مخرجات هذا النظام، بينما هذه الدراسة تمثلت في محاولة إعند 
ي، من خالل توضيح دور نظام المعلومات المحاسبية ية التدتقيق الداخلفّعالالمعلومات المحاسبية لرفع من كفاءة و 

 أنّ في مسار ومنهجية التدتقيق الداخلي من جهة، ودوره في تخفيض تكلفة التدتقيق الداخلي بعد زوال شرط وجوب 
 .  القائم بمهمة التدتقيق الداخلي يكون موظف داخل المؤسسة

 :بحثهيكل ال: تاسعا
 الفرضيات ختباروإل الفرعية والتساؤالت الرئيسية اإلشكالية ولمعالجة الموضوع من المرجوة هدافاأل من انطالتق  إ   

 :ربعة فصولأ إلى الدراسة هذه تم تقسيم
 الداخلي التدتقيق ماهية لىإ من خالله تم التطرقسي :"النظري للتدقيق الداخلي طاراإل": والمعنون ولالفال األ * 
 أدوات ،أنواع) الداخلي التدتقيق ياتأساس ،(الخدمات المقدمة ،هدافواأل هميةالمفهوم، المبادئ والفروض، األ)

 .أدائها في المتبعة والمنهجية الداخلي التدتقيق وظيفة وتنظيم، (معايير ووسائل،
ماهية لى إ من خالله التطرق تمسي :"ةالمحاسبي المعلومات نظامل النظري طاراإل" :والمعنون ثانيال الفال  

 ،(المستخدمة للمعلومات المحاسبية واألطراف األنظمة الفرعية، ،مكوناتال المفهوم،) المحاسبيةنظام المعلومات 
العوامل المؤثرة و  ،كيفية تنظيم ومعالجة وتوثيق نظام المعلومات المحاسبية) نظام المعلومات المحاسبيةيات أساس

نظام المعلومات المحاسبية في بيئة ) من خالل لكترونينظام المعلومات المحاسبية اإلل تم التطرقسيكما  .(هفي
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المشاكل المرتبطة بنظم معالجة البيانات المحاسبية  ،لية للبيانات وتقواعد البياناتالمعالجة اآل اآللي،الحاسب 
هم المتطلبات للحد من أعلى نظام المعلومات المحاسبية و  لكترونيالحاسب اإل إستخدامثر ومخاطر أ ا،إلكتروني

 .(المخاطرتلك 

الى  من خالله تم التطرقسي :"نظام المعلومات المحاسبية في التدقيق الداخلي دور" :المعنونو  الفال الثالث* 
مسار التدتقيق ) كل من م المعلومات المحاسبية فىادور نظ، في الرتقابة الداخلية ةدور نظام المعلومات المحاسبي

 ةنظام المعلومات المحاسبي  إستخدامأثر و  ،(التدتقيق الداخلي تخفيض تكلفةو مراحل التدتقيق الداخلي  ،الداخلي
 .(ومنهجية التدتقيق الداخلي أساليبنطاق،  ،أهدافمقومات التدتقيق الداخلي )كل من على  لكترونياإل

 الترقية ديوان في الداخلي التدقيق لتحسين المحاسبية المعلومات نظام إستخدام : "الرابع المعنون الفصل* 
 الترتقية ديوان واتقععلى  النظرية الدراسة إسقاط إجراء تمسي البحث تثمين وبهدف :"بسكرة لوالية العقاري والتسيير
 التنظيمية مكوناته أهمو  ،ومراحل تطوره هلتعريفمن خالل التطرق  حالة دراسةك بسكرة لوالية العقاري والتسيير
نظام المعلومات كل من تطبيق  واتقعتبيان و ، واألنشطة التي يقوم بها وأهم األهداف التي يسعى لتحقيقها والهيكلية
تم توضيح مدى  ،المؤسسة محل الدراسةب اممارسته آلياتو  الداخلية الرتقابة نظامو  الداخلي التدتقيق ،المحاسبية
–بديوان الترتقية والتسيير العقاري  التدتقيق الداخليعملية وتفعيل  تحسين في ةنظام المعلومات المحاسبي مساهمة
 .-بسكرة

 النتائج من جملة ،الفرضيات إختبار نتائج تضم للموضوع، عامة بخاتمة البحث هذا ختتامإتم  خيرفي األو   
     .وأفاق البحث المقترحة والتوصيات
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اإلطار النظري للتدقيق  
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 تمهيد 
 
تغيرات بشكل أسهمت هذه ال ة اليوم، حيثيال ممارسة له إلى غتغيرات جذرية منذ ظهور أو  عرف التدقيق  

العديد من المهنيين والمؤسسات والهيئات الحكومية والباحثين  إهتمام، وكانت محل كبير في تطوير هذه الوظيفة
    . عية وشكلية كبيرة في جميع جوانبهلهم الفضل الكبير في إعطاء التدقيق نقلة نو  الذين كانوالمفكرين، 

اإلدارة لصالح أصحاب المال، فخوف  أعمالكما أدى فصل الملكية على اإلدارة للحاجة إلى رقيب على   
بأساليب مباشرة أو  ختاسألموال الضخمة على أموالهم شيء حتمي لوجود محترفين في السرقة واإلأصحاب ا

ا يستعين ا وخارجي  ة بجهاز رقابي محكم داخلي  ستعاناإلعن طريق ثغرات قانونية كل هذا أدى إلى ظهور التدقيق و 
 . الداخلي بمهنية التدقيق

 ، فهوال غنى عنه إذ أصبح وجوده الساهرة على مصالح المؤسساتثابة العين بم خليالدا بذلك صار التدقيقو   
هتم ، كما يلألخطار ةمعرض ابصفته احماية أمواله يضمن للمؤسسةوسيلة للوصول إلى خدمة أطراف عديدة، و 

 تخاذإل أساسكتقاريره  من تخذيها، كفايتها، وعدالتها، و تجودضمانات من حيث نوعية المعلومات، بالبحث عن ال
  .رات المختلفةالقرا
 :ية التاليةساسيتم التطرق في هذا الفصل إلى المباحث األس ومن خال الطرح السابق   
 .التدقيق الداخليماهية  :المبحث األول -
 .التدقيق الداخلييات أساس :لثانيا المبحث -
 .تنظيم وظيفة التدقيق الداخلي والمنهجية المتبعة في أدائها :ثالثالمبحث ال -
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  :التدقيق الداخلي: المبحث األول
موجز إطار مفاهيمي  وضعمن  بد   الجوانب العلمية والعملية الخاصة بالتدقيق الداخلي ال افةقبل التطرق لك   

  .هاخلي من األنواع الرئيسية لالتدقيق الد إعتباربللتدقيق بصفة عامة، 
 

 :التدقيق: المطلب األول
حاجة ملحة من طرف مسيري المؤسسة إلى  بسبب ظهور يقتصادللتدقيق أهمية كبرى في الواقع اإل أصبح  

ها ومحاولة التقليل أقصى ما يمكن أهدافية وكفاءة، تضمن به تحقيق فع الم تسيير نشاطها بك  تبني جو رقابي يح  
 . تها المختلفةممارسات أنشطتظهر عند  أنن الممكن ات التي منحرافمن اإل

 
 :ذكر منهاي   لقد تعددت التعاريف الخاصة بالتدقيق :تدقيقالمفهوم : أوال
أسلوب منظم من طرف مهني مؤهل ومستقل، مبني بتقني صارم  إختبار"  :هأن  ب رف التدقيق بمعناه المهنيع   *
 إحترامل على نوعية ومصداقية المعلومات المالية المقدمة من طرف المؤسسة، وعلى مدى ة إعطاء رأي معل  بغي  

القواعد والقوانين والمبادئ المحاسبية  إحترامهذه المعلومات في كل الظروف وعلى مدى  إعدادالواجبات في 
  1".المعمول بها في صورة صادقة على الموجودات والوضعية المالية ونتائج المؤسسة

جراءو لمعايير  وفق اية إستقالق بطب  ه النشاط الذي ي  أن  ": أيضا رفع  و  * قصد التقييم ص الفحالقيام ب من أجلات ا 
 2".لهَّامعايير محددة ل وفق اداخل المؤسسة  األنشطةوسير جميع  ،ثقةدرجة ، و مائمةمدى معرفة و 
عملية نظامية ومنهجية لجمع وتقييم األدلة التدقيق هو :" كما يلي (AAA) جمعية المحاسبة األمريكيةعرفته و  *

وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق  يةقتصادوالقرائن بشكل موضوعي والتي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث اإل
 3 ."بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ األطراف المعنية بنتائج التدقيق

تعتمد على  مهني مؤهل ومستقل يقوم بهاعملية منظمة  : هأن  ب من خال التعاريف السابقة يمكن تعريف التدقيق  
وهر عملية التدقيق هو جنمع جنالمتفق عليها، و  هندافلمنطق بأسلوب مننهجي لتحقيق مجموعة من األاالفكر و 

ما مدى تطابق  من هذه األدلة للتحقق مدستخت   تكون موضوعية وبعيدة عن التحيز، حيث أنوتقييم األدلة بشرط 
رها على نتائج المؤسسة ومركزها المالي، وفي أثو ة معي نفترة الواقعة خال  يةقتصادنتائج العمليات واألحداث اإل

ه عدَّ من خال التقرير الذي ي   تصالاإلاألخير يقوم المدقق بتوصيل نتائج التدقيق لألطراف المعنية ويتحقق هذا 
ة من قبل إدارة المؤسسة عدَّ القوائم المالية الم  و   نظام الرقابة الداخلية  عملية التدقيق، الذي يقوم فيه بتقييمفي نهاية 

ا قبوال  في ضوء تماشيها مع المعايير الموضوعة والمقبولة   .عام 
                                                 

1
 Gérard Valin, Lionne Colins, Audit et Control Interne, Aspects Financiers, Opération et Stratégiques, Dalloz, 4

eme
 

Edition, Paris 1992, p17 
 

2
  Jean Charles Becour, Henri Bouquin. Audit Opérationnel, Economica, 2

eme
 Edition, Paris, 1996, p12. 

3
 .22، ص2002، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، معايير وقواعد -اإلطار النظري -أصول وقواعد المراجعة والتدقيقمحمد السيد سرايا،  
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 1 :التالية خصائص التدقيقأهم  إستنتاج مكني السابقة ريفاالتع ومن خال  
I- منهجي ق متمثل في برنامج سبَّ تعتمد على تخطيط م   المدققات إختبار  أن  يعني  لكوذ عملية منتظمة التدقيق

 .التدقيقعملية موضوع للمراحل متسلسلة وهذا ما يمثل  وفق ا
II-  طرق الحصول ، وتنوع األدلةلتعدد هذه  نظر اقرائن وتقييمها بطريقة موضوعية، أدلة و ضرورة الحصول على

 .التدقيقعملية  جوهرلك ذويمثل ، ييمهاالمعايير المستخدمة لتقعليها و 
III- التي حدثت خال  يةقتصاديات واألحداث اإللاألدلة لتحقق من مدى التطابق بين نتائج العم دققستخدم المي

 أن  ، والتأكد من ا لهوالتي تعتبر القوائم المالية ملخص   ومركزها المالي مؤسسةعلى نتائج عمليات ال هاالفترة وأثر 
 .ة المتعارف عليهايا لمبادئ المحاسبها وعرضها طبق  إعدادتم  هذه القوائم

IV-  يشتمل التدقيق على إبداء رأي أو إصدار حكم، ومن ثم فمن الضروري وضع مجموعة من المعايير التي
صدار الحكم الشخصي، ومن جملة هذه المعايير المبادئ المحاسبية المتعارف  أساسها كإستخداميتم  للتقييم وا 

 .ستخدم كمعيار للحكم على مدى سامة البيانات محل الدراسةعليها ت  
V-  ،من أجل مدقق في عرض نتيجة الفحص والدراسة اليعتمد حيث إيصال نتائج التدقيق إلى األطراف المعنية

 .بدي فيه رأيه الفني المحايدتقرير الذي ي  شكل  ه األمر علىإيصالها إلى من يهم
 

 :مبادئ وفروض التدقيق: ثانيا
I- 2:ركنين وهما ركن الفحص وركن التقرير يمكن تحديد هذه المبادئ من خال: مبادئ التدقيق 
  :وتتمثل في المبادئ التالية: المبادئ المرتبطة بركن الفحص -1
ها الفعلية والمحتملة على يعني المعرفة التامة بطبيعة أحداث المؤسسة وآثار : الرقابيمبدأ تكامل اإلدراك  -أ

ات مختلف األطراف المستفيدة من إحتياجمن جانب، ومعرفة وتحديد  خرىكيانها، وعاقتها باألطراف األ
 . المعلومات المحاسبية من جانب أخر

سواء كانت المؤسسة  أهداف جميع الفحص يشمل أنيعني : يختبار مبدأ الشمول في مدى الفحص اإل -ب
مع مراعاة األهمية النسبية لهذه  ،ة بواسطة المؤسسةعدَّ المالية الم   والقوائم الفرعية وكذلك جميع التقارير وأالرئيسية 

 .التقاريرو  هدافاأل
عنصر التقدير  عن بتعادواإلالعقل إلى حد أقصى ممكن،  إستخدام أي  : مبدأ الموضوعية في الفحص -ج

 إتجاها وتدعمه خصوص   المدققإلى العدد الكافي من أدلة اإلثبات التي تؤيد رأي  ستنادإلالشخصي، وذلك با
حدوث األخطاء فيها أكبر من  إحتمالا، وتلك التي يكون عتبر ذات أهمية كبيرة نسبي  العناصر والمفردات التي ت  

 .غيرها
                                                 

 .81ص ،8221، ةالجامعية، اإلسكندري، الدار تاألسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباهال،  عبد اهلل، محمد سمير الصبان 1
 .22-23، ص ص2000، ن، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمالتدقيق الحسابات الحديث المدخلحلمي جمعة،  أحمد 2
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وجوب فحص مدى الكفاية اإلنسانية في المؤسسة بجانب فحص  بمعنى: مبدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية -د
عن أحداث المؤسسة وهذه  المدققفي تكوين الرأي الصحيح لدى كبرى من أهمية  لهَّاا مَّ ل   ،الكفاية اإلنتاجية

فز من نظام للقيادة والسلطة والحوا ما تحتويه المؤسسةعلى تعبير و  ،لهَّاالكفاية هي مؤشر للمناخ السلوكي 
 .والمشاركة تصالاإلو 

 :تتمثل هذه المبادئ في: المبادئ المرتبطة بركن التقرير -2
أداة لنقل  التدقيقرير الشخص القائم بعملية اكون تقت أنإلى مراعاة  هذا المبدأ شيري   :تصالاإل مبدأ كفاية  -أ

بعث على المتعاملة معها، وهذا ما ياألطراف للمؤسسة لجميع  يةقتصادالعمليات اإل وواقعية عن صورة حقيقية
 .هذه التقارير إعدادالمرجوة من  هدافحقق األالثقة بشكل ي  

، ومدى من خال تقرير المدقق المؤسسة أهدافشير إلى مراعاة توضيح مدى تنفيذ ي  : مبدأ اإلفصاح -ب
ظهار المعلومات التي تؤثر على داللة التقارير المالية  ،ير فيهايات المحاسبية والتغجراءالتطبيق للمبادئ واإل وا 

براز جوانب الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية  .الدفاتر والسجاتات، م سَتندال ،وا 
وكذا التقارير المالية منصفة  المدققتكون محتويات تقرير  أنإلى مراعاة  هذا المبدأ يشير :مبدأ اإلنصاف -ج

 .خارجيةالداخلية أو الكانت األطراف بالمؤسسة سواء  المرتبطة والجهاتوعادلة لجميع األطراف 
يشمل تقرير المدقق على تفسير واضح لكل تصرف غير  أنه يجب أن  وينص هذا المبدأ على : مبدأ السببية -د

 .ات المقدمة على أسباب موضوعيةقتراحضح اإلوَّ ت   أنعادي يواجهه أثناء أداء مهامه، و 
II-  التي ات واألسس تمثل الركيزةقوم على مجموعة من الفرضييم و علغيره من الك تدقيقال :التدقيقفروض 

 1:، وتتمثل في اآلتيتدقيقينبغي الرجوع إليها عند القيام بعملية ال
 :األسباب التي تبرر الحاجة إلى التدقيق، وتتضمن الفروض التالية أي  : الفروض التبريرية -1
للتدقيق  يعطي هذا الفرض  فبذلك، عد البيانات ومستخدميهام بين م  ك  للتدقيق فهو يمثل الحَ الحاجة المستمرة  -أ

 .عنه ستغناءه أو اإلإستبعادمكن القدرة على التكيف والتأقلم مع التطورات المستقبلية بذلك ال ي  
ية جتماعوتقييم الجوانب اإللى جانب النواحي المالية والتشغيلية، فحص إمجال التدقيق ليشمل  تساعإل نظر ا -ب

 . عن المجتمع بصفة عامة عن المالك فقط، بل يعتبر وكيا   عتبر وكيا  فبالتالي صار المدقق ال ي  
فيين والعاقة بينهما مباشرة عرَّ الشرط الرئيسي للتدقيق وجود عاقة مساءلة، بمعنى وجود طرفين محددين وم   -ج

 (.مسؤولية تعاقدية)ولية بين هذين الطرفين وفي هذه الحالة هناك خطوط واضحة للمسؤ 
من الصعب البرهنة على المادة محل التدقيق أو إثباتها إال من خال عملية التدقيق، ويوضح هذا الفرض  -د

 .جدت الحاجة إلى التدقيق والمتمثلة في تعارض المصالح، البعد، التعقيد، وأهمية النتائجو  العوامل التي أَ 
                                                 

 .276-261، ص ص1122، الدار األكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والنشر، ليبيا، نظرية المراجعةنصر صالح محمد،  1
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التدقيق هو أفضل وسيلة لبرهنة أو  أن  اك قبول عام من قبل األطراف المستفيدة على يكون هن أنيجب  -هن
ضفاء الثقة عليها  .إثبات المادة محل المساءلة وا 

جتماعية و إقتصادالتدقيق يقدم منفعة  -و ي للتدقيق إذا كانت المنفعة الناتجة جتماعية، ويتحقق الرضا والقبول اإلا 
 .التضحية التي يتحملها المجتمع مقابل أدائهاعن عملية التدقيق أكبر من 

وهي تتعلق بالتكوين الشخصي لفريق التدقيق، والنواحي السلوكية المرتبطة : الفروض السلوكية والشخصية -2
 :بالعمل، وتتمثل في الفروض اآلتية

 .بعملهتعرقل قيام المدقق  أنها أن  ة عراقيل أو موانع من شال تضع القوانين والتشريعات أيَّ  -أ

ثبات جودة المادة محل إكنهم من تحقيق ومَّ يكون المدقق والفريق المصاحب له في وضع مستقل ي   أنيجب  -ب
 .التدقيق بموضوعية

  .يكون المدقق والفريق المصاحب له على درجة عالية من المهارة المهنية والكفاءة العلمية أنيجب  -ج

 هإلتزامومدى ديه عن المادة محل التدقيق، ب  رأيه الفني الذي ي  المدقق مسؤول عن نوعية وجودة عمله، وعن  -د
 .بالمعايير المهنية المقبولة

 .يزيد من فاعليتها التدقيقبالجوانب السلوكية عند أداء عملية  هتمامإلا -هن

 1:مارسه المدقق وتتمثل فيوهي الفروض المتعلقة بالعمل الذي ي  : الفروض الوظيفية -3
 .تكون المادة محل التدقيق قابلة للتحقق بالدليل الموضوعي أنينبغي  -أ

 .قلل من حدوث األخطاء الجوهرية والغش والتاعبقد ي   فع الوجود نظام رقابة داخلية متكامل و  -ب
عليها، وتكون كافية، وفي متناول المدقق إلى جانب التدقيق الجيد الذي        عتمادوجود أدلة إثبات يمكن اإل -ج

 .ه على إتمام مهمته في الوقت المحدد، وبالتكلفة المناسبةيساعد
 .ة المدقق بالخبرات التي يراها مناسبة إلتمام عملهإستعانضرورة  -د
 .من األساليب الكمية وأنظمة الخبير عند أداء عملية التدقيق لترشيد التقدير الشخصي فيها ستفادةإمكانية اإل -ر
ا قبوال  تلقى  أخرىمبادئ المحاسبة المتعارف عليها، ومقاييس  إلتزاميتحقق عدالة العرض وصدقه ب -ف  . عام 
قتصادية و فع الكفاءة و  -هن والخطط المرسومة من اإلدارة بطريقة مثلى، وبأقل  هدافاأل إستخدامية اإلدارة في ا 

 .تكلفة ممكنة
 .ية والبيئية وغيرهاجتماعباللوائح والتشريعات القانونية واإل إلتزام تحمل المؤسسة مسؤولياتها من خال -و
مكن التعبير ي  و ضفيها التدقيق وضوح معنى ومغزى هدف المادة الخاضعة للتدقيق، وكذا المصداقية التي ي   -ي

 .   عنها وتوصيلها بوضوح وصدق كافيين
                                                 

1
 .281-276صالح محمد، مرجع سابق، ص ص نصر 
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 :التدقيق أهدافأهمية و : ثالثا

I- للتدقيق أهمية كبيرة لألطراف المستخدمة للقوائم والتقارير المعدة من طرف المؤسسة :أهمية التدقيق:
1
 

 :وتتمثل أهميته في: إدارة المؤسسة -1
 .كوحدة واحدةتخدمي القوائم المالية داخل وخارج المؤسسة حول عدالتها لمس رأي معتمد ودليل -أ

 .للحصول على القروض من البنوك ومؤسسات اإلقراض والموردين أساس -ب
    .لتحديد سامة المركز المالي أساس -ج
 . يراديةلتقرير وتحديد ربحية العمليات وقوتها اإل أساس -د
  .ختاساإل اإلفاس أو أو المالي العسر لتجنب أساس –هن
وصحة القوائم المالية ويقومون بتحليلها لمعرفة  يعتمدون على تقرير المدقق بسامة: لدائنين والموردينا -3

قبل الشروع في منح االئتمان التجاري والتوسع فيه، وتفاوت نسب  لتزامإلالمركز المالي والقدرة على الوفاء با
 .لقوة المركز المالي وفق االخصومات التي تمنحها 

 ؤسساتللم جلفي التمويل قصير األا مهما تلعب هذه المؤسسات دور   :خرىلبنوك ومؤسسات اإلقراض األا -4
تقرير المدقق لدراسة وتحليل القوائم المالية قبل الشروع في  على ها تعتمدإن  اتها وتوسعاتها، لهذا فإحتياجلمقابلة 

                                                            .                            للتوسع فيه أو اإلحجام عنه عن طريق تقييم درجة الخطر في منح القرض أساسنهج المصرفي وتعتمد ك
اإلشراف والرقابة على ة وتقرير المدقق للتخطيط، المتابعة، تعتمد القوائم المالي :لمؤسسات الحكوميةا -5

بالخطط الموضوعة  لتزامإلا مدىالتوجيهات و ات و جراءها بالتعليمات، اإلإلتزام، وتأكيد يةقتصاداإل تالمؤسسا
 .ات وأسبابهانحرافإلوتحديد ا

السياسة العامة تعتمد نقابات العمال على القوائم المالية عند التفاوض مع اإلدارة بشأن : نقابات العمال -6
 .لحال المؤسسة فعا  تكون هذه القوائم عاكسة  أن، لذلك وجب وغيرهاوالمشاركة في األرباح  لألجور

ات الروتينية، جراءتعتمد مصلحة الضرائب على القوائم المالية المعتمدة لتقليل اإل :مصلحة الضرائب -7
 .وحصولها على الكشف الضريبي في الوقت المناسب وسرعة تحديد الوعاء الضريبي وتحصيل الضريبة

للوصول إلى تحديد  المالية ون في هياكل الدولة على القوائميقتصادتمد كذلك اإليع: القومي قتصاداإل -8
 يقتصاد، والقيام بعملية التخطيط اإلوغيرها الدخل القومي، الناتج الداخلي الخام المؤشرات الوطنية منها مثا  

تخاذو  عبر تكون المعلومات الظاهرة على هذه القوائم المالية ت   أنقرارات تنموية تخدم الصالح العام، لهذا وجب  ا 
ا تؤديه من خدمات ة في تنمية المجتمعات لمَّ فع ال، فمهنة التدقيق من المهن التي ساهمت مساهمة عن واقع فعلي

 .ات وتوضيح حاالت اإلسراف والتاعبستثمار في مجال حماية اإل
                                                 

 .12-16، ص ص1122عمان،  دار المسيرة للنشر والتوزيع،علم تدقيق الحسابات النظري، رأفت سامة محمود، وآخرون،  1
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II- 1:على النحو التالي التدقيق أهدافيمكن حصر  :التدقيق أهداف 
انلننمؤسسة ونمندىن تننوانفنقها منع اننلنقوانعنند  أننعنمالنانلنفني اننلنمحايند حنولنن تنمثيل انلنقواننئنم انلننمالنية لننتائنج  أننينإنبنداننءن انلنر  -2

 .واألعراف المحاسبية المتعارف عليها
 بيان مدى مصداقية المعلومات التي تحتويها القوائم المالية لكافة األطراف المعنية، وذلك عن طريق التأكد -1

 .عليها عتمادمن دقة وصحة البيانات المحاسبية والمالية المثبتة في دفاتر المؤسسة، وتقرير درجة اإل
، ات والتعليمات والوثائق اإلرشاديةجراءاإل إتباعالتي توضح مدى والدفاتر بالسجات  حنفاظإلالتأكد من ا  -1
كتشافو   . ما قد يوجد فيها من أخطاء متعمدة أو غير متعمدة ا 
 . عمله خاضع للرقابة والتدقيق أن  األخطاء والغش لشعور منفذ العمليات ب إرتكابتقليل فرص  -أ

الموارد اإلنتاجية في المؤسسة عن طريق تحليل  إستخدامالمساعدة في القضاء على مظاهر اإلسراف في  -ب
 .البيانات المالية

 .محل التدقيقالفاعلية في المؤسسات ورفع مستوى الكفاءة و ونتائج األعمال ييم األداء تق -ج
أو  القرارات ورسم السياسات كاإلدارة إتخاذخدمة كافة األطراف التي تستخدم القوائم المالية وتعتمد عليها في  -د

 .يين والهيئات الحكوميةقتصاداإلالمستثمرين أو رجال األعمال، المحللين الماليين، 
 .مكن للمؤسسة وهدف تحقيق الرفاهية للمجتمعقيق أقصى ربح م  المساعدة على التوفيق ما بين هدف تح -هن
 2 :أهمها ميدانية أهدافلى ذلك للتدقيق إباإلضافة    
تم تدقيقها يالتي وجدول النتائج وغيرها  الميزانيةالعناصر الظاهرة في جميع  أن  قصد به ي  : الوجود والتحقق *

القوائم المالية، لذلك يكون الهدف هذه قد تحققت خال السنة التي تغطيها  أي   ،فعا   موجودةها أن  بش إلبداء الرأي
  .من التدقيق في هذه الحالة هو التحقق من الوجود أو الحدوث

، وبالتالي يكون الهدف من إستثناءعناصرها بدون القوائم المالية تشمل جميع  أن  بمعنى : الشمولية أو الكمال *
كل ما حدث ووقع أثناء السنة المالية موضوع الفحص تم تسجيله  أن   أي   كتمالاإلالتدقيق هنا هو التحقيق من 

  .ظهاره في القوائم الماليةا  و 
ا تخذ طبق  القوائم المالية بالقيم المائمة، وهي تلك القيم التي ت   ظهور عناصرويعني ذلك : التقييم أو التخصص *

ا قبوال  للمبادئ المحاسبية المقبولة  وبالتالي الهدف من التدقيق في هذه الحالة هو التحقق من صحة التقييم،  ،عام 
للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتكوين المخصصات  وفق اات لتزامتم تخصيص تكلفة األصول واإل قد هأن  و 
 .لألصول المحتمل تعرض قيمتها للنقص والخسائر ا زمةال

                                                 
  . 21، ص2228، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، التدقيق والرقابة في البنوكخالد أمين عبد اهلل،  1

-2002 طبوعات الجامعية، الجزائر،، ديوان المالمراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبيقية مسعود صديقي،محمد التهامي طواهر،  2
 .17-16ص ص ،2003
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ات الظاهرة بالميزانية، لتزامها مدينة باإلأن  ا و تملك األصول فعلي  تالمؤسسة  أن  قصد به ي  و : الملكية والمديونية *
ة ه ال توجد عليها أيَّ أن  و  للمؤسسةلك األصول الظاهرة هي م   أن  ويكون هدف التدقيق هو التحقق من الملكية و 

 .حقوق للغير
طرق  أن  القيم الظاهرة في القوائم المالية تم تصنيفها وتبويبها بصورة سليمة، و  أن  بمعنى : العرض واإلفصاح *

إعطاء اإلفصاح تتماشى وتلك التي تتطلبها المبادئ المحاسبية المقبولة، وبالتالي يكون الهدف من التدقيق هو 
 ،للتحقق من سامة ، إضافةالمؤسسةات المعنية بحماية ممتلكات جراءرأي موضوعي في التقارير لألنظمة واإل

 .والمهمة عن األصول ا زمةالتبويب وتصنيف الحسابات المختلفة واإلفصاح عن كل المعلومات 
إبداء رأي فني محايد حول المعلومات المحاسبية  هومن عملية التدقيق  يساسالهدف األ إن  : إبداء رأي فني *

ات والطرق المطبقة، مراقبة عناصر األصول جراءالتحقق من اإلمن خال ا، الناتجة عن النظام المولد لهَّ 
ألعباء والنواتج التي تخص السنوات السابقة، محاولة كشف د من التسجيل السليم للعمليات، واالخصوم، التأكو 

 .وغيرها...نظيمي،والخطط، الهيكل الت هدافأنواع الغش، التاعب واألخطاء، تقييم األداء األ
III- 1: مزايا التدقيق وعيوبه 

 :حيثتدقيق والتي قد تكون ذات فائدة للمؤسسة محل التدقيق لهناك العديد من المزايا ل: مزايا التدقيق -1
لتزاميؤدي التدقيق إلى حرص و  -أ  .في أداء عمل المسجل في الدفاتر والمحاسبين في المؤسسة ا 

 .تحدث أثناء أداء مهامهم أنأخطاء وتاعبات موظفي المؤسسة التي من الممكن  إكتشافيؤدي التدقيق ب -ب
 .حصول المؤسسة على القروض بسهولة في حالة إذا كانت حساباتها مدققة -ج
 .يمكن تحديد الضرائب المفروضة على المؤسسة بسهولة ووضوح عند قيامها بتدقيق حساباتها -د
 .تم تدقيقها تحديد سعر بيع المؤسسة بسهولة في حالة التنازل وذلك في حالة وجود سجات وحسابات -هن
 .لتحسينه ا زمةالات جراءاإل إتخاذالضعف في نظام الرقابة الداخلية ويتم  إكتشافيسهل على المدقق  -و
ا قبوال  تطبيق المعايير المحاسبية المقبولة  إستمرارد المؤسسة بالتدقيق هو أفضل وسيلة لتقي   -ي والقوانين  عام 

 .والتشريعات المعمول بها في دولة المؤسسة
 :وتتمثل في: عيوب التدقيق -2
عمل المحاسب لذلك ال يمتلك المدقق المعلومات الكافية عما قد  إنتهاءعمل المدقق يبدأ ب أن  كما هو معروف  -أ

وجود تاعب  إحتمالمما يعني  ،هذه السجات بها إعدادتحتويه الدفاتر والسجات وما هي الطريقة التي تم 
 .ه حتى في حالة بذل العناية المهنية المطلوبةإكتشاف دققوتزوير متقن ال يستطيع الم

وال تعكس القوائم المالية  بر  عَ ال ت   في إمكانية ا زمةالعندما يصعب على المدقق الحصول على المعلومات  -ب
 .المدققة الصورة الحقيقية للوضع المالي للمؤسسة

                                                 
1

 .12-11، ص ص1116، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، تدقيق الحسابات المعاصر، فاح المطارنة غسان 



 االطــار النظــري للتدقيــق الداخـــلي  :الفصــــل األول
 

 11 

المصادر الخارجية فهذا قد يعيق مهمته  قد يواجه المدقق أيضا صعوبة في الحصول على األدلة خاصة من -ج
 .برة عن الواقععَ بها وحتى النتائج المتوصل إليها من طرفه فقد ال تكون صحيحة وم  صع  وي  
 تتائمة يحتاج فيها إلى أدلة تؤيد ما يوجد في الدفاتر والسجات معي ننجز المدقق مهمته من خال خطة ي   -د

طبيعة المؤسسة وهذا ما و  تتائمالمدقق خطة عمل ال  يتب عفي بعض األحيان بعة، فتَّ إلى الخطة أو الطريقة الم  
 .المطلوبة لصورةيعني عدم الوصول للنتائج با

من طرفه، ففي بعض األحيان يكون  عد  على المدقق إبداء رأيه من خال التقرير الم   بد   في نهاية التدقيق ال -هن
جلة في الدفاتر سرأي المدقق غير واضح وقد يمتنع عن إبداءه وذلك لعدم كفاية األدلة ومطابقتها للعمليات الم

 .والسجات وبالتالي إعطاء صورة مخالفة عن الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة
 1:التالية الخدمات قيقتدال يقدم: تدقيقال يقدمها التي الخدمات :رابعا

I- تتطلب والتي القرارات تخاذإل المعلومات جودة لتحسين تؤدي مستقلة مهنية خدمات وهي :يةكيدتأ ماتخد 
 يقتدق لتشمو التصديق أو الرأي بداءإ خدماتفي  لتتمثو ،لمعقو لبشك المهنية العناية ليبذ وأن يةإستقال

  . إلبداء الرأي أخرى، الفحص المحدود للقوائم المالية، وخدمات المالية لقوائما
II- تشترك وهي، ةمعي ن تمامعلو  مائمةو اقيةدمص لحو محورتت ماتالخد هذه إن :خرىاأل كيدالتأ خدمات 
 ،اراترالق متخذي يستخدمها التي تماالمعلو  دةجو تحسين خاصية في أيرال بداءوإ يقصدالت ماتخد مع
 ال قد كيدالتأ أن كما ،امكتوب   تقرير ا المدقق نم طلبتت ال ماتالخد هذه أنفي  بينهما ختافاإل رهجو يتمثلو

 المهني كيدت التأبخدما الخاصةاللجنة  أعطت قدو، اإلدارة تهاعد  أ القوائم المالية التي في قلوثوا مدى نع يكون
 : نلخصها في خرىاأل ماتالخد لتلك أمثلة بعض جمع المحاسبين القانونيين األمريكيينمعن  المنبثقةو
 

 .خرىاأل كيدالتأ خدمات (:01)الجدول رقم 
 األنشطة المرتبطة بها خرىاألخدمات التأكيد 

 ستثمارتقييم المخاطر المرتبطة باإل
  .والمشتقات المالية والرقابة عليها

تحديد مدى و المؤسسة من قبل راتاالستثما وإدارة ممارسةعمليات  تقييم
 .يتهافع ال

جراءبقواعد وأصول و  يتعلق فيما البيعتقييم عمل رجال  .تقييم عمل إدارة المبيعات الصحيح ات التعامل ا 
 العماء مع

تقييم المخاطر تجميع وتحزين وتوزيع 
  .ةلكترونيالمعلومات اإل

الوسائل الرقابية في  كفاية مدىو اإلكتروني تناالبيا تقييم المخاطر معالجة
 .ذلك

المخاطر الناتجة عن الغش تقييم 
  .غير القانونية فع الوالمخالفات واأل

أو منع أو يتها للحد فع النظم ولوائح المؤسسة من حيث وتقييم سياسات 
 .والمخالفات الغش إكتشاف

                                                 
 .10-11صص ، 1117 ،لقاهرةا ،المكتب الجامعي الحديث ،المراجعة الخارجيةأسس  ،وآخرون ،نالصح محمدالفتاح  عبد 1
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 اتجراءواإل بالقواعد لتزاماإل مدى تقييم
 .عةالصنا المنظمة في مجال تساوالسيا

 مع مثيلتها في نفسافقها تو مدى لبيان ،التي تقوم المؤسسة العمليات فحص
 التجارة المنظمة لحركة واللوائح قوانينلباام زلتمن حيث االالصناعة 

 للرقابة 2000 االيزو معايير إتباعب المؤسسة مازالت مدى على التصديق .2000شهادات االيزو 
 .المؤسسة منتجاتل التنافسية الميزة يقلتحق المنتجاتجودة  على

 .البيئةالخاصة بحماية  معاييرالو بالقوانين المؤسسات إلتزام مدى تقييم .بيئيتدقيق 
  .26ص ،1117 ،لقاهرةا ،المكتب الجامعي الحديث ،أسس المراجعة الخارجية ،خرونوآ نالصح محمدالفتاح عبد : المصدر

 1:تتمثل في اآلتيقدمها التدقيق و ي   أخرىهناك خدمات  أن  كما   
III-  قرارات الضريبية بسبب الكم الهائل من اإل إعدادأدركت المؤسسات أهمية خدمات  :الضربيةالخدمات

لخدمات التي يقدمها المدقق  طبيعي ا اد اإمتدهذه الخدمة  عد  اللوائح والقوانين الضريبية التي تصدرها الدولة، وت  
 .ومساعدة عمائه في تخطيط العبء الضريبي وفي مختلف القضايا واألمور المتعلقة بالضرائب

IV- ومن أمثلة هذه الخدمات دراسة وتقييم أنظمة المحاسبة اآللية للمؤسسة، تدقيق : يةستشار الخدمات اإل
 .يط المالي وضع نظام للموازنات وغيرهاالنظام المحاسبي اإلداري، الدراسات التسويقية، التخط

V- بتقديم العديد من خدمات المحاسبة لعمائهم، وخاصة الذين حجم  يقوم بعض المدققين: خدمات المحاسبة
عدادمساك الدفاتر و إلهم صغير، حيث ال تتوفر لديهم أفراد مؤهلين أعمال ، وفي هذه الحالة ال يقدم القوائم المالية ا 

 .ضمان بصددها أي  رأي عن مدى عدالة هذه القوائم أو يقدم  أي  المدقق 
 

 : ماهية التدقيق الداخلي: المطلب الثاني
نتشارتطور حجم المؤسسات و مع     نجم عنها من أخطاء وتعقدها، وما  هانشاطاتتعدد و فروعها ووحداتها  ا 
نحرافو  بتنفيذ السياسات  لتزامإلا مدى لبحث عن أساليب للتحقق منا مسيريهاات وتاعبات، تطلب األمر من ا 

لبيانات والمعلومات، وتقييم كفاءة أداء العمليات على ا وضمان دقة هاوموارد هاأصوللتي تكفل حماية ة ادارياإل
  .لمساعدة اإلدارة في مواجهة هذه المتطلباتالداخلي  تدقيقوبذلك نشأ الالداخلية،  هاوحدات مستوى

 
قبيل  الداخلي تدقيقة بالستعانتم اإل قد هأن   تشير السجات التاريخية :الداخليالتطور التاريخي للتدقيق  :أوال

 قضاياو  ختاسإلأو منع الغش وا إكتشافكلفونهم بعينون المدققين، وي  ، حيث كان الملوك أو التجار ي  م82القرن 
في القرن  الثورة الصناعية، ومع حلول ها جذور التدقيق الداخليأن  ا على عرفت هذه القضاي ، وعليهأخرىمماثلة 

الثامن عشر وتطور الصناعة والتجارة وتوسع حجم الشركات أدى ذلك لتبني طرق متطورة لضبط وتقنيات 
وما  نسبيا،وروبي األ قتصاداإلاألمريكي و  قتصادبعد الحرب العالمية األولى والنمو السريع المتزايد لإلالتدقيق، و 

 ياتننب ذلك تقننن، تطلالننعمأداء األة حول ننمغلوط اتننبيان وتقديم ارننحتكاإلات ننوعمليار نننعنرافق ذلك من زيادة األس
                                                 

 .17-16، ص ص2228، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، أصول المراجعةمحمد الفيومي، عوض لبيب،  1
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ووسائل أفضل لتخطيط وتوجيه وتقييم أنشطة العمل ونزاهة وكفاءة اإلدارة، تبع ذلك وضع وتطوير تشريعات 
ستخدامو  التي  م1929لسنة  يةقتصاداإل زمةألا وبظهور، 1بالقوانين والتنظيمات لتزامللتأكيد على اإل كأداة التدقيق ا 

 إعتمادأثرت سلبا على المؤسسات وأدت إلى ضرورة المراقبة الدقيقة للحسابات بهدف تخفيض المصاريف، ورغم 
التصديق على الحسابات السنوية، ظهرت الحاجة  على مكاتب التدقيق الخارجي الذي كانت مهمته المؤسسات
الخارجي من  دققالتحضيرية التي يقوم بها الم عماللتخفيض مبالغ المصاريف الناتجة عن كثرة األ ةإلى وسيل

من طرف أشخاص من داخل المؤسسة تحت  عمالالقيام بهذه األ إقتراح، تم غيرهاجرد، تحليل الحسابات و 
دون تقديم نتائج عن  قيقتدال أعمالالداخليين يقومون ب بذلك أصبح المدققونو  تدقيق الخارجي،إشراف مكتب ال

تخفيف نفقات  أي  المسطرة  هدافوساهموا في تحقيق األ نالخارجيي دققينهم ويقتصر عملهم في مساعدة المأعمال
هم للمعرفة وتطبيقهم  كتسابإل نظر اهم إستخدامستمر إ زمةألوبعد مرور ا ليس المهنة،المؤسسة ومنه ولدت الكلمة و 

  2.محاسبية تلمنهجية وأدوا
شكل  الداخليين في دققونالم تجمع أن  ، إلى الا زم هتمامحض باإلا حيث لم يمهمش   فبقي دور التدقيق الداخلي  

عتبر الذي ي   (AAI) بمعهد األمريكي للمدققين الداخلييننوا ما يسمى وكوَّ  1941 تنظيم موحد في نيويورك سنة
تم نشر كتاب عن  في نفس السنةبفلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية، و  ترابطة مهنية دولية مقرها التو من

عتبر هذين الحدثين ي  المدققين الداخليين، حيث س مجمع يوتأس "التدقيق الداخلي الحديث"بعنوان  التدقيق الداخلي
عضو  12الداخليين من  المدققينكمهنة، وقد تزايد عدد أعضاء مجمع  التدقيق الداخليبمثابة عامة على نشأة 

أكثر حوالي  ذوقد قام المجمع من ،3 ةدول 261من  ألف عضو 271ا إلى أكثر من ليصل حالي   1941في عام 
الداخليين وتطوير هيكل عام للمعرفة ودليل للسلوك  للمدققينالكثير لتعزيز المكانة المهنية  إنجازنصف قرن بمن 

باإلضافة إلى تبني معايير للممارسة ( داخلي مؤهل ومعتمد دققم) المهنيوتحديد برامج التعليم المستمر والتأهيل 
ه مهنة مستقلة، وبدأ إعتبار تدقيق الداخلي، كما شهد التدقيق تطور من نوع أخر وهو مجال السعي إلى المهنية لل

، حيث بدأ المعهد في 1941بالجانب المهني للتدقيق الداخلي منذ إنشاء معهد المدققين الداخليين عام  هتماماإل
ية ونطاق عمل التدقيق الداخلي في عام إستقالإصدار أول قائمة لمسؤوليات والتي تتضمن طبيعة، هدف، 

 ، والذي تضمن مبادئ وقواعد السلوك1968، كما قام المعهد بإصدار دستور آداب وسلوك المهنة عام 1947
 4 .2111وأخيرا عام  1988يفته، ثم قام بتعديلها عام يلتزم بها المدقق الداخلي عند أدائه لوظ أن التي يجب

                                                 
 .22ص ،2080، بيروت ،2العربية، ط، اتحاد المصارف دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدوليةداوود يوسف صبح،  1

2
 Jacques Renard, Théorie et Pratique de L’audit Interne, Editions D’organisation, 7

eme
 Edition, Paris, 2010, pp35-36.  

 .21، ص1111، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مراجعات مختلفة، ألغراض مختلفةلطفي،  أحمدأمين السيد  3
4
 Sridhar Ramamooti, Internal Auditing : History, Evolution, and Prospects, The Institue of Internal Auditors 

Research foundation, Florida, USA, 2003, pp02-07.   
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قتنراحو  لدراسنة لجنان بتشنكيل النداخليين للمندققين األمريكني المعهند قنام 1974 فني عنامأمنا      متكامنل إطنار ا 
 علنى المصنادقة وتنم أعمالهنا، منن اللجنان نتهنتإ 1977 عنام وفني النداخلي، التندقيق فني المهنني األداء لمعنايير

 هنذه وأسنهمت ،1778عنام  للمعهند والثاثنين السنابع السننوي الندولي المنؤتمر فني النهائينة بصنورتهاالمعنايير 
وبندأ العمنل بهنا منن جنانفي  1001ثنم قنام بتعنديلها عنام  النداخلي، التندقيق مهننة وبنزو  والدة فني المهنينة المعنايير

 تقديمنه خنال منن ملحنوظ تطنور النداخلي التندقيق مسنؤوليات قائمنة شنهدت 1781 عنام فني ، أمنا1001عنام 
 فني إداري مسنتوى بنأعلى مباشنرة النداخلي قسنم التندقيق ربنط وتنم ككنل، المؤسسنة مصنالح خدمنة هندفها كوظيفنة
 النداخلي التندقيق إسنتقال منن عنزز ممنا المنالي، كالمندير معني ن لقسنم معني ن لمندير تتب نع عند  تَ  ولنم المؤسسنة

 الخندمات وهني للمؤسسنة جديندة خندمات ليقندم النداخلي التندقيق تطنور  1991أمنا فني عنام ،1خدماتنه وموضوعية
 النداخليين المندققين إلتنزام ضنرورة علنى العنام هنذا في الصادرة المسؤوليات قائمة في المعهد شدد ية، كماستشار اإل

 ا أينن سنمح إعطناء دور أوسننعالننداخلي، كمنا تمنت إزالنة بعنض العناصنر األكثننر تقييند   للتنندقيق المهنيننة بالمعنايير
 األخنذ منع للمؤسسنة، تأكيدينة خندمات النداخلي التندقيق يقندم أنبن المعهد نصح 1994وفي عام ، للتدقيق الداخلي

 2.للمؤسسة منها المتحققة المنافع مع بالمقارنة الخدمات هذه تقديم تكلفة عتباراإل بعين
 

بضيق نطاق عمل التدقيق  1947ما قبل  أي  تميزت المرحلة األولى  :تطور مفهوم التدقيق الداخلي: ثانيا
الداخلي، حيث كان مجرد نشاط بسيط داخل اإلدارة المالية للمؤسسة ينحصر مهمته في التأكد من سامة 

ات والخطط الموضوعة داخل المؤسسة وذلك لخدمة المدير جراءالعمليات المالية والمحاسبية، بالسياسات واإل
  3 .المالي

 وعرف الداخلي، المدقق ولياتؤ مس عن توصياته أولى نييالداخل دققينلمل عهد األمريكيمال أصدر 1947 عام فيو 

 العمليات تدقيق هدفب مؤسسةال داخل يتم الذي المستقل التقييمي النشاط" :هأن  ب التوصية هذه في الداخلي التدقيق
 وظيفتها تمارسإدارية  رقابة هاإن  ف وبالتالي لإلدارة خدمات لتقديم أساسك ،وغيرها من العملياتالمالية والمحاسبية 

  4." خرىأساليب الرقابة األ يةفع ال وتقييم قياس طريق عن
مجال عمل  إتساعحيث يمثل هذا التعريف المرحلة الثانية من مراحل تطور التدقيق الداخلي حيث تميزت ب  

عتبار التدقيق الداخلي داخل اإلدارات المالية والمحاسبية، و  ه وسيلة تقوم بتزويد اإلدارة بالتحليل والتقييم من أجل ا 
 .ه أداة رقابيةأن  تحسين سياسات وخطط العمل باإلضافة إلى 

                                                 
1
 .31ص ،1116 الوراق، عمان، مؤسسة ،الدولية الداخلي التدقيق لمعايير وفقا والتطبيق النظرية بين الداخلي التدقيق هلل الوردات، عبد خلف 

2
  K .H Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, John Wiley & Sons Inc, 3

ed
 Edition, USA, 2010, p14. 

كلية التجارة،  ،والتأمينمجلة المحاسبة واإلدارة  ،ا في تحديد اإلتجاهات المستقبليةات الحديثة للتدقيق الداخلي وأهميتهتجاهاإل  الغباري، أحمدأيمن فتحي  3
 . 301، ص2000، مصر، 25، العدد جامعة القاهرة

 . 232، ص8222مؤسسة الشباب الجامعي، اإلسكندرية،  ،-من الناحيتين النظرية والعلمية  -مراجعة الحسابات نور،  أحمد 4
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على ذلك  بناء اسنوات و  11المعهد بتدقيق توصياته في ضوء التطورات التي حدثت خال  قام 1958 عام وفي  
 النشاط ذلك هو الداخلي التدقيق " أن   ذكر حيث السابق التعريف من بدال الداخلي للتدقيق التالي التعريف أصدر

 رقابية خدمات وتقديم إلدارةا خدمة بقصد وذلك والمالية المحاسبية العمليات لتدقيق المؤسسة داخل المستقل التقييمي

  1 ."خرىاأل الرقابة نظم يةفع ال وتقييم قياس طريق عن يعمل الرقابة اإلدارية نظام من جزء فهو ،اءةبن  و
ركز على تدقيق العمليات المالية والمحاسبية نطاق عمل التدقيق الداخلي ي   إن  على التعريف الثاني ف بناء اف   

في التعريف الثاني  أن  بهدف خدمة اإلدارة، فبذلك يختلف على التعريف األول من حيث درجة التركيز، حيث 
المحاسبية فقط، بينما التعريف األول بجانب التركيز على تمثل نطاق التدقيق الداخلي في تدقيق العمليات المالية و 

 .ذفت هذه العبارة في التعريف الثاني، حيث ح  وغيرها من العملياتالعمليات المالية والمحاسبية 
 التوصيات هذه وشملت أخرى مرة بتعديل توصياته الداخليين األمريكي للمدققين المعهد قام 1971 عام وفي  

 تقديم عملياتها بقصدتدقيق ل مؤسسةال داخل مستقل تقييمي نشاط " :هأن  ب عرفه حيث الداخلي للتدقيق اجديد   اتعريف  

 2."خرىاأل الرقابة نظم يةفع ال وتقييم قياس طريق عن عملي ،ةدارياإل الرقابة نظام من اجزء   وهو اإلدارة إلى الخدمات
من العمليات التي  معي نحدد نوع الداخلي، حيث لم ي  احظ توسع نطاق عمل التدقيق من خال هذا التعريف ي    

ليشمل جميع عمليات اإلدارة، وبذلك أشار هذا التعريف إلى الطبيعة الشاملة للتدقيق الداخلي  إمتديركز عليها بل 
 .ية لهساسوأصبحت العمليات المالية والمحاسبية جزء من مهامه وليست هي الوظيفة األ

 لفحص مؤسسةال داخل مستقل يتقييم نشاط " :هأن  ب الداخلي لتدقيقل األمريكي دالمعه عرف 1981 عام وفي  

 3."خرىاأل الرقابة نظم يةفع الو  كفاية وتقييم فحص طريق عن يعمل رقابي نظام وهو ،اه  ل كخدمةأنشطتها و  وتقييم
وعليه تحول التدقيق الداخلي من أداة لخدمة اإلدارة إلى أداة لخدمة المؤسسة ككل، وهذا التحول راجع للظهور  

لجان التدقيق التي يتم تشكيلها من مجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، بحيث يمثلون نوعا من 
 .الرقابة على زمائهم المديرين التنفيذيين

 وظيفة " :تمثل في تعريف آخر للتدقيق الداخلي الداخليين األمريكي للمدققين أصدر المعهد 1991عام في و   

   4." أنشطتها لخدمة المؤسسة وتقييم فحص بغرض ،ةمعي ن مؤسسة داخل تنشأ مستقلة، تقييميه
الداخلي وظيفة من ه ال يختلف على التعريف السابق، وذلك كون التدقيق أن  وبالنظر إلى هذا التعريف ياحظ   

ن  ة، و نننة المؤسسننة جميع أنشطننة، حيث يقوم بخدمننوظائف المؤسس  ، بل خرىاقي اإلدارات األننه نشاط مستقل عن با 
                                                 

 ،، مجله البحوث التجارية المعاصرة، كلية التجارةالمراجعة الداخلية في ظل تطور تكنولوجيا المعلوماتإطار مقترح لمعايير عبد الاه،  أحمدمحمد الرملي  1
  .223، ص8222، مصر، ديسمبر 02جامعة أسيوط، العدد 

رة ببنها، جامعة الزقازيق، العدد مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجا ،-دراسة تطبيقية –التأصيل المهني للمراجعة الداخلية علي إبراهيم،  أحمد 2
 .803، ص8221، مصر، 08

   .118الغباري، مرجع سابق، ص أحمدأيمن فتحي  3

  .103ص ، 1996اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،تطبيقي نظري مدخل الداخلية والمراجعة الرقابة وآخرون، الصبان، سمير محمد 4
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 . أكثر فمهمته هي فحص وتقييم أنشطة هذه اإلدارات المختلفة داخل المؤسسة
 على الداخليين المدققين األمريكي معهد قبل من الداخلي التدقيق لتعريف جديد دليل صياغة تم 1998 عام في  
 المؤسسة أهداف إنجاز وتحسين لتدقيق مصمم المؤسسة داخل مستقل وموضوعي يإستشار  نوعي، نشاط" :هأن  

قتراحو  ات الموضوعيةجراءواإل والخطط السياسات إتباع من التحقق خال من  حتى هاإدخال ا زمةال التحسينات ا 
 1."القصوى اإلنتاجية الكفاية درجة إلى تصل
هدف إلى إعطاء المنظمة ينشاط مستقل  هأن  ه على فقد عرف" والرقابة الداخلية تدقيقأما المعهد الفرنسي لل  

عطاء نصائح من  والتي  ا زمةالالقيام بالتحسينات  أجلالضمانات الكافية حول درجة التحكم في العمليات وا 
 2". تساهم في خلق قيمة مضافة

 الجديد والمفهوم الشامل التعريف الداخليين األمريكي للمدققين معهدال أصدر 1999 عاممن  جوان 26أما في   
 تأكيدي نشاط" :هأن   على عرفه حيث األعمال بيئة في الحاصلة التطورات يناسب الذي الداخلي للتدقيق المتطور

ستشار و   هاأهداف إنجاز في والمساعدة المؤسسة، عمليات قيمة وتحسين إلضافة مصمم ومستقل ي وموضوعيا 
    3 ."والحوكمة والرقابة، المخاطر، إدارة عمليات يةفع ال وتحسين تقييم بهدف ومنتظمة منهجية بصورة

حيث جاء هذا التعريف برؤية جديدة لمواكبة المسؤوليات الجديدة للتدقيق الداخلي في ظل التغيرات الجديدة، إال   
 التدقيق الداخلي يتم داخل المؤسسة عكس ما نصت عليه التعاريف السابقة أن  هذا التعريف لم يتضمن عبارة  أن  
عتبرتو  التعريف الحديث للتدقيق  أن  مكن القول ه نشاط يتم داخل المؤسسة ومن طرف موظفيها، وبالتالي ي  ا 

 . تؤدى خدمات التدقيق الداخلي من خارج المؤسسة أنالداخلي يسمح بإمكانية 
 4: أداء وظيفة التدقيق الداخلي أصبحت تتضمن ما يلي مصادر أن  مكن القول بوفي ضوء ذلك ي      

I- بقسم  حنفاظشير إلى قيام المدقق الداخلي بأداء مهام التدقيق الداخلي، بمعنى اإلبقاء واإلت  : المصادر الداخلية
 . طلق على هذا الوضع باألداء الداخلي للتدقيق الداخليأو إدارة التدقيق الداخلي داخل المؤسسة، وي  

II- يعني قيام مصدر خارجي عادة ما يكون مدقق من مكتب تدقيق بأداء بعض أعمال : المصادر المشتركة
ة بمصدر خارجي للقيام ستعانمؤسسة مع اإلالتدقيق الداخلي، بمعنى اإلبقاء على وجود إدارة التدقيق الداخلي بال

يظل  أنببعض المهام، ويكون ذلك إما بشكل مستمر أو تعاقد مشترك مؤقت ألداء مهمة لفترة محددة، على 
المشترك  طلق على هذا الوضع باألداءاإلشراف على المهام من قبل إدارة التدقيق الداخلي الموجودة بالمؤسسة، وي  

 .ألداء التدقيق الداخلي
                                                 

1
  .11ص مرجع سابق، هلل الوردات، عبد خلف 

2
 Hamini Allel, Le Contrôle Interne et L’élaboration Du Bilan Comptable, O.P.U, Alger, 2003, p35. 

3
 The Institute of Internal Auditors, IIA POSITION PAPER: The Role of Internal Auditing in Resourcing the Internal 

Audit Activity, www.theiia.org, USA, January 2009, p02.   
4
 Naman k. Desai, And others, Co-Sourcing and External Auditors Reliance on the Internal Audit Function, The 

Institue of Internal Auditors Research Foundation, Florida - USA-, 2008, p05.   

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=https%3A%2F%2Fna.theiia.org%2Fstandards-guidance%2FPublic%2520Documents%2FPP%2520The%2520Role%2520of%2520Internal%2520Auditing%2520in%2520Resourcing%2520the%2520Internal%2520Audit%2520Activity.pdf&ei=M-skUrEnio-1Bs3ZgegN&usg=AFQjCNGJaZYHwYVt1R7sS3y2fb-A5lSt1g&sig2=NddXKZw5wQIMJI-cmopvWQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=https%3A%2F%2Fna.theiia.org%2Fstandards-guidance%2FPublic%2520Documents%2FPP%2520The%2520Role%2520of%2520Internal%2520Auditing%2520in%2520Resourcing%2520the%2520Internal%2520Audit%2520Activity.pdf&ei=M-skUrEnio-1Bs3ZgegN&usg=AFQjCNGJaZYHwYVt1R7sS3y2fb-A5lSt1g&sig2=NddXKZw5wQIMJI-cmopvWQ
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III- بأداء أعمال التدقيق ( مكتب التدقيق)وتشير هذه المصادر إلى تكليف جهة خارجية : المصادر الخارجية
طلق على هذا الوضع األداء الخارجي عن وجود إدارة التدقيق الداخلي داخل المؤسسة، وي   ستغناءالداخلي واإل

 . للتدقيق الداخلي

ية وذلك بعكس إستشار التدقيق الداخلي هو نشاط يقدم خدمات  أن  نص التعريف الحديث بشكل واضح ب  
، كما اءةأداة بن  ها أن  ا من خال عبارة التعاريف السابقة التي لم توضح ذلك بشكل صريح بل أشارت إليه ضمني  

المؤسسة بمزاولة أعمالها بل أكثر إضافة قيمة  ستمرارإل فع الأصبح التدقيق الداخلي وسيلة مساهمة بشكل 
تقديم  أي  التدقيق الداخلي هو نشاط تأكيدي  أن  وتحسين عمليات المؤسسة، وأوضح التعريف الحديث كذلك 

وهو مفهوم أوسع من مصطلح التقييم والذي نصت عليه التعاريف السابقة، ( إضفاء الثقة)خدمات تأكيدية بمعنى 
مكانية اإل فخدمات التأكيد تهدف عليها، باإلضافة إلى تقديم  عتمادإلى تقييم المعلومات بغرض ضمان جودتها وا 

جديدة مرتبطة بمجاالت جديدة من التأكيد تتعلق بعمليات إدارة المخاطر والحوكمة، وتضمن كذلك  أخرىخدمات 
وفق عملية منهجية منظمة وظيفة التدقيق الداخلي تتم  أن  بمعنى  منهجية منظمة طريقة التعريف الحديث عبارة

 . علمي وفني من خال اإلصدارات والمعايير المهنية أساسومتسلسلة على 
1:التالية خصائص التدقيق الداخلي إستنتاجالحديث يمكن ف ومن خال التعري

 

ة أيَّ  ا عنالداخلي ألداء واجباته المهنية بحرية تامة، وبعيد   دققالمجال أمام الم تركيعني  :نشاط مستقل -1
يمكنه من  ابم التنظيمي ستقالباإل حنفاظاإل أي  سواء كانت في مراحل المهمة أو من طرف اإلدارة العليا ضغوط 

 .تامة يةإستقالبإتمام عمليات الفحص والتقرير عن النتائج وتوصيلها إلى المستويات المناسبة 
 م مستقللألدلة بغرض توفير تقويالموضوعي المقصود بالنشاط التأكيدي هو الفحص  :تأكيد موضوعي -2

 ،الداخلي المدققتحيز عدم والموضوعية هي ؤسسة، تحكم المؤسسي للمإلدارة المخاطر والرقابة، وعملية إدارة ال
وتتطلب  ،تنازالت جوهرية تؤثر على جودة العمل أي  ه لم يقدم أن  بما قام به، وب مقتنع وهويقوم بعمله  أي  

 .ألحكام اآلخرين تدقيقعلى األمور المتعلقة بال كمهالداخلي ح   دققالموضوعية أال يخضع الم
، ؤسسةلتي تتعلق بالما (الخ...النصح، المشورة) ةيستشار الخدمات اإل تقديم عبارة عن وه :يإستشار  نشاط -3

دارة الحوكمةويدعم عملية  هابما يضيف قيمة لو  ؤسسة،مع الم تفاقالخدمات باإل ة ونطاق هذهوتتحدد طبيع  وا 
  .نييالداخل دققينة للمإداريولية ؤ مس أي  المخاطر وعملية الرقابة بدون 

ا من منهجي   عملية التدقيق الداخلي تتم وفق خطة عمل منظمة ومتسلسلة تسلسا   أن  بمعنى : نشاط منهجي -4
 .خال مراحل واضحة المعالم

                                                 
1
 The Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing, 

www.theiia.org, USA, 2012, pp19-21. 
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 فرص التحسينات في العمليات، وتحديد المؤسسة أهدافهو تحسين الفرص لتحقيق  :قيمةلل نشاط مضيف -5
وبمعنى  ،ةيستشار إلا التشغيلية أو تخفيض درجة التعرض للمخاطر عن طريق القيام بخدمات التأكيد والخدمات

والمتأثرين به بما  المؤسسةالمرتبطين بنشاط  لجميع األطراف من منافع التدقيق الداخليقدمه ي أنآخر ما يمكن 
ستمرار يضمن بقاؤها و   .هاا 

 
 :الداخليتدقيق ال وتطور نموالعوامل التي أدت إلى : ثالثا
 1:أهمها بشكل كبير وتفعيل دوره ؤسساتداخل المالداخلي  تدقيقالب هتمامإلا زادت منعوامل عدة هناك   
I-  نفصالو  مساهمة وتعقد عملياتهاالظهور شركات ب: المؤسسات وتعقد عملياتهاكبر حجم الملكية عن اإلدارة  ا 

 ،الداخلية ة للرقابةفع التصميم وتشغيل أنظمة ستوجب إ، األمر الذي فيها لحامصالوكيل عن أصحاب ك وتحولها
بقوانين  العاملين إلتزام قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية المتعمدة وغير المتعمدة، وضمان إعدادلضمان 

ضع و  وجب ولية اإلداريةؤ اإلدارة بهذه المساء وفي سبيل وف ها،ية عملياتفع ال، وضمان كفاءة و المؤسسةلوائح و 
 .التدقيق الداخليوالتي من أهما  للرقابة الداخلية ةفع الذ آليات يوتنف
II- قيالتدق تطورل ةيسيالعوامل الرئ أحد عتبري  : التناثر الجغرافي للعمليات وتزايد نطاق العمليات الدولية 

 هذهمقر  تباعد بسبب كبر حجم التعامات، باإلضافة إلى ذلك للمؤسسات وتعددهاالفروع  إنشاء جةيالداخلي نت
سامة العمل في  ضمان الداخلي بهدف قيالتدق فةيوظ جاديمما أدى إلى ضرورة إ سي،يالفروع عن المركز الرئ

 إلى هذه الفروع" بالمدقق المتجول"والذي أطلق عليه إرسال المدقق الداخلي  قيذلك عن طر  تميتلك الفروع، و 
قتراحو  ةدارياإل اساتيبالس نيالعامل إلتزامها ومتابعة أعمال قيلتدق  .ةيالضرور  اتيالتعد ا 
III- نتشار و ؤسسات الم حجم كبر عن نتج :اإلدارة في الالمركزية أسلوب نتهاجإ  اإلدارةقيام  إلى جغرافي ا هاا 
 ،لهم السلطات تفويض من الرغم وعلى ،إلى مديري الفروع  السلطات بعض في المركزية اإلدارات ضيفو بت العليا
 يةفع الال وتحقيق اتجراءواإل السياساتت بتطبيق اإلدارا إلتزاماإلدارة العليا التأكد من  على يترتب يزال ما هأن   إال

 .الداخلي التدقيق مثل ذلك تحقق رقابية وسيلة إستحداث من بد   ال كان لتحقيق ذلكو  المطلوبة،
IV- لى زيادة طبيعة المسؤوليات إكان لظهور الشركات متعددة الجنسيات : ظهور الشركات متعددة الجنسيات

تساعاإلدارية ونطاقها كنتيجة لزيادة حجم النشاط، و  النطاق الجغرافي للعمليات باإلضافة إلى التعقيدات  ا 
بة هذه العمليات بطريقة سليمة، فقد برز مما أدى إلى تزايد حاجات اإلدارة إلى مراق. المصاحبة لألسواق الجديدة

التدقيق الداخلي بالعمليات الدولية، وترتب على ذلك وجود تغييرات جوهرية في وظيفتها تتمثل في الزيادة  إهتمام
عتراففي نطاق عمل المدقق الداخلي، و  المدققين الخارجيين بها كمهنة، وتزايد ضغوط األطراف الخارجية  ا 

 .التدقيق الداخلي وظائف وتوسيع المحاسبية اءلةلتحقيق مزيد من المس
                                                 

 .11-27ص ، ص1116، الدار الجامعية، اإلسكندرية، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكترونيثناء القباني، نادر شعبان إبراهيم السواح،  1
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V- قدرة عدم حجمها وزيادة عملياتها وتعقد المشروعات حجم كبر على ترتب لقد :يختبار اإل تدقيقال إلى التحول 
 تمثل ةعين على عتماداإل أي   يختبار اإل تدقيقال نظام إلى يتحول دققالم وبدأ الكامل، تدقيقبال القيام علىمدقق ال

 سليم نظام توافر من بد   ال الغرض هذا يتحقق ولكي لمجتمع العمليات تمثيل أصدقها أن   يفترض، و الكلي المجموع
 .الداخلية للرقابة

VI-  ية ساسعتبر الرقابة الداخلية على العمليات واألنشطة من المقومات األت  : تطور مفهوم الرقابة الداخلية
ية إحتمالتنظيم إداري سليم، وذلك لضمان حسن وسير العمل والحد بقدر اإلمكان من  ي  التي ينبغي توافرها أل

وتطور مستمر، المؤسسة وتنظيمها الداخلي والبيئة التي تعمل فيها في تغير  أهداف أن  حدوث مخالفات، وبما 
النظام السليم لذلك فها تتغير بصفة مستمرة، و أهدافوالتي قد تؤثر على تحقيق  لهَّاالمخاطر التي تتعرض  إن  ف
للرقابة ال يتحقق إال بوجود أداة التدقيق الداخلي والتي تقوم على التقييم المستمر والمنظم لطبيعة المخاطر  فع الوال

 .التي تواجه المؤسسة والعمل على تخفيضها إلى مستوى مقبول
 

 :مبادئ التدقيق الداخلي: رابعا
من وجود مجموعة من القواعد يلتزم بها المدققين الداخليين،  بد   لعملية التدقيق ال فع التطبيق جيد و  أجلمن   

 :الداخليين بإصدار مجموعة من المبادئ تتمثل في المدققين األمريكي معهداللذلك قام 
1 

I- عتمادإلل ساساأل يشكل ما وهذا الثقة دعائم إرساء هاأن  ش من الداخليين المدققين إستقامة :والنزاهة ستقامةإلا 
 .وأحكامهم آرائهم على

II- ات الضننرورية التنني تضننمن جننراءكافننة اإل إتخنناذمننن خننال هننذا المبنندأ يجننب علننى اإلدارة العليننا : يةسممتمرار اإل
 إتخنناذية وظيفننة التنندقيق الننداخلي بمننا يتناسننب مننع حجننم المؤسسننة وطبيعننة أنشننطتها، فنناإلدارة مسننؤولة علننى إسننتمرار 

التنندقيق  أهنندافالتنني تسنناعد فنني تحقيننق  ةالتنني تتعلننق بتننوفير المننوارد الماديننة والبشننرية المؤهلنن ا زمننةالكافننة التنندابير 
منننن قبنننل  افعلي ننن سننننوي خنننال مقارننننة العمنننل المنجنننز أسننناسمسنننتمر أو علنننى  أسننناس وينننتم ذلنننك إمنننا علنننىالننداخلي، 

 .من قبل اإلدارة مخطط لهالعمل المع  المدققين الداخليين
III- تنفينذ األنشنطة التني ينتم تندقيقها  دتكنون وظيفنة التندقيق النداخلي مسنتقلة عنن أن بمعننى :(الحياد) يةستقاللإلا

ات الرقابنة الداخلينة إجنراءتكنون مسنتقلة عنن  أنوكذلك يجب ودون تدخل اإلدارة العليا،  خرىعن باقي الوظائف األ
إلدارة العليننا أو  تكننون تبعيننة التنندقيق الننداخلي أنوهننذا يتطلننب  ممننا يعننزز موضننوعية ونزاهننة هننذه الوظيفننة، ةاليومينن

  .مباشرة مع هذين المستويين تصالويكون اإل مجلس اإلدارة،
                                                 

1
 For Further Information see:  

- Basel Committee on Banking Supervision, Internal Audit in Banks and the Supervisor’s Relationship with Auditors, 

Bank For International Settlements, Suisse, August 2002, pp04-07   

- The Institute of Internal Auditors, Code of Ethics, www.theiia.org/, USA, January 2009, pp02-03. 

http://www.theiia.org/


 االطــار النظــري للتدقيــق الداخـــلي  :الفصــــل األول
 

 19 

 :تدابير لضمان الموضوعية والحياد وأهمها إتخاذكما يجب على المؤسسة  
 . الفصل بين الواجبات في تنفيذ التوصيات -2.    تناوب تعيينات الموظفين داخل إدارة التدقيق -8
 .المدققين الداخليين في ميثاق التدقيق إستقالب عترافاإل -3
 .عدم وجود تضارب في المصالح ما بين موظفي التدقيق الداخلي والمؤسسة -2
 .ات قانونية لتقييم أعمال التدقيق وأوراق العملإجراء إتباع -2
 .خرىات اإلدارية األجراءعدم تدخل المدقق في تصميم والتحكم واإل -5

IV- مننن أجننل حسننن سننير أداء مهننام التنندقيق أمننر ضننروري للمنندققين عتبننر الكفنناءة المهنيننةت   :الكفمماءة المهنيممة، 
ستمرار ية المعرفة والخبرة و وتشمل الكفاءة المهن من منوظفي إدارة التندقيق النداخلي، وذلنك عنن  تأهيل كل موظفية ا 

 .ة التدقيق الداخلي غيرهاطريق التعلم المستمر، دورات تدريبية، دوران الموظفين داخل إدار 

V- عنن  كشنفواي ال أنو  هنا،يعل حصلونيالمعلومات التي  ةيوملك مةيق نييالداخل نيالمدقق حترمي أن جبي :السرية
تلننزمهم  ةيننأو مهن ةيننقانون بننذلك مننا لننم تكننن متطلبننات اميننلهننم السننلطة التنني تخننولهم الق كننوني أنمعلومننات دون  ةأي نن
 . بذلك اميالق
 

 :التدقيق الداخليب بعض الجوانب الخاصة: المطلب الثالث
 في المؤسسة العمومية أو الخاصة على حد سواء، فهو عين اإلدارة لقياسبأهمية كبيرة لتدقيق الداخلي يحض ا  

دارة المخاطر الداخلية رقابةية نظام الفع ال وتقييم هذه الوظيفة المستقلة تسعى إلى  أن  بالمؤسسة، كما والحوكمة  وا 
ستمرار وذلك للمساهمة في نجاح المؤسسة و  أهدافتحقيق عدة   .هاا 

 
 :أهمية التدقيق الداخلي: أوال
مجالس اإلدارة ولجان  أصبحت األصول، إستخداموسوء  ختاسالمتكررة والفساد واإل يةقتصادمع األزمات اإل   

ر المرتبطة بإدارة أعمال التدقيق تركز على تفعيل وتقوية مهنة التدقيق الداخلي، وذلك لتخفيف الكثير من المخاط
ها إدارة مهمة أن  لى إ للمؤسسة اكلفة مادي  ها إدارة مأن   من الداخلي وقد تغيرت النظرة إلى إدارة التدقيق، المؤسسة

 1.حماية المؤسسة من مخاطر كبيرة ة وضرورية من أجلفع الو 
ل رة التدقيق الداخلي جزء مهم ومكم  إدا أن  إال  ،ة مؤسسةيتها عن اإلدارة التنفيذية ألي  إستقالوبرغم حتمية    

، ها ليست من اإلدارات المنتجة لألرباحأن  ب اأهم اإلدارات في المؤسسات، علم   للهيكل التنظيمي، بل أصبحت من
 لسنلمجول ند معقنم تأكينننع تقدينننة التي تستطينننة بالمؤسسنلننجلس اإلدارة فهي الجهة الوحيدة المستقوبصفتها تابعة لم

                                                 
 .52/25/5125العدد ، جريدة البيان االقتصادي األسبوعي، أهمية التدقيق الداخلي، مصطفى طاحون أحمد 1

  http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2012-12-25-1.1790840  ،21/12/1121 ، 10h: 17m   

 

http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2012-12-25-1.1790840
http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2012-12-25-1.1790840
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مجلس ات التي حددها ووضعها ستراتيجيواإل هدافالصحيح لتحقيق األ تجاهالمؤسسة تسير في اإل أن  اإلدارة 
دارة مخاطر  مسؤولية اإلدارة التنفيذيةف ،اإلدارة وتقع مسؤولية ة، فع التتمثل في إنشاء وتطبيق نظم رقابة داخلية وا 

دارة المخاطر مطبقة فعلي  نظم الرقابة الدا أن  التدقيق الداخلي على التأكد من  ة، كذلك تنبيه فع الوكافية و  اخلية وا 
إدارات التدقيق الداخلي من خال إدراك  إن  ، وعليه حالية أو مستقبلية تهدد المؤسسة ة مخاطراإلدارة التنفيذية ألي  

دارة المخاطر، ومن خال التعاون مع اإلدارات التنفيذية كفريق عمل  عمالالتطورات السريعة في طرق إدارة األ وا 
ة مؤسسة ية والموضوعية لمهنة التدقيق، تستطيع المساهمة بقدر كبير في نجاح أي  ستقالواحد، دون اإلخال باإل

 .ةستراتيجياإلها فأهدافي تحقيق 
 

اإلدارة في تنفيذ  أعضاء مساعدةالداخلي هو  تدقيقلمن اي ساسالهدف األ :التدقيق الداخلي أهداف :ثانيا
عطاء نصائح لإلدارة وتعاليق حول دقق مهامهم ومسؤولياتهم بقيام الم الداخلي لعمليات الفحص والتقييم وا 

 1 :التالية هدافالداخلي لتحقيق األ تدقيقسعى اليو  تدقيقها،العمليات التي تم 
I-  والعمل على داخل المؤسسة خرىاأل العملياتو  الرقابة المحاسبية والماليةفحص وتقييم قوة وكفاءة تطبيق ،

 .جعلها أكثر فاعلية وبتكلفة معقولة

II- أو السرقة من جميع أنواع الخسائر ؤسسةالتحقق من مدى وجود الحماية الكافية ألصول الم. 
III- على البيانات المحاسبية واإلحصائية التي تعدها إدارة المؤسسة عتمادالحكم على إمكانية اإل. 

IV-  مقدار تحملهم للمسؤولياتهمو العاملين بسياسات المؤسسة  إلتزامالتحقق من مدى. 
 2:السابقة من طرف بعض الكتاب تتمثل فيما يلي هدافباإلضافة إلى األ أخرى أهدافددت كما ح     
 .ف العاملين بالقيام بهال  األداء المنفذة على مستوى المسؤوليات التي ك   قياس درجة كفاءةيم نوعية يتق -2

   .يةجتماعالمؤسسة بالمتطلبات الحكومية اإل إلتزامتحديد مدى  -1
كتشافمنع الغش واألخطاء و  -1       .ها إذا ما وقعتا 
مكانية -2  .المحاسبة والتقارير المالية المقدمة من طرف اإلدارةظام على ن عتماداإل مصداقية وا 
 .لهَّا ا زمةالات جراءالمشاركة في تخفيض التكاليف ومنع اإلسراف والتبذير ووضع اإل -1
 .القيام بمراجعات منتظمة ودورية لألنشطة المختلفة ورفع تقارير النتائج والتوصيات إلى اإلدارة العليا -6
 .وتطويرها ؤسسةتقديم التوصيات المناسبة لتحسين عمليات الم -7

   .التعاون مع المدقق الخارجي لتحديد مجاالت التدقيق الخارجي -8
                                                 

 .12، ص2281، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، أصول المراجعة الداخلية والخارجيةعبد الفتاح الصحن،  1

 .216، ص1121 ،عمان ،، مكتبة المجتمع العربيوالخاص حديثة في الرقابة المالية والداخلية في القطاع العام ممفاهي، غب الخطيباخالد ر  -راجع  2
 .26أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص -         



 االطــار النظــري للتدقيــق الداخـــلي  :الفصــــل األول
 

 21 

  1: في حين حددها آخرون كما يلي    

وذلك تحقيق أغراضها،  فيخدمة اإلدارة و  حماية بالدرجة األولى إلى يهدف التدقيق الداخلي :هدف الحماية -أ
التوصل إلى أقصى كفاية  فيالعليا  لغرض مساعدة اإلدارة ؤسسةالمفي جميع العمليات المالية  تدقيقعن طريق 

الضبط  ات المحاسبية، نظامجراء، اإلالمؤسسة ات وخططسياس)من  من خال التأكدإنتاجية ممكنة 
 (.أنشطة التشغيل الموارد واألصول، تقييم إستخدام،الداخلي

النصح  لتصحيح نتائج الفحص والمطابقة وتقديم ا زمةالالخطوات  إقتراحيعني هذا الهدف  :هدف البناء -ب
 :إلىوالمالية  العمليات المحاسبية تدقيقلداخلي باإلضافة إلى الإلدارة وعلى ذلك يقوم المدقق 

 .ات والخطط الموضوعةجراءبالسياسات واإل لتزامالتحقق من مدى اإل *
 . ات حماية األصولإجراءالتحقق من مدى سامة  *

2: وهمان السابقين هدفين آخرين لهدفي ثم أضيف بعد ذلك  
 

 ؤسسةالم في العاملين معيبني  أن المدقق الداخلي السابقة يجب على هدافاأل تحقيق أجل من :الشراكة هدف -ج
 .هؤالء العاملينونفسية عند  شراكة حقيقية يضمن من خالها تذليل العقبات التي قد تنشأ ألسباب سلوكية

بتحقيق العائد النهائي  ؤسسةعلى إضافة القيمة للم قدرة التدقيق الداخلي أي   :هدف خلق قيمة مضافة -د
 :ية التدقيق الداخلي في خلق القيمة المضافة تتوقف على أمرينفع ال أن  و  فيها، ستثمارلإل

 التدقيقخدماتهم لكيفية جعل  ضرورة توافر الفهم المشترك لدى المدققين الداخليين واألطراف المستفيدة من *
الفهم قد يعكس الوضع ويجعلها حجر عثرة في  الفشل في الوصول لهذا أن  الداخلية نشاط مضيف ا للقيمة، حيث 

 .التنظيمية هدافطريق تحقيق األ

 .تلك القيمة في ضوء سلسلة القيمة واإلطراف المستفيدة من الداخليالتدقيق النظر لوظيفة  *
 

فقط، فالمدققين الداخلين  إدارتها وليس المؤسسة خدمة هو للتدقيق المعلن الهدف إن   :الداخلي التدقيق خدمات :ثالثا
 3:الخدمات التي يقدمها التدقيق الداخلي هيتتمثل يقومون بعملهم بهدف خدمة المؤسسة ككل، و 

I- طبيعة  أن  هي التي تهتم بالتقييم الموضوعي لألدلة من أجل تقديم رأي مستقل للعملية، و : خدمات التأكيد
ونطاق مهمة التأكيد تتحدد بواسطة المدقق الداخلي، وبشكل عام يوجد ثاث أطراف مشاركة في خدمات التأكيد 

 (.المؤسسة، المدقق الداخلي، المستخدم) 
                                                 

 .26، ص1111 ، الدار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية،الرقابة والمراجعة الداخلية ات فيتجاهاإل وآخرون،  ،فتحي رزق السوافيري  1
، 11العدد  جامعة األزهر، ،المجلة العلمية لكلية التجارة ،عمالالداخلية في تفعيل الرقابة االقتصادية في منظمات األ مراجعةدور العلي حجاج بكري،  2

  .222، ص1111القاهرة، 

 .11، ص1112دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ات المعاصرة في التدقيق والتأكيد،تجاهاإل أحمد حلمي جمعة،  3
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II-  طبيعة ونطاق  أن  على طالب المهمة، حيث  اوتنفذ بناء  هي التي بطبيعتها توجيهات، : ةيإستشار خدمات
المدقق الداخلي، ) ية طرفينستشار فاق مع العميل، وعموما تشمل الخدمات اإلخاضعين إلت يةستشار اإلالمهمة 

وليات ، ويجب على المدقق الداخلي المحافظة على الموضوعية وال يفترض المسؤ (صاحب العمل المطلوب
 .يةستشار اإلدارية عند أداءه الخدمات اإل

  1:يقدمها التدقيق الداخلي أخرىباإلضافة إلى ذلك هناك خدمات   
III- الداخلي في المؤسسة لتحقيق الحماية  المدققات التي يضعها جراءهي مجموعة من اإل: خدمات وقائية

من  المؤسسةوحماية السياسات المختلفة في  اإلسرافأو  ختاسالكاملة لألصول والممتلكات من السرقة أو اإل
 .تحريفها أو تغييرها دون مبرر

IV- الداخلي في مجال قياس وتقييم  المدققات التي يستخدمها جراءتتمثل في األساليب واإل: خدمات تقييميه
جراءية نظم و فع المدى  الخارجي  المدققات الرقابية الداخلية المطبقة في المؤسسة وقد يستخدم نفس أدوات ا 

 . مهمة كل منهما لتيسيرا التعاون مع  و 
V- الداخلي إلدارة المؤسسة في توفير البيانات المائمة في مجال  المدققتتمثل في مساعدة : خدمات إنشائية

  .ة أو مالية أو فنيةإداريسواء كانت هذه األنظمة  المؤسسةة داخل لموضوعتحسين األنظمة ا
VI- أي  الداخلي في مجال تصحيح  المدققات واألساليب التي يستخدمها جراءثل في اإلتتم: خدمات عالجية 
الخاصة بإصاح أخطاء أو عاج أوجه القصور  التدقيقرير اتضمنها تقكتشفها أو التوضيحات التي تإخطاء أ

 .في مختلف نظم المؤسسة
 

 2:التاليةتشمل أعمال التدقيق الداخلي المهام : مهام التدقيق الداخلي: رابعا
I- عليها من خال تدقيق وفحص  عتمادالتأكد من صحة البيانات المالية وغير المالية ذات العاقة، ومدى اإل

 (.الحوكمة) العمليات، ودراسة الضبط الداخلي وتقييم إدارة المخاطر، وضبط إدارة التحكم المؤسسي
II-  جراءو  سياساتالتأكد من مدى مائمة المعتمدة لبيئة وظروف العمل في المؤسسة ات الضبط الداخلي ا 

 .والتحقق من تطبيقها
III- الرقابية واإلدارية  ،النظم المالية ، السياسات،الخطة التنظيمية وجميع الوسائل والطرق وكافة اللوائح تدقيق

 .ات المستحقةلتزامباإل لحماية األصول والوفاء مؤسسةالمستخدمة داخل ال
IV- ا للمحافظة على أصولهاية الدوائر التنفيذية في المؤسسة، تأكيد  فع اللزيادة كفاءة و  زمةا  الات قتراحتقديم اإل . 

                                                 
  . 212-211، ص ص1111، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، أصول وقواعد المراجعة والتدقيقمحمد السيد سرايا،  1

  .20-22ص ص ،مرجع سابق داوود يوسف صبح، 2
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V-  ها إلتزام، والتأكد مدى وبما يشمل كافة أنشطتها المؤسسةاألعمال المؤداة داخل جميع إدارات تدقيق كافة
 .ات المعتمدةجراءوالسياسات واإل هدافبتحقيق األ

VI-  عليها وتشجيع كفاءة األداء وتنفيذ السياسات  عتمادمن دقة البيانات المحاسبية ودرجة اإلتشمل أيضا التأكد
 .اإلدارية الموضوعة

VI-  معقولة عن مدى كفاية نظم  إطمئنانبدرجة  لمؤسسةد اإلدارة العليا ليق الداخلي تزو يدقتشمل عمل اليكما
 .ية تطبيقهافع الالرقابة الداخلية ومدى 

VII- نظام الموازنات التقديرية وتقارير األداء الدورية والتحليات اإلحصائية والبرامج التدريبية للعاملين  تدقيق
 .وليات المكلفين بهاؤ والمس بغرض رفع كفاءتهم في تنفيذ الواجبات

IX-  يب ية األسالفع الباإلضافة إلى تدقيق  ،شتملت عليه من مراكز الخطرإات إدارة المخاطر وما إجراءتدقيق
 .تقييم وقياس تلك المخاطرفي عتمدة الم  
X- دورية، بأعمال وبنتيجة التدقيق ورفعها إلى اإلدارة العليا، ومجلس اإلدارةو التقارير مفصلة  إعداد  . 
 

 :يات التدقيق الداخليأساس: المبحث الثاني
ؤدي ت لكي، و الرقابة لديها ي في تعزيز نظمالداخل على وظيفة التدقيق تعتمدا المؤسسات حالي  إدارات معظم    

ضوابط التي يجب الاألسس و تحظى بمجموعة من  أنة كبيرة يجب يفع الو بصورة سليمة  هذه الوظيفة دورها
  . المراد تحقيقها هدافتوافرها، حتى يستطيع القائم بوظيفة التدقيق الداخلي الوصول إلى األ

 
 :أنواع التدقيق الداخلي: المطلب األول

مكانيات ي     ق يتحقمكن إرجاع السبب الرئيسي لظهور أنواع مختلفة من التدقيق الداخلي هو الوصول إلى طرق وا 
 :اآلتي والمتمثلة في تدقيقمجموعة من أنواع ال إجراء وذلك من خال ،الداخلي تدقيقال أهداف

 

  :التدقيق المالي :أوال
I- هو الفحص الذي يقوم به شخص مؤهل للحسابات السنوية بغرض إعطاء مبرر : مفهوم التدقيق المالي

 1 :يمتد فحص التدقيق المالي إلى مجالينية هذه الحسابات ومصداقية القوائم المالية، و إنتظامحول 
 .          رقابة األموال -2
 .          رقابة على المحاسبة عن األموال -1
مجموع المعطيات المالية والمحاسبية المستعملة في التسيير تتمتع بدرجة  أن  فالمدقق الداخلي يهتم بالتأكد من   

 :من مراعاة ما يلي كافية من الدقة، لذا ال بد  
                                                 

 .133وآخرون، مرجع سابق، ص ،فتحي رزق السوافيري 1
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 .          حماية األصول المالية للمؤسسة -أ

 .  توفير الثقة والتكامل في المعلومات المالية -ب

ا قبوال  مبادئ المحاسبة المقبولة بال لتزاماإل -ج  .عام 

بتطبيق السياسات ولوائح  ولين عن تنفيذ أنشطة المؤسسةؤ المس إلتزامالتحقق من مدى يمثل  التدقيق الماليف   
ثم التقرير بدرجة  ،كأسلوب ألداء األعمال المالية عتمدتها اإلدارة العليا للمؤسسةإات المالية واإلدارية التي جراءاإل
صحة البيانات والتقارير المالية المعدة بواسطة إدارات المؤسسة والتي يتم  بها، هذا إلى جانب التأكد من لتزامإلا

 إتخاذعلى  بغرض بث الثقة فيما تضمنته تلك التقارير من بيانات وبما يساعد ،اإلدارة العليا للمؤسسة رفعها إلى
 . ا  إليهاإستنادالقرارات 

II-  1:المالي التفرقة بين نوعين من التدقيق مكني   :الماليالتدقيق أنواع 

تم تدقيق ي أنمراحل الرقابة الداخلية الذاتية والتي تتطلب  أحد عتبروي  : (تدقيق قبل الصرف)المالي  التدقيق -1
، خرىاإلدارات األ ون المالية بتدقيق عملؤ دقق المالي بالشمأثناء تنفيذها عن طريق تكليف ال األعمال قبل أو

كتمالو  ات وصحة القيود المحاسبيةجراءوذلك للتحقق من سامة اإل ات وموافقة السلطة المختصة على م سَتندال ا 
 .التدقيق المالي قبل الصرف سمىي  على كافة العمليات المالية، ولذا  % 211 التدقيق بنسبة اتم هذيالتنفيذ، و 

 أي  )يه إختبار طبق بعد تنفيذ المعامات وفق خطة مرسومة وبنسبة ي   :(تدقيق بعد الصرف) الماليالتدقيق  -2
وفق األسس  المعامات تتم أن  فحص هذه المعامات ليؤكد المدقق الداخلي لإلدارة العليا للمؤسسة  ويتم( عينات

المؤسسة، هذا إلى جانب توفير  أهداف ات الموضوعة والمقررة بما يؤدى إلى تحقيقجراءواللوائح والنظم واإل
 .المقدمة إلى اإلدارة العليا للمؤسسة والتقارير المالية القوائمالضمانات بشأن 

 

 (:التشغيلي) يتدقيق العملياتال: ثانيا
I- في مختلف نشاطات المؤسسة يدرس  ةهذا النوع من التدقيق يهتم بالناحية التسييري: التشغيلي مفهوم التدقيق

مدى نجاعة تطبيق سياسات اإلدارة ويزود متخذ القرارات عبر مختلف مستويات الهرم التنظيمي، بتحاليل 
قتراحو   .ات قصد ترقية تلك النشاطاتا 
 ي للتدقيق العملياتي هوساسالهدف األ إن  : "تدقيق العمليات كما يلي (CIF) المعهد المالي الكنديعرف وي    

مساعدة مراكز القرار في المؤسسة والتخفيف من مسؤولياتها عن طريق تزويدها بتحاليل موضوعية، تقييم 
قتراحالنشاطات وتقديم تعاليق و   2."ات حولهاا 

 
                                                 

1
 .103، صhttp://www.bu.edu.eg/  ،17h: 34m، 17/05/2013، مصر بنها جامعة المتقدمة، المراجعة ،بنها بجامعة المفتوح التعليم مركز 

2
 Alain Mikol, L’Audit Financier, Edition D’Organisation, Paris, 1999, p10. 

http://www.bu.edu.eg/
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عبارة عن تقييم األنشطة والنظم وضوابط الرقابة الداخلية داخل المؤسسة من حيث : "هأن  رف أيضا كما ع    
أما الكفاءة تشير إلى المواد المستخدمة  هدافية تتمثل في إنجاز األفع الية، فالقتصادجدوى اإلية والفع الالكفاءة وال
 1."هداففي هذه األ

ية في فع الوال ككل لتحقيق الكفاية المؤسسة أعمالإلى فحص وتقييم أداء  التدقيقيسعى هذا النوع من و    
التطور الطبيعي  التدقيقعتبر هذه ي  و ، معايير موضوعية لتقييم الكفاية الموارد المتاحة في ضوء عدة إستخدام

ن  تدقيق المالي و لل والتقارير المالية  القوائم يهتم بفحص التدقيق المالي ، فإذا كانلنطاقا من حيث تجاوزهيكان  ا 
تقييم شامل لكيفية أداء األنشطة واألنظمة التي تقوم بها  إجراءفي تقديم  التشغيلي تدقيقالتجه ي ،يةأساس بصفة

  .المؤسسة
II-  2:إلى ثاثة أنواع رئيسية تشغيليتدقيق النقسم ي :التشغيلي التدقيقأنواع 

بالمؤسسة،  تقييم لكيفية أداء جميع الوظائف الرئيسية الموجودة إجراءب اأساس  هتم ي ووه :تدقيق األداء الوظيفي -1
هتم بتقييم األداء يه أن   أي  في المؤسسة،  مشاكل محورية في أداء األنشطة المختلفة إكتشافسفر عن والتي قد ت  

 .فقط هاوليس رصد هافي األداء وكيفية عاج ة عيوب أو قصورأيَّ  إكتشافالوظيفي أو 
 :ما يلي التدقيق التنظيميتضمن ي :التدقيق التنظيمي -2

ومدى كفاءة  للمؤسسة التنظيميدارات المختلفة المكونة للهيكل بين اإل تصالاإلخطوط ومسارات  دراسة -أ
 .المؤسسة أهداف العاقات التنظيمية فيها وقدرتها على تحقيق

على ل امثك، المؤسسةب الموجودةعاون بين اإلدارات ذات الصلة أو سرعة وتلقائية تبادل المعلومات والت مدى -ب
ية تبادل فع الالمالية، وكذلك مدى كفاءة و  واإلدارة المؤسسةذلك مدى كفاءة تبادل المعلومات بين إدارات 

 .اواألقسام التابعة لهَّ  الرئيسية المؤسسةالمعلومات بين إدارات 
لى أو من أسفل إلى أع أسفلدارة الواحدة سواء من أعلى إلى مدى سرعة وتلقائية تدفق المعلومات داخل اإل -ج
 .االمحددة لهَّ  هدافالعاملين باإلدارة الواحدة إلى تحقيق األ توجه ، ومدى(وليةؤ خطوط السلطة والمس)

لتعاون والتكامل روح ا وقياس ت الوظيفية بين اإلداراتتصاالاإلهدف إلى تقييم يالتدقيق التنظيمي ذلك ف وعلى  
 هدافها والمساعدة على تحقيق األأهدافعلى تحقيق  إدارة تساق بينها، بما يؤدي إلى قياس مدى قدرة كلواإل

 . للمؤسسة ككلأو  خرىاأل سواء المحددة لإلدارات
اإلدارة  من التدقيق الداخليوفحص موضوعات إضافية ت كلف بها إدارة  تدقيقتعلق بي :تدقيق المهام الخاصة -3

    :ذلكعلى  مثال للمؤسسةالعليا 
  . مؤسسةاألعمال بال رقم حجم إنخفاضاب أسب -أ

                                                 
  .  221، ص1117، الدار الجامعية، اإلسكندرية، متقدمة في المراجعة وخدمات التأكيددراسات أمين السيد أحمد لطفي،  1

 .104-107مرجع سابق، ص ص ،بنها بجامعة المفتوح التعليم مركز  2
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 . وتقدمها للعماء مؤسسةمدى ربحية منتجات جديدة تنتجها ال -ب
 .المؤسسةسبل زيادة رأس المال أو القروض وسبل حل المشكات التمويلية التي تعاني منها  -ج

 .وقلسالمنافسة في ا مؤسساتاألسعار التي تتقدم بها الب مؤسسةال المقدمة منمدى تناسب أسعار العروض  -د

 .هابتنفيذ بعض األعمال في ضوء حجم اإلمكانيات والعمالة الموجودة ب مؤسسةدراسة مدى إمكانية قيام ال -و

 .للتصنيع واإلنتاج وأسعار بيع المنتجات مؤسسةدراسة مقارنة بين التكاليف التي تتحملها ال إجراء -ي
الوظيفي والتدقيق التنظيمي،  تدقيق األداءتفق تدقيق المهام الخاصة من حيث النطاق أو األسلوب مع يو    
لخطة  وفق اتنفيذ كل من تدقيق األداء الوظيفي والتدقيق التنظيمي  يتم حيث ،ختلف معه من حيث التوقيت فقطيو 

اإلدارة أو عند  تدقيق المهام الخاصة تنفذ استجابة لطلب بينما ،ومعتمدة من اإلدارة العليا للمؤسسة تدقيق متكاملة
  .منهما على مجرد رصد الظاهرة أي  وال يقتصر الهدف من الحاجة 

 
ات، المعايير، جراءبالسياسات اإل مؤسسةال إلتزام التأكد من مدى إلى هدفي :بالسياسات لتزامتدقيق اإل : ثالثا

كافة  إلتزامباإلضافة إلى التأكد من  ،لتزاممع تحديد درجة هذا اإل المعمول بها القوانين، والتعليمات الحكومية
 1.بالنظام الداخلي الخاص بهاتتعلق التي  ماتيوالتعل واللوائح نيبالقوان الداخلية ةدارياإل اتيالمستو 

ات والمعايير جراءالداخلي وبدقة ما هي السياسات واإل المدقق يعرف أن ينبغي بالسياسات لتزاماإل تدقيق إلنجازو   
ات هي م سَتندات، وبالتالي تكون هذه الم سَتندا ما تكون معاني هذه العناصر في صورة المطلوبة، حيث غالب  

 مدققينهناك  أصبحه أن  في الوقت الحاضر لدرجة  لقد تطور هذا النوع من التدقيقو  النشاط المطلوب رقابته،
الواسع  متخصصين في هذا المجال وبصفة خاصة في مجال الحكومي، حيث تتطلب مهنتهم هذه التدريب

 .النواحي التفصيليةوالدرجة العالية من الناحية الفنية و 
 

للتدقيق الداخلي ظهرت كرد فعل للتطور في البيئة  أخرىهناك أنواع : للتدقيق الداخلي أخرىأنواع : رابعا
 :في هذه األنواع المحيطة بالمؤسسة تمثلت

I- ية جتماعالسبعينات كرد فعل طبيعي لظهور المحاسبة اإلظهر هذا النوع من التدقيق في : يجتماعالتدقيق اإل
عبارة عن فحص وتقييم األداء  يجتماعي للمؤسسات، فالتدقيق اإلجتماعالتي تتعلق بتحديد وقياس األداء اإل

ية عن مدى تنفيذ جتماعسامة تعبير القوائم والتقارير اإل ، وذلك بغرض التحقق من مدىؤسساتي للمجتماعاإل
للمجتمع، ذلك مع  في الرفاهية العامة ا، ومدى مساهمتهاعاتقه ية الملقاة علىجتماعللمسؤولية اإل ؤسسةالم

المعايير المتعارف عليها لضمان جدية وسامة األداء من جانب  يتم هذا في ضوء مجموعة من أنمراعاة 
 2.تدقيقال القائمين على هذا النوع من أنواع

                                                 
 .823-822ص وآخرون، مرجع سابق، ص ،فتحي رزق السوافيري 1

  .161، ص2227 ،الجامعية، اإلسكندرية، الدار دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية محمد سمير الصبان، 2



 االطــار النظــري للتدقيــق الداخـــلي  :الفصــــل األول
 

 27 

II- عملية جمع وتقييم أدلة اإلثبات لتحديد ما إذا كان النظام المعتمد : "هأن  رف على ع  : نظم المعلومات تدقيق
دارة الموارد بكفاءة وتحقيق   أهدافعلى الحاسب يساهم في حماية األصول والحفاظ على سامة البيانات وا 

  1."المؤسسة

ات غير اآللية بها والتفاعل فيما عملية فحص وتقييم نظم المعلومات اآللية والعملي: "هأن  رف أيضا على كما ع    
 2."ضوابط الرقابة الداخلية تحقق متطلبات تكنولوجيا المعلومات أن  بينها، بهدف تقديم تأكيد معقول ب

 –عملية منظمة وموضوعية للحصول على أدلة اإلثبات  وه تدقيق نظم المعلوماتومن التعريفين السابقين ف   
، وتقييم كل من الرقابة الداخلية والبيانات في اا موضوعي  دارة وتقييمها تقييم  اإلبالخاصة  –ة لكترونيالورقية واإل

مع  دلةاألمن مدخات وتشغيل ومخرجات، ثم تحديد مدى تماشي هذه  لكترونيجميع مراحل نظام المعلومات اإل
 .المعايير المحددة، وتوصيل النتائج إلى المستخدمين الذين يهمهم األمر

III- ككننننل أو  مؤسسننننةال ةفحننننص ودراسننننة إسننننتراتجي هنننني اتسننننتراتيجياإل تنننندقيقعمليننننة  :تراتيجيسممممالتممممدقيق اإل
 مؤسسنةالمتبعنة منن قبنل ال اتسنتراتيجياإل ات وحدات النشاط المختلفة داخلهنا بغنرض تحديند منا إذا كاننتإستراتيجي

  .ات رأسمالية قد حققت النتائج المرجوةإستثمار يرتبط بها من  وما
 3 :ألحد األسباب التالية ستراتيجيالتدقيق اإلب ؤسسةوعادة  ما تقوم الم  
 .مرغوبة أخرىة الحالية في أحداث النتائج المرغوبة ووجود بدائل ستراتيجيفشل اإل -2
 .ؤسسةي في البيئة الخارجية للمأساسحدوث تغير جوهري و  -1
 سنتمرارإلوالنتنائج المنتظنرة نتيجنة ا مؤسسنةالمالينة الموضنوعة لل هندافتوقع حدوث فجنوة فني التخطنيط بنين األ -1

 .في األنشطة الحالية ومشروعات األنشطة الجديدة
لنيس مندقق  ، وأصنبح المندققمجموعنة منن التصنرفات إتخناذوجود فريق إدارة جديد يرغب في وضنع بصنماته ب -2

ننننا بالمؤسسننننة فمننننثا  فنننني الجننننودة وحمايننننة ات للمسننننيرين ستشننننار فيعطنننني بعننننض اإل حسننننابات فقننننط بننننل مستشننننار ا أيض 
 . المستهلك

IV- ضرورة وضع معايير تشغيلية  هية، ويتطلب القيام بفع الاألداء على الكفاءة وال تدقيقركز ي :األداء تدقيق
ذا كانت الكفاءة وال أهدافتعمل ك ها ال تعتبر أن  ية مقاييس لألداء إال فع المقبولة تقارن بها نتائج األداء الفعلي، وا 

ن  و . بمثابة إحال أو بديل التقييم أداء اإلدارة ذاتها عتبر مصدر للمعلومات ي   تدقيق الداخليما توفره تقييمات ال ا 
هذه المعلومات هي أحد العوامل التي تؤثر على أحكام اإلدارة فلمساعدة اإلدارة ذاتها في عملية تقييم األداء، 

 زء ند في جنعتميي نلنق الداخنتدقيانب اآلخر فالنم الشخصي لإلدارة، وعلى الجنا للحكد منها خاضع  ننر العدينعتبوالتي ي  
                                                 

1 Ravi Muthukrishnan, The Auditors Prerogative to Review Internal Controls, INFORMATION SYSTEMS CONTROL 

JOURNAL, volume 02, USA, 2004, p01. 
2 Richard E. Cascarino, Auditor’s Guide to Information Systems Auditing, INFORMATION SYSTEMS CONTROL JOURNAL, 

volume 01, USA, 2008, p01. 
 .116-222ص ، ص1112، دار وائل للنشر والطباعة، عمان ستراتيجيةاإلدارة واإل كاظم نزار الركابي، 3
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مقارنة بين المعايير التشغيلية  إجراءقاس الكفاءة نتيجة األداء، وت   تدقيقعلى مقاييس موضوعية لتنفيذ  كبير منه
 1 .هدافباأل هرتباطية بدرجة أكبر إلالفع  األداء بمفهوم ال تدقيقرتبط يكذلك  ا،وبين األداء الفعلي المقابل لهَّ 

V- بهدف التعرف ،تجميع للمعلومات المرتبطة بنظام الجودة وتقييمها هأن  بعرف تدقيق الجودة ي   :تدقيق الجودة 
من جدير بالذكر فالو . وتنفيذ وتقييم التحسينات المائمة إقتراححتى يتسنى  ،في النظام لتزامعلى حاالت عدم اإل

 أو القصوى لتزاما لحاالت عدم اإلمسبق   ادد  حيوجد رقم م في عملية تدقيق الجودة ال هأن  فهم المدققون الضروري 
الخدمة بل تركز على تقييم  أوالرفض الفعلي للمنتج  أو القبول تفتيش هدفها أداةمجرد  تدقيق الجودة ليسف ،الدنيا

أهمية لكافة أنواع التدقيق  واألكثر اشيوع   األكثريعتبر  التدقيق الداخلي للجودة، و جودة العمليات أونظام الجودة 
ISO 9000 واألنشطة اتجراءواإلتدقق نظام الجودة الخاص بها  أنؤسسات تتطلب من الم (2127) في فقرتها 

معيار األيزو يتطلب توصيل نتائج  إن  عاوة على ذلك ف من قبل العاملين يتب عكانت كافية و  إذاتحديد ما  بغرض
تخاذالتخطيط و  اإلدارة لمساعدتها في إلىالتدقيق  وهذا النمط  ايكون ذلك ضروري  صححة عندما الم   اتجراءاإل ا 

المعلومات المائمة المتعلقة بنظام  لإلدارةكما يوفر  المؤسسةداخل  تصاللإل اا جيد  أساس   من التدقيق يوفر
 2.الوقت المناسبوفاعليته في  الجودة

VI- وكالة حماية البيئة األمريكيةعرفته : التدقيق البيئي (USEPA)  فحص إنتقادي دوري منظم : "هأن  على
وموثق وموضوعي بواسطة المؤسسة أو جهة مستقلة ذات سلطة قانونية، للعمليات اإلنتاجية وما يرتبط من 

 3." أنشطة فرعية لتحديد تأثيرها على البيئة ومتغيراتها
أداة إدارية داخلية تعمل على التقييم الدوري الموثق :" ه عبارة عنأن  ب (ICC) غرفة التجارة الدوليةكما عرفته   

اإلدارة بحماية البيئة من خال رقابتها على األنشطة  إهتماموالمنظم لمدى كفاءة أداء نظام اإلدارة البيئية، ومدى 
رتبطة بهذه األنشطة والتي من خالها يتم الوفاء بمتطلبات التشريعات البيئية ومدى تنفيذ البرامج والسياسات الم  

 4." والقوانين البيئية
 

 :وسائل وأدوات التدقيق الداخلي: المطلب الثاني
هي ال تختلف على أدوات ووسائل و ه أهداففي تحقيق عتمد عليها ووسائل خاصة ي أدوات للتدقيق الداخلي   
  :تتمثل فيالخارجي  تدقيقال

                                                 
 .830بق، صاوآخرون، مرجع س ،فتحي رزق السوافيري 1

 اإلدارةكلية ة، داريواإلمجلة العلوم االقتصادية ، كأحد أنواع الفحص ألغراض خاصة (ISO) مدخل مقترح لتدقيق الجودة، محمد هادي العدناني 2
 .225-230 ، ص ص1117 ، العراق،21 العدد ،الثالث عشر ، المجلدجامعة السليمانية، واالقتصاد

 اإلدارةكلية ة، داريواإللعلوم االقتصادية ل مجلة األنبار، (GASS)المقبولة قبوال عاما  التدقيقفي ضوء معايير  التدقيق البيئي متطلباتزياد هاشم السقا،  3
 .299، ص2011 ، العراق،07 العدد ،الرابع موصل، المجلدجامعة ال، واالقتصاد

  .147، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، معايير المراجعة المهنية على جودة أداء مراقبي الحساباتأمين السيد لطفي،  4



 االطــار النظــري للتدقيــق الداخـــلي  :الفصــــل األول
 

 29 

واألجوبة  اتم سَتند، الالمعلومات ،العمل في كل التدخات أوراقتتمثل : أوراق عمل التدقيق الداخلي: أوال
 التي يعتبرها المعلومات كافة العمل أوراق تتضمن أن ويجبمن خال تنفيذ مهام التدقيق، المتحصل عليها، 

من  والتنوع التعدد حيث من ونطاقها العمل أوراق تحديد أن   التدقيق، حيث لعملية وضرورية ومائمة ال زمة المدقق
         .الداخلي للمدقق الشخصي والحكم للتقدير تخضع التي الخيارات قبيل

I-  لطبيعة عملية التدقيق  وفق اات م سَتندتحتوي أوراق عمل التدقيق كل المعلومات وال: العمل أوراقمحتويات
 أنصر بعض ما يجب وسوف يذكر على سبيل المثال ال الحها تتحدد نوعية أوراق العمل، أساسالتي على 

 1:تحتويه أوراق عمل التدقيق الداخلي
 .تدقيق وتقييم كفاءة وفع الية نظم إدارة المخاطر الضبط الداخلي -82  .  تحديد المهمة موضوع التدقيق -8
 .أو اسم المسؤول الذي دقق عمله وتقريره/و أو أسماء الشخص الذي نفذ المهمة/تحديد اسم و -2
 .تاريخ القيام بالمهمة والوقت المقدر بإنجازها وفريق العمل ومستوياته الذي سيقوم بذلك -3
     .مخطط عملية التدقيق ووثائق التخطيط وبرامج التدقيق -2
 .  ات والعقود الهامةتفاقنسخ من اإل -2
 .بشأنها ا زمةالتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات ه والنإكتشافا تم وصف منطقي لمَّ  -5
 .ات التدقيق ولتفاصيل العمل الذي تم تأديته واألدلة المتحصل عليهاجراءوصف معقول ومنطقي إل -7
 .د اإلدارة والمتابعة للماحظات والردودوضع تقرير المدقق ور   -1
 .الرقابة الداخلية، لوائح وبيانات التدقيق والمذكرات المكتوبة إستقصاءقوائم  -2

 . الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف وشرح مهام الدوائر واألقسام -80
ختبارتحليل و  -88 جراءالعمليات وأرصدة الحسابات ونتائج و  ا   .ات التدقيق التحليليةا 
   . ئج التدقيقنتاعتبر من وسائل توثيق مهمة و مراسات التدقيق فهي ت   -82
 .مصادر المعلومات التي أستعملت خال مهمة التدقيق -83
II- 2 :هي متعددة أهمها :أوراق العمل فوائد 
           .مهمة تكاليف كل تحديد -6.      هل إنجاز عمل المدققينسَ هذه األوراق ت   -2
 .(اتنحرافاإل) الفروق وتحليل الميزانية تقديرات مراقبة -1
 .  المهام المنفذة إختباربواسطة  مراقبة وتدقيق إجراء -1
       .(فريق العمل) مدقق كل العمل الذي يقوم به نوعية تكوين رأي عن -2
 .  ، وتحديد نوعه المناسبتدقيقها التي تم الماليةوالبيانات الوثائق  على في شكل تقرير اتإستنتاجصياغة  -1

                                                 
  .116-111صبح، مرجع سابق، ص صداوود يوسف  1

2
 Mokhtar Belaiboud, Pratique de l’audit, Berti édition, Alger, 2011, p143.  
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تحتفظ بمجموعة من الملفات تحتوي على  أنيجب على دائرة التدقيق الداخلي : ملفات التدقيق الداخلي: ثانيا
هو توثيق عملية التدقيق بغية إثبات وعرض مدير التدقيق ضرورية، والهدف منها  أوراق عمل التدقيق والتي يراها

 1:والتي مكنت المدقق من تكوين رأيه، وتتمثل في لهَّاات المتوصل ستنتاجإلالخطوات المتخذة وا
I- بعض تطرأ لم ما سنوات، لعدة يستمر سوف بيانات من يحتويه ما ن  أل الدائم الملف عليه طلقي  : الملف الدائم 

 بالمؤسسةيحتوي الملف الدائم للتدقيق على جملة من المعلومات الخاصة و  به، الواردة البيانات على التغييرات
 .القانونية والمحاسبية

II- ويتضمن المالية الجارية فقط بالدورة  رتباطيتعلق هذا الملف بالمعلومات ذات اإل: (السنوي)الجاري الملف
 .، كما يحتوي أيضا على تفاصيل وخطوات أعمال التدقيق للسنة الحاليةالتدقيق ومهمة موضوع

 :والجدول الموالي يوضح محتويات الملف الدائم والسنوي 

 (والجاري الدائم) ملفات التدقيق الداخلي(: 01) الجدول رقم
 (السنوي) الجاري التدقيق ملف :ثانيا الدائم التدقيق ملف :أوال

والمذكرات الدائمة  اتم سَتنديستخدم في حفظ األوراق وال
 :والتي تتضمن

وطبيعة  اوتطوره عرض موجز عن تاريخ المؤسسة -8
تعليمات عامة، )ا، عنوانها، وتفاصيل تنظيمية نشاطه

                  (.قسمتعليمات تنظيمية، التعليمات الخاصة بكل 
 .مؤسسةالنظامي لل ملخص العقد االبتدائي والقانون -2
الهامة التي تدخل في نسخ من كل العقود المبرمة  -3

 .نطاق عمل المدقق أو تؤثر على عمله
الوثائق الرسمية للمؤسسة كالملف الجبائي والذي  -2

يتضمن نسخ التصريحات الجبائية للمؤسسة حسب 
الجبائية التي خضعت  تالرقاباالتسلسل الزمني وكذا نتائج 

 .فيما سبق لهَّا
، مع توضيح كل األقسام الهيكل التنظيمي للمؤسسة -2

 .ووصفها الوظيفي
ولية كل منهم، مع ؤ مس كشف بأسماء العاملين ومدي -5

 .من توقيعاتهم بيان صورة
من دليل حسابات،  مكونات النظام المحاسبي المطبق -7

 .ية، ومجموعة دفتريةم سَتند ومجموعة

تخص السنة  يستخدم هذا الملف لحفظ المعلومات التي
 :محل التدقيق ويتضمن

الخاصة بتعيين المدقق  صورة من قرار الجمعية العامة -8
 .أتعابه وتحديد

 .المطبق الداخلية الرقابة نظام تقييم عن المدقق تقرير -2
والتوقيت ه، أعمال، وخرائط تدفق التدقيق برنامج -3

 .المطلوب ألداء التدقيق
ات رتباطالبيانات المستخرجة من العقود واإل -2

 . والمحاضر المختلفة، التي تؤثر في عملية التدقيق
 .عن العام الحالي راجعةميزان الم -2
المالي عن العام  الحسابات الختامية وقائمة المركز -2

 .الحالي
مع والمتابعات  ملخص لما ورد بسجل الماحظات -5

ستيفائها من قبل إدارة إ إبراز الماحظات التي لم يتم
 .محل التدقيق المؤسسة

 .كشوف التسويات الجردية -7
 محاضر الجرد -1
 محاضر المدقق الخارجي -2

                                                 
 .71-71، ص ص 1111، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف محمد جربوع،  1
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المركز المالي  صور من الحسابات الختامية وقائمة -1
 .سابقة وذلك لعدة سنوات

والجمعيات العامة  ملخص لقرارات مجلس اإلدارة -2
 .القرارات علي القوائم المالية ومردود هذه

 .الرقابة الداخلية اءإستقصقائمة  -80

 .المصادقات التي تتعلق بالسنة الحالية -80
 .والمصروفات كشوف تحليلية لإليرادات -88
 .الميزانية ود ومفرداتالكشوف التحليلية لبن -82
 عملية التدقيق صورة من التقرير النهائي عن -83

 .212-211ص ص ،1118اإلسكندرية،  الجامعية، الدار ،المراجعة فلسفة لطفي، أحمد السيد أمين - :المصدر
 .262-216حمد نور، مرجع سابق، ص صأ -              

 

III- ات إستفسار لى إا ما تعترض المدقق أثناء قيامه بعملية التدقيق أمور تحتاج كثير  : مذكرات التدقيق
يضاحو   1:دونها المدقق في هذا السجل ما يليات التي ي  بتدوينها في سجل خاص، ومن الماحظات فيقوم ا 
 .ات المفقودة، أو غير المستوفاة لشروط الشكلية أو الموضوعية أو القانونيةم سَتندبال بيانات -2
 .    باألخطاء التي عثر عليها أثناء عملية التدقيق بيان -1
 .ر عمل الرقابة الداخليةث  عَ بالثغرات التي ت   بيان -1
 .ها في المرات القادمةإستكمالالمسائل التي يرغب المدقق  -2
 .مسائل يرغب المدقق المساعد عرضها على المدقق الرئيسي -1
 .بعد تدقيقها أرصدة الحسابات قد يحدث تعديات فيها -6
 .خاء مسؤوليتهات وتفسيرات إلإيضاحمسائل حرر بها مراسات لطلب  -7
 .ها على برنامج التدقيقإدخالات وتعديات يرى ضرورة إقتراح -8

IV- مع الموردين لى دائرة التدقيق الداخلي، ا  من و  نسخ كل المراساتيحتوي هذا الملف : ملف المراسالت
 2(.الخ...الضرائب، مكاتب المحامين ،، الجماركيجتماعصندوق الضمان اإل) أخرىوالزبائن ومع مؤسسات 

 
يعتبر برنامج التدقيق بمثابة موازنة تقديرية لعملي الفحص حيث يعمل كموجه  :برامج التدقيق الداخلي: ثالثا

افر ظخطة عمل منظمة تت تدقيق هوبرنامج ال، ف3للمقارنة مع األداء الفعلي ساسومرشد لألداء الفعلي، ويوفر األ
 تدقيقات الرامية لتنفيذ عملية الجراءالخطوات واإل ، وذلك للقيام بمجموعة منتدقيقالجهود البشرية لفريق ال فيها
   .لألصول والقواعد المهنية المتعارف عليها اطبق  

I-  4:ما يلي عواملال تلك أهمومن : برنامج التدقيق وضعاألمور الواجب مراعاتها في 
   .تدقيقطبيعة نشاط الوحدة محل ال -8

                                                 
 .217-216ص ص ،1117، عمان، 2، دار وائل للنشر والتوزيع، ط-النظرية والعملية الناحية -علم تدقيق الحسابات خالد أمين عبد اهلل،  1

2
 .122داوود يوسف صبح، مرجع سابق، ص 

.212أحمد نور، مرجع سابق، ص  3
  

 .222-228، ص ص2282الزقازيق،  المدينة، مكتبة ،المراجعة مبادئ الشافعي، جال 4
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 .ة تغيرات فيهاالمطبقة، وأي   خرى، السياسات التنظيمية األمقومات النظام المحاسبي المطبق -2
  .، ودرجة الثقة في النظم المحاسبية المعتمد عليهاية نظام الرقابة الداخلية المطبقفع المدى  -3
 .لهَّا المحاسبية المصاحبةات جراءات واإلم سَتندخريطة تدفق ال -2
 .ات التشغيليةجراء، واإلشمول البرنامج لكافة البنود المالية التي تشملها القوائم المالية -2
 .خطوات البرنامج لكل خطوة من وفق اتحقيقها ل مدققال عىالتي يس هدافاأل -5
 .اإلثبات الواجب الحصول عليه أدلة طبيعة ومدى -1    .عمل قسم التدقيق الداخلي ودورهنطاق  -7
II- 1:ظهر في مجال الممارسة ثاثة أنواع من البرامج :برامج التدقيق أنواع 
جراءو  هدافالشاملة أل البرامجوهي  :النموذجيةالبرامج  -1 مكن تطبيقها في المؤسسات مثل تدقيق والتي ي  ال اتا 

 أهدافعلى  النوع هذاشتمال إنموذجي لتدقيق العمليات لمؤسسة تجارية، وعلى الرغم من امج نبر  إستخدام
جراءو   .ه يتصف بالجمودأن   تدقيق إال  ال اتا 
 الخطوات تبي ن تفصيليةالتي تتألف من قوائم  البرامجقصد بها تلك ي   :امقدم   محددة تفصيلية تدقيق برامج -1
لظروف المؤسسة التي تم  تفصيليةوالتي تعد دراسة  تدقيق،ال أهدافها لتحقيق إتخاذالفنية الواجب  اتجراءاإلو 

داء المهني المتعارف عليها، لمستويات األ وفق امدقق بمهمته ال قيام دليل على النوع هذاعد ها وتدقيقها، وي  فحص
 .ها بالفعلإنجاز ها والتي تم إنجاز المخطط  عماللأل كاما   سجا   ويعتبر

 أساسهذا النوع من البرامج يقوم علي  :التدقيقالفحص و  عمالات الرئيسية ألجراءتتضمن اإل تدقيقبرامج  -3
دون الدخول في التفاصيل  الواجب تحقيقها هدافواأل التدقيق ،الفحص يةلعملرئيسية الات جراءاإلو وط خطالوضع 

المعلومات مع  جاو تز الناتجة من  من خال فريق عمل يمتلك المعرفة ،التدقيقأثناء تنفيذ عملية  هاإنجاز التي يتم 
 .الخبرة

 
التي يريد  هدافيستخدم المدقق الداخلي في إطار مهمته عدة أدوات لتحقيق األ :أدوات التدقيق الداخلي: رابعا

 :يةأساسالتوصل إليها، وتتصف هذه األدوات بثاث خصائص 
I-  ن  و  يمنهجال تستخدم هذه األدوات بشكل  .لهدف المراد تحقيقهل لوصولما يختار المدقق األداة المناسبة لا 

II-  ها إلى أطراف عديدة كالمدققين إستخدامهذه األدوات على التدقيق الداخلي بل يمتد  إستخدامال يقتصر
 الخ…الخارجيين والمستشارين 

III-   الوصول للنتائج،  أجلقيق، األداة األولى من مكن أن يستخدم المدقق أداتين مختلفتين في إطار عملية التدي
 .األداة األولى إستخداموتستخدم األداة الثانية للتحقق من النتائج التي تم التوصل إليها ب

 :يينأساسف هذه األدوات إلى نوعين يمكن تصنوي    
                                                 

  .180، ص1997، بدون دار نشر، مصر، المراجعةأصول يحيى حسين عبيد، جمعة شهاب الدين،  1
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 1:ز من خال هذا النوع األدوات التاليةمكن أن نمي  وي   :أدوات وصفية -1
عينات بطريقة عشوائية من مجتمع إحصائي، تعمم نتائجها على  إختيارتسمح بهو أداة  :اإلحصائيالمسح  -أ

 إستنتاجأو ( خطأ أو ضعف النظام)ة معي نكل المجتمع، ومن خال هذه التقنية يهدف المدقق إلى تحليل ظاهرة 
نطاق  مدى تأثيره على الوظيفة محل التدقيق، و  المدقق الداخلي يرفع ماحظاته وتوصياته إلى  إن  ا من النتائج فا 

 .القرارات المناسبة تخاذاإلدارة ومسؤولي المؤسسة إل
يستعمل بكثرة في و  ،يهدف المدقق من خاله إلى الحصول على مجموعة من المعلومات (:الحوار) المقابلة -ب

 :، وللحوار شروط هيستجوابإعتبر محادثة أو التدقيق الداخلي، وال ي  
دون أن يكون  ،حوار مع المستجوب إجراءالسلم الهرمي بحيث ال يجب على المدقق الداخلي  إحتراميجب  *

 .  المسؤول عنه على دراية
 .هذا الحوار إجراءالمنتظرة من وراء  هدافالمهمة واأل أهدافيجب إبا  المستجوب ب *
 .محاورتهإعامه عن نقاط الضعف واألخطاء والنقائص التي الحظها المدقق الداخلي قبل  *
 .بها التي يقوم عمالبل باأل ،باألشخاص المدقق الداخلي ال يهتم *
باغه للشخص محل الحوار، والحصول على موافقته قبل اإلدالء به إلى مسؤولي  * تلخيص مستوى الحوار وا 

 .المؤسسة
في إطار موضوع المهمة لتحقيق الهدف  ستجوابعلى المدقق أن يستمع أكثر مما يتكلم ويقوم بتوجيه اإل *

 .الطرف األخر في مرتبة مساوية من حيث إدارة المقابلة إعتبارويجب  ،المسطر
من توفر بعض  لذلك ال بد  ا آلي   عالجةقد يلجأ المدقق إلى تدقيق وفحص المعلومات الم: أدوات األعالم اآللي -ج

 :هذه الوسائل إستعمال أجلمن الشروط 
 أي  على أن ال يكون هناك  ،تحتوي على كل المعلومات المراد فحصهاة، و فع الكون أدوات اإلعام اآللي أن ت *

 .تأخر في نقل وتسجيل هذه المعلومات
ال وجب  *  .في هذا المجالمختصين ب اإلستعانةيجب أن تكون للمدقق مؤهات في اإلعام اآللي، وا 
 .النتائج المنتظرة منها معيجب أن تكون تكلفة هذه األدوات معقولة مقارنة  *
ن  : الفحوصات، التحاليل والمقاربات المختلفة -د  أجلما يلجأ إليها المدقق من ال تعتبر أدوات في حد ذاتها، وا 

الوثائق والبحث عن األدلة، التأكد من صدق معلومات يكون قد تحصل عليها في فترة سابقة، كفحص وجود 
مكن تحليل البيانات حسابية يقوم بها المدقق للتأكد من بعض المجاميع التي تحصل عليها، بينما ي  غلبها أولكن 

 ات نندة للبيانننة جيننذها يتطلب معرفننفتنفي ،هننأعمالق في تسيير ندة المدقننات لمساعننام المعلومننات نظننإمكاني دامننإستخب
                                                 

1
 Jacques Renard, Op.cit., pp332-127.   
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فهذه  ،المعلومات التقنية إدخالوالموثوقية في ( البيانات المالية والتقنية)المتاحة في تطبيقات الحاسب اآللي 
: ة بنستعانت فقط ولكن ال تسمح بمعرفة األسباب، فمن الضروري للقيام بذلك اإلختاالاإلالتحليات تكشف عن 

 .المقابات، الماحظات، وعمليات الفحص، وما إلى ذلك
 .ا المقاربات فهي تسمح للمدقق الداخلي بالحصول على إثبات لمعلومة واحدة من مصدرين مختلفينأم   
 1:نميز من خال هذا النوع األدوات التالية: أدوات استفهامية -2
من الممكن أن يعتمد المدقق في عملية التدقيق على الماحظة المادية المباشرة للتحقق  :المالحظة المادية -أ

 :تطابق ما هو مدون على الوثائق مع ما هو موجود فعا في الواقع، ويتعلق األمر بنمن 
ات إلى تحديد المراحل التي تمر بها عملية أو نشاط ما جراءتهدف ماحظة اإل: اتجراءالمالحظة المادية لإل *

حترامات و جراءمن تطابقه مع ما هو مدون في دليل اإل للتحقق  .لهَّااألفراد  ا 
، وال يكتفي بالماحظة (عملية الجرد)تهدف إلى التحقق من وجود األصول : المالحظة المادية لألصول *

 . الكمية، بل يقوم بالماحظة النوعية لألصول
ات المختلفة التي تستخدمها م سَتندتهدف إلى التحقق من الوثائق المحاسبية وال: المالحظة المادية للوثائق *

نتقالها، و إستخدامالمؤسسة من حيث تصميمها، كيفية   .هاا 
األفراد للتعليمات  إحترامماحظة مدى  أي   يجتماعويتعلق األمر بالتدقيق اإل (:السلوك) مالحظة التصرفات *

 .  وتصرفهم داخل أماكن العمل، وعند أداء مهامهم
سماع للشخص أو العامل محل يستعملها المدقق الداخلي، حيث يقوم ب   هي من أهم األدوات التي: السرد -ب

يلجأ المدقق إلى ة، معي نية عن معلومات إيضاحات إستفسار طلب  أجلمن  التدقيق وأخذ النقاط، وال يتدخل إال  
 :السرد لوصف النظام، ونميز بين نوعين

إلى  ستماعمهمة التدقيق ويقوم المدقق باإليكون في بداية : السرد الذي يقوم به الطرف الخاضع للتدقيق *
أو النشاط الخاضع للتدقيق،  ،السرد الذي يقوم الشخص الخاضع للتدقيق بهدف وصف اإلطار العام للنظام

وتطرح هذه الطريقة بعض النقائص المتعلقة بتحديد أهم المعلومات التي يحتاجها المدقق إلى جانب مدى صدق 
 .الشخص الذي يقوم بالسرد

ات التي توصل إليها في حالة ختبار يقوم المدقق بسرد ماحظاته المادية ونتائج اإل: سرد يقوم به المدقق *
 . جميع األطرافلصعوبة وصفها عن طريق مخططات تدفق المعلومات وعلى المدقق أن يستغل ما قدمه 

أولية  أعمالات محل الدراسة إلى جراءعبارة عن جدول يستخدم لتحليل الوظائف أو اإل: شبكة تحليل المهام -ج
 .ف داخل المؤسسة ومعالجتهبهدف تحديد نقائص الفصل بين الوظائ

                                                 
1 Jacques Renard, Op.cit, pp351-161. 
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ا من المعلومات التي تحصل عليها من إنطاق  الهيكل الوظيفي  إعداديقوم المدقق الداخلي ب :الهيكل الوظيفي -د
التي قام بها في بداية المهمة ويعرض هذا المخطط مختلف الوظائف في  ،ه ألحد أدوات سابقة الذكرإستخدام

 :ولين عن القيام بها، ويمكن أن نصادفؤ المؤسسة إلى جانب األشخاص المس
 .تقسيم وظيفة واحدة بين عدة أشخاص *             . قيام شخص واحد بعدة وظائف *
 .ما دون وظيفة وجود شخص *   .   عدم إسناد وظيفة ما إلى شخص محدد *
، تقييم ات والمعلومات، نقاط الرقابةجراءتدفق اإل تبي نخرائط النظم عبارة عن وسيلة توصية : خرائط التدفق -هم

 القيام وفي هذه الحالة على المدقق ،مؤسسةلل داريالفصل بين الوظائف المختلفة ومخرجات النظام المالي واإل
ختبار فحصها و  ،بدراستها كتشافات والمعلومات و جراءمسار اإل عتتب  ها وذلك با  ا إذا نقاط ضعف بها، أم   أي   ا 

على وصف  تصميم خرائط النظم بعد الحصولفعلى المدقق الداخلي أن يقوم ب ،كانت هذه الخرائط غير موجودة
 :، ومن الرموز المستخدمة في الخرائط1ات العمليات والوظائف المختلفةجراءكامل إل

 

 

                                                 
جراءات، إدريس عبد السام إشتيوي 1  .68-67ص ص ،2991، دار النهضة العربية، بيروت، المراجعة معايير وا 
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ات كتابية تحتوي على األسس السليمة لما يجب أن تكون عليه جميع إستفسار شمل على ت :ستقصاءقوائم اإل -و
ات للعمليات والوظائف المختلفة، وتقدم هذه القائمة من األسئلة إلى موظفي المؤسسة المختصين لإلجابة جراءاإل

رجاعها إلى المدقق الذي يقوم بدورة بالتأكيد من اإلجابات عن طريق اإل وذلك للحكم على  ،والعينة ارختبعليها وا 
صا  درجة متانة النظام المستعمل، ويتوقف نجاح هذه الطريقة على كيفية صياغة األسئلة حيث يجب أن ت  

على أنظمة ضعيفة أو غير ( ال)ة واإلجابة فع العلى أنظمة دقيقة و ( نعم)بطريقة فنية، بحيث تدل اإلجابات 
 1.موجودة أصا في تلك الناحية

 
 التدقيق الداخلي معايير :الثالثالمطلب 

 الداخلي التدقيق لممارسة المهنية الدولية للمعايير تدقيق إجراءب الداخلي للتدقيق الدولية المعايير مجلس قام  
(ISPPIA)وذلك المعنيين، كل على الجديدة المعايير جانب إلى المعايير تلكل المقترحة التغييرات ، وعرضت 

 المطروحة والتعليقات نتائجلل الدقيقين والتحليل تدقيقال إجراء وبعد، 2111 ماي إلى فيفري من الفترة خال في
 بإصدار الداخلي للتدقيق الدولية المعايير مجلس قام المعنيين، على المقترحة التغييرات تلك عرض فترة أثناء

 2:وفيما يأتي عرض لهذه للمعايير، 2111 جانفي 1 من اإعتبار   مفعولها سريان أبد التي الجديدة المعايير
 

 التدقيق نشاط ومسؤولية وصاحية غرض تحديد يجب :والمسؤوليات الصالحيات ،هدافمعيار يتعلق باأل :أوال
 أخاقيات ومبادئ الداخلي التدقيق تعريف مع يتماشى بما الداخلي، التدقيق ميثاق ا ضمنا رسمي  تحديد   الداخلي
 وتقديمه دورية، بصفة بتدقيق الميثاق الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس يقوم أن ويجب الدولية، والمعايير المهنة
 :يثاق ما يليهذا الم جب أن يحتويوي،  عليه للموافقة اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة إلى

I- اواضح   اتحديد   المؤسسة أو لجهات خارجها إلى تقدم التي التأكيد خدمات طبيعة تحديد.  

II– في ميثاق التدقيق ةيستشار اإل الخدمات طبيعة تحديد. 

III– في بها اإلقرار ويجب والمعايير الدولية المهنة أخاقيات ومبادئ الداخلي لتدقيقل لزاميةاإل الطبيعة مراعاة 
 .اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة مع مناقشتها الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس وعلى ،الداخلي التدقيق ميثاق

 

 أن اأيض   ويجب ،مستقا   الداخلي التدقيق نشاط يكون أن يجب :ية والموضوعيةستقاللمعيار يتعلق باإل :ثانيا
 :ثاث معايير فرعية على ، ويشمل هذا المعيارمهامه أداء أثناء موضوعي الداخلي المدقق يكون

I- وأداء ،التدقيق نطاق تحديدو  ،للتدخل الداخلي التدقيق يتعرض نشاطبمعنى أن ال  :التنظيمي ستقاللاإل 
 .دارةمباشرة لإلدارة العليا ومجلس اإل نتائجه وتبليغ ،هأعمال

                                                 
 .239ص مرجع سابق،،-النظرية والعلمية الناحية -الحسابات تدقيق علم اهلل، عبد أمين خالد 1

2
 The Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing, 

Op.cit, pp01-10.   



 االطــار النظــري للتدقيــق الداخـــلي  :الفصــــل األول
 

 37 

II– تضارب يتجنب وأن ،منحاز غيرويكون  بالحياد داخليال المدقق يتصف أن يعني ذلك :الفردية الموضوعية 
 .اموضوعي   الى أداء واجباته ومسؤولياته أداء  ، الذي قد يضعف قدرة المدقق عالمصالح

III- يعيق قد ماكل  المعنية، األطراف إلى تفاصيلال عن اإلفصاح يجب: الموضوعية أو يةستقاللاإل معوقات 
 .المعوقات إختافب تختلف اإلفصاح هذا طبيعة أن  ب العلم مع الموضوعية، أو يةستقالاإل
 

حرفية و  بمهارة التدقيق مهام ؤدىت   أن يجب :الواجبة المهنية العناية وبذل والمهارة حترافباإل يتعلق معيار :ثالثا
 :، ويشمل هذا المعيار على ثاث معايير فرعيةا زمةال المهنية العناية يتوخ   مع
I– لكي  ا زمةالالمهارة المهنية  :يقصد بها معا خرىالمعرفة والمهارات والقدرات األ :(الحرفية)المهنية  المهارة

ثبت المدقق مهارته بالحصول على الشهادات والمؤهات المهنية ، وي  فع اال   مسؤولياته أداءي المدقق الداخلي يؤد
 . المناسبة

II- أي   ،عليه يكون أن المتوقع والمهارة العناية مستوى بذل الداخلي المدقق على يجب: ال زمةال المهنية العناية 
 .الخطأ عن العصمة يعني ال ا زمةال المهنية العناية بذلإن   قتدار،واإل التبصر من معقول بمستوى تحليال

III- عن خرىاأل اءاتهوكف همهارت ،ارفهمع ور منيط أن داخليال مدققال على يجب :المستمر المهني التطور 
 .من خال تكوينات ودورات تدريبية ومهنية لتحديث معارفه المستمر المهني التطوير طريق

 

 التنفيذي الرئيسيجب على  :الداخلي التدقيق عملية وتطوير الجودة تأكيد وتحسين يتعلق برنامج معيار :رابعا
بما  ،وتحديد فرص التحسين فيه طور ويحافظ على برنامج يضمن تحسين جودة التدقيقي   أن الداخلي للتدقيق
وضمان  بشكل عام ؤسسةإضافة القيمة وتحسين عمليات الم إتجاهب اوأن يكون مصمم   ،كافة أوجه النشاط يغطي
  :عمل التدقيق الداخلي مع المعايير والقواعد األخاقية، ويشمل أربعة معايير فرعية وهي إنسجام

I- جودة العمل وتقييم تأثير ل المستمرة مراقبةاليقتضي هذا المعيار  :جودة البرنامج متطلبات تأكيد وتحسين
 .ؤسسةداخل وخارج وحدة التدقيق الداخلي والم بالماحظات من األخذمن خال البرنامج المطبق للجودة 

II- بالغ إعداد   .اإلدارة سومجل االعلي إلدارةل الجودة وتحسين تأكيد برنامجب المتعلقةتقارير وال النتائج وا 
III- رئيسلل يجوز ال :".الداخلي التدقيق لمزاولة المهنية الدولية للمعايير وفق ا إجراؤه تم" تعبير إستخدام 

 التدقيق لممارسة المهنية الدولية اييرمع عم قيتواف داخليال التدقيق نشاط أن  ب اإلفادة الداخلي للتدقيق التنفيذي
 .هذه إفادته دتؤي ودةالج ينوتحس دتأكي برنامج نتائج كانت إذا إال   ،الداخلي

IV- التوافق عدم شأن من يكون عندما اإلدارة ومجلسالعليا  إلدارةل :بالمعايير دالتقي عدم حاالت عن اإلفصاح 
  .هأعمالو  الداخلي التدقيق لنشاط الكلي النطاق على يؤثر الدولية قد والمعايير المهنة أخاقيات مبادئ مع
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 1 :وتتمثل هذه المعايير في اآلتي :باألداء معايير تتعلق -خامسا
I- ةيفع الب داخليال دقيقالت أنشطة ديري   أن للتدقيق التنفيذي الرئيس على يجب: ادارة نشاط التدقيق الداخلي 

دارة الحوكمة عمليات وكفاءة يةفع الساهم في ي  و  للمؤسسة مضافة مةقي قتحقي انلضم  ، ويضموالرقابة المخاطر وا 
 :وهي فرعية معايير تةس هذا المعيار

 اتعلى المخاطر، وذلك لتحديد أولوي خطط مرتكزة عللتدقيق وض ييجب على الرئيس التنفيذ: التخطيط -1
 .المؤسسة أهداف عنشاط التدقيق الداخلي، بما يتماشى م

 واردبلغ خطط نشاط التدقيق الداخلي والمي أن ي  لللتدقيق الداخ ييجب على الرئيس التنفيذ: التبليغ والموافقة -2
والموافقة تدقيقها وذلك ل ،إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ،تغييرات مرحلية هامة فيها أي  ، بما في ذلك لهَّا ا زمةال

 .عليها
 موارد التدقيق الداخلي مناسبة وكافية ي من أن  لللتدقيق الداخ ييجب أن يتأكد الرئيس التنفيذ: إدارة الموارد -3

 .لتحقيق الخطة المعتمدة فع ال ها بشكللستغاإوويتم توظيفها 
نجازالكفيلة بتوجيه و : اتجراءالسياسات واإل -4  .مهام التدقيق الداخلي ا 
 اتالجه عمعلومات وينسق النشاطات مي أن يتبادل اللللتدقيق الداخ يينبغي على الرئيس التنفيذ: التنسيق -5

ات المرتبطة بمجال أعمال نشاط التدقيق، وذلك لضمان ستشار الخارجية والداخلية التي تقدم خدمات التأكيد واإل
 .زدواجية الجهودإعمال وتافي لأل ا زمةالالتغطية 

  أن يقوم بصفة دورية بإبا الداخلي دقيقللت ييجب على الرئيس التنفيذ :ومجلس اإلدارة لياإبالغ اإلدارة الع -6
 ،للخطة الموضوعة له وفق اتدقيق الداخلي عن غرض وسلطة ومسؤولية وأداء نشاط ال س اإلدارةاإلدارة العليا ومجل

والحوكمة  ةتعلقة بالرقابايا المت الهامة للتعرض للمخاطر والقضحتماالعلى اإل  ل ذلك اإلباتمشأن ي بويج
 .خرىوغير ذلك من المسائل األ حتيالومخاطر اإل

II - عمليات تحسين في واإلسهام بتقييم الداخلي التدقيق نشاط يقوم أن يجب: عمل التدقيق الداخلي طبيعة 
دارة الحوكمة  :منظم، ويضم المعايير الفرعية التالية منهجي أسلوب إتباع خال من وذلك والرقابة، المخاطر وا 

قتراحو  بالمؤسسة الحوكمة تقييم الداخلي قتدقيال يشمل نشاط :الحوكمة -1  .لتحسينها المناسبة التوصيات ا 

، تحسينها في همايسو  المخاطر إدارة عمليات فاعلية تقييم الداخلي التدقيق طنشا على يجب :المخاطر إدارة –2
 يف ةالرقابي وابطالض ةوفاعلي ةكفاي ىمد يمتقي داخليال دقيقالت اطنش ىعل يجب المخاطر تقييم نتائج ضوء علىو 

 :يلي ما تقييم ذلك ويشمل المعلومات، ونظم غيلالتش اتوعملي ةمالحوك واحين فمختل

      .والتشغيلية المالية المعلومات وسامة موثوقية -أ
                                                 

1
 The Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing, 

Op.cit, pp11-18.  
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     .األصول حماية -ج         .بالمؤسسة والبرامج العمليات وكفاءة فاعلية -ب

 .والعقود اتجراءواإل واللوائح واألنظمة بالقوانين يدقالت -د

 من ةفع ال رقابية وضوابط اتإجراء على الحفاظ في المؤسسة الداخلي التدقيق طنشا يساعد أن يجب :الرقابة -3
 .فيها المستمر التحسين وتعزيز وكفاءتها فاعليتها تقييم خال

III - مهام لكل عمل خطة وتوثيق ويرطبت الداخليون المدققون يقوم أن يجب :الداخلي التدقيق مهام تخطيط 
 :، ويظم المعايير الفرعية التاليةلهَّا المخصصة والموارد توقيتها نطاقها، ،مةهالم أهداف تتضمن التدقيق

 .تدقيق مهمة لكل المنشودة هدافاأل تحديد يجب: التدقيق مهمة أهداف -1

 .منها المنشودة هدافاأل لتحقيق اكافي   التدقيق مهمة نطاق يكون أن يجب :التدقيق مهمة نطاق -2

 ا زمةال والكافية المناسبة الموارد الداخلي المدقق حددي   أن يجب :التدقيق لمهمة ال زمةال الموارد تخصيص -3
 .التدقيق مهمة أهداف لتحقيق

 مهمة أهداف لتحقيق لعم برامج وتوثيق ويرتط الداخلي المدقق على يجب :التدقيق مهمة عمل برنامج -4
 .اهيلع ىتجر  تعديات أي   علىو  ،بتطبيقها البدء قبل العمل رامجب على المصادقة ويجب، التدقيق

IV- المعلومات وتوثيق وتقييم وتحليل بتحديد الداخلي المدقق يقوم أن يجب :الداخلي التدقيق مهام تنفيذ 
 :، ويشمل هذا المعيار المعايير الفرعية التاليةالمهمة أهداف لتحقيق ا زمةال الكافية

 .التدقيق مهمة تنفيذ في عليها عتماداإل يمكن والتي ا زمةالو  والمفيدة الكافية المعلومات ديتحد -2

         .مييوالتق ليالتحل -1
  .التدقيق مهمة ونتائج اتإستنتاج لتأييد المعلومات يقتوث -1
 .العمل طاقم وتطوير جودته وتأكيد هأهداف تحقيق لف  يك   بما مناسب، شكلب يقالتدق اممه علىف اإلشرا –2
V- ويشمل هذا المعيار المعايير الفرعية التاليةالمهام نتائج تبليغ الداخلي المدقق على يجب :النتائج يغتبل ،: 
 ونطاقها المهمة تلك أهداف التدقيق مهمة بنتائج المتعلقة التبليغات تشتمل أن يجب: التبليغ مقاييس -1

 .بها المتعلقة العمل وخطط بشأنها المقترحة والتوصيات إليها التوصل تم التي اتستنتاجواإل

  .المناسب الوقت يف تصدر وأن وكاملة اءةبن   ةز موج واضحة وعيةموض ةدقيق تكون اتيغالتبل جودة -1

            .والسهو الخطأ حاالت -1
 " يالداخل يقدقالت ةلمزاول ةيالمهن ةيالدول للمعايير وفق ا راؤهإج مت" :تعبير إستخدام –2

 .الدولية المعايير ،المهنة أخاقيات بمبادئ التقيد عدم حاالت عن اإلفصاح -1
 .المعنية األطراف إلى التدقيق مهمة غ نتائجوتبلي نشر -6
 .بها وموثوق الصلة ووثيقة ومفيدة كافية بمعلومات النتائج مدعومة كونت أن يجبو  العامةية الكل راءاآل –7
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VI-  قالتحق لتكف ةمتابع اتإجراء عبوض يلداخال للتدقيق يالتنفيذ الرئيس يقوم أن يجب: نجازر اإل سي  متابعة 
 عن المترتبة المخاطر قبلت قد اإلدارة وأن   ،فع اال تطبيقا تطبيقهما مت دق اإلدارة ذهاتتخ يالت اتجراءاإل أن   من
 .ا زمةال اتجراءاإل إتخاذ عدم

VII- العليا اإلدارة أن   يلداخال للتدقيق يالتنفيذ الرئيس يعتقد دماعن :للمخاطر العليا اإلدارة قبول مسألة حسم 
 هعلي بيج ة،للمؤسس ولمقب غير ىمستو  عتقادهإب يكون أن مكني   المتبقية المخاطر من ىمستو  بقبول قامت قد
بالتوافق و للتدقيق يالتنفيذ الرئيس عدم الوصول إلى حل، فعلى وفي حال، العليا اإلدارة عم المسألة تلك اقشين أن

باغه باألمر توجه إلى مجلسوالمع اإلدارة العليا   .اإلدارة وا 
  

 أدائهاتنظيم وظيفة التدقيق الداخلي ومنهجية : المبحث الثالث
، السبب الذي جعل من في المؤسسة فع الالداخلي كأداة تعمل على خلق جو رقابي  مع تزايد الحاجة للتدقيق  

إدارة بحرية، وبذلك تكون  ولياتهامسؤ و  هاأعمال إنجازب لهَّاإدارة التدقيق الداخلي تتمتع بمكانة تنظيمية تسمح 
برفع جميع التقارير المتعلقة بتدقيق المهام المطلوبة مسؤولة أمام اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة التدقيق الداخلي 

 .وعة والمعتمد عليها مسبقا من قبلهماوالموض
 

 :إدارة التدقيق الداخلي :المطلب األول
يدل وجود إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة على قناعة مجلس اإلدارة والمسؤولين على مختلف المستويات   

 . ا مالعمليات المنجزة، والتصحيح في حالة وجود قصور  ل ه يجب القيام بتدقيق دوريأن  العليا، من 
 

الداخلي على مجموعة من المقومات  التدقيق إدارة قومت :الداخلي التدقيق إلدارة يةساساأل المقومات: أوال
 1:ها تتمثل في اآلتيإحتراموالواجب 

I- أحد هو الوظيفي ستقالاإل هذا اإلدارات، باقي عن تام إستقال في الداخلي التدقيق إدارة تعمل أن يجب 
 يكفل امم   ،العليا اإلدارة أمام مباشرة   ولةؤ مس الداخلي التدقيق إدارة إن  ف ذلك وعلى كفايتها، ومصدر قوتها أركان
 .بسرعة الداخلي التدقيق إدارة توصيات تطبيق

II- بحقوقها علم على اإلدارات جميع وتكون صريحة، سلطات على ابناء   الداخلي التدقيق إدارة تعمل أن يجب 
 .معي ن بروتين ذلك في تتقيد أن دون والدفاتر العمليات جميع تدقيق في وسلطاتها

III- حتى وذلك ،أخرى إدارات اتإختصاص في أصا تدخل أعمال الداخلي التدقيق إدارة إلى يسند أن يجب ال 
 .الوقت نفس في التدقيقو  األداء بين الداخلي المدقق يجمع ال

                                                 
 .823مرجع سابق، ص ،بنها بجامعة المفتوح التعليم مركز 1
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IV-  حتى  أخرىموظف غائب تابع إلدارة  أي  موظف بإدارة التدقيق الداخلي محل  ل أي  ينبغي أيضا أن يح  ال
 .ولو كان ذلك بصفة مؤقتة

 
 المجال تتناول الداخلي التدقيق وظيفة إن   :الهيكل التنظيمي للمؤسسة في التدقيق الداخلي إدارة مكانة: ثانيا

 ألنظمة التحسينية اتقتراحاإل بتقديم اإلنشائية النواحي ثم هاألصول الوقائي وكذلك المؤسسة في التقييمي
ا إداري   الداخلي التدقيق إدارة تتب عو  للمؤسسة، العليا للمستويات رقابية أداة ويجعلها يتسع مجالها إن  ف المؤسسة،
 مدى من تتحقق مهنية خبرة من لهم بما الداخلي التدقيق فموظفي، مباشرة بصفة للمؤسسة لعلياا اإلدارة اوتنظيمي  
 وبالتالي ،للمؤسسة العليا اإلدارة تصدرها التي والقرارات السياسات تطبيق من المؤسسةب التنفيذية اإلدارات إلتزام
 قمة إلى الداخلي التدقيق تبعية وتحقق ،تنفيذية إدارة ي  أل اتابع   الداخلي التدقيق كوني أن اتنظيمي   يجوز فا

 :هما ميزتين، للمؤسسة التنفيذية الرئاسة
I- التدقيق نتائج عن والتقرير الرأي تكوين في والموضوعية يةستقالواإل الحياد . 

II- المؤسسة أنشطة أوجه لكافة الكاملة والتغطية الشمول تحقيق.                  
تكون مربوطة بشكل مباشر مع و  ،الداخلي بشكل تام تدقيقال رةاإدية إستقالراعى ين خال هذا يجب أن مو   

صدار التعليمات ووضع الضوابط و التي اإلدارة العليا  صدار و  األنظمةمن مسؤولياتها متابعة أمور المؤسسة وا  ا 
  1.بشكل جيد ضمان تنفيذ التوصيات جلمجلس اإلدارة ألبتكون مرتبطة  ، كما يجب أنةستراتيجيالقرارات اإل

 :التالي الشكل خال من الداخلي التدقيق دائرة أو قسم موقع يظهر أن ويمكن
 الداخلي في المؤسسة التدقيق موقع(: 01) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجمع العربي للمحاسبين  ،نشرة إلكترونية أهمية التدقيق الداخلي في الحد من الغش،عماد الحانوتي، : المصدر
 .03، ص2002أيار  ،05العدد  القانونيين،

                                                 
 . 03، ص2002أيار  ،05العدد  المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ،نشرة إلكترونية أهمية التدقيق الداخلي في الحد من الغش،عماد الحانوتي،  1

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة العليا 

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة التنفيذية

 التدقيق الداخلي
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 لجنة وتتكون ،التدقيق بلجنة عليه يطلق ما إنشاء نحو مؤسساتال من الكثير في متزايدة اتإتجاه هناك أن   إال     

 يزيد امم   ،الداخلي التدقيق وظيفة على اإلشراف بغرض وذلك ،تنفيذيينال غير اإلدارة مجلس ضاءعأ من التدقيق
 كلما الداخلي التدقيق وقسم التدقيق لجنة بين العاقة زادت وكلما اإلدارة، عن الداخلي التدقيق قسم يةإستقال من
 األقل على ولةؤ مس التدقيق لجنة تكون أن ويجب والتقدير، الفحص في والموضوعية يةستقالاإل توافر إحتمال زاد

 جميع إعتماد يتم أن ويجب ،(المشرف) الداخلي التدقيق قسم رئيس ومكافأة وترقية، توظيف، على اإلشراف على
 قسم وضعم بذلك فيكون ،التدقيق لجنة طريق عن الداخلي التدقيقب الخاصة اتجراءواإل والمعايير السياسات
 1 :كالتالي للمؤسسة التنظيمي والهيكل الداخلي التدقيق للجنة وفق ا الداخلي التدقيق

 
التدقيق للجنة وفق ا العملية الناحية من الداخلي التدقيق موقع(: 01) رقم الشكل  

 
 
 

   
 

 
 
 

  
، الدار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، اإلتجاهات في الرقابة والمراجعة الداخلية وآخرون، السوافيري رزق فتحي :المصدر
 12ص، 2002

 
 مجلس أعضاء من هم التدقيق لجنة أعضاء أن   ذلك يكون، أن يجب ما عن اكثير   يختلف قد العملي الواقع ن  إ   

 قسم على إشرافهم عملية يجعل مما ،مؤسسةال خارج خرىاأل المسؤوليات من الكثير ولديهم تنفيذيينال غير اإلدارة
 تحت العملية الناحية من تكون الداخلي التدقيق أقسام فإن   لذلك نتيجة بمكان، الصعوبة من اأمر   الداخلي التدقيق

 الداخلي التدقيق لقسم ةدارياإل المساءلة شارك فيت  ما  عادة التدقيق لجنة أن   ، إال  العليا لإلدارة ةدارياإل المساءلة
 هذا عمل جداول إعتمادوب الداخلي التدقيق قسم على المشرفين وفصل توظيف، إعتمادب وذلك العليا اإلدارة مع

 .العليا اإلدارة في بالمشاركة الداخلين المدققين أداء تدقيقو  مصروفاته وموازنة التوظيفية خططه وكذلك القسم

                                                 
1

 .13بق، صاالسوافيري وآخرون، مرجع س فتحي 

 لجنة التدقيق  مجلس اإلدارة

 اإلدارة العليا 

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة التنفيذية
 

 التدقيق الداخلي
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  :الداخلي التدقيق إدارة ولياتؤ مسو  اتإختصاص: ثالثا

 على الداخلي التدقيق إدارة قدرة على يؤثر للمؤسسة العليا لإلدارة اوتنظيمي   اإداري   الداخلي التدقيق إدارة تبعية إن    
 1:بالمهام التاليةالقيام  التدقيق إدارة ذلك يجب على يتحقق وحتى ،عملها أداء في موضوعية تكون أن

I- حماية على القائم الداخلية الرقابة نظام تأثير لتأكيد المائم الوقت في الداخلي التدقيق إدارة أعمال أداء 
 .وممتلكاتها المؤسسة أصول

II- المؤسسة أهداف وتحقيق اإلنتاج كفاءة تحسين إلي يتؤد التي البرامج وتنفيذ نطاق تحديد. 

III- باألنشطة العمل تحكم التي يةم سَتندال والدورات اتجراءاإل ،السياسات ،النظم تطبيق مدى من التأكد 
 .الموضوعة هدافاأل تحقيق على اتجراءواإل السياسات هذه تطبيق وأثر المؤسسةب ةداريواإل المالية ،اإلنتاجية

IV- إتخاذ عند ةدارياإل المستويات لمختلف يةساساأل البيانات توفير في المعلومات نظام كفاية مدى من التحقق 
 .المقررة والصاحيات السياسات حدود في التصرفات سامة مدى ومن القرارات

V- بيانل ،المؤسسةب خرىاأل األنشطة مختلف على تؤثر التي يةم سَتندال والدورات اتجراءواإل السياسات تقييم 
قتراحو  متهائما مدى  لتحقيق األنشطة بهذه العمل ري  س ولتحسين التدقيق يةفع ال لتحقيق تعديات من يلزم ما ا 
                 .للمؤسسة العامة هدافاأل

VI- على اإلدارات هذه قدرة ومدى ،للمؤسسة التنظيمي للهيكل المكونة المختلفة اإلدارات بين التعاون تأكيد 
 .المخططة هدافاأل تحقيق على يساعد وبما ويسر، بسهولة المتاحة المعلومات تبادل

VII- النتائج أفضل لتحقيق للمؤسسة الخارجي المدقق مع والتنسيق التعاون . 

VIII- هاعلى جميع مستويات إدارتهاوتقديم تقرير عن مدى  ؤسسةتقييم الرقابة والمخاطر ذات الصلة في الم.  

IX-  المكلف بالمسؤولية إدارتها بشكل سليم من قبل الموظفجميع مخاطر تتم  أن  التأكد من. 

X-  ضافة قيمة للمات الجهات الخإحتياجتلبية  .ؤسسةاضعة للتدقيق وا 

XI- المفاجئ الجرد أعمالب القيام إلى باإلضافة واألصول والمخازن الخزائن من لكل السنوي الجرد أعمال تدقيق 
 .الموضوعة التدقيق لبرامج طبقا  

XII- ا زمةال التقارير ورفع ذلك في المفوضة من الجهة تكليف على ابناء   خاصة فحص عمليات ةبأي   القيام. 

XIII- الداخلي التدقيق أعمالب القائمين مهارات وتنمية إختبار . 
                                                 

1
 .125-126، ص صمرجع سابق ،بنها بجامعة المفتوح التعليم مركز  -راجع      

  - L. Denis Desautels, and Others, Internal Audit In changing management culture, Office of the Auditor General, 

Canada, 1992, pp09-10. 
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 الموارد وتطوير ختيارإل الداخلي بتأسيس برنامج التدقيق يقوم رئيس :إدارة شؤون موظفي التدقيق الداخلي :رابعا
 1:علىوفر تي يجب أن وهذا البرنامج الداخلي التدقيق لوحدة البشرية

I- من دارته إفراد أوتقوم مباشرة بتوظيف  للمؤسسةواجهة  الداخليتعتبر التدقيق  المؤسساتبعض : التوظيف
توظيف من التقوم ب المؤسساتتعيين ذوى الخبرة، بينما بعض  أوالعامة  المحاسبة الجامعات والكليات وشركات

 نيفضلو معظم رؤساء التدقيق  أن   إال  وفى النهاية يتم توظيف الشخصيات الامعة والمرموقة،  المؤسسةداخل 
 .الخبرة العلمية والعملية الواسعة ويموظفيهم ذ

II- الداخليين قينتطوير المدقرئيسية لتدريب و  أسباب أربعهناك : برامج التدريب:  
 .الموظفين الحالين أداءتحسين  -ب                    .الموظفين الجددتدريب  -أ
 .الوظيفير يتعزيز التطو  -د.          الخاصة الوظيفية المهام معالجة -ج

III- قيق ولذلك حد العوامل لفاعلية عملية التدأ هي وأقسامها المؤسسةبمعرفة المدققين  ن  إ: تطوير الموظفين
 أن  ، حيث الداخليديد من المميزات للتدقيق مختلفة بشكل مؤقت له الع أقسامفي بعض الموظفين  دوران إن  ف

 .العمل واقع من تصوراتهم تحديثو  مختلف بشكل أنفسهم المدقق يحصل على فرصة إلظهار
IV- في تتمثل من فوائد لهَّاما ل   ةمؤسسبالنسبة لل يةأساس هاأن   إال ،ليست جديدة فكرةالهذه : اإلشراف: 
 .تقوم بتحسين معنويات الموظفين -8
 .المؤسسة أهدافتحقيق  فيبشكل سريع والمساهمة  اإلدارةثقافة ستيعاب إتساعد الموظفين الجدد على  -2
 .يةساساأل األسئلةتحسين جودة وكفاءة التدقيق بطريقة غير رسمية عن طريق تقديم ردود سريعة على  -3
V- مؤهات علمية  أفضلالحصول على  إلىيسعى الداخلي  مدير التدقيق: التدريب والتوظيف والتطوير أفاق

 يبحث وعليه فهو. المهنية الشهادات في الرغبة مدى يدركون هموأن   المؤسسةحال التوظيف من خارج  فيخاصة 
 .وظائفهم أداء على تساعدهم سوف التيو  يكسبون مهارات أكثر أفرادأيضا على 

VI- ن  أالموظفين هم المورد األكثر أهمية، و  أن   أوضحوامعظم رؤساء التدقيق الداخلي : قياس رضا الموظفين 
وظيفة التدقيق هو تطوير موظفين ذو دوافع، ووالء، موثوق بهم والقادرين على  فيالموارد البشرية  أهدافأحد 

الموظفين بمدى جودة بيئة العمل، والمكافآت  إهتمام ويمكن قياس رضا الموظفين من خالالعمل في فريق، 
صنع القرار، ومضمون العمل، وكفاية التدريب، والصفات والقيم األخاقية للفريق  فيومشاركة الموظفين 

 .تتصاالاإلو 
VII-  للمعايير متثالواإل عليها متفق أهداف وتحقيق أداءه، لتوثيق موظف لكل األداء تقييم يلزم: األداءتقييم 

 :رئيسية وظائف عدة يخدم األداء وتقييم المتعارف عليها،
                                                 

1
 L. Denis Desautels, and Others, Op.cit. pp25-46.  
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 على التعرف في الموظفين تقييم ويساعد اءة،البن   والتعليقات األداء تقييمات خال من :الموظفين تطوير -1
 .التحسين اتإجراء أو التدريب من لمزيد توصيات ويقدم اإلدارة توقعات مع مقارنة أدائها مستويات كيفية

 لصنع اأساس يوفر وبالتالي الموظفين، أداء لقياس ثابتة معايير التقييم في عملية ستخدمي  : اإلدارة قرارات -2
عاوات كل و  تحديد رواتب إلى مدخا   روفوهذا ما ي الفردية الخبرة ومستويات الموظفين، بين نسبية تصنيفات

 .موظف في المؤسسة
 وتطوير الجودة، وضمان لإلشراف، الشاملة العملية مكونات من عنصر هو التقييم: المهنية المعايير -3

 لكل األداء تقييم إجراء ينبغيلذلك  ،معايير معهد المدققين الداخليينب لتزاماإلمدى  ويوضح التدقيق موظفي
 وظفم أي   أو ،المدير مساعد قبل من العام مدار على دوري وبشكل قسم التدقيق الداخلي قبل من سنويا موظف
 .ؤسسةممن المناسب 

 
 يةقتصاداإل ةلمؤسسا أهدافي لتحقيق أساسالتدقيق الداخلي محرك : خامسا

I- الداخلي في تسيير موارد المؤسسة دور التدقيق: 
في  وكفاءتهايتها فع المن قيامها بدورها ومدى  لتأكداالموارد البشرية  إدارةتدقيق  هدف إن   :الموارد البشرية -1

 ويساعد التدقيق ،المرجوة هدافاألوبالتالي البلو  إلى  هاأهداففي تحقيق ؤسسة هذا المورد، ومساعدة الم إدارة
مجاالت  ثم   ومن ،الضعف في أدائهانقاط لتحديد نقاط القوة أو  اإلدارةعلى تقييم ممارسات وأداء تلك  الداخلي

 1 :يليالموارد البشرية ما  إدارةتدقيق  إستخداممؤشرات ، ومن أهم أو التحسين ستفادةاإل
 .يترتب على ذلك نتائج سلبية وغير متوقعة األداء مماوجود فجوة في  -أ

 .وبالشكل المطلوب األولوياتحسب  هدافاألوالبرامج الموضوعة لتحقيق  واألنشطةعدم تنفيذ السياسات  -ب
تغير في  أوالقوانين  إصدارمثل  ،هدافاألقد تؤثر على تحقيق  أوظهور متغيرات في البيئة الخارجية تؤثر  -ج

 .خصائص سوق العمل
مثل  ،ةفع الالبرامج غير ال أو األنشطة تقليل تكلفة أوالموارد البشرية ومحاولة التخلص  إدارةارتفاع في تكلفة  -د

 .الخ.... المثالتكلفة التوظيف على سبيل 
مالية، فاألولى هي تلك الثروات الباطنية  أخرىتنقسم هذه الموارد إلى موارد طبيعية و : الموارد المادية -2

 هدافمعظم األ ن  ألأما الثانية فهي رؤوس األموال ، الخ...الحديد المستخرجة أو المستعملة كمواد أولية كالبترول،
 ال ،ومن أجل المحافظة على هذه الموارد مالية،ات العتبار والسياسات والقرارات يستحيل النظر إليها بمعزل عن اإل

ا في المحافظة متحتان مركزا  أكثر أهمية ويعتمد عليه وظيفتين تاأصبح ، حيثالتخطيط والرقابة الماليةمن  بد  
 ، ثما  نه فعنم تحقيقنوما تة نة المطبقننداريات اإلنة الخطط والسياسننرفنمعوارد، و ننة وتسيير هذه المنل المؤسسو نعلى أص

                                                 
 .82، ص2002، دار المريخ، الرياض، اقتصاديات الموارد البيئيةفيشر أنطوني،  -1
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وتقديم الماحظات  ،تصحيح األخطاء سواء العفوية أو العمديةات وأسبابها ومدى إمكانية نحرافتسجيل اإل
ذا لم يتوفر شرط الرقابة على الموارد المادية تظهر مشاكل ة، عد  من خال مختلف التقارير الم   ألصحاب الشأن وا 

  .موجودات المؤسسة إختاسعديدة منها 
 دقتها، ،متهائما ومدى الضرورية، المعلومات وتكامل توافر مدى على الرقابة يةفع ال تتوقف :نظم المعلومات -3

ستخدامو  منها ستفادةاإل يمكن بحيث تنظيمها وضوحها، ومدى سامتها،  المؤسسات المناسب، فقدرة الوقت في هاا 

عن طريقه  والذي التسييرية الرقابة عملية لترشيد يأساس رعنص يعتبر والجيدة الضرورية المعلومات توفير على
 تحليلها، ،البيانات توفير على تعمل التي الوسيلة التسييرية المعلومات أنظمة تعتبر ، كماأهدافهاتحقق المؤسسة 

 .ةفع الو  كفؤة رقابة نظام وجود يصعب وبدونها المعنية، اإلدارة إلى وتوصيلها تخزينها،
1 :يالتال النحو على الرقابة عمليةالمعلومات في  توفر نتيجة تحقيقها يمكن التي الفوائد ومن أهم  

  

 .العامة اإلدارة أعمال على الرقابية للعملية الضرورية المعلومات توفر -أ

 .المستقبل في وتصحيحها المشكات لمعالجة يةأساس قاعدة فرتو  -ب

 .الداخلية ونظام إدارة المخاطر والحوكمة الرقابة نظام وكفاءة يةفع ال مستوى رفع -د
II- وتفعيل العالقات مع المتعاملينلمؤسسة ل التدقيق الداخلي: 
المؤسسة بحكم نشاطها تحتاج إلى سيولة من أجل : في تحسين العالقة بين المؤسسة والبنك تدقيقدور ال -1

 بين وسيط مالي هاإعتبار ب البنوك إلى عادة لذلك تلجأ المؤسسة وغيرها، يةستثمار واإل االستغاليةتها اتمويل عملي

 تدقيق الداخليوتظهر أهمية الها، رؤوس األموال وبين الذين يوفرون الذين هم في حاجة إلى يينقتصاداإل األعوان
في التقارير التي يصدرها المدققين حول وضعية المؤسسة ومن خالها تحدد هذه األخيرة قيمة التمويل الذي 

وبعد الفحص والجرد يظهر الخطأ  ي ام سَتندو  الثابتة والتأكد من وجودها مادي ااألصول  بتدقيق القيام عندتحتاجه، ف
 تدقيق الخاص بتمويل األصول الثابتة، كما أن   ستثمارفبذلك تستطيع المؤسسة طلب قرض اإل ،أو النقص فيها

عن تستطيع طلب قرض االستغال لتغطية العجز الناتج  ،األصول المتداولة والوقوف على نقاط القوة والضعف
 .دقيق لألصول المتداولةالفحص ال

بداء رأي محايد تدقيق  إجراء إن   :في تحسين عالقة المؤسسة بإدارة الضرائب دور التدقيق الداخلي -أ  إتجاهوا 
 ،لمالي ونتيجة نشاطهاها تعبر بصدق ووضوح على الوضعية الحالية للمؤسسة ومركزها االقوائم المالية على أن  

ة المحددة المالي مؤسسة، فبعد تقديم المؤسسة لقوائمهامديرية الضرائب في فرض ضرائب على هذه الا يساعد كثير  
 ى رأسنوعل اتنناح الشركننلى أربنة عننرائب المفروضننالض مننحجد ننرة بتحديننذه األخيننتقوم ه ،ةننها للمديريننة نشاطنننتيجل

                                                 
في المؤسسة االقتصادية،  فع الالتسيير ال ، الملتقى الدولي األول حولفع النظم المعلومات كأداة للتسيير المصطفي بلمقدم، حنان بن عاتق، زهيرة صاري،  1

 . 80-02ص.، ص2/02/2002-3كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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وبالتالي تفادي المؤسسة  ،إليراداتكزيادة التكاليف وتخفيض ا تهرب جبائي من حدوث تدقيقمنع اليكما  ،المال
 1.التهرب إكتشافمن المتابعة الجبائية من المديرية أو حتى القضائية في حاالت 

التي يصعب وقد يكون  هناك بعض المخاطر في المؤسسة :صالح التأمينمل الداخلي خدمات التدقيق -ب
عن وذلك  ،المخاطرنتائج المحتملة لهذه تخفيض  اإلدارةفرض الرقابة عليها، في هذه الحالة تحاول  مستحيا  
       : طريق

            .الرقابية اتجراءاإلزيادة  *
 .التأمين ضد الخسائر الممكنة *
 كل وتقدير المخاطر النسبيةكَ  (الهيكل التنظيمي) دراسة التنظيممن خال  بتحديد حجم المخاطر دققيقوم الم   
بحسب المستويات النسبية للمخاطر بحيث يتم فحص األنشطة التي  هاترتيبلتي تتعلق باألنشطة المختلفة، و ا

وهو مقدار  األولعاملين،  أساسللمخاطر النسبية على  دققويتوقف ترتيب الم، تنطوي على مخاطر أكبر أوال  
وقد يصعب قياس المخاطرة بمقاييس  ،وقوع تلك الخسارة فعا   إحتمالهو  والثاني ،الخسارة التي يمكن حدوثها

مقياس للمخاطرة ما هو إال مجرد تقدير يتوقف على حجم  أي   كثير من الحاالت، ويجب أن نعلمنقدية في 
ثم يتم  ،تقدير مبدئي للمخاطرة على ضوء ما لديه من معلوماتبوضع  عادةدقق المعلومات المتاحة، ويبدأ الم

بعدها بوضع قوم وبعد تحديد المخاطر وقياسها ي، على معلومات إضافيةتعديل هذا التقدير كلما تم الحصول 
، وبهذه التأمينلدى مصالح  خطط تقلل من تكاليف تلك المخاطر، والتي ال تستطيع المؤسسة تحملها يؤمن عليها

ستثمارالتكاليف و  يلتقل الخطوة األخيرة تستطيع المؤسسة ها هدافأتلك األموال في مشاريع تساعدها في تحقيق  ا 
 .بشكل كفء

III- يةقتصادلمؤسسة اإلا أهدافتحقيق في  دور لجان التدقيق: 
: هاأن   على التدقيق لجان  (AICPA)القانونين للمحاسبين األمريكي المجمع عرف :التدقيق لجنة تعريف -1
 وعاقتهم عملهم ومناقشة الخارجين دققينالم ختيارإل وذلك التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء من تتكون لجنة"

 2." الداخلية الرقابة ونظم المالية القوائم لفحص اإلدارة مع
 دققالم بين الوسطاء يمثلون نذيييفتنال غير اإلدارة مجلس أعضاء من تتكون مجموعةفلجنة التدقيق هي   

قتراحو  دراسة عن فضا   ،بينهم فيما والعاقة منهم كل أعمال تنظيم في الداخلي دققوالم اإلدارةو  الخارجي  ما كل ا 
 الفعلي والمركز المالي للواقع المعلومات تمثيل مدى حول الصادقة الصورة إعطاء إلى يؤدي أن شأنه من

 .للمؤسسة
                                                 

 .87-85ص ، صمرجع سابقمبادئ وأسس المراجعة علما وعمال، عبد الفتاح الصحن،  1
، تخصص التخطيط (غير منشورة)أطروحة دكتوراه ، -التجارب الدولية ضوء على- لجزائرا في المالية للمراجعة متكامل إطار نحوصديقي،  مسعود 2

 .852-853ص ص، .2002االقتصادي، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 يمكن موضوع محدد معيار يوجد ال عنيبم خاص، شكلالمؤسسات  في التدقيق لجان من لجنة لكل: دورها -1
 متعلقة تكون أن الضروري من وليس ،الممارسات أفضل لتوفير أدلة توجد ذلك ومع دورها، لتحديد هإستخدام
 1 :كاألتي التدقيق لجنة دور فيها ويتمثل ،ةمعي ن بمؤسسة

 الضروري من يكون هأن  ف للمجلس توصيات وعمل التدقيق الخارجي ليةعم فحص :الخارجي التدقيق عملية -أ
 :القيام بما يلي

 .أدائه تقييم أساس على الخارجي دققبالم حنفاظاإل ومدى األتعاب،تعيين، عزل،  *
 .كلكَ  المالي العام خال العمل وبرامج وطريقته الخارجي التدقيق خطط في النظر *
    .سليم بشكل معالجتها يتم ستقالاإل هذا تفسد التي األمور كلو  ،مستقل الخارجي دققالم أن   من التأكد *
 .الخارجي دققوالم اإلدارةالمنازعات بين  حل   *
 :يلي بما والقيام بها المتعلق دققالم وتقرير هافي النظر يجب :المالية القوائم -ب
 حذفيَ  لم هوأن  عليها،  اإلدارة مجلس موافقة وضمان ،العليا اإلدارة مع ونشرها هاإعتماد قبل المالية القوائم دراسة *

  .مضللة المالية القوائم تكون أن حذفها عن ينتج ،نسبية أهمية ذات مبالغ أو معلومات أو بيانات أي   القوائم هذه من

 .فيها ستخدمتا   التي المجاالت وتقدير المستخدمة المحاسبية السياسات في النظر* 
 .المساهمون يحتاجها التي للمعلومات السنوي التقرير توفير مدى تقدير *
 .المالية التقارير في للتحريف مجال هناك كان إذا فيما النظر *
 .الميزانية تاريخ من الاحقة واألحداث الطارئة األمور عن تقرير *
 :من خاليتمثل دورها  :الداخلية الرقابة نظام -ج
 كفايةو  ،الداخلي التدقيق برامج من كل كفاية مدي من للتأكد وذلك الداخلي التدقيق إدارة أعمال وتقييم فحص *

 .بها القيام المنوط بالمهام للوفاء دارتهل إعم فريق
 الفحص ونطاق ،المؤسسة في التدقيق الداخلي عمل خطة ودراسة الداخليين، دققينالم يةإستقال من التحقق *

 حلقة اللجنة وتكون الداخليين، دققينالم يةإستقال تأكيد شأنها من مقترحات أي   وتقديم عنها، تصدر التي والتقارير

 .الداخليين دققينوالم اإلدارة مجلس بين ما الوصل

 مع ،الداخلية الرقابة نظام كفاية بخصوص رأيهما على للحصول الداخلي والمدقق الخارجيالمدقق  مع التشاور *
  .لهَّا اإلدارة ستجابةإ ومدى المدقق الخارجي قدمهاي   التي الجوهرية التصويبات تدقيق

    .التدقيق الداخلي فاعلية وكفاءة مدى على اللجنة تقدير *
                                                 

 .201-818ص ، ص2001اإلسكندرية،  ،، الدار الجامعيةوالمديرين التنفيذيين اإلدارةحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس محمد مصطفى سليمان،  1
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 على يؤثرالذي بدوره  ،الداخلية المراقبة نظامل التطبيق الجيد في حالة عدم الخاصة التقارير على الحصول *
 .المالية القوائمشفافية 

 أوجه يدعم هوأن   ،المؤسسةب المخاطر دارةإل فع ال نظام وجود التدقيق لجنة تضمن أن يجب: المخاطر إدارة -د
 هاوأن   ،السليمة المهنية الطرق مع يتفق بما تتم المخاطر إدارة أن   التدقيق لجنة تضمن أن يجبكما  الرقابة،
 1 .القرار إتخاذ آليات مع ومتماشية العملية الممارسات مع متكاملة

 2:من خال يتحقق هذا الدور: الدائم والتوافق المرونة -هم
 دعاءاتإ على دوالر   إكتشاف وأ منع على قادرة ةمؤسسال أن   لضمان الموجودة اتجراءاإلو  النظم على اإلشراف *

 .الغش
 .يهمعل بالضرر يعود غش أو أخطاء أي   بكشف اللجان قيام خال من األسهم حملة مصالح حماية *
 .حياله اتإجراء ةأي   وتقييم عنه خروج أي   عن ملخص تقرير وتلقي األخاقي السلوك دليلتدقيق  *
ا تحقيق ا التدقيق لجنة تطلب قد :الخاص التحقق -و  مع تساقاإل عن المسؤول من أو ق الداخليالمدق من خاص 

 حساسة مشاكل إكتشاف إلى حاجه هناك تكون حينما، خارجيين خبراء أو الخارجي المدقق أو واللوائح القوانين
 3 .معتادة غير مجاالت في تحدث أن يمكن الخاصة التحقيقات هذه وأن نطاقها في تقع
 4 :تظهر هذه العاقة من خال :التدقيق بلجنة التدقيق الداخلي وظيفة عالقة -3
 تفعيل الداخلية، الرقابة اتإجراء تقييم المخاطر، تقدير) تسييربال المتعلقة أنشطتها ألداء المائمة البيئة توفير -أ

 .(ةالمؤسسمع  المتعاملين بين العاقة وتعزيز
      .التدقيق الداخلي لوظيفة المادي والتدعيم البشري التأهيل -ب
    .الداخليالمدقق  إستقال تدعيم  -د
    .والخارجي الداخلي المدقق بين التنسيق تفعيل -ر
 .عليه والموافقة التدقيق الداخلي برنامج فحص -ز

لمؤسسة ا أهدافلتحقيق  التدقيق الداخليإدارة  مع تعاوني بشكل العمل التدقيق لجنة علىفإن ه  باإلضافة   
 :يلي ما يخص فيما وهذاية قتصاداإل
 .المؤسسة في للتدقيق الكلية هدافاأل يخدم بما التدقيق الداخلي خطة توجيه -ف

                                                 
المؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات ، الشركات حوكمة منظومة إطار في وأطرافه الحسابات تدقيق ميخائيل، حنا أشرف -1
،  2005سبتمبر 26الخاصة، القاهرة،  الدولية المشروعات مركز ،(تدقيق الشركات الصناعية -تدقيق المصارف والمؤسسات المالية  -تدقيق الشركات )

 .80ص
 .822، صمرجع سابق، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمين السيد احمد لطفي،  -2
 .22محمد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص -3
 .870ص سابق، مرجع ،صديقي مسعود -4
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 الموافقات وتوثيق التدقيق الداخلي لتقارير إدارة الدوري بالتدقيق وتقوم تصادق أن التدقيق لجنة علي يجب -ك
 بتنفيذ الداخليين المدققين قيام من للتأكد ،ولياتهؤ ومس التدقيق الداخلي وصاحيات أهداف ي نتبَ  التي ،ةدارياإل
 .هامهم بشكل جيدم
 إجراءوجداول  التدقيق الداخليإدارة  أهدافو  لغايات السنوي بالتدقيق تقوم أن التدقيق لجنة علي يجب -ل

 .المالية والموازنة التوظيف وخطط ،التدقيق
 .تدقيق الداخليالعملية  بنتائج التدقيق لجنة إعام التدقيق الداخليإدارة  مدير علي يجب -م
 .سنويا األقل على واحدة مرة التدقيق لجنة خاصة مع اتإجتماع حضور الداخلي التدقيق إدارة مدير على -ن
يها، فهذه إل تقاريره رفع خال من وهذا ،التدقيق للجنة رقابية آلية بتوفير قومي بدوره التدقيق الداخلي أن   كما  

 المخاطر، بإدارة تعلقي فيماوفي الوقت المناسب  ،المائمة المعلوماتتمنح لجنة التدقيق  داةالتقارير تعتبر أ
، وهذا صاحياتها ضمن يدخل ما وكل المؤسسة أنشطة يةفع الو  كفاية مدى الداخلية، الرقابة نظامية فع الو  كفاية

 . أهدافها المسطرةكله من أجل الوصول بالمؤسسة إلى 
 الذي يمنحه دورال  إن   :بالمؤسسة التسيير فعيلت الداخلي في تدقيقال إدارة ولياتؤ ومس مهام تحديد -4

ولتحقيق  ،تين في التسييرلمنشودا والكفاءة يةفع الال لتجسد يأساس كمحور أتيي الداخلي تدقيقلل المصالح أصحاب
 وتتسم واإلفصاح الشفافية من عالية درجة ذات مالية قوائم على الحصول أجل من المؤسسات على يتعي نذلك 

ا قبوال  محاسبة المقبولة ال طبيق معاييربت تقوم أنيجب  ،بالمصداقية  من بد   ال عمالاأل هذه تنفيذ ولضمان ،عام 

دارةو  الخارجيين مدققينوال اإلدارة مجلس على يشتمل المتكامل والمهني دارياإل التنظيم وجود ، الداخلي تدقيقال ا 
 1:يلي ما مراعاة اإلدارة على فرض الذي األمر

 مصالح مديري مع اإلدارة مجلس وضعه في يتعاون وأن ،الداخلي تدقيقلل محكم نظام ؤسسةالم لدى يكون أن -أ

 .الداخلي تدقيقال إدارة النظام هذا تنفيذ يتولى وأن ،ؤسسةالم

 العضو مباشرة يتب عو  بها ةدارياإل القيادات من ويكون ؤسسةبالم متفر  ولؤ الداخلي مس تدقيقال إدارة يتولى -ب

 لجنة اتإجتماع جميع بحضور ويقوم اإلدارة مجلس رئيس مع والتشاور مباشرة تصالاإل له يكون كما المنتدب،

 .تدقيقال
 على المنتدب، العضو من بقرار المالية معاملته وتحديد الداخلي تدقيقال إدارة مدير وعزل وتجديد تعيين يكون -ج

 .لتدقيقا لجنة موافقة شرط
 .وجه أكمل على عمله أداء من تمكنه التي ا زمةال صاحياتال الداخلي تدقيقالمسؤول إدارة ل -د

                                                 
كلية  والتجارة االقتصاد في دراسات مجلة ،بنغازي بمدينة الشركات الصناعية في الداخلية المراجعة أداء تحكم التي المعاييرالحفيظ البدري،  عبد مسعود 1

  .823، ص2002، ليبيا، 23-22االقتصاد، جامعة قار يونس بنغازي، مجلد
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لى اإلدارة مجلس إلى سنوي ربع تقرير ا الداخلي تدقيقال إدارة مدير يقدم -ر  ؤسسةالم إلتزام مدى عن تدقيقال لجنة وا 

 .لنشاطها المؤسسة والقواعد القانون بأحكام

 مهام ،أهداف من خاله كل من دحدي ؤسسةالم إدارة مجلس من ومكتوب ومفصل واضح قرار يصدر -ك

 .ساعديهوم مديرها سماالداخلي و  تدقيقال إدارة وصاحيات

جراءو  ونظم وسائل لتقييم أدوات وتقنيات وضع إلى الداخلي تدقيقال هدفي -و دارةو  الرقابة الداخلية اتا   المخاطر ا 

 .سليم نحو على بهاحكم تسيير الم  ال قواعد تطبيقمن أجل ؤسسة الم في

جراءو  نظم وضع يتم -ي  أن على ،ؤسسةالم تواجهقد  التي للمخاطر ودراسة تصور على ابناء   الداخلي تدقيقال اتا 

 وتقييم متابعة تحديث يتم وأن ،ؤسسةالم ومديري الحسابات ومراقبي اإلدارة مجلس وتقارير بآراء ذلك في ستعاني  

 .دوري بشكل المخاطر تلك
 

 الداخلي التدقيق دارةالوصف الوظيفي إل :المطلب الثاني
وتختلف درجاتهم  تربطهم عاقة تعاونية فيما بينهم ،يشمل على مجموعة من الموظفين الداخلي تدقيققسم ال إن    

 :لشكل اآلتيل وفق اذلك  توضيححسب مستوى صاحياتهم وكذا مسؤولياتهم، ويمكن 
 

 الهيكل التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي(: 03)رقمالشكل 
 
 الرئيس 

 ق الرئيسيقالمد
      المدقق المساعد        

 ،تطبيقي نظري مدخل الداخلية والمراجعة الرقابةمحمد سمير الصبان، وآخرون، على  عتمادالباحث باإل إعداد: المصدر
 .882، ص ، 1996اإلسكندرية، الجامعية، الدار

 
 لمواصفات يجب التطرق أوال   ،بنوع من التفصيل الداخلي على الهيكل التنظيمي إلدارة التدقيقوقبل التعرف   

  .الداخلي التدقيق إدارةفي  بالعمل نالقائمو  التي بجب أن يتصف بها
 

 المهام بتنفيذ الداخلي التدقيق إدارة قيام أن   شك ال :الداخلي التدقيق إدارةفي  بالعمل القائمين مواصفات: أوال
 المواصفات هذه وتتمثل الوحدة هذه داخل بالعمل للقائمين المواصفات من مجموعة توافر ضرورة يتطلب السابقة
 1:يلي فيما

I- التدقيق مجال في مناسبة عملية خبرة إلى باإلضافة المستمر والتدريب المناسب العلمي التأهيل. 
                                                 

1
 .822مرجع سابق، ص ،-النظرية والعمليةالناحية  –علم تدقيق الحسابات  عبد اهلل، خالد أمين -راجع      
 .126-127مرجع سابق، ص ص، بنها بجامعة المفتوح التعليم مركز -             
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II- للمهنة القوانين المنظمة مثل التدقيق بعمل ،المتصلة والتشريعات بالقوانين واإللمام العملية بالروح تشبعال 
 .والضرائب الشركات وقوانين

III- دراكه ،اإلنتاجية البيانات وتحليل وتصنيف تجميع على بمقدرته الداخلي المدقق يتمتع أن األمر يقتضي  وا 
 .المؤسسةب العمليات دقة على الوقوف له يتيح بما ةالداخلي رقابةال لنظام التام
IV- قتراحو  النتائج لكافة ار  قد  م   اإداري   تفكيره يكون أن  .المديرين طبقة تفعل كما التحسينات ا 
V- المستجدة الظروف مع نفسه يكيف أن ويستطيع إنشائي بمنهج امتمتع   لاستطاع اومحب   ادؤوب   يكون أن 

 اوقادر   زمائه مع امتعاون   يكون نوأ ،المختلفة   العمل ونظم الفنية النواحي أو اإلنتاج محيط في سواء ،والتطورات
 .خرىاأل اإلدارات مديري مع حسنة بعاقات حنفاظاإل على
VI- بينها والتنسيق رتباطاإل مدى يرى حتى ،وأنشطتها المؤسسة عمليات بكافة الداخلي المدقق إهتمام. 

VII- تجنب على يعمل بل ،األخطاء يتصيد أن الداخلي المدقق وظيفة مهام من ليس :أي   ااء  بن   يكون أن 
 .حدوثها
VIII- واإلدارة واإلحصاء قتصادوالحقول ذات الصلة مثل اإل تخصصالالتطورات في حقل  ةواكبم. 

IX- وأصوله للتدقيق فهميجب الحديثة،  اتهاتجاهإل اتتب ع  م المحاسبة في معلوماتال عمق من به تحليال بجانب. 
X- قتدارا  بكل وضوح و  ةوكتابعلى التعبير بها تحدث ا  ةقدر وال ةلغالمن  تمكنال. 

XI- من حيث األولويةة مصلح أي  فوق  عملالضع مصلحة و ، الغير ضميره اال سلطان عليه نفسال ةداسي. 
XII- تأثر باآلخرينوعدم ال ،الوفاءحاضر البديهة،  ،ةيقظالبعد التأكد واليقين،  إال   ةداشهال عدم : أي  ة ناماأل. 

XIII- تمسك بآداب وسلوك المهنةالو  عملالفي  صخااإلو حي الضمير ال. 
XIV- ع بهااقتناإلفهم طبيعتها و  بعد عملية إال   أي  على  ةوافقالم عدم.  
XV- تدقيقال محل المؤسسة أسرار فظحو  نةاماأل. 
 المحيطة والتغيرات الظروف أثر دراسة ناحية من عمالاأل رجل بنظرة الداخلي المدقق يتمتع أن يجب وحقيقة  

 يتحمل وأن البعض، بعضها المنتجات تلك بين اوتنسيق   اإرتباط   هناك أن   أساس على ،المؤسسة منتجات على
 والتنفيذية اإلنتاجية اإلدارات مستويات بخدمة يقوم فهو والتنفيذية اإلنتاجية اإلدارات من كل لخدمة وليةؤ المس

  .المنتجات من المؤسسة إنتاجية ورفع تحسين إلى تؤدي التي التوصيات تقديم طريق عن ،والخدمية
 

لذلك بشكل صحيح  قسمعلى رئيس وحدة التدقيق الداخلي إدارة ال يجب: الداخلي إدارة التدقيق رئيس دور :ثانيا
 1:عليه القيام بالمهام التالية ينبغي

I-  راءنإجال نة من خنالمؤسس ةنأنشط انلهَّ رض ني تتعنالتة نالينعالر ناطنالمخ ديدننللتحة ننل السنويننط العمنع خطنضو  
                                                 

1
 Internal Audit Manual, University of California, USA, 26/07/2013, pp74-76.  
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  .الخ...ةيستشار ، ومشاريع الخدمات اإلنظم المعلومات ،وتدقيق الحسابات، لتزامتشغيلية، اإل ،عمليات مالية

II- هاإتباع يتم والممارسات الداخلي للتدقيق المهنية المعايير أن   ضمان. 

III- للمؤسسة السنوية الخطط خال من وتنفيذها ةإستراتيجي خطة وضع يتم أن ضمان. 

IV- لتدقيقل السنوية للخطط فع الال تنفيذلل ومخصصة وكافية مناسبة والبشرية المالية الموارد أن   من التأكد. 

V- عدادو  الميداني، والعمل تخطيط التدقيق، أن   من تأكدال  ،الداخلي التدقيق لمعايير وفق ا تتم والمتابعة التقارير ا 
 .اتتم شهري   خرىاأل يةساساأل والضوابط المالية البيانات تقارير نأو 

VI- التي والخارجية الداخلية للمشاركات الداخلي التدقيق إلدارة الجودة ضمان سياسة على والحفاظ عتماداإل 
 .الداخلي التدقيق إدارة وضعتها

VII- تقاسم ينبغي ، وعادةالتدقيق جهود في زدواجيةاإل لتجنب الخارجيين ققينالمد مع التنسيق مدى تحديد 
 :دورية لذلك اتإجتماع وعقد الطرفين، كا يعرضها التي العمل وأوراق التدقيق خطط

 . المحددة والميزانيات التشغيل خطط ضمن هدافاأل تحقيق يمكن -1
 .للقياس قابلة هدافاأل تكون أن ينبغي -2

 .الداخلي التدقيقالبشرية لدائرة  الموارد من اتحتياجواإل تتصاالاإلتحديد مسار  -3

VIII- الداخلي التدقيق لعمليات فع الوال المناسب الوقت في نتهاءاإل ضمان. 
 

 1:ام التاليةمهالرئيسي بأداء ال المدقق يقوم: الرئيسي المدقق دور: اثالث
I-  المدققينمع  التدقيق أعمالالرئيسية وتنسيق  التدقيقاإلشراف على مهمة. 

II-  توجيههم وتدريبهمالمدققينالمسؤولية عن أداء ،.    
III-  لكل مهمة التدقيقوضع وتطبيق وتحديث برامج. 
IV-   ستقالقد تمت بموضوعية و  التدقيق أعمال التأكد من أن  .المدققينتامة من قبل  يةا 
V-   الداخلي التدقيقلمعايير  وفق اقد تمت  التدقيق أعمال التأكد من أن. 

VI- التدقيقالملفات وأوراق العمل في جميع مراحل  تدقيق. 
VII- الداخلي التدقيقمسودة التقرير ومناقشتها مع مدير  تدقيق. 

VIII-   الداخلي التدقيقيكلف بها من قبل مدير  أخرىة صاحية أي. 
IX- ةالداخلي الرقابة أنظمة على التعرف بهدف وذلك التدقيق موضوع واألنشطة للمجاالت ميدانية دراسة 

 .المنفذة
                                                 

1
 .266-268ص خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص -راجع      

 .130-131، ص صمرجع سابق ،بنها بجامعة المفتوح التعليم مركز -           
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X- اإلدارة مدير قبل من له لةوالموك   الخاصة بالمهام القيام . 

XI- المقترح العمل نجازإل ،المحددة الفترة ضوء في تنفيذه المقترح التدقيق برنامج في عمالاأل سير خطة تحديد 
 .افهخ   أو نةالعي   إختيار أو الفحص أسلوب في التفصيلية العمل طريقة تحديد سواء تطبيقه

XII- عليه يكون أن يجب وما ،للنشاط فهمه ضوء في وذلك ،زيارتها يتم التي لإلدارات العمل أسلوب تقييم 
 .اإلدارات بتلك األداء مستوى

XIII- مؤهاتهم، باإلدارة، العاملين إعدادب إحصاء مثل) ماليةوغير ال المالية واإلحصاءات البيانات تحليل 
 (.الخ...

XIV- التدقيق والمتعلقة بكل برنامج تدقيق بها الماحظات والتوصيات  أعمالتقارير دورية عن نتائج  إعداد
 .ها لمعالجة مثل تلك األمورإتخاذ الا زم

XV- مناقشة تلك التقارير مع مدير إدارة التدقيق. 
 

  1:بأداء المهام التالية مساعدالمدقق ال يقوم: مساعدمدقق الال دور: رابعا

I- تنفيذ مهمات التدقيق طبقا لبرنامج التدقيق الداخلي 

II- والتوصيات ومناقشتها مع المشرف  اتستنتاجوهذا بتجميع اإل ،يقوم بالتحضير لتقرير التدقيق الداخلي
ا المدقق مساعد  دور  فيصبح،بالنسبة للمهمات ذات الطبيعة الخاصة والمستوى األعلى من الصعوبة  التدقيق

 .دقق الرئيسيمن م رئيسيا في تنفيذ مثل هذه المهمات تحت إشراف مباشر

III- العمل ووضع التوصيات المتعلقة  المسح األولي للنشاط الخاضع للتدقيق لفهم وتحديد أسلوب أعمالالقيام ب
 .ات المتعلقة بالتدقيقإحتياجب

IV- التدقيق كما هو مخطط له أعمالللقيام ب ا زمةالت ات والقيود والوثائق والسجام سَتندتدقيق ال. 

V- ات حتياجعلى الوثائق وتحديد اإل التنسيق مع منسق إدارة الجهة الخاضعة للتدقيق بخصوص الحصول
 .لتنفيذ المهمة ا زمةال

VI-  للتدقيق ية وكفاءة نظام الرقابة الداخلي على النشاط الخاضعفع التقييم مدى. 

VII- اإلدارةرتيبه وتوثيقه حسب سياسات بملف أوراق العمل للمهمة وت حنفاظاإل. 

VIII-  لمؤسسةل ينممع جميع المنت تصالاإلالحفاظ على العاقات اإلنسانية ومهارات. 
  

                                                 
1

 .269-270ص عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص خلف 
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 الداخلي لية عمل التدقيقآ: المطلب الثالث
عتمادخطوات عمل واضحة و  إتباعمؤسسة يتطلب منها  ي  أهمية وظيفة التدقيق في الهيكل التنظيمي أل إن      ا 

لتدقيق فلوبالتالي  ،حرصا على دقة النتائج المتوصل إليها وأثر العملية على نشاط المؤسسة ،منهجية سليمة
نجاحها، وهذه الخطوات كالتاليإتباعخطوات عمل يجب   :ها في إطار تنفيذ المهمة وا 

 

 ،التدقيق لعملية سيخضع الذي النشاط إختيارب الداخلي التدقيق مهمة تبدأ :للتدقيق الخاضعة الجهة إختيار: أوال
  1:طرق وفق ثاث تمت تيوال ،ها ال تعتبر مرحلة بحد ذاتهاأن   إال  
I- التدقيق إلى خطة اإستناد   ،للتدقيق الخاضعة الجهة أو النشاط إختيار الطريقة لهذه اتبع   ويتم: المنظم ختياراإل 

 .السنة، والموافق عليها من طرف اإلدارة العليا بداية في وضعها يتم التي السنوية
II- أو  بشأن وضع معلومات على الحصول إلى العليا اإلدارة تحتاج قد: العليا اإلدارة طلب على ابناء   ختياراإل

 تدقيق أو التوقيع، على وشك محددة يةإتفاق تدقيق مثل فيها، رأي أو حكم إلى بحاجة هاأن   اإلدارة ترى ما، مشكلة
 .ما فاتورة قيمة لدفع اتمهيد   العماء أحد حساب

III- مساعدة المدقق  إلى الدوائر مدراء بعض يحتاج قد: للتدقيق الخاضعة الجهة طلب على ابناء   ختياراإل
 المطبقة الطريقة كانت اوأي   .إلدارتهم الخاضعة األنشطة لبعض الداخلية الرقابة نظام يةفع الو  كفاية لتقييم الداخلي

عادة النسبية األهمية حسب يحدد األولوية الداخلي المدقق فإن ،للتدقيق الخاضعة الجهة إختيار في  مهام جدولة وا 
 .المستجدات ضوء على إستمرارب التدقيق

 
طبق في حال كان مصدر التدقيق الداخلي هو مكتب خارجي هذه المرحلة ت   إن  : وقبول المهمة تصالاإل : ثانيا

بالمكاتب المتخصصة وطلب منها تقديم  تصالاإلمستقل مكلف بمهمة التدقيق الداخلي، ففي هذه المرحلة يتم 
 2 :وتتم هذه المرحلة بالشكل التالي، عروض القيام بمهمة التدقيق الداخلي

I- والحصول بدراسة أولية لنشاطها  بعد طلب المهمة من قبل المؤسسة المكاتب تقوم: الدراسة األولية للمؤسسة
طرق اإلنتاج وقنوات  تاريخها، إنتاجها، تنظيمها، ،شكلها القانوني ،أتهانش)مختلف البيانات والمعلومات على 

 توجيهية وفائدة أهمية ذات من المهمة الخطوة هذه وتعتبر (الخ...ات المحاسبية المتبعةجراءالتوزيع وكذا اإل

 خصوصية للمكاتب تحديد يتسنى خالها من التي يةساساأل النقاط على باإلطاع لهَّا تسمح كما للمكاتب،

 المديريات، نظام مختلف بين العاقة التنظيم، اللمجا) المختلفة المعلومات كل على الحصول المؤسسة، وبعد

   3 .تقوم المكاتب بتقديم العروض حينها (الخ …والعملية، التقنية القانونية التعليمات وكذا المحاسبة

                                                 
 .156-155ص ص سابق، مرجع الوردات، اهلل عبد خلف 1
 . 121ص داوود يوسف صبح، مرجع سابق، 2
 .61ص ،1111، ، الجزائر1، ديوان المطبوعات الجامعية، طالتطبيقالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى محمد بوتين،  -:  راجع  3

 .211، ص2228الشباب الجامعة، اإلسكندرية، ، مؤسسة "علما وعمال"المراجعة عبد الفتاح الصحن،  -            
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II- تقدم المكاتب عرض الخدمات الذي يوضح المهمة، الهدف، الفترة، موضوع التدقيق، : عرض الخدمات
 . الخ...طريقة القيام بالمهمة، التقارير أنواعها ومواعيدها، األتعاب وطريقة الدفع

III- في هذه المرحلة نميز حالتين :أو كتاب التكليف بالمهمة األمر:  
بمهمة التدقيق الداخلي، يتم  المكاتب المتعلق عرض ؤسسةفي حال قبول الم(: التعاقد)كتاب التكليف  -1

الذي يوثق ويؤكد المهام، ( المؤسسة)من طرف الجهة المكلفة بالتدقيق ( التعاقد)كتاب التكليف  إصدار
كل من إدارة المؤسسة والمكتب، المتطلبات الواجب على اإلدارة الصاحية، النطاق، التوقيت، مدى مسؤولية 

  . الخ...وطريقة الدفعتأمينها للمكتب التدقيق، التقارير الدورية الواجب إصدارها ومواعدها واألتعاب 
موظف ) الداخلي للمدقق للمؤسسة العامة اإلدارة قبل من يعطى تفويض عن عبارة هو :بالمهمة األمر -2

 وثيقة في يتمثل بالمهمة واألمرتدقيق، ال بمهمة الداخلي المدقق بقيام المعنيين ولينؤ المس يعلم والذي ،(بالمؤسسة
 لخدمات الطالب أن إلى اإلشارة تجدر كما، شفهي أمر شكل على يكون أوقد ،اتقريب   صفحة حدود في مكتوبة

  .للمؤسسة العامة اإلدارة غير يكون أن يمكن الداخلي تدقيقال
 
 يجب حيث الداخلي، التدقيق مهمة إلنجاح جدا   وهامة ضرورية المرحلة هذه تعتبر :والتخطيط الدراسة: الثثا

 هدافواأل مئيتا بما التدقيق مهمة ياتو أول لتحديد المخاطر، على مبنية خطة وضع المدقق الداخلي على
 1:تياآل خال من المرحلة هذه تنفيذ ويتم ،المسطرة

I- بالمهمة المكلف الفريق بين تدقيقه، سيتم الذي النشاط مقر في االفتتاح إجتماع عقد يتم :االفتتاح إجتماع 
 ،وشرح طبيعة المهمة، أسلوب التنسيق الطرفين بين العاقات ولىأ  اءنَ ب   يتم وفيه التدقيق، محل النشاط ومسؤولو

 2. صوالفحالتدقيق  لعملية الميدانية التهيئة وكذلك ،والمعلومات المطلوبة تصالاإل
II- تدفق المعلومات وأسلوب خرىاأل لنشاط وعاقته باألنظمةا على طبيعة العمل ومناخ للتعرف :زيارة الموقع. 

III- هن  أ إتمام مهامها بنجاح، إال   لهَّابما يحقق  التدقيق الداخلي بوضع الخطط المناسبة تقوم إدارة: التخطيط 
  :اهإعتبار  في اآلتية النواحي اإلدارة أخذت أن يجب التدقيق، خطة وضع عند

الهدف الرئيسي للتدقيق الداخلي مساعدة جميع موظفي المؤسسة على تأدية عملهم إن  : التدقيق أهداف -1
التي  والمعلوماتية، ويتم ذلك من خال قيام المدقق الداخلي بتزويدهم بالتحليات، التقويمات، التوصيات فع الب

 :ويتحقق ذلك من خال تدقيقهااألنشطة التي يتم بتهم 
 أو هامة أخطاء وجود إحتمال التدقيق مهمة أهداف تطوير ه عندإعتبار  في الداخلي المدقق يأخذ أن يجب –أ

 .أخرى مخاطر أي   أو ات الموضوعةجراءياسات واإلتقيد بالس   عدم حاالت أو إحتمال
                                                 

1
 The Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing, 

Op.cit, pp13-14.     
 .162ص سابق، مرجع الوردات، اهلل عبد خلف 2
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 اإلدارة قيام مدى من الداخلي المدقق يتأكد أن يجب لذلك الرقابية، الضوابط لتقييم وافية مقاييس وجود يتعي ن –ب
  .تحقيقها تم قد والغايات هدافاأل كانت إذا ما لتحديد المقاييس تلك بوضع

ذاو     افيةك غير أنها تبي ن إذا اأم   ،تقيميه في يستعملها أن الداخلي المدقق على يجب افيةك المقاييس تلك كانت ا 
 .المناسبة التقييم مقاييس لتطوير اإلدارة مع العمل الداخلي المدقق على فيجب

 .والرقابة المخاطر، الحوكمة إدارة عمليات على هامة تحسينات إدخال فرص -ج
 :، يجب أن يشمل ما يليهدافاأل لتحقيق كافيا التدقيق مهمة نطاق يكون حتى: التدقيق مهمة نطاق -2

 في بما بها، المتصلة المادية والممتلكات بها المعنيين واألفراد الصلة والسجات ذات والوثائق األنظمة دراسة –أ
 .أخرى جهات سيطرة تحت التي تكون تلك ذلك

 تحقيق إلى للتوصل كافي المهمة نطاق أن من على التحقق الداخلي المدقق يعمل أن يجب المهام تنفيذ عند –ب
ذا ما عليها، المتفق هدافاأل  تنفيذها، أثناء المهمة نطاق بشأن الداخلي المدقق لدى تحفظات أي   هناك كانت وا 

 .ال أم المهمة تلك في كانوا سيستمر إذا ما لتحديد بالمهمة مع المؤسسة التحفظات تلك يناقش أن فيجب

مع  متماشية ،الرقابية اتجراءواإل الضوابط من أن يتحقق أن الداخلي المدقق على يجب المهام أثناء في –ج
  .الهامة الرقابية والمشكات إلى المسائل يتنبه وأن، المهمة تلك أهداف

 والكافية المناسبة الموارد الداخلي تخصيص المدقق يحدد أن يجب: التدقيق لمهمة ال زمةال الموارد تخصيص -3
 ومدى طبيعتها تقييم أساس على المهمة لتنفيذ ينالا زم األفراد توظيف ويتم التدقيق، مهمة أهداف لتحقيق ا زمةال

 .لتنفيذها المتاحة والموارد توقيتها وقيود تعقيداتها

IV- وفق ا التدقيق فريق أعضاء مختلف بين عمالبتقسيم األ التدقيق برنامج يقوم :برنامج التدقيق الداخلي 
 للمدقق ويسمحواللقاءات،  اتستجواباإل برمجة األعضاء، تنقات تنظيم الزمن، وحسب وخبراتهم لمؤهاتهم

 وتحديد الزمن خال للمهمة العادي رالسيَّ  لضمانه عمل تتب ع على ويساعد مهمته، التفاصيل عن أدق بمعرفة
 :البرنامج ما يليالمستقبلية، وبجب أن يشمل  للمهمات امهم   امرجع   ويعتبر ،إليها التوصل التي تم المراحل

 موثق تقييم على مرتكزة تكون أن على ا،سنوي   األقل على الداخلي التدقيق نشاط لمهام خطة وضحأن ي –2
  .العملية هذه في عتباراإلب اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة توجهات تؤخذ أن ويجب ،للمخاطر

 ألراء بالنسبة خرىاأل المعنية والجهات اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة بلغي   أن المدقق الداخلي على يجب –1
 الخطة لتحقيق فع اال   اتوظيف   توظيفها ويتم وكافية مناسبة له ا زمةالالموارد  أن   التأكد منو  ،الداخلي التدقيق
 .اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة من قبل عليها لتدقيقها والموافقة ، وذلكالمعتمدة
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 تنسيقو  المعلومات تبادلو  ،الداخلي التدقيق نشاط بتوجيه والكفيلة ا زمةال اتجراءالسياسات واإل وضع -1
 نشاط أعمال بمجال المرتبطة اتستشار واإل التأكيد خدمات تقدم التي ،والداخلية الجهات الخارجية مع النشاطات
 .الجهود زدواجيةإ وتافي للموظفين ا زمةال التغطية لضمان وذلك التدقيق،

 
عتمادو  التدقيق برنامج إعداد مباشرة بعد المرحلة هذه تنفيذ يتم :الميداني العمل :رابعا وتمر   ،اإلدارة العليا من ها 

 :ات التاليةجراءمرحلة العمل الميداني من خال اإل
I- 1 :وذلك عن طريق الخطوات التالية :على التدقيق اإلشراف 
ورئيس القسم  المسؤولعلى كل مرحلة من التدقيق بالطريقة المناسبة بواسطة المدقق  اإلشرافيتم  أنيجب  -1

 .الداخلي التدقيق إدارةومدير 
قرار وثائق محددة وأوراق العمل كما هو مبين في سياسات إدارة التدقيق  -2 يلزم هؤالء الموظفين تدقيق وا 

 . الكفاءة والخبرة من المدققين أساسات وتوفير إرشادات عامة حسب الضرورة، على جراءالداخلي واإل
 أنالصحيحة لضمان  اكنهاأم فيباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للرئيس القسم والمدقق المسؤول وضع تدابير 

 .خطة العمل تمت فيالتواريخ المتفق عليها 
تخاذله و  المحدد الموعد فيتدقيق لل التقرير تقديم اإلدارة رئيس على يجب -3  .تأخير أي   بشأن إجراء أي   ا 
 .الموظفين كبارأحد  أو الفريق أعضاء أحد قبل من عمل ورقة كل تراجع أن يجب -2
 هذه ضفو  ي   أن ولكن ،عمل ورقة كلتدقيق  إلى بحاجة ليس المسؤول القسم والمدقق رئيس فإن وبالتالي، -2

 .مختص فريق أخر عضو إلى التدقيقات
II- األدلة الكافية تجميع خال من الواقع على برنامجال بتطبيق فريق التدقيق يقوم: تنفيذ برنامج التدقيق 

جراء، و التدقيق ملفات في والمائمة  اإلثبات أدلة جمع التدقيق بغرض تقنيات من وغيرها المقارنات ات،ختبار اإل ا 
حدث، وتختلف هذه ي قد إنحراف أو ةأو مخالف كلمش أي   عن والكشف المهمة، أهداف لتحقيق والمائمة الكافية

هناك  أن   طبيعة نشاط المؤسسة ونوعية الصعوبات التي يمكن أن يصادفها، إال   ختافا إلات تبع  جراءاإل
 2 :عناصر مرتبطة بأداء التدقيق هي

 مدى امقدم  المدقق  حددإي مرحلةال، بحيث في هذه التدقيق الداخليا من أركان ي  أساسا يعتبر ركن  : الفحص -1
التي تأكد  جميع األوراق وجودمن  التحققو والمحاسبية  المالية التأكد من مدى صحة العمليات إلى حاجته
 ومدى المحاسبي، امنة النظنسام ا،دفتري  ات نالعمليل هذه نفي تسجيالدقة  يتمثل في صنالفحدف من نوالهتها، نصح

                                                 
1
 Fatomata Nadiaye, Dagfinn Knutsen, Audit Manual, Office of Internal Oversight Services, New York, March 2009, 

pp72-85.   
 .145-146محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص ص -راجع  2

ص  ،2002 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية،الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوي الجزئي والكلي محمد السيد سرايا، عبد الفتاح الصحن، -         
 .226-221ص
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 .الداخلي الرئيسية للتدقيق األدلةتعتبر من  والتي ،العمليات الماليةات الدالة على حدوث م سَتندالقانونية صحة 

 والتشغيلية، ات المحاسبيةجراءوالحسابات، اإلة داريي للسياسات اإلنتقاديقصد بالتحليل الفحص اإل: التحليل -1
المقارنة والربط بين العاقات عن  إجراءالسجات والتقارير التي تقع داخل نطاق الفحص ويتطلب ، اتم سَتندال

األمور الغير طبيعية مثل وجود مبلغ دائن في حساب  إكتشافطريق بعض المؤشرات، وكذلك التمعن بقصد 
  .ليل بالتحقيق وليس هناك حد فاصل بينهماأصله مدين ويرتبط التح

عملية الفحص والتحليل ينتج من خالها للمدقق الداخلي مقدرة الحكم على مدى قوة النظام  إن   :التقييم -3
قتصادية و فع المما ينعكس على التقرير الشخصي الموضح لمدى كفاءة و  ،الموضوع ونقاط الضعف فيه  يةا 

وما لديها من تسهيات وأفراد بقصد ترشيد األداء وتطويره إذ  ،ر عليها المؤسسةتسي  ات التي جراءالسياسات واإل
قتراحولين و ؤ ة بآراء المسستعانيقتضي التقييم تجميع البيانات والمعلومات وتقصي الحقائق وباإل مع تقييم  ،اتهما 

نه قد يقابله مسائل فنية أ إال   ؤسسةعمل المدقق يمتد إلى جميع أنشطة الم ن  إ، وعلى هذا فاتقتراحاإلهذه اآلراء و 
  .خارج نطاق معلوماته يستطيع أن يستعين بالفنيين في هذه الناحية من داخل المؤسسة أو خارجها

ة حتى داريللطرق والنظم والقرارات اال وفق ابالسياسات المرسومة بأداء العمليات  لتزاميقصد به اإل: لتزاماإل  -2
يتحقق االنضباط بالتنظيم، فقد يتم التوصل إلى نتائج مرضية ومع ذلك يهم اإلدارة معرفة ما إذا كانت هذه 

 عليه زيارة المواقع من يتعي نالنتائج قد تحققت من خال الممارسة المصرح بها وبما يتماشى مع السياسات، إذ 
 كما أن إدارة التدقيق الداخلي ال تقتصر على المحاسبين والمدققين، ،1على اآلخرين عتمادوقت إلى آخر وعدم اإل

نما ي     .بجميع نواحي النشاط مكن أن تزود بقانونيين ومختصين في خصوصيات نشاط المؤسسة، هذا لإللماموا 

والتي تم  - عمل بأوراق هم،أعمال كافة بتوثيق التدقيق القيام فريق على يجبوباإلضافة للمهام السالفة الذكر    
 أوراق وتعتبر ،لهَّا داعمة ات ثبوتيةم سَتندو  بمعلومات ةمؤيد -بنوع من التفصيل في المبحث السابق لهَّاالتطرق 
 عن الناتجة التدقيق وتوصيات عملية ونتائج وتثبت وتعزز تدعم التي فهي التدقيق، مهمةعناصر  أهم من العمل
، همالباإل امهتهإ حالة في نفسه عن للدفاع للمدقق تعتبر أدلةها كما أن  ، المنجزة التدقيق أعمال من التدقيق أدلة

  :تتمثل في ما يلي التقنياتالمدقق الداخلي مجموعة من  يتب عوللحصول على هذه األدلة 

 القبض، كالفواتير، إيصاالت) عمله في المدقق عليها يعتمد التي والقرائن األدلة أنواع أكثر من :اتُمسَتندال -أ
والقانونية  الشكلية النواحي من فحصها على اتم سَتندال تدقيق في المدقق عمل ويتركز ،(الخ...الحسابية الدفاتر

 2.والتواقيع اتم سَتندال تزوير شخص أي   ستطاعةإب هألن ايقض   يظل أن وعليه والموضوعية،

                                                 
  .  12-11ص صمرجع سابق، ، أصول المراجعة الداخلية والخارجيةعبد الفتاح الصحن،  1

 .281ص سابق، مرجع ،-النظرية والعلمية الناحية - الحسابات تدقيق علم اهلل، عبد أمين خالد 2
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إثبات، إذ يمكن إعطاء دليل مادي يعتبر الجرد الفعلي من أهم وسائل الحصول على أدلة : الفعلي الجرد -ب
ات والمخزونات، وذلك من خال النتائج النهائية لعملية الجرد في جدول موقع عليه ستثمار على الوجود الفعلي لإل

 1.من األطراف القائمة بالعملية
 المسجلة المحاسبية والبيانات األرقام سامة من التأكد إلى جراءاإل هذا يهدف :الحسابي التدقيق -ج
 إال   الوسيلة، هذه بساطة ورغم. فقط الحسابية الناحية من وذلك المالية، والقوائم الدفاتر، الكشوف ات،م سَتندبال
 2.المحاسبي العمل مراحل من المختلفة لخطواتل الحسابية الصحة من التأكد من المدقق مكنضرورية ت   هاأن  
 عتبر أنجح الطرقت   كما المؤسسة، عن الخارجيين المتعاملين من مكتوب بيان على الحصول أي   :المصادقات -د

المبالغ  من للتحقق ستعملت   عليها، فهذه الطريقة عتماداإل مكناإلثبات والتي ي   أدلة على للحصول للمدقق المتاحة
 إختافعلى  البنوك حسابات أرصدة من والتأكد التحقق في كذلك تستعمل كما المستحقة للمؤسسة وللغير،

 3.الخ...لدى الغير بضائع حساب في المسجلة للبضاعة المؤسسة ملكية من التحقق وفي ،أنواعها
 توجيه طريق عن ،العميل من مكتوبة أو شفهية معلومات على الحصول يعني :العميل من اتستفسار اإل -ر

تعتبر  ولكن المجاالت، مختلف في العميل لدى العاملين إلى توجه ما اغالب   والتي له األسئلة مجموعة من المدقق
 فهي عرضة وبالتالي مستقل، مصدر من ليست لكونها نظر ا ،خرىاأل األدلة من صاحية أقل اتستفسار اإل

 4. العميل ألهواء وفق ا للتحيز

 معلومات بين مقارنات إجراء الوسيلة هذه تشمل :(الفحص التحليلي) المعلومات بين والربط المقارنات نظام -ف
 بين العاقات ودراسة المالية، وغير المالية بين المعلومات العاقات ودراسة السابقة، والفترات الحالية الفترة

 5:التالية هدافاأل تحقق الوسيلة وهذه المجال، في نفس مماثلة بمعلومات المعلومات ومقارنة المعلومات عناصر
 .أسبابها وتحليل ودراسة حدثت، جوهرية تغيرات أي   ماحظة* 
ات إتجاه أي   لتحديد بالبعض، وعاقة بعضها المالية القوائم عناصر ببعض الخاصة النسب بعض استخراج *

 :النسب هذه ومن أسبابها، ومعرفة عادية غير
         .المبيعات إلى إجمالي الربح نسبة -
  .المبيعات إلى صافي الربح نسبة -
      .الملكية حقوق إلى االقتراض نسبة -

                                                 
 .216ص سابق، مرجع صديقي، مسعود طواهر، التهامي محمد 1

  .16ص سابق، مرجع سرايا، السيد محمد 2

  . 261، ص2226، السعودية، 1جامعة الملك مسعود، ط ،-واإلجراءاتالمفاهيم والمعايير  -المراجعةخضير،  عيسى مصطفى 3

 .78ص سابق، مرجع وآخرون، الصحن، الفتاح عبد 4

 .117ص ،1116 اإلسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب ،والمراجعة المحاسبة في متقدمة دراسات ،سرايا السيد محمد الدهراوي، مصطفى الدين كمال 5
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 إنتظام مدى بدراسة األكثر أهمية يقوم من خالها المدقق مهام تعتبر من حيث :يُمسَتندال الفحص -ك
 1 :يتضمن والذي (يم سَتندال التدقيق)القيام بالفحص  طريق عن المحاسبية السجات

 المحاسبية لألسس والقواعد وفق ا سليمة بطريقة الدفاتر في ثبتتأ  قد الفعلية العمليات جميع أن من التحقق *
 .عليها المتعارف

 أحداث أي   عدم تسجيل يعني مما فقط، المؤسسة تخص الدفاتر في المثبتة العمليات جميع أن من التحقق *
 .فيها اطرف   المؤسسة تعتبر ال والسجات الدفاتر في مالية

 .داخلية أو خارجيةأدلة  كانت سواء سليمة اتم سَتندب مؤيدة الدفاتر في المثبتة العمليات جميع أن من التحقق *

السجات  ،للدفاتري الفحص السريع الخاطف نتقاداإل (التدقيق)يقصد بالفحص : ينتقادالفحص اال  -همم
( شاذة)مع توجيه عناية خاصة إلى ما تحتويه هذه الدفاتر أو السجات من مسائل غير عادية  ،الحساباتو 
ستخدامو   2.خبرة كافيةو هذا األسلوب يتطلب من المدقق مهارة خاصة  ا 

المالية  البيانات بين الممكنة العاقات دراسة خال من يتم المالية للمعلومات هي تقييم: ات التحليليةجراءاإل -و
 توقعات بالدفاتر مع المسجلة القيم مقارنة خالها من ويتم المالية، غير البيانات وبين وبينها البعض ببعضها
على  تتوقف ال طرف المدقق الداخلي من اإلثبات أدلة على الحصول عملية نإف ساساأل هذا ، وعلى3المدقق
 معقولية من إلى التحقق تهدف التي التحليلية اتجراءباإل القيام إلى تمتد بل ،فحسب المالية البيانات دراسة عملية
  .المدقق يقدرها التي القيمة ضوء في المالية البيانات بنود ألحد الدفترية القيمة

ة، وعادة معي نات ستفسار إلستجابة قد يحصل المدقق على إقرارات كتابية من اإلدارة لتأكيد اإل: إقرارات اإلدارة -ي
ن األمور الجوهرية عندما ال يمكن التوقع بشكل معقول أما يحصل المدقق على إقرارات كتابية من اإلدارة بش

 4.قلأالمتحصل عليها ذات نوعية  خرىة األكافية ومناسبة أو عندما تكون األدل أخرىوجود أدلة تدقيق 

III- طلب رئيس القسم وبشكل ي أنيجب  :الميداني العمل خالل قسم التدقيق الداخلي إدارة مع التواصل
ة مشكلة قد تتسبب التدقيق وأي   أهدافروتيني من الموظفين ونائب المدير بتقرير عن التقدم المحرز في تحقيق 

 مع عقده الذي يتم الرصد اتإجتماع خال ذلك يتم أن ويمكن ،المهمة أهدافهدف من  أي  في عدم تحقيق 
 رئيس قومييجب أن و  ،الهاتفي تصالاإل أو لكترونياإل البريد طريق عن أو المدير، ونائب القسم ومدير رئيس
 .التدقيق فريق واجههاي   قد مشكات ةأي   لحل ا زمةال التوجيهات بتقديم المدير نائب/ القسم ومدير

                                                 
 .262ص ،سابق مرجع الصبان، سمير محمد 1

 .  28-27ص ص ،سابق مرجع الدين، شهاب جمعة عبيد، حسين يحيى 2

 .111، ص1111 دار المريخ للنشر، الرياض، ،-مدخل متكامل-المراجعةألفين أرينز، جيمس لوبك، ترجمة محمد محمد عبد القادر الديسطي،  3

  .128ص ،سابق مرجع ،والتأكيد التدقيق في المعاصرة اتتجاهاإل  جمعة، حلمي أحمد 4
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IV- وذلك من خال :الميداني العمل أثناء للتدقيق الخاضعة الجهة مع التواصل: 
ات دورية مع الجهة محل التدقيق والتنسيق إجتماععلى كل من رئيس القسم والمدقق المسؤول جدولة  ينبغي -8

 .معها لتزويدهم بمعلومات كاملة عن التقدم المحرز في عملية التدقيق
جراءو يتم تدقيقها يوم بيوم،  التي األنشطةمنتظم مع موظفي  إتصالينبغي أن يكون فريق التدقيق على  -2  ا 

 .عملية تدقيق الداخلي أعماللجمع المعلومات ومناقشة وحل المسائل، وتسهيل  ال زمةات مخصصة إجتماع
V- بشأن إتفاق إلى والوصول التدقيق، تدقيقها بنتائج ي تمتالتالجهة  إعام منه الغرض :النهائي جتماعاإل 

 عنها كشف التي القصور أوجه لمعالجة المتخذة التصحيحية أو المخططة اتجراءوعرض اإل والتوصيات، النتائج
 .اإلبا  عملية عند تدقيقالمحل  للهيئة المشورة وتقديم الداخلي تدقيق

 
في  وتتمثل المهمة إنجاز في األخيرة عتبرت   مرحلةال هذه :ومتابعة التوصيات مهمةال عن التقرير: خامسا

 1:الخطوات التالية
I- أثناء هاإعداد تم التي المشاكل، وتحليل إبراز أوراق خال من التقرير هذا إعداد يتم :للتدقيق األولي التقرير 

 إعداد أساس عتبري   وهذا التقرير والمخالفات، اتنحرافواإل المشاكل كافة على تشتمل التدقيق، والتي برنامج تنفيذ
 .النهائي التقرير

II- التدقيق مهمة بتنفيذ قام الذي التدقيق فريق بين إجتماع عقد يتم :همأعمال المدقق األشخاص من الرد حق 
 إليها توصلوا التي والنتائج الماحظات الفريق بعرض يقوم جتماعهذا اإل وفي هم،أعمال المدقق واألشخاص

 بالرد همأعمال المدقق األشخاص يتدخل بعدها بشأنها، المقترحة إلى التوصيات إضافة ،لهَّا المؤيدة باألدلة ةمدعم
 كان إن انهيقدمو  التي اتنتقادواإل والتوضيحات التبريرات خال من والنتائج والتوصيات، الماحظات تلك على
  :حالتين في وتظهر الطرفين، بين نزاعات إلى ذلك يؤدي وقد، لديهم

 .النزاع ينتهي ومنه ةقوي إثبات أدلة المدقق يقدم -8
 .النزاع نقطة على المدقق يتنازل ومنه األدلة هذه تقديم على القدرة عدم -2

III- سواء النهائية صورته في من العمل يجب على المدقق الداخلي تقديم تقريره نتهاءلدى اإل :النهائي التقرير ،
ا م  أة، معي نكان دوريا أو حسب كل عملية يقوم بها، ففي الحالة األولى عليه أن يقدم تقريره في نهاية كل دورة 

م أله إرساله ويتم ،من تدقيق كل فرع أو كل قسم أو وحدة إنتاجية نتهاءالحالة الثانية يقدم تقريره بعد اإل
 المشكات لمعالجة المقترحة والتوصيات التدقيق، مهمة إلعامهم بنتائج المعنيين واإلدارة، ولينؤ المس

 .ااء  وبن   وواضح موضوعي التقرير يكون أن ويجب التدقيق عملية كتشفت خالأ  التي  تختاالاإلو 

                                                 
 .112، ص1111، اإلسكندرية، الدار الجامعيةالداخلية الحديثة،  راجعةوالم، الرقابة شحاتة السيد شحاتةعبد الوهاب نصر،  1
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ا يجب أن تتوفر فيه الشروط ولغرض أن يكون التقرير مفيد    ،المناسب الوقت في وتقديمه هإعداد يتم أنويجب    
 1 :التالية

يصالها إلى ذهن القارئ، فعليه إبراز النقاط إث يحوى على النقاط التي يرغب في يعتني بكتابته بحي أن -8
 .لهَّا ا زمةالالمهمة ووضع التوصيات 

حصاءات لغرض توضيح النقاط في التقرير -2  .أن يحوى التقرير على ما يجب من جداول وا 
ستجدت والتي إاألمور التي  ستعابإن القارئ من أن يوضح التقرير الغرض من القيام بكل مهمة ليتمك -3

 .ظهرت في التقرير

أن يوضح التقرير المدى الذي عمل بموجبه، فيوضح كل الخطوات التي قام بها بشكل تفصيلي كما يوضح  -2
 . التي لم تدخل في نطاق العملية خرىاألمور األ

 .   حوله اءبن   إقتراح أي  أن يبين التقرير النتائج التي توصل إليها المدقق الداخلي ورأيه فيها، وما إذا كان لديه  -2

  :من خال كل ما سبق فإنه على العموم يجب أن تقتضي عملية التدقيق الداخلي ما يلي   

          .   التخطيط الميداني والورقي -أ
 .     توصيل النتائج إلى مجلس اإلدارة -ب
       .  فحص وتقييم المعلومات التي تم التوصل إليها -ج
 .المتابعة لتنفيذ النتائج والتوصيات -د

القرارات وخاصة  إتخاذمن خال هذه الخطوات يمكن ماحظة الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في عملية   
 .ة منهاستراتيجياإل

IV- القيام الواجب التصحيحية التوصيات الداخلي مجموعة من المدقق إقتراح بعد :التوصيات تنفيذ متابعة 
 التوصيات، تلك بتنفيذ لتزاماإل مدى بمتابعة يقوم فإنه بمهمته، القيام أثناء سجلها الماحظات التي على ابناء   ،بها

 .اإلدارة عليها صادقت والتي المقترحة التوصيات كل عند تنفيذ المرحلة هذه وتنتهي
 .مواليال الشكل في الداخلي تدقيقال مهمة لتنفيذ الرئيسية الخطوات تلخيص نيمك فإنه سبق ما خال ومن   

 
 
 

  
                                                 

  .112-111ص ، ص2276، بغداد، 1، مطبعة الزمان، طالجزء األول، أصول التدقيق الحديثصبيح الطحان،  1
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 الداخلي تدقيقال مهمة إنجاز مراحل (:04)الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 :التالية ا على المراجعإعتماد   باحثال إعداد: المصدر
 الوراق، عمان، مؤسسة ،الدولية الداخلي التدقيق لمعايير وفقا والتطبيق النظرية بين الداخلي التدقيق الوردات، اهلل عبد خلف -

 .261-155ص ص، 1116
 .112، ص1111، اإلسكندريةالدار الجامعية، الداخلية الحديثة،  راجعةوالم، الرقابة عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة -
 الحديث، الجامعي المكتب ،والمراجعة المحاسبة في متقدمة دراسات ،سرايا السيد محمد الدهراوي، مصطفى الدين كمال -

 .117ص ،1116 اإلسكندرية،
- Fatomata Nadiaye, Dagfinn Knutsen, Audit Manual, Office of Internal Oversight Services, New 

York, March 2009, pp72-85.   

- The Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice of 

Internal Auditing, Op.cit, pp13-14.     
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 خالصة الفصل

 
ات تساعدها على تطبيق السياسات التسييرية المنتهجة، إذ جراءاألنظمة واإلتعتمد المؤسسة على مجموعة من   

المرجوة،  هدافتحقيق األ أجلمن مع بعضها البعض  إنسجامبتلتزم بسلسلة مترابطة من الحلقات الرقابية تعمل 
لمسطرة، وذلك من ها اأهدافساعد المؤسسة على بلو  ي، إذ أنه اتحلقة مهمة من هذه الحلق الداخلي التدقيق عد  ي  و 

 .تمتع بهايبية التي من إمكانيات في ذلك، ومن خال الطبيعة الرقا الداخلي التدقيقتوفر عليه يخال ما 
مجلس علت تابعة لإلدارة العليا و مكانة بارزة في تنظيم المؤسسة، فلحساسية هذه الوظيفة ج   الداخلي للتدقيقو    

يساعد على أداء  يةستقالاإلهذه الدرجة من و عن بقية الوظائف،  لهَّا يةإستقالهذا رغبة في تحقيق أكبر اإلدارة 
 صاحية وتحديد مدى األنظمة المختلفة للمؤسسةتقويم على تعمل حيث  ،هذه الوظيفة بشكل من الموضوعية

ضمان دقة البيانات المقدمة لإلدارة  أجلمن  اوهل هناك حاجة لتغييرها وتحسينه ،ات المطبقةجراءالسياسات واإل
يقومون ، وذوي كفاءة عالية، لهَّاة أصولها، لذلك ينبغي على الذين يقومون بهذه الوظيفة أن يكونوا مؤهلين ياوحم

 فيها، العاملين أداء وكفاءة األنظمة كفاءة مدى وتحديد للمؤسسة، الداخلية لألنشطة المستمر والتقييم بالفحص
باغه ذلك عن التقرير صياغة ثم ومن اإلدارة، وتوجيهات لسياسات تنفيذهم ومدى  ضوءه على لتتخذ لإلدارة، وا 

البحث  أجل، وهذا من خرىدائم باإلدارات األ إتصالعلى  إدارة التدقيقكما ينبغي أن تكون ، المناسبة القرارات
 . والتطوير المستمر يةفع العن الكفاءة وال
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االطار النظري لنظام  
 المعلومات المحاسبية
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 :يدتمه
لواقع المالي ل ودقيقة ، صحيحةةهو تقديم صورة موثوق لنظام المعلومات المحاسبيةالهدف الرئيسي  ن  إ     

في حل المشكالت  دارةاإلومساعدة  المثلى اإلدارية القرارات إتخاذة في مساهمال أجلمن  ،للمؤسسة يقتصاداإلو 
العمليات المستمرة واليومية المتعلقة بنشاطات  هو يعتمد في ذلك على جمع البيانات عنف، التي تواجهها
ويقوم  خر الوظيفية األ األنظمةتعتبر مخرجات  والتي( الخ...األجورعمليات الشراء، البيع، )المؤسسة 

 .معالجتها وعرضها في حسابات تتضمنها الوثائق المحاسبيةب
 إقتناءفي  رغبة المؤسساتو وجيا المعلومات، تكنولالمعتمدة على الواسع للنظم والبرامج  نتشاراإل عد  ي  كما     

العديد من المهام  أداءفي  اآلليالحاسب  ستخدامي إلأساس ة دافعلكترونيث النظم والبرامج اإلحدأوتطبيق 
 حمل بين طياته العديد منذا التقدم التكنولوجي الهائل قد ه ن  أال إوأدق،  والوظائف المحاسبية بصورة أسرع

لوجيا الحاسبات وتكنو  التطور في ألن   اة، نظر  لكترونيالنظم المحاسبية اإل حمايةتعلقة بأمن و المخاطر الهامة الم
مماثال  في  اكما لم يواكب ذلك تطور   مماثال  في الممارسات والضوابط الرقابية، االمعلومات لم يصاحبه تطور  

 .المؤسساتبمعرفة وخبرات ووعي العاملين 
 :ية التاليةساسرق في هذا الفصل إلى المباحث األيتم التطسبق س ماومن خالل    
  .ماهية نظام المعلومات المحاسبية  :األول المبحث -
  .نظام المعلومات المحاسبيةيات أساس :الثاني المبحث -
 .لكترونينظام المعلومات المحاسبية اإل :الثالث المبحث -
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 سبيةنظام المعلومات المحا ماهية :ولالمبحث ال 
القرارات المناسبة،  تخاذقيقة ونافعة وفي الوقت المناسب إلها بمعلومات دد  تحتاج المؤسسة لنظام معلومات يم     
أن تحدث  اأن هشتكون قادرة على مواجهة كل التغيرات التي من عدها على معرفة محيطها الخارجي و ما يساك

 .قع التنافسيها المو إكتسابت تؤدي إلى ووالها من جراء عدم إختالال
 نظام المعلومات :المطلب األول

 المصطلحات معاني أوال  التعرف على ينبغي أهم جوانبه، وتحديد المحاسبية المعلومات لنظام قبل وضع مفهوم   

 .المعرفي المجال هذا منها يتكون التي
    :النظام: أول

I- يذكر منها هناك العديد من التعاريف للنظام :مفهوم النظام: 
من هدف وهو يقوم بالتنسيق فيما يقوم بين الموارد المطلوبة  أكثرأو  احدمتكامل من هدف و  إطارهو  النظام" *

على نوع  عتمادأو طاقات وذلك باإل تالالآوالموارد قد تكون خامات أو  إلى مخرجات، المدخالتلتحويل 
 1".النظام

بينها تسمح مجموعة نظم فرعية مترابطة فيما " : هكما تم تعريف النظام من وجهة التقارب النظامي كون   *
تخاذبالعمل، و   2".تخوين المعلوماتالقرارات، و  ا 

 ،اآلالتالتجهيوات،  ،فراداأل)والعناصر النظام هو مجموعة مترابطة ومتجانسة من الموارد " :وكتعريف شامل* 
 واحدةوتعمل كوحدة ( د النظامحدو ) معي ن إطارتتفاعل مع بعضها البعض داخل  يالت( ...األموال، السجالت

 3".العامة في ظل الظروف أو القيود البيئية المحيطة هدافنحو تحقيق هدف أو مجموعة من األ

تسلسل مادي ومنطقي لجملة من العناصر  :أن هعلى  النظاممكن تعريف ي  عاله أومن خالل التعاريف المذكورة   
 :ما توفرت فيه الشروط التالية إذاه يه ومستخدميا لمصمما مشترك  بشكل يحقق هدف  

 .لى فقدان النظام لقيمته وصفتهإالعناصر يؤدي  حدأحذف  ن  أي أ: شرط التكامل -1
ا تكون مجموع القيم المنفردة لكل منها على عناصر النظام مع  لتفاعل  اإلجماليةالقيمة  ن  أي أ: شرط التعظيم -2

 .حد 
كل جوئية  ن تؤديأ، بمعنى حالي امستحدثة من جوئيات متواجدة يكون النظام تركيبة  ن  أي أ: شرط التتابع -3
 .معلومة تتعلق بالمستقبل أهدافخدمة  أجللى التي تليها، وهذا من إ

 .ها مشتركةأهدافالنظام غير متعارضة، و  أجواءتكون  ن  أي أ: شرط وحدة الهدف -4
                                                 

 .00، ص3002الجامعية، االسكندرية، ، الدار نظم المعلومات المحاسبيةثناء علي القباني،   1
2
 Camille Moigne, Organisation du Système d’information de gestion, Edition Foucher, Paris, 2001, p07. 

 .13، ص3002الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،-الفكري والنظم التطبيقية طاراإل-نظم المعلومات المحاسبية حسين علي حسين،  أحمد 3
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 1 :فيما يلي النظامخصائص  إيجاومكن ي   ومن خالل ما سبق  
 .عضها لتشكيل النظام ولتحقيق هدفهعناصر النظام تتداخل مع ب ويقصد به أن   :اخلالتد -أ
مستقلة، فقد يفقد العنصر                       يجب دراسة النظام كوحدة وليس كعناصر  كفء فع اللتصميم نظام  :التكامل -ب
  .وره ما لم ينسب إلى النظام الكلييته ودأهم
عمليات التشغيل على  إجراءيكون ألي نظام مدخالت ومخرجات حيث يتم  يجب أن  : المدخالت والمخرجات -ج

   .مخرجات من التغذية العكسية أفضلالمدخالت للحصول على مخرجات ويحقق النظام 
الذي يحدد طريقة عمله وكيفية تنظيم هو الهدف  ألن   معي ننظام لتحقيق هدف  يسعى أي   يجب أن   :الهدف -د
دارةو  ستخدامو  ا   .الموارد المتاحة له ا 

 .سمح بمرور المعلومات داخل النظامالتي ت تصالتوافر قنوات اإل أي  : نسيابية المعلوماتإ -هـــ
 .يحتوي النظام على عنصرين على األقل يجب أن   أن ه أي  : تعدد العناصر -و

:تتمثل في أخر خصائص  لىإ ضافةباإل    
2
  

ا عن نظام آخر، كما تفصل بين النظام والبنية التي يعمل معي ن   ظام انهي المنطقة التي تفصل  :حدود النظام *
التبادل مع  أثناءفيها، وقد ال تكون ذات طبيعة مادية، فهي المنطقة التي تمر من خاللها المدخالت والمخرجات 

 .بيئة النظام
ن النظام والبيئة يطلق عليها تمثل الحدود الخارجية أو المجتمع الخارجي للنظام، والتفاعالت بي :بيئة النظام *

 . Interfaces"" العالقات البيئية 
 .يتأثر النظام بالقيود الخارجية التي تفرض عليه في البيئة التي يتواجد فيها: القيود *
II- لى عدة مجموعات نذكر منهاإيمكن تصنيف النظم  :النظام أنواع: 
 3 :وينقسم إلى :حسب عالقته بالبيئة الخارجية -1
 مثال  ف خارج حدود النظام، خر ه دائما مع العناصر األهو النظام الذي تتفاعل أجواؤ  :لنظام المفتوحا -أ

، من البيئة المحيطة بها أيضاعلى عناصر العمالة والبيانات  لتحصو ، اتشتري موادها التابعة له   المؤسسة
 .خر إلى البيئة المحيطة والنظم األ كذلك تصدر مخرجاتهاو 

فساعة اليد  نفسه هو النظام الذي ال يتفاعل مع البيئة المحيطة وبالتالي فهو مغلق على :لمغلقالنظام ا -ب
 .ا عن البيئة المحيطةا منعولة تمام  ن هعتبر نظام مغلق ألت   مثال  

                                                 
                 .23، ص3002، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، األنظمة المحاسبية المتخصصةعبد المالك محمد،  أحمدابراهيم  1
 .21ص، 3002، دار وائل للنشر، عمان، المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية محمد حسين آل فرج الطائي، -2
 .11-00ص ص ،5002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، في نظم المعلومات المحاسبيةمدخل معاصر كمال الدين الدهراوي،   3
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 1 :وينقسم إلى :حسب تدخل اإلنسان في صنعه -2
وجدها الخالق عو وجل وبالتالي لم يتدخل ا تلك النظم التي أأن هتعرف النظم الطبيعية ب :النظم الطبيعية -أ

  .إلخ...ل أجوائها، مثال اإلنسان والنباتاإلنسان في نشأتها أو تحديد القوانين التي تنظم عم
والسياسية  جتماعيةالنظم اإلمثل فهي تلك النظم التي قام اإلنسان بصنعها لخدمته، و  :صطناعيةالنظم اإل -ب
 .ة والصناعية وغيرهايقتصاداإلو 

 2 :وينقسم إلى :المنهج المستخدم حسب -3
 .نظير شديد الشبه في العالم الحقيقي ي  أا وتعني بالهياكل النظرية التي ليس له  : المفاهيمية النظم -أ
الفيويائية  شياء، الطاقة واألاآلالتهي النظم التشغيلية الملموسة مكونة من بشر، مواد، : التجريبية النظم-ب
 .لى واقع الممارسةإل هذه النظم تعتمد على المدخل المفاهيمي فهي تمثل تحويل المفاهيم مث ن  أ، وبما خر األ

III- النظام في العناصر التاليةمكونات  تتمثل :مكونات النظام: 
تشتمل مدخالت و  اته التشغيلية،إحتياجوود النظام بية التي تساسعتبر المدخالت قوة الدفع األت   :المدخالت -1

تنقسم و  ت المستخدمة،المعلومامستعملة في العمليات التصنيعية و ة عناصر للمواد الخام العد ىالنظام عل
 :ية هيأساس أنواعالمدخالت إلي ثالثة 

 يتكامل ويتفاعل هي مدخالت تتكامل وتتفاعل مع بعضها لينتج عنها نظام، وهذا النظام :المدخالت التتابعية -أ
مشكالت المدخالت  يمثل هذا النوع منو  ،نتاجالمشتريات بنظام اإل كعالقة نظام أخر بدوره مع أنظمة جوئية 

وعادة ما تسمى هذه المدخالت ها بسرعة وسهولة، إكتشافن مشاكل عدم توفرها يمكن محدودة للمحللي النظم أل
 3.من البيئة الخارجية للنظام تأتيا قد أن همحددة المسار، كما 

 
 التتابعية خالتالمد: (50) الشكل رقم                 

 
 

 

 

 

 

 .22، ص5002، الدار الجامعية، االسكندرية، نظم المعلومات الدارية ،حمد حسانأمحمد : المصدر
                                                 

  .20، ص3002، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، نظام المعلومات الداريةفووي ملوخية،  أحمد 1

 .01، ص5010القاهرة، ، دار الكتب العلمية للنشر والتوويع، المرجع الشامل في نظم المعلومات اإلدارية عبد الحميد بسيوني، 2
 .20، ص5002، الدار الجامعية، االسكندرية، نظم المعلومات الداريةحسان،  أحمدمحمد  3

 مخرجات عمليات مدخالت

 مخرجات عمليات مدخالت

 تغذية عكسية

 

 تغذية عكسية
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وهي ما توفرت للنظام عدة بدائل للمدخالت،  إذا عشوائيةا أن هبتوصف المدخالت  :المدخالت العشوائية -ب
دون غيره، مما يؤثر على كفاءة عمليات  معي نقرار  اذإتخ إحتمالها كإحتماليتم  معي نمدخالت إحصائية لنظام 

 1.هاإستخداميتم سوف  بدائلمن ال شأن أي   تأكدالنظام في حالة عدم ال أن   أي   ،النظام
 

 .العشوائية المدخالت: (50) الشكل رقم
 

 

                                                                           

 معلومات مرتدة        

 .55، ص5002الدار الجامعية، االسكندرية،  ،-مدخل النظم-نظم المعلومات الدارية سلطان،  إبراهيم :المصدر
 
جوء من  إستخدام إعادةيتمثل هذا النوع من المدخالت في  :المدخالت عن طريق التغذية العكسية -ج

سية نسبة صغيرة من مدخالت من التغذية العكعادة ما تمثل الو  ،مخرجات النظام كمدخالت له مرة ثانية
 2.مخرجات النظام

 
 .خالت عن طريق التغذية العكسيةدالم: (50) الشكل رقم

 

  

 

 

     

 .253 ص ،5010للنشر والتوويع، عمان،  صفاء، دار نظم المعلومات اإلدارية عبد الرحمان الصباح، :المصدر
  
هذه العمليات ب يقومقد ة و مخرجات عن طريق العمليات التحويلي مدخالت إلىتتحول ال :العمليات التحويلية -2

 .ةؤسسإنسان أو حاسب آلي أو مهام تؤد  بواسطة أعضاء الم
 ،تكون مخرجات النظام في شكل منتجات أو خدمات أو معلومات أو طاقة أو غيرها :اتالمخرج -3
المخرجات هي  ن  كما أ ،ا بالهدف من وجود النظاما قوي  إرتباط  ترتبط و المخرجات هي ناتج العمليات التحويلية و 

 3:هي أنواعويمكن تصنيف مخرجات النظم إلى ثالثة  ،المحققة لنظام ما هدافاألالنتائج الفعلية و 
                                                 

 .55، ص5002الدار الجامعية، االسكندرية،  ،-مدخل النظم-نظم المعلومات الدارية ابراهيم سلطان،  1
2

 .125، ص5010لتوويع، عمان، للنشر وا صفاء، دار نظم المعلومات اإلداريةعبد الرحمن الصباح،  
 .30ص ،5010، مصر، مكتبة العصريةال ،-اداري وظيفيمدخل -نظم المعلومات الدارية عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،  3

 مخرجات عمليات مدخالت بديل أ

 مخرجات عمليات مدخالت قرار

ب   بديل
 :ب

 مخرجات عمليات مدخالت

 المخرجات العمليات التحويلية المدخالت

 التغذية العكسية
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التي يتم بيعها  ،صناعية ؤسسةكمخرجات م أخر ها مباشرة بواسطة أنظمة إستهالكالمخرجات التي يتم  -أ
                                     .العمليات التحويلية عليهامن  المويد إجراءأو  للعمالء

ها داخل نفس النظام في دورة العمليات الموالية كالوحدات التالفة الناتجة عن إستهالكالمخرجات التي يتم  -ب
 .أخر تصنيعها مرة  إعادة  العمليات التصنيعية حيث يتم حدإ
لكن يتم التخلص منها في شكل و  خر ظام أو بواسطة النظم األداخل الن هاإستهالكالمخرجات التي ال يتم  -ج

 دارةمثل هذه المخرجات تشكل تحديات لإل ،تدخل في البيئة الطبيعية للنظام فتعمل على تلوثهاو عوادم أنفايات 
  .ؤسساتالمعاصرة لتلك الم

كما تعتبر من  ،ن مدخالت النظامالتغذية العكسية جوء م إن   :(المرتدةالمعلومات ) التغذية العكسية -4
المختلفة  خر األ األنظمةفهي تعتبر رد فعل  ،خاصة في النظام الحي ية في النظمساسالمميوات األئص و الخصا

لمخرجاته،  خر النظم األ إستقبالعلى معلومات عن كيفية  خيرفبذلك يحصل هذا األ معي نتجاه مخرجات نظام 
، وهي ما يطلق عليها أدائهلتحقيق الرقابة على  النظاميستخدمها  داةأتلك المعلومات تعتبر  ن  أبمعنى 

 1:لىإمكن تقسيمها وي   ،بالمعلومات المرتدة
لى وضعها الصحيح، من خالل الرسالة إ شياءواأل موراأل إرجاعقصد بها ي  : المعلومات المرتدة التصحيحة -أ
 .خر اته من قبل النظم األعل على مخرجف   حصل عليها النظام كرد  ت  و المعلومة التي أ
و أ هدافو تغيير في األأ داءلى التطوير في األإهي المعلومات التي تؤدي  :المعلومات المرتدة التطويرية -ب

 .داءلى طرق جديدة لألإالتوصل 
 إتخاذه وكذلك أهدافات للنظام عن إنحراف ي  أتنطوي على متابعة وتقييم المعلومات المرتدة لتحديد : الرقابة -5

 2.مالئمةمخرجات لى إالوصول لتعديل مدخالت وعمليات النظام لضمان  الال وم
 

 كال   ن  أيستخدم البعض لفظ البيانات والمعلومات على نفس المفهوم، بينما في الواقع  :البيانات والمعلومات: ثانيا
 . وهذا ما يتم توضيحه في الطرح الموالي عن اآلخرالمفهومين مختلف 

I- البيانات:  
  :ومنها ما يلي تي وردت بشأن البياناتال ت التعاريفختلفإ: مفهوم البيانات -1
ية نقلها إمكانمع  معي نفي مجال  ةمعرفالو أ تهاالوقائع والمواضيع عن طريق مالحظ هي تسجيل" :البيانات *

 3."في المؤسسة فرادبين األ
                                                 

 .52-50إبراهيم سلطان، مرجع سابق، ص ص 1
 .52، ص5002ة الجديدة، االسكندرية، ، دار الجامعمقدمة في نظم المعلومات الداريةمنال محمد الكردي، جالل ابراهيم العبد،  2

3
- Jean Pierre Briffaut, Systéme d’Information en Gistion Industrielle, Hermes science Publications, Paris, 2000, p92.   
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بشكلها هذا ما لم تتحول إلى  أهميةذات  ليست أوليةمواد وحقائق خام هي "  :أيضاكما تعرف البيانات  *
ا عدد الموظفين في مؤسسة ما، أو رموو له  : مثل عدادمعلومات مفهومة ومفيدة، قد تكون مجموعة من األ

نظام معلومات يجري  ا كرموو المرور، حقائق، كما تتغير البيانات من خالل أي  ا أو دولي  معنى ومعروفة محلي  
  1."جة لتحويلها إلى معلوماتعليها عمليات تجهيو ومعال

 ،معي نوفرها المحيط في شكل التي ي   وليةاأل مجموعة من المعطيات: اأن هب مكن تعريف البياناتمما سبق ي      
تهيئتها في شكل معلومات قابلة و قيمة إال بعد معالجتها و ا معنى ألخ، والتي ليس له  إ....حروف، أرقام
 .صحاب القرارمن طرف أ ستخداملإل
 2 :يلي من الخصائص التي يجب أن تتوفر في البيانات ما: خصائص البيانات -2
     .     مصدر هذه البيانات موثوق فيهيكون  -أ

 .شياءحقيقية تمثل واقع األتكون  –ب
                .خطاءدقيقة وخالية من األ تكون -ج
 .مخل بالمعنى ودون تفصيل وائد إيجاوكاملة دون  -ـد

 .ستخداما لإل، وتكون كذلك مناسبة ومني  ل هذه البيانات إلى المؤسسة في الوقت المناسبأن تص -ه

 .     أن ال يكون هناك تعارض بين هذه البيانات -و
 3:ين هماأساسفي الواقع تتمثل مصادر البيانات في مصدرين : مصادر البيانات -3
العاملين في مختلف ، الشعب، قساماألالمختلفة،  اراتدقصد بها البيانات المتجمعة من اإلي  : المصدر الداخلي -أ

و قد أن على شكل تقارير الخ، وهذه البيانات تدو  ...المبيعات أرقامالشراء، و  أوامرمثل الفواتير، جوانب المؤسسة 
 .تكون مالحظات ومناقشات مسجلة

ات ذات العالقة مع سختلف المؤسين، مالم و ردمن الوبائن،  تأتيقصد به البيانات التي ي  : المصدر الخارجي -ب
ات تحادالدوريات المتخصصة واإل ،وردود المستهلكين، مندوبي المبيعات، النشرات ومن السوق ،المؤسسة
  .ة منهاستفادمكن اإلتحلل وتعالج لكي ي  تصنف،  ،بن تبو  أالبيانات ينبغي  ن  وفي كلتا الحالتين فإ .وغيرها

 4:لى قسمينإتنقسم البيانات : البيانات أنواع -4
 .ا محددة ال تخرج عنها، مثال على ذلك حروف الهجاءقيم   أخذتهي البيانات التي : بيانات رقمية -أ
 .الخ...ا عديدة غير محدودة، مثل درجة الحرارة، شدة الصوتقيم   أخذتهي البيانات التي : بيانات تمثيلية-ب

                                                 
 .22، ص3001، دار أسامة للنشر والتوويع، األردن، نظم المعلومات اإلداريةفؤاد الشرابي،  1
 .232، ص3000، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ادارة تكنولوجيا المعلوماتمحمد الصيرفي،  2
 .09-02، ص ص3020، دار الصفاء للنشر والتوويع، عمان، اقتصاد المعلوماتربحي مصطفى عليان،  3
 .223، ص3023دار الثقافة، عمان،  نظم المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرار،عبد اهلل ابراهيم الفقي،  4
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II- المعلومات:  

 :يذكر منها صطالحيةللمعلومات من الناحية اإل عاريفهناك العديد من الت :مفهوم المعلومات -1

 إذافالمعلومة  ،معي نأو علم حول موضوع أو شيء  ،مجموعة من األخبار تحمل معارف هيالمعلومات " * 
 1".للمحيطبهدف فهم جيد  احدتحتوي على مضمون هو ما يتم اإلخبار به في آن و  ،خبارل اإلملية فع  هي ع

ا قيمة مدركة في ، والتي له  ا للفرد مستقبال  نفع   أكثرها لتصبح في شكل إعدادات التي تم المعلومات هي البيان* 
  2."هاإتخاذو في القرارات التي يتم أو المتوقع أالحالي  ستخداماإل

 خيـرهـذا األوقيمـة لـد  المتلقـي إذ أن  معي نالبيانات التي تم تنظيمها لكي تحصل على معنى هي المعلومات " *
 3"لمعنى ويرسم النتائج والمضامينفسر اي  

ا المنتج النهائي لنظام المعلومات والتي تنتج عن أن هالمعلومات على خالل ما سبق يمكن تعريف من و   
تقدم تلك المعلومات في شكل متكامل من حيث نوعيتها وجودتها كترشيد  ن  أمعالجة البيانات الخام، ويجب 

 .موجهة ومحفوةعالمية، إلمعلومات تكون ا ن  أالقرارات، كما يجب  تخاذإل
 4:يمكن التمييو بين البيانات والمعلومات من خالل معيارين رئيسيين   
 ،معرفية لد  الشخص المتلقي إضافة لم تؤدي البيانات إلى أي   إذا: (المستفيد)معيار الشخص المتلقي  -أ

يعتبر معلومات  يمكن أن   معي نلشخص  ه بيانات بالنسبةإعتبار البيانات، وما يمكن  إطارفتبقى مصن فة في 
 .بالنسبة لشخص آخر، والعكس صحيح

ة أو معي نتكون هذه البيانات مرتبطة بمشكلة  حتى تتحول البيانات إلى معلومات يجب أن  : رتباطمعيار اإل  -ب
ا أن تؤدي فهي إم  كانت تؤثر في القرار المتخذ  إذا، فالبيانات تعتبر معلومات أن هالقرار بش إتخاذيتم  معي نحدث 
م   إتخاذإلى  ا أن تؤكد أن  القرار المتخذ سليم، أو تؤدي إلى تغيير القرار أو تعديله، لذلك ما يعتبر قرار سليم، وا 

 .أخر ة قد يتحول إلى معلومات في أوقات معي نبيانات في أوقات 
لذلك ، ها الداخليةأوضاعا و هبحكم نشاط معلوماتمتعددة من ال أشكاال  تنتج المؤسسة : مصادر المعلومات -2

وثائقية فقد تكون تلك المصادر المعلومات  تلك نتاجإل ال ومةالتموينها بالبيانات  أجلتحتاج لمصادر مختلفة من 
 5 :وتتمثل غير وثائقية كاللقاءات والمؤتمراتقد تكون ا مدونة أو مسجلة بطريقة ما و أن هبمعنى 

                                                 
1
 Martine Reuzeau, Economie d’Entreprise -Organisation Gestion Stratégie d’Entreprise-, Edition ESKA, Paris, 

1993, p71. 
 .52، ص3020، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، نظم المعلومات ودورها في صنع القرار الداريحمدي ابو النور السيد عويس،  2

3
Turban Efralm, Mclean Ephralm, Wetherbe James, Information Technology for management -Making Connection 

for Strategic Adventage-, John Wiley and Sons Inc, USA, 1999, p45. 
 .12ص، 1992، دار الثقافة، عمان، نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبيةعبد الرواق محمد قاسم،  4
 .29-35، ص ص3000، دار الياووري العلمية للنشر والتوويع، عمان، مصادر المعلومات التقليدية واللكترونيةوأخرون، عامر قنديجلي،  5
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 :هي ة أنواعثالثوتنقسم إلى : المصادر الوثائقية -أ

، تقارير الرحالت العلمية، المطبوعات المؤتمرات أعمالتقارير  ،العملية تتمثل في الدوريات: وليةالمصادر األ  *
قوانين  أيضا، وهناك األطروحات الجامعيةالرسائل و كذلك لميدانية و البحوث ا، الدراسات و اإلحصائيةالرسمية و 

 .اتالمنشور و  اإلداريةوتشريعات وجميع الوثائق 
واضعيها يكونون في أغلب  ، كما أن  ا وسيلة للوصول إلى الكثير من الناسأن همن مميوات هذه المصادر   

    .ان من الخبراءاألحي  
، كتب دراسية، المنشوراتالمطبوعات و  الحكومية، جهوةاأل ،اميسفيمكن حصرها في القو : المصادر الثانوية *
ا من ا كبير  تقدم حجم  ا محددة وجاهوة وتكلفتها منخفضة نسبيا و أن هر مميوات هذه المصادمن و  ،مكتبية أعمالو 

كما أن معلوماتها غير مميوة سواء كانت مصادر  ،ا قد ال تكون مالئمة للوقتأن هعاب عليها لكن ي   ،المعطيات
 .   المصادر الخارجية إطارأو ثانوية فهي تندرج تحت  أولية
 أدلةستشارية، المكتبات، الكتب اإل أدلةها في قوائم البحوث الجارية، أهم   مثلتوت :من الدرجة الثالثةالمصادر  *
والثانوية،  ليةو  األ وعيةالمصادر واألترتيب وتنظيم معلومات  إعادةلى إالفكري وتهدف هذه المصادر  نتاجاإل

 .الباحثين منها إفادةوتحليلها بالشكل الذي يسهل 
 :لى نوعين هماإبدورها وهي تنقسم : غير الوثائقية المصادر -ب
ر الصادرة عن المؤسسات الحكومية، شبه الحكومية، المؤسسات المصاد ندرج تحتهاوت: المصادر الرسمية *

 .البنوك والهيئات التشريعية وغيرهاالصناعية، 
 ارفكوتبادل األفي المؤتمرات والندوات يدخل تحت هذا التقسيم المحادثات الجانبية  :رسميةالالمصادر غير  *

   .العلمي غير الرسمي تصالو نظام اإلأت العلمية تصاالوتعرف باإل الويارات ،اللقاءات ،المناقشات ،راءواأل
ها، أنواعو ليورية بأعلى وسائل ممغنطة  إلكتروني امعلومات مختونة  هاإعتبار مكن وي   :ةلكترونيالمصادر اإل  -ج
و ناشريها في مؤلفات قواعد أها من قبل مصدريها إنتاج حال إلكتروني اورقية والمخونة لك المصادر الو هي تأ

ونجد من . CD-ROMالمتراصة  قراصو عن طريق منظومة األأالبيانات وبنوك معلومات متاحة للمستفدين 
التي تنشر والمتاحة على شبكة ة الدوريات، المنشورات والكتب، الصحف والمجالت لكترونيالمصادر اإل أهم

 1.ةلكترونيلى المكتبات اإلإ ضافةوالقواميس اللغوية، باإلاالنترنت، الموسوعات 

 2:لى المجموعات الرئيسة التاليةإيمكن تصنيف المعلومات : المعلومات أنواع -3
 .هي المعلومات التي يتم تجميعها عبر الومن وتتعلق بفترات ومنية سابقة: المعلومات التاريخية -أ

                                                 
 .93، ص3023، الجامعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار الستراتيجيالسعيد مبروك ابراهيم،  1
 .35، ص3002، دار الصفاء للنشر والتوويع، عمان، نظم المعلومات الداريةهيثم محمد الوغبي،  ايمان فاضل السامرائي 2
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ات وتجارب قبل تعميمها حول الموضوع الذي ختبار تي تخضع إلال هي المعلومات: المعلومات العلمية -ب
 .رياضيةالكيمائية، و التتعلق به كالمعلومات الفيويائية، 

الذين  شخاصلأل فكارالمعتقدات واأل، راءاألات، تجاهالتي تعكس اإل وهي المعلومات: دبيةالمعلومات األ -ج
 .هاإعدادقاموا ب

 عمالالفنية واأل مورتنفيذ األو  ،إنجاو، أداءالتي توضح كيفية  هي المعلومات: المعلومات الفنية -د
 .المتخصصة مثل المعلومات الطبية، الهندسية، القانونية

من المجاالت العامة مثل المعلومات السياسية،  ي  أالتي تتعلق ب هي المعلومات: المعلومات الوظيفية -هـ
 .والثقافية جتماعيةة، اإليقتصاداإل
ووظائف المؤسسة كالمعلومات  أنشطة ،التي تتعلق بكافة مجاالت هي المعلومات :داريةاإلالمعلومات  -و
 .المالية وغيرها ،المحاسبيةية، التسويقية، نتاجاإل
 

تعددت الكتابات حول تعريف نظم المعلومات وذلك حسب وجهات نظر واضع  :تعريف نظام المعلومات :ثالثا
 :التعريف ومن بين تلك التعاريف يذكر

معالجة ونشر البيانات في  ،تخوين ،تتمثل في جمع نشطةاألعبارة عن مجموعة من  هونظام المعلومات " *
حال تكنولوجيا المعلومات، وت   إستخداموتتم معالجتها ب عدة درامن مص تجمع المدخالت حيث محيط النظام،
تحديث  أجلالقرارات أو من  خاذإتها في إستخدام أجلمن  ،المستفيدةجهة الإلى ( المخرجات) نتائج المعالجة

 1."المخونة البيانات
حالية  ،د المؤسسة بمعلومات سابقةم  عبارة عن النظم الرسمية وغير الرسمية التي ت   :نظام المعلومات"* 

ومستقبلية، بصورة شفوية أو مكتوبة طبقا للعمليات داخل المؤسسة والبيئة المحيطة بها، لغرض المساعدة في 
  2".القرار إتخاذ

ت تصاالشبكات اإل ،، البرامجالحاسب، عتاد أفرادو تركيبة منظمة من أعلومات عبارة عن توليفة نظام الم" *
لى معلومات وبالتالي توويعها على المستفدين في إمعالجتها وتحويلها  ،وموارد البيانات التي يتم جمعها

 3."المؤسسة
 4:ت من العناصر التاليةيتكون نظام المعلوما ةريف السابقاومن خالل التع  

                                                 
1
 Rivard Suzana, et autres, Le développement de systèmes d’information, Edition Presses L’université du Québec, 

3
eme

 edition, Canada, 2001, p20.    
 .32، ص3000، دار وائل للنشر، عمان، تقنيات المعلومات الداريةالمي، رياض حامد الدباغ، عالء عبد الرواق الس 2
  .20، ص3005، دار المناهج للنشر والتوويع، عمان، اساسيات نظم المعلومات الدارية وتكنولوجيا المعلوماتسعد غالب ياسين،  3

4
 Camille Moigne, Op cit , p13.   
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I- تنتمي إلى نظام المعلوماتالتي و  كل المعلومات مهما كان شكلها في المؤسسة هي :المعلومات. 
II- الذين يتلقون، يعالجون وينشرون المعلومة شخاصهم مجموعة األ: الوسائل البشرية. 

III- معالجة، وتسيير المعلوماتستقبالإذات التقنية العالية تساعد في  اآلالتمجموعة : الوسائل المادية ،. 
IV- العمل والقواعد التي تسمح بحل مشاكل تسيير المعلومة ومنها أدواتهي مجموعة : اتجرا اإل: 

 اإلداريةات جراء، اإلوامر، الخواروميات، الخطط والمعايير، ملفات األ(الرياضية، بحوث العمليات)النماذج 
 .البرامج المعلوماتيةو والنصوص، 

ووسائل  جهوةاأل ،وقواعد البيانات فرادمجموعة متكاملة من األ أن هكن تعريف نظام المعلومات على يمموما ع   
سترجاعنشر و و والبرامج، التي تقوم بجمع وتشغيل البيانات،  تصالاإل المعلومات المتعلقة بالبيئة الداخلية  ا 

ات في كافة المستويات القرار  تخاذمات المناسبة إلالمسؤولين والعاملين بالمعلو  إمداد أجلوالخارجية للمؤسسة من 
 .اإلدارية

 
 المحاسبية نظام المعلومات :المطلب الثاني

ستغاللة و معي نة ستراتيجينتهاجها إلإذلك بها و أهداف مؤسسة تسعى إلى تحقيق أي   إن     مواردها طاقاتها و  كل   ا 
ي تعتمد عليها المؤسسة الموارد الت   حدأ بيةالمحاس أصبح نظام المعلومات ساسعلى هذا األ، و بشكل عقالني

 .هامهام أداء أثناء

 :مكن تعريفها كما يليوي  : البيانات والمعلومات المحاسبية :ولأ
I- ؤسسة هي مجموعة من القيم والرموو والكلمات التي يتم تجميعها من داخل الم": المحاسبية البيانات

 وليةة التي تمارسها الوحدة المحاسبية وتمثل المواد األيقتصاداإلوالعمليات  حداثلأل نتيجة ،اوخارجه
دارتها في النظام المحاسبي بهدف  التي (المدخالت)  1".المعلومات إستخراجيتم تشغيلها وا 

II- ويمكن تعريفها كما يلي: المعلومات المحاسبية: 
 تتم التي ةيقتصاداإل داثحاأل تخص التي الكمية وغير الكمية المعلومات كل   هي المحاسبية المعلومات" *

 وفي الخارجية تللجها المقدمة المالية القوائم في المحاسبية المعلومات نظم بواسطة عنها والتقرير معالجتها
البيانات  وبذلك فهي تمثل ناتج العمليات التشغيلية التي تجر  على ،داخليا المستخدمة والتقارير التشغيل خطط

 2".هاإستخدام المحاسبية بما يحقق الفائدة من
                                                 

 .00، ص3000، الدار الجامعية، االسكندرية، ل الى نظم المعلومات المحاسبيةمدخهاشم أحمد عطية،  1
  ،5002 العراق، ،الموصل جامعة والنشر، للطباعة الحدباء وحدة ،المحاسبية المعلومات نظم السقا، يحيا هاشم وياد الحبيطي، ابراهيم محسن قاسم 2

 .52ص
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والتي  ،بصورة كمية ووصفية المؤسسةبة و المعلومات المحاسبية مجموعة من القيم والحقائق النهائية المبو  " *
وتوداد قيمتها  ،المختلفة داراتواإل فرادسلوك األ ترتبط مع بعضها بعالقات تبادلية، وهي ذات تأثير مباشر في

 1".تخدميهاللمنفعة التي تحققها لمس وفق اة يقتصاداإل
دالئل قيمة تستخدم في عملية  ىوعليه فالمعلومات المحاسبية هي البيانات التي تمت معالجتها للحصول عل  

  2:هاأهم خصائص فيها يجب أن تتوفر ةفع ال المعلومة المحاسبية حتى تكونالقرارات والتنبؤ بالمستقبل،  إتخاذ
من مستخدمي القوائم  معي نت المحاسبية متحيوة لمستخدم تكون البيانا تعني هذه الخاصية أال  : الحيـاد -1

 . المالية على حساب مستخدم أو مستخدمين آخرين
ة في قياس معلومات محاسبية من شخص أو جه أكثرعلى  اإلستعانةتمت  إذا :قابلية التحقق منهـا -2

 أساليبستخدمت نفس أما  إذاأو تلك الجهات سوف يتوصلون إلى نفس النتيجة  شخاصهؤالء األ فإن   ،محددة
 .القياس المحاسبي

 .بصدق معبرة تكون وأن   حداثواأل المالية العمليات تمثيل في اإلخالص تعني :الصادق التمثيل -3
ا ا بين عام وآخر كما يمكن له  أدائهمقارنة  إجراءالمعلومات المحاسبية تمكن المؤسسة من : القابلية للمقارنة -4
 . يقتصاداإلالتي تعمل بنفس المجال  خر المؤسسات األ ءأداا بأدائهتقارن  أن  
 ،يقصد بهذه الخاصية أن تتضمن القوائم المالية كافة المعلومات التي تفصح بشكل سليم وصادق: الشمـول -5

لتوامعن موارد المؤسسة و  متطلبات ليجب اإلفصاح عن كل المعلومات بدرجة كافية  أن هاتها، كما نشير إلى ا 
 .هدافاأل
  3:تتمثل في أخر إلى خصائص  ضافةهذا باإل  
وهي خاصية  ،المحاسبية وهي تلك الخاصية التي يجب توافرها في المعلومات والبيانات: و الصحةأ الدقـة -6

قرارات  إتخاذأن تؤدي بالمدير إلى  اأن هشومضللة من  ، ألن توافر معلومات خاطئةهميةعلى درجة كبيرة من األ
 .خاطئة

المعلومات يجب أن تكون هامة ومفيدة عند دراسة  تعني أن   الخصائص وهي أهمعد من ت   :ةالمالئم -0
تخاذحلها ومعالجتها و  المشكلة التي نحن بصدد  .قرار حيالها ا 

كثير ا من التقارير  خاصة وأن   ،مات المحاسبية حاجة جارية وفوريةالحاجة إلى المعلو  بمعنى أن  : التوقيت -8
ا حساسية ات يكون له  المعلومات المحاسبية بالذ   تها والحاجة إليها بسرعة شديدة، ذلك ألن  المحاسبية تفقد قيم

 .خاصية بالنسبة للوقت
                                                 

 .12عبد الرواق محمد قاسم، مرجع سابق، ص 1
 .111-110، ص ص1999، عمان، دار الثقافة، - نظري مع حالت تطبيقية -نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة الراوي،  أحمدحكمت  2
 .35، ص3000، المريخ للنشر، الرياض دار ،المحاسبة اإلداريةحجاج،  أحمدترجمة  ،هيتجر ليستراي، ماتولتش سيمرج 3
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 وهذا المستقبل، في المتوقعة بالنتائج التنبؤ على المستخدم المعلومات هذه تساعد أن   يجب :التنبؤية القدرة -9
 1.المالية وائمبالق الماضية حداثاأل نتائج عن اإلفصاح خالل من
 تتحقق وبالتالي ،أخر  إلى فترة من المحاسبية والقواعد ساليباأل تطبيق في الثبات به يقصد :الثبات -05
 تغيير المؤسسة البيئية المتغيرات بعض تفرض وقد ،محاسبية فترات على الوحدة نتائج بين المقارنة يةإمكان
 المحاسبة معايير مجلس ينص الحاالت هذه مثل وفي ،تستخدمها التي المحاسبية والقواعد ساليباأل بعض
 2.فيها تم التي المحاسبية الفترة في الدخل على أثره انوبي   تغيير أي عن اإلفصاح ضرورة على المالية
أو حل مشكلة  معي نقرار  إتخاذما ظهرت الحاجة إليها حين  إذاتكون المعلومات مرتبطة : رتباطاإل  -00
بالموقف  رتباطللحركة، والهام هنا هو اإل معي ن إتجاه تخاذا من الموارد المستخدمة إلضروري   ا، وتكون جوء  ةمعي ن
ال تعتبر مرتبطة و ، جال  اأم ع آجاال   هاإستخدام سيتم أن هض ر  فظت على ف  معت وح  التي ج   المعلومات ن  أو ، حاليال
 3.حالي الم نحتاج إليها  إذا

III- ك نوعان من المعلومات المحاسبيةهنا :المعلومات المحاسبية أنواع: 
ة بمسك الدفاتر يقتصاداإلمطلوبة بقوة القانون وتتمثل في إلوام المؤسسات  :معلومات محاسبية إجبارية -1

عدادات و الم ستندوحفظ السجالت و  والمرتبات والعمالء  األجورالتقارير، كذلك معلومات محاسبية إجبارية عن  ا 
 .ينالم و ردو 

 دارةولية والتقارير الخاصة لإلؤ مثل أنظمة المواونات وأنظمة محاسبة المس :يةإختيار سبية معلومات محا -2
ي مكن أن تعمل المؤسسة وتستمر في البقاء  أن هيتها والفائدة التي تخرجها هذه النظم إال أهمبالرغم من و  .الداخلية

 .بدون وجود هذه النظم
 

   مفهوم نظام المعلومات المحاسبية: ثانيا
I-  تييمكن تعريفه كاآل :نظام المعلومات المحاسبيةتعريف: 
مكونات نظام المعلومات في المؤسسة، يختص بجمع، ترتيب، معالجة،  حدأ هو نظام المعلومات المحاسبية" *

 أن   حيثو خارجها، أداخل المؤسسة  طرافالقرارات إلى األ تخاذتحليل وتوصيل المعلومات المالية المالئمة إل
 في ينحصر بينهما فالفرق ،اإلدارية المعلومات لنظام يةساساأل المكونات حدأ يعتبر المحاسبية علوماتالم نظام
 تؤثر التي والمعلومات البيانات بكافة الثاني يختص بينما المحاسبية، والمعلومات بالبيانات يختص األول أن

  4. النشاط على
                                                 

 .12ص ،5009 ، عمان،5دار المسيرة للنشر والتوويع، ط ،-وتطبيقي نظري مدخل -المالية القوائم يلتحل المطارنة، فالح غسان خنفر، راضي مؤيد 1
 .22، ص5000، اإلسكندرية، 5، دار الجامعة الجديدة، طدراسات متقدمة في مجال المحاسبة الماليةوصفي عبد الفتاح أبو المكارم،  2

3 Emmanuel Arnaud, Le Management Stratégique de l'information , ECONOMICA, Paris, 1994, p34. 
4

 .19، ص5002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مراجعة وتطبيق نظم المعلوماتلطفي،  أحمدالسيد امين  
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ة في يقتصاداإلبالمؤسسة  اإلداريمن نظام المعلومات ي الهام ساسذلك الجوء األ: "أن هيعرف كذلك على  *
ة، ثم يقوم يقتصاداإل، الذي يقوم بحصر وتجميع البيانات المالية لمصادر خارج وداخل المؤسسة عمالمجال األ

بتشغيل هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل المؤسسة 
 1."ةيقتصاداإل

 اإلداريا ال يتجوأ من التنظيم عتبر جوء  ي  نظام المعلومات المحاسبية  نجد أن   ،ومن خالل التعريفين السابقين
ي بتوفير البيانات والمعلومات التي تؤثر على نشاطات المؤسسة ن  يع  ’والذي اإلداريةالمعروف بنظام المعلومات 

 أجلهو توفير المعلومات المالئمة والموضوعية من كل، وجميع نظم المعلومات تهدف إلى نفس الغرض أال و ك  
 .هدافقرارات صحيحة تساعد المؤسسة على تحقيق األ إتخاذ

 إنتاجيعتبر "  2:حيث عرفته كما يلي تصالبالغة لعملية اإل أهميةما أعطته جمعية المحاسبين األمريكية ك *
ي للوظيفة يتمثل في عملية ساسالمظهر األ ير أن  من وظيفة نظام المعلومات المحاسبية، غ االمالية جوء   البيانات

التي تشمل توويع البيانات المحاسبية، وتفسير متخذي القرارات للمعلومات التي تحويها هذه البيانات،  تصالاإل
لتقارير المالية، حيث للمحاسب في المشاركة في تفسير البيانات المعلن عنها في القوائم أو ا فع اللذا فهناك دور 

   ".المعقدة في هذه البيانات موربل من واجباته لمساعدة الغير في فهم األ ،اتهإختصاصذلك من  أن  
 3:التالية المراحل خالل من للمعلومات كنظام المحاسبي الدور معالم تحديد ويمكن  
 .حاسبيالم النظام مدخالت تمثل ليةأو   مواد صورة في المؤسسة بنشاط المتعلقة حداثواأل العمليات حصر -1
على  للحصول عليها المتعارف المحاسبية الفروض للمبادئ وفق ا يةساساأل البيانات ومعالجة تشغيل -5

 .المحاسبية المعلومات
 .مالية صورة تقارير في المصلحة ذات المستفيدة طرافاأل إلى المحاسبية المعلومات توصيل -2
II- خصائص في النظام المحاسبي مجموعة من ال ن تتوافرأينبغي : خصائص نظام المعلومات المحاسبية

  4:هاأهمد ا، نظام جي   أن هصف بن يت  أحتى يمكن 
 .حتى يمكن تصميمه بالطريقة المناسبة لتحقيقها مكانالنظام محددة بقدر اإل أهدافتكون  ن  أ -1
النظام من ظروف، مع تغيرات وما يحيط بمن  أمع ما يطر  تأقلمللسم بالمرونة الكافية ا ويت  يكون متالئم   ن  أ -5

 .ية تحديثه ليتالئم والتغيرات الطارئة للمؤسسةإمكان
                                                 

  .92صمرجع سابق، حسين علي حسين،  أحمد 1
 .25، ص5001الجوائر،  ،، بسكرة01عة محمد خيضر، العدد مجلة العلوم اإلنسانية، جام، نظام المعلومات المحاسبية أهميةطبيعة و لعماري،  أحمد 2
 .52، ص5000 حنين، عمان، دار ،المعلومات واقتصاد المحاسبة نظرية محمد مطر، وآخرون، 3
 .25عطية، مرجع سابق، ص أحمدهاشم  4
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 .متغيراته فاظ على تناسق العالقة بين قيم  ن من الح  ا حتى يتمك  يكون مستقر   ن  أ -2
حيط بكل منها بشكل يسمح التي ت   ،ية والبيئيةساساأل أن هركأيكون بالنظام عالقات خلفية كافية تربط ب ن  أ -0

 .المنشودة ستقرارلى حالة اإلإبالتوصل  للنظام
 1:هي أخر يتميو نظام المعلومات المحاسبية بخصائص  ن  أكما يجب   
 .يحقق درجة عالية من الدقة والسرعة في معالجة البيانات عند تحويلها الى معلومات محاسبية ن  أيجب  -2
 .القرار المناسب أخذتى تستطيع بالمعلومات المحاسبية في الوقت المالئم ح دارةاإلد يوو   ن  أ -5
 .ةيقتصاداإلالمؤسسة  نشطةلتحقيق الرقابة والتقييم أل ال ومةالبالمعلومات  دارةاإليوود  ن  أ -2
 .المؤسسة عمالأللمساعدتها في وظيفتها المهمة وهي التخطيط  ال ومةالبالمعلومات  دارةاإليوود  ن  أ -2
 

 :حاسبيةنظام المعلومات الم أهدافو  أهمية: ثالثا
I- 2:تيفي اآل ةيهماأل هذه إبراويمكن  :نظام المعلومات المحاسبية أهمية 
من الحصول على صورة  بها الصلة ذاتوالجهات  دارةاإل ي مك ننظام المعلومات المحاسبية هو وحده الذي  -1

 .وصفية متكاملة صحيحة عن المؤسسة
عتبر التي ت   ،معلومات عن طريق مجموعة من القنواتغيره من نظم الصل نظام المعلومات المحاسبية ب  يت   -2

حلقات وصل بين مصادر الحصول على المعلومات ومستخدميها، وتشكل في مجموعها مسارات النظام الشامل 
 .للمعلومات

لى حد ما الى الصحة، إالمستقبل بدرجة تقرب  أحداثنظام المعلومات المحاسبية من التعرف على  ي مك ن -3
 الرقابة أساليبيوفر المقاييس التي تساعد على تطوير  أن ه، كما مثلاأل ستخدامارد النادرة نحو اإلوتوجيه المو 

دالالت مالية في هائية ب  توضح في صورتها الن   خر المعلومات التي تنتج بواسطة النظم الفرعية األ ن  إ -4
 .المؤسسة أهدافلى تحقيق للوصول إ ستراتيجيالتخطيط اإل

II- 3:التالية هدافيسعى نظام المعلومات المحاسبية لتحقيق األ: م المعلومات المحاسبيةنظا أهداف 
 هذه وتتمثل تحقيقها، أدواتو  بوسائل فرعية أو يةأساس هدافاأل هذه كانت سواء المؤسسة في هدافاأل ربط -1

 .الخاصة بالقرارات تبطةالمر  والتقارير التخطيطية والمواونات الدورية المالية التقارير في دواتواأل الوسائل
 نشطةاأل أداء تقييم من المؤسسة إدارة على القائمون يتمكن بحيث المؤسسة، نشاطات نتائج وتحليل عرض -5

  .لها المختلفة
                                                 

 .50، ص3002، دار وائل للنشر، عمان، نظم المعلومات المحاسبيةمحمد يوسف الحفناوي،  1
 .55مرجع سابق، ص السقا، يحيا هاشم وياد الحبيطي، ابراهيم نمحس قاسم 2
         .100ص ، 1984العراق، الموصل، جامعة ،المحاسبية النظم الجليل، أحمد مقداد طيب، حنا شكري 3
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 1 :التالية هدافباأل يرتبط أن يجب ن هإف التقارير هذه نتاجإل المحاسبية المعلومات نظام يةفع ال تتحقق وحتى  
 .اإلدارية المستويات اتحتياجإل التقارير مالئمة -ب    .المؤسسة أهداف لخدمة ال ومةال التقارير إنتاج -أ
 .المناسب الوقت في التقارير تقديم -د                  .التقارير ونتائج إعداد في الدقة -ج
 .النظام في الداخلية الرقابة وسائل توافر -هـ
  .المطلوبة هدافاأل لتحقيق معلوماته إنتاج وتكلفة النظام تكلفة بين التواون تحقيق -و
 

 مقومات نظام المعلومات المحاسبية: المطلب الثالث
مات يوجد بعض الخصائص والمقو   أن ه ال  إلى أخر  إمن مؤسسة  تختلف مقومات نظام المعلومات المحاسبية 

 :من أهمها ما يلي التي تشترك فيها كافة نظم المعلومات المحاسبية ولعل  
 
 : نظام المعلومات المحاسبية مكونات: ولأ
  2:من خالل الشكل الموالي إختصارمكن عرضها بي  عناصر مجموعة من نظام المعلومات المحاسبية  يتكون  
 

 ةمكونات نظام المعلومات المحاسبي(: 80)الشكل رقم 
 

  نظام المعلومات المحاسبية                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

سكندرية، اإل ،، الدار الجامعيةمدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبةكمال الدين الدهراوي، ، محمد سمير كامل :المصدر
 .20-22ص ص ،1999

                                                 
 .10، ص1992، مؤسسة الشباب الجامعة، اإلسكندرية، تصميم النظام المحاسبيالسيد عبد المقصود بيان، محمد الفيومي،  1
2

 .20-22ص ، ص1999سكندرية، اإل ،، الدار الجامعيةمدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبةكمال الدين الدهراوي، سمير كامل،   

 أحداث

 ووقائع

 البيئة المحيطة

متخذي  الناتج النهائي

 القرارات

 الموارد

توزيع الموارد 

 المتاحة

 األهداف

 معلومات

تخزين واسترجاع          

 البيانات

قنوات معلومات 

 داخلية

 

 تشغيل البيانات
قنوات معلومات 

 خارجية

 

تجميع 

 البيانات

قنوات معلومات 

 داخلية
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I- البيانات هذه وتتمثل بالمؤسسة، المحيطة البيئة من البيانات بتجميع حدةالو  هذه تقوم: وحدة تجميع البيانات 
 أهداف ولطبيعة وتسجيلها، عليها الحصول ويجب مفيدة اأن ه وير  المحاسب ابه يهتم التي والوقائع حداثاأل في

 النظام، كما في وتسجيلها تجميعها يتم التي البيانات نوع على كبير تأثير المطلوبة المخرجات وطبيعة المشروع
 .معةلمجا البيانات نوع على تؤثر المخرجات طبيعة أن  
II- مفيدة كانت إذا الحال في تستخدم قد المحاسبية المعلومات نظام بواسطة عةجم  الم   البيانات: وحدة المعالجة 

 تشغيل لىإ حاجة في ليةو  األ البيانات هذه تكون األحيان غالب في ولكن تجميعها، لحظة في القرار لمتخذ
عدادو   نظام في التخوين وحدة إلى ترسل ان هإف وبالتالي ،القرارات إتخاذ عملية في مفيدة معلومات لتصبح ا 

 . المحاسبية المعلومات
III-  ستخراجوحدة التخزين و  عدم حالة في البيانات بتخوين الوحدة هذه وتختص: البيانات أو المعلومات ا 

 تخذيم   إلى هاإرسال قبل عليها العمليات بعض دخالإل أو مستقبال   هاستخدامإل عليها والحفاظ مباشرة هاإستخدام
 .القرار

IV- من والمعلومات البيانات وتوصيل نقل يتم بها التي الوسيلة الوحدة هذه تعتبر: وحدة توصل المعلومات 
 قنوات تكون وقد ،اإلدارية القرارات متخذي إلى تصل حتى المحاسبية المعلومات نظام داخل ،أخر  إلى وحدة
 .للمؤسسة المتاحة ياتمكاناإل حسب( ورق أو شاشات) يدوية أو آلية تصالاإل
 

 دائمة عالقة له بعضها المحاسبية، للمعلومات المستخدمة الفئات تتعدد :المحاسبية المعلومات ومستخدم: ثانيا
 تحددها ظرفية تعامل عالقة) شرةمبا غير عالقة له اآلخر والبعض ك،ال  والم   كالمسيرين بالمؤسسة، ومباشرة

 :المستخدمين أهم يلي ماوفي الخ،...الدولة ين،الم و رد المقرضين، مثل (المشتركة المصلحة
I- 1 :بينهم من نذكر المستخدمين من العديد هناك :الخارجية طرافاأل 
  :من مكنهمت   التي المعلومات المحاسبية إلى هؤالء يتطلع :والمحتملون الحاليون المستثمرون -1
 فيها ستثماراإل جدو  مد  على والتعرف المستقبلية والتوقعات الحاضر في المؤسسة ربحية درجة إستكشاف -أ

 .عدمه من
 رين،المسي   طرف من (ينمساهمال) كال  الم   مال لرأس فضلاأل يقتصاداإل ستخداماإل مد  على الوقوف -ب

 على الحكم في عليها يعتمد التي الطرق من الربحية ؤشرم ويكون العامة، الجمعيات خالل من خلل أي وتدارك
 .المؤسسة أداء
 في ترغب آخر، يإقتصاد طابع ذات مؤسسة أو (بنوك) مالية هيئة أي امقرض   يكون أن يمكن :المقرضون -2

  بد  ال عقالني لـبشك اإلقراض قرار اذـإتخ عملية تتم وحتى ،(فائدة) يإقتصاد دـعائ تحقيق بغية أموالها، توظيف
                                                 

1
 .31ص ،5015-15 الجوائر، ،02 العدد باتنة، جامعة واإلنسانية، االجتماعية العلوم مجلة ،؟لمن المالية التقارير مصطفى عقاري، 
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 المالئمة درجة على التركيو يكون بحيث القرض، لطالب المالية الوضعية حول الكافية المعلومات توفر من
 النقدية والتدفقات النتائج، حسابات وجدول الختامية الميوانية إستخدامب وذلك ،الدين فترة طول (السيولة) المالية
 (.لسيولةل التقديرية المواونات) مستقبال   والمتوقعة احاضر  

 ضمان على تسهر والتي (البيئة حماية ،إجتماعية حماية ضرائب،) المختلفة أجهوتها في ممثلة :الدولة -3
 المالية التقارير تتضمنها التي المعلومة مستخدمة ،بها المعمول والقوانين التشريعات تطبيق المؤسسات إحترام
 المعلوماتي المصدر الجوئي قتصاداإل مستو  على سبيةالمحا المعلومات عتبرت   كما ،دوري بشكل تتلقاها التي
 . الوطنية الحسابات إعداد في أهمية كثراأل
ستمرار و  ربحية تقييم من مكنهمت   التي المعلومات على بالحصول يهتمون وهؤالء :وممثليهم العمال -4  يةا 

 للنقابات فتهتم وبالنسبة ة،المختلف العمال مستحقات دفع جديدة، وعلى عمل فرص خلق على ومقدرتها المؤسسة
ستقرار و  المتاحة العمل وفرص المختلفة ةيقتصاداإل القطاعات تحليل من مكنهات   بمعلومات أيضا  أمور وكذلك هاا 

 .أخر  إجتماعية
 على غالبا ترتكو اأن ه إال   المقرضين، اتإهتمام مع كبير حد إلى بالمعلومات اتهمإهتمام وتتشابه :ونالُمّورد -0

 .جلاأل يرةقص فترة
 كان إذا خاصة ،ستمراراإل على المؤسسة قدرة تحديد من مكنهمت   بمعلومات يهتمون وهؤالء :العمال  -0

 .يأساس كمورد عليها كبير بشكل يعتمد التجاري وجودهم
 يراقب مثال  ف، غيرهم عليها يتوفر التي التنافسية القدرة ظهرت   التي بالمعلومات يهتمون :المنافسون -0

 سعاراأل تخفيض إحتمال كان المطلوب المستو  يفوق المخوون كان المؤسسة، فكلما وسيولة مخوون فسونالمنا
 ويتيح للمناورة مجاال   للمؤسسة يوفر فهذا مرتفعا السيولة مستو  كان إذا اأم   للسيولة، الحاجة ظهور عند ضروريا

 . التوسع يةإمكان اله  
II- ستخدامنشاط المؤسسة و  أداءالعاملة في  افطر وهي كافة األ: الداخلية طرافاأل ة يقتصاداإلمواردها  ا 

 1:فيما يلي طرافالمؤسسة، وتتمثل هذه األ أهدافوالبشرية في سبيل تحقيق 
 المرسومة والسياسات الخطط تنفيذ عن المسؤول العام المدير أو دارةاإل مجلس بها قصدوي   :العليا دارةاإل 1-

 المحاسبية المعلومات وتستخدم المالكين، إتجاه المؤسسة أداء عن مسؤولة علياال دارةاإل أن   حيث للمؤسسة،
 .المؤسسة نشاط نتيجة لمعرفة

 النشاط متابعة تتولى التيو  والدنيا، الوسطى المستويات في المدراء بها قصدوي  : اإلدارية المستويات -2
تخو  هالــأعم لىــع رافــواإلش  قــقيـتح في لياــالع دارةاإل اهــإتج ةــؤولــمس ونــوتك اط،ــلنشل ةـيحيـالتصح اتراءــجاإل اذــا 

                                                 
1

 .25-21، ص ص5005، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوويع ،المالية المحاسبة مبادئ ،الصفار رضا هادي 
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 .دورية بصورة المحاسبية للتقارير تحتاج ولذلك النشاط، على اإلدارية الرقابة 
 وكذلك وظائفهم، إستقرار مد  لمعرفة المؤسسة أعمال لمتابعة معلومات إلى نو الموظف يحتاج :نوالموظف -3

  .للمؤسسة المحققة النتائج مع يتقاضونها التي رواتبوال األجور مالئمة مد 
 

 1:فيتتمثل فرعية مة يتكون نظام المعلومات من أنظ: الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية األنظمة: ثالثا
I- عندما . مراقبة المخوونات يعالج المعطيات التي تعكس فواتير المواد المخونة نظام: نظام مراقبة المخزونات

سجل ي ي  حاسبمالنظام معالجة الطلبيات المعطيات عن طلبيات الوبائن، نظام مراقبة المخوونات  يستقبل
لمسير عن ل شيريمكن له فيما بعد أن ي  و  ،المحددة رسالحضر وثائق اإلالتغيرات في مستو  المخوونات وي  

نظام مراقبة ف   ،خووناتتموين، ويوودهم بمجموعة من التقارير عن حالة الم إعادةالمواد التي تحتاج إلى 
في المخوونات  ستثمارتقدم خدمة رفيعة إلى الوبائن، ويقلل اإل علىالمؤسسة  إذاي يساعد حاسبمالالمخوونات 
 .حتفاظوتكاليف اإل

II- من الوبائن مستعمال  المعلومات  داءبتحديد المبالغ الواجبة األ يومي اهذا النظام  يقوم: نظام حسابات الزبائن
نظام . ئتمانحالة حسابات الوبائن وتقارير تسيير اإل ينتج شهري او  ،لبيعن طريق عمليتي الدفع واالمنتجة ع

سر ع عملية دفع الوبائن بتحضيره فواتير دقيقة في الوقت المناسب وكذلك التقارير ي ي  حاسبمالحسابات الوبائن 
، هذا داءسيرين في مراقبة المبالغ الواجبة األات المقدمة للوبائن، يوودنا بتقارير تساعد المئتمانالشهرية على اإل
الخسائر التي يتسبب فيها الوبائن  -قدر المستطاع-المبيعات على الحساب، بتقليل  أرباحويادة النشاط يسمح ب  
 . المشكوك فيهم

III-  ات دفع حضر شيكين، ي  الم و ردمعلومات المشتريات والتسديدات إلى  يومي ايقدم : يـنالُمّوردنظام حسابات
ين بغرض للم و رديسمح بدفع سريع ودقيق  ينالم و ردنظام حسابات ف، وغيرها نتج تقارير تسيير الخوينةالفواتير وي  

ة من الخصومات المقدمة ستفادويادة على هذا يسمح باإلو جيد،  إئتمانإرساء عالقات عمل جيدة وضمان سعر 
المالية التي تدفعها المؤسسة، ويبعث إلى المسيرين  نظير الدفع السريع، يضمن مراقبة مالية على المبالغ

بالمعلومات الضرورية في تحليل المدفوعات، المصاريف، المشتريات، حسابات مصاريف المستخدمين والحاجة 
 . إلى السيولة

IV-  وكذلك باقي  ،المعطيات القادمة من بطاقات حضور العمال يومي ايستقبل ويقدم  (:األجور)نظام الرواتب
معدة  أخر وتقارير تحليل العمل، وتقارير  ،األجورنتج شيكات الدفع، كشوف العمال، تقارير ي   ،عطيات العمالةم

إلى عمالهم  األجوري يساعد المؤسسات في دفع حاسبمال األجورلصالح المسيرين والتنظيمات الحكومية، نظام 
 اقيـرائب، وبــالضد، ــومية خاصة فيما يتعلق بالعوائــال والتنظيمات الحكــبسرعة، ويقدم تقارير إلى المسيرين، العم

                                                 
1
 Obrien James, "Les Systèmes d'Information de gestion", Edition Deboeck-Université, Bruxelles, 1995, pp467-469.  
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 .يقدم إلى المسيرين تقارير تحليل تكاليف اليد العاملة أن   أيضاات، يستطيع قتطاعاإل
V- ين، الم و رديختص هذا النظام بدمج البيانات الصادرة عن حسابات العمالء، حسابات : ستاذنظام دفتر األ

عدادوفي نهاية كل فترة محاسبية يتم إقفال دفاتر المؤسسة و  ،خر لمحاسبية األوأنظمة المعلومات ا األجور  ا 
ادات والمصاريف للمسيرين، ر ، جدول النتائج وميوانية المؤسسة، إلى جانب عدة تقارير عن اإليمراجعةالميوان 
مرتبة ودقيقة وبمراقبة  بطريقة عماليساعد المؤسسة على القيام بهذه األ ستاذدفتر األالنظام المحوسب ل   كما أن  

وقيمة التكاليف مقارنة  فرادقلل من عدد األمالية أحسن وتقديم تقارير عن وضعية التسيير ويادة على ذلك ي  
1 .بالطرق اليدوية

 
 

  ةنظام المعلومات المحاسبي ياتأساس: المبحث الثاني
التي  ،ي للبياناتساسا المصدر األة التي تنشأ من خالل ممارسة المؤسسة لنشاطهيقتصاداإلتشكل العمليات   
ومعالجة هذه البيانات من خالل الدورات التشغيلية  إستقباليتم الجها نظام المعلومات المحاسبية، حيث يع

التي و  ،ية لنظام المعلومات المحاسبيةساسوتعتبر مخرجات هذه الدورات المدخالت األ ،الجوئية في المؤسسة
 .ات ووثائقندم ستفي شكل  خيرتصل إلى هذا األ

 
 نات في نظام المعلومات المحاسبيةتنظيم ومعالجة البيا: المطلب الول

تتضمن عملية تنظيم ومعالجة البيانات تجميع البيانات من مصادرها الداخلية والخارجية والمتمثلة في الوثائق   
 .ن الوسائل والتقنياتتخوينها وتوثيقها بواسطة العديد م ،تنظيمها ،المختلفة، ومعالجتها اتالم ستندو 
 
ستخدم لتعويو العمليات المالية و مذكرة مكتوبة ت  أوثيقة : " أن هسند بعريف الم  يمكن ت :اتالُمستندالوثائق و : ولأ

 3 :لىإات الم ستندويمكن تقسيم   ،2."الي تثبت صحة السجالت والدفاتروبالت
I- و دوائرها كفاتورة البيع، أها أقسام حدأو ألمؤسسة ات التي تحرر داخل االم ستندوهي تلك : ات داخليةُمستند

 .القبض وغيرها م ستند
II- الخارجية المتعاملة مع المؤسسة طرافات التي يقوم بتحريرها األالم ستندوهي تلك  :ات خارجيةُمستند، 

ات الم ستندبر عتشعارات الدائنة، كشوفات البنكية وغيرها، ت  فاتورة الشراء، اإلة، ك  خير وتكون موجهة لهذه األ
 . ات الداخليةالم ستندمن  قو  دليال  أالخارجية 

 ة، يقتصاداإلالعناصر في النظام المحاسبي كونها دليل ملموس عن حدوث العمليات  أهمات من الم ستندعتبر ت    
 دوث ـالة حــانوني في حــات قــدليل إثبــكاتر و ــدوينها في الدفــة التي يتم تاسبيــا للقيود المحدر  ــنها مصــإلى جانب كو

                                                 
 .223، ص1992مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، ، -ل تحليليمدخ –نظم المعلومات اإلدارية كامل السيد غراب، فادية محمد حجاوي،   1

 .32، ص2012، جون ويلي وابنائه للنشر، نيويورك، دار اصول المحاسبةخرون، آخالد امين عبد اهلل، و  2
 .50، ص3002، عمان، 2، الجوء االول، دار صفاء للنشر والتوويع، طمبادئ المحاسبة وتطبيقاتهارضوان محمد العناتي،  3
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 1 :ـنواع وتتصف ب
 .يمكن فهمه سهليكون بسيط و  -2      .قم متسلسل حتى يسهل حفظه وتوثيقهر  الم ستنديحمل  -1

 .ثل التاريخ، القيمة، وصف العمليةة ميقتصاداإليشمل بيانات ضرورية عن العملية  -3
 :ما يلي الم ستنديخدم وجود و      
 .وع إليه وقت الحاجةتوب يمكن الرجدليل مكات و يعتبر وسيلة إثب -أ

 .ها في النظام المحاسبيدخالإل ال ومةاليعتبر مصدر لجمع البيانات  -ب
 .ات الرقابة الداخليةإجراءيعتبر عنصر هام في  -ج
II- ات المعلوم الدليل الموضوعي عن صحة وصدق الوثائقات و الم ستندتشكل  :الوثائق المحاسبية أهمية

ية دورات فع الفيما يخص تحديد  ةالمحاسبيالمعلومات نظام ا في ا هام  وتلعب دور   ،في القوائم المالية الواردة
 2:يتها فيما يليأهموتتمثل العمليات في المؤسسة 

ات   الم ستندوء هذه لتحديد قنوات تدفق البيانات داخل المؤسسة من خالل تحديد أماكن نش ساستشكل األ -2
نتقالو   .ظهاطرق حفها و ا 
وثيقة الشحن تدل على نقل ملكية البضاعة من ) تدل على حركة التدفقات المادية ألصول المؤسسة -3

 .(المؤسسة إلى الوبون
يدل على  ستالمعدم وصول تقرير اإل)الرقابة عليه ر نظام العمليات في المؤسسة و سي   لمتابعة أداةتستخدم ك -2
 .(نفذ بعدأمر الشراء لم ي   أن  
 (.على أمر البيع االفاتورة يتم بناء   إعداد) أخر ات م ستند عدادإل أساسات كالم ستندبعض  ستخدمت   -2

لرئيسية لنظم الرقابة الداخلية وذلك بشكل ا دواتات من بين األالم ستندالتصميم المالئم لهذه التوثيق و  عد  كما ي  
 .خطاءل األقل  ي  اعد التسجيل المحاسبي و بسيط يسسهل الفهم و 

III- يلي ما الوثائق نذكر هذه أهممن  :المستخدمة وثائقال: 
 3:في تتمثل، معي نبدفع مبلغ نقدي مستحق الوفاء في تاريخ  اا تجاري  لتوام  إتتضمن : التجارية وراقاأل  -1
ا من مبلغ   طالعيدفع بمجرد اإل أن  عليه ب ،ا من الساحب إلى المسحوبحرر مكتوب يتضمن أمر  هو م  : الشيك -أ

 .وهو المستفيد أو ألمر الساحب نفسه معي نى شخص النقود إل
ا يدفع للمستفيد مبلغ   أن  ا من الساحب موجه إلى المسحوب عليه بأمر  هي صك مكتوب يتضمن : الكمبيالة -ب

 .معي ن إستحقاقفي تاريخ  أو طالعمن النقود لمجرد اإل
                                                 

 .25، ص3002القاهرة،  الجوء األول، دار الشروق للنشر والتوويع،أصول المحاسبة الحديثة، العيسي،  أحمدياسين   1
 .120، ص5000، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوويع، عمان، تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية،  عبد الرواق محمد قاسم 2
 .01-09، ص ص3002، الجوائر، 22، دار هومة للطباعة والنشر والتوويع، طقانون الجزائريالتجارية في ال وراقاأل نادية فضيل،  3
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لمستفيد أو الحامل، تربط بين هم الساحب والمسحوب عليه وا أشخاصوعليه تتكون السفتجة من ثالثة   
الساحب والمسحوب عليه عالقة دائنية تخول للساحب توجيه األمر للمسحوب عليه، كما تربط بين الساحب 

ح المستفيد، ولكن ال تربط بين المسحوب لعالقة دائنية توضح سبب توجيه الساحب األمر لصا أيضاوالمستفيد 
قبول المسحوب عليه السفتجة تنشأ عن ذلك عالقة صرفية وبالتالي  ما بمجردعليه والمستفيد عالقة دائنية إن  

 .صرفي إلتوام
بمجرد  ،من النقود ايدفع للمستفيد مبلغ أن  هو عبارة عن محرر مكتوب يلتوم فيه الساحب ب: السند ألمر -ج
المحرر  :نعلى شخصي ال يشتمل إال   هأن  ، ويختلف السند ألمر عن السفتجة في معي نأو في ميعاد  طالعاإل

 .احدالمتعهد والمستفيد، فالمتعهد في السند ألمر بمثابة ساحب ومسحوب عليه في آن و 
ي إلثبات أساس م ستندعن  ةهي عبار ي تستخدمها المؤسسة في نشاطها، و الوثائق الت أهمتعتبر من  :الفاتورة -2

يل المحاسبي، إلى جانب كونها الهامة في التسجية و ساستضمن عدد من البيانات األلبيع تعمليات الشراء وا
 1:نميو بين، و الجبائيإثبات مهم في القانون التجاري و  عنصر

سم هذا إمتبوعة ب" يدين"حسب العبارة التي تظهر على الفاتورة ( المشتري)الدائن  إلتوامثبت ت  : فاتورة الشرا  -أ
أو الخدمات التي  مقابل السلع( TVA+ المبلغ الصافي )بدفع المبلغ الكامل الذي يظهر على الفاتورة  خيراأل
 (.البائع) ةصدر الفاتور أستلمها، لفائدة الطرف المدين الذي إ
( TVA+المبلغ الصافي)ن للبائع بالمبلغ الكامل الذي يظهر على الفاتورة بت حق الدي  ث  ت  : فاتورة البيع -ب
 :أشكالوتظهر في عدة ، قدمها للوبوني  و  الم و ردصدرها بل شحن السلع أو تقديم الخدمات وي  مقا
لتوامق الدين للبائع و تثبت ح وهي "يدين"يظهر على الفاتورة عبارة : الفاتورة العادية *  .المشتري ا 
  .صدرت الفاتورة لفائدة المشتريتثبت تخفيض حق الدين من طرف الجهة التي أ  : فاتورة المردودات *
الشروط التي تشير إليها الفاتورة بالوفاء  أساسعلى  و ردالم  حيث يلتوم  ،هي وثيقة تفاوض :الفاتورة الشكلية *

 .بها قبول الوبون للعرض
المشتري، رقم سم أو العنوان التجاري للبائع و اإل): تظهر على الفاتورة أن  العناصر التي يجب  أهمومن 

 واصفات السلعمسم و إ، جتماعيجانب رأسمالها اال التسجيل في السجل التجاري، الشكل القانوني للمؤسسة إلى
أو الويادات  أو الخدمات المباعة، السعر الوحدوي، الكمية المفوترة، المبلغ اإلجمالي خارج الرسم، التخفيضات

مضافة، المبلغ المبلغ اإلجمالي للضريبة على القيمة ال، المعدل و (تخفيضات، تكاليف النقل والتغليف)لممكنة ا
الفاتورة  أساسا ال يتم على ة محاسبي  يقتصاداإلتسجيل العملية ات و إثب ن  ، وأ(فترة التسديداإلجمالي، طريقة و 

 .بداية من نشأتها حتى نهايتهاتعبر عن العملية  أخر ات م ستندرفق بت   أن  بل يجب  ،فقط
                                                 

 .299، مرجع سابق، صنظم المعلومات المحاسبية الحاسوبيةعبد الرواق محمد قاسم،   1
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 1:تتمثل في خر األات الم ستندلى بعض إ ضافةباإل  
 حدد في الطلب نوع الموادي  و  ،حتاج المواديأو القسم الذي  دارةاإلهذه الوثيقة من قبل  عد  ت  : طلب الشرا  -2

 إدارةأمر الشراء من قبل  إعدادا في هم  عتبر طلب الشراء م  ي  الكميات المطلوبة و و  تهاواصفامو المطلوب شراؤها 
 .المشتريات

ذي الو  ،أمر الشراء إعدادالمختصة تقوم ب دارةاإلالمشتريات طلب الشراء من  إدارةتتسلم  أن  بعد : أمر الشرا  –4
 سعارواأل الذي سيتم الشراء منه الم و ردإلى تحديد  ضافةيتضمن البيانات الرئيسية الواردة في طلب الشراء، باإل

 .ف بعملية الشراءسم الشخص المكل  ا  و 
إثبات األصناف المستلمة  أو أمين المخون يتم من خاللها ستالممن قبل لجنة اإل عد  ي   م ستند: ستالمتقرير اإل –0

 المستلمة عن األصناف الواردة يتم إثبات المخالفات في األصنافو  ،سعارمواصفات والكميات واألالمن حيث 
 .سعاراأل كان ذلك من حيث المواصفات أو الكميات أو في أمر الشراء أو الفاتورة سواء

 التي تم من قبل أمين المخون يسجل فيه األصناف عد  ي   م ستندهي عبارة عن : إلى المخازن دخالمذكرة اإل –0
 مذكرة عد  ت  التي  ستالمفي حالة كون لجنة اإل أهمية الم ستندلهذا و  ،سعارها إلى المخاون والكميات واألإدخال
البضاعة المستلمة من  بمثابة اإلثبات أن   الم ستندهذا  عتبري  آخرون غير أمين المخون، و  أشخاص هم ستالماإل
 .هدة أمين المخونع   فيبحت أصاون و دخلت إلى المخقد أ   ستالملجنة اإل قبل
 ه قسم المبيعات، حيثعدادإيقوم بى الطلبيات الواردة من الوبائن و عل ابناء   الم ستندعد هذا ي  : أمر البيع –0

 .الخ... الكميات المطلوبة من المواد، تاريخ الشحنومواصفات و  أرقام، هانعنو سم العميل و إمن يتض
سجل ت   ، كمانصراف خالل شهراإلسجل عليها أوقات الحضور و ي   عامل بطاقة لكل عد  ت  : بطاقات الوقت –8
 .الخ... التي أنجوها عمالاألالتي عمل فيها والطلبيات و  قساماأل
والغرض  مبلغ الشيكسم وعنوان المستفيد و إشمل ييحتوي على معلومات  م ستندهو عبارة عن : إذن الدفع –9

 .السد ادمن 
 

 :يانات في نظام المعلومات المحاسبيةدورات العمليات وتدفق الب :ثانيا
I- التدفق المنطقي للبيانات هو عرض وتصوير لمصادر البيانات وعمليات المعالجة " :تتدفق البيانا مفهوم

، والجهات التي ستوجه إليها نتائج المعالجة من دون التعرض إلى البناء المادي للنظام مثل له االتي تخضع 
 2"والتنظيم المادي للبيانات على وسائط التخوين المستخدمةوسائل التخوين، البرمجيات 

                                                 
 .20-21، ص ص3001، عمان، 5ط، الجوء االول، دار المسيرة للنشر والتوويع، اصول المحاسبة الماليةخرون، آحسام الدين مصطفي الخداش، و  1
2

 .20ص ،، مرجع سابقتحليل تصميم نظم المعلومات المحاسبيةعبد الرواق محمد قاسم،  
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المختلفة التي تتكون منها بتمييو العديد من تدفقات المعلومات المهمة  نشطةتسمح دراسة دورات العمليات واأل  
 1:ميو، ون  ةوالمرتبطة كلها بنظام المعلومات المحاسبي

م ها تقديهدف  و  ،ةة للمؤسسيقتصاداإلتغطي كل الدورة  ميو أربعة تدفقات رئيسيةن   :التدفقات القاعدية -1
وتدفقات  ،نتاجلمؤسسة وهي تدفقات المبيعات، تدفقات المشتريات، تدفقات اإلم على حالة اك  معلومات تسمح بالح  

 . الموارد البشرية
حدث في ة التي تيقتصاداإلتصنيف مجموع الظواهر هدفها تسجيل، مالحظة، و : تدفقات التسجيل والقياس -2

 .مسكها، وتتمثل في التدفقات المحاسبية والماليةالفرعية ب   األنظمةالمؤسسة والتي تقوم 
ية المؤسسة وذلك بمقارنة معلومات فع الستباق وقياس إتسمح هذه التدفقات ب: تدفقات التقدير والمراقبة -3

مع المعلومات  خر لتدفقات األع مسبق لطريقة عمل ايتصنالتقديرات والمواونات والتي تم الحصول عليها ب  
 .تتمثل في تدفقات التقديرات والمواوناتالمحصل عليها من الواقع العملي، و 

II- دورات العمليات:  
ثيرها وتسجيلها فهي تساعد على أة، وكيفية تيقتصاداإل حداثدورات العمليات تعكس كيفية تحقق األ: تعريف -1

 2.نشطةفي مختلف األ داءبما يساعد على تقييم األ ات وقياسات الرقابة الداخليةإجراءتحقيق 
تساعد دراسة دورات العمليات المحاسبية في التعرف على طبيعة النظم  :دراسة دورات العمليات أهمية -2

 3:تسمح بتحديدو  له االتطبيقية الفرعية المكونة 
 .في المؤسسة والدورة المحاسبية عمالالطبيعة المستمرة لأل -أ

ات وقياسات الرقابة إجراءة وكيفية تأثيرها وتسجيلها فهي تساعد على تحقيق يقتصاداإل حداثق األحق  كيفية ت   -ب
 .نشطةفي مختلف األ داءساعد على تقييم األالداخلية بما ي  

 .طبيعة النظم الفرعية المكونة لهذه النظم -ج
ا في اليومية ثم ترحيلها إلى دفتر ة وتسجيلهيقتصاداإل حداثهدف الدورة المحاسبية هو عكس األ بما أن   -د
ا من تلك الدورات تساعد على نطالق  إتحليل العمليات المحاسبية  ن  حسابات األرصدة والمركو المالي، فإو  ستاذاأل
 .حقق منهاوالت   هاتدقيق  ها و فهم  
عليها  فلتعر ات ويقوم باالم ستندو العمليات  ،حداثمع العديد من األ ةنظام المعلومات المحاسبييتعامل  -هـ

 م ــظـية والنـحاسبــات المــليــعمـة دورات الـــدم دراســقه ت  ـها ومنــقرير عنــالتها و ـــالجتــمع ،الئمــها المــاقـها في سيـجيلـوتس
                                                 

1
 Hugues Angot, Système d’information de l’entreprise, Edition DeBoek Université, 4

eme
 Edition, Bruxelles, 2002, 

p20. 
2

، 3002، الدار الجامعية، االسكندرية، نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلوماتالدين عبد اللطيف، السيد عبد المقصود دبيان، ناصر نور  
 .223ص

3
 .330، ص3005، الدار الجامعية، االسكندرية، ساسيات نظم المعلومات المحاسبيةأ، سيد عبد المقصود دبيان، وآخرونال 
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 له  س  ا ي  مم   ،وسبل التقرير عنها حداثا لدراسة وسائل معالجة وتشغيل تلك األا مالئم  إطار   له االتطبيقية المكونة 
 .من فهم نظم المعلومات المحاسبية

معالجة ة أنظمة فرعية تختص بتسجيل و عد من ةيتكون نظام المعلومات المحاسبي :دورات العمليات أنواع -3
 :دورات رئيسية خمسةمكن تصنيفها إلى التي ي  و  ،خر الوظيفية األ األنظمةجة عن ة الناتيقتصاداإل حداثاأل
 : نفاقدورة اإل  -أ
نقل الملكية، كما تختص لحياوة و  ال ومةالة يقتصاداإل حداثبتسجيل كافة األ نفاقص دورة اإلتخت: تعريف *

ات الم ستندنظام  ،ستالم، وتتضمن هذه الدورة نظام الشراء، نظام اإله للحصول على خدماتإنفاقبتسجيل ما يتم 
عامة وهي حساب النقدية، حساب النقدي وبدورها هذه النظم تؤثر على أربعة حسابات  نفاقوالتسجيل، نظام اإل
 1.ون أو مستحقات للغير، وحسابات األصول أو المصروفاتالم و ردالمخوون، حساب 

 2:تهدف هذ الدورة الى :نفاقدورة اإل   أهداف* 
مكن ين مقابل السلع والخدمات، وي  الم و ردهو تسهيل تبادل النقدية مع  نفاقعتبر الهدف الرئيسي لدورة اإلي    

 : الفرعية التالية هدافا الهدف العام إلى األتجوئة هذ
  .″من خالل نظام الشراء  ″ضمان توفير السلع والخدمات التي تحتاجها المؤسسة -
 .″ ستالممن خالل نظام اإل ″من الحصول على السلع المطلوبة ومن صالحيتها  تأكدال -
 . ″ظام التخوينمن خالل ن ″ له ا حتياجالحفاظ على البضاعة والمواد لحين اإل -
حتواءمن صحة الفواتير و  تأكدال - من خالل  ″ين المعني الم و ردها على كافة البيانات والترحيل إلى حسابات ا 

 .″اتالم ستندنظام 
 .″من خالل نظام المدفوعات النقدية″تسجيل المدفوعات النقدية بمجرد حدوثها -
 : من خالل الخطوات التالية نفاقتعلقة بدورة اإليمكن حصر عملية معالجة البيانات الم: ائف الدورةوظ* 
رسالأمر الشراء و  إعداد -.      الم و ردفاتورة  إستالم -.    اجة وطلب الشراءتحديد الح -          .للم و رده ا 
 .الم و ردترحيل المشتريات لحساب  -       .المشتريات إستالم -      التسجيل في يومية المشتريات -

   .الشيكات إعداد -                .للمخاون هاإرسال -
 :تدورة اإليرادا -ب
المرتبطة ببيع السلع والخدمات للعمالء ية قتصاداإل حداثتختص دورة اإليرادات بتسجيل كافة األ: تعريف* 
 صيله منهم ـم تحــيت اـمالء أو ــمـه للعــتم بيعــي جيل ماــص بتســالي تختــاب وبالتــا أو على الحسد  ـسواء كان البيع نق،

                                                 
 .310-311ص ص ،مرجع سابق ،آخرونو سيد عبد المقصود دبيان، ال 1

  .399مرجع سابق، صكمال الدين الدهراوي،  2
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ا نظام المقبوضات أخير  ات وحساب العمالء و الم ستند إعدادوتتضمن هذه الدورة نظام البيع، نظام التسليم، نظام 
  1. النقدية

مقابل ة تقديم السلعة والخدمة للمستهلك هو تسهيل عملي ئتماني لدورة اإلساسيعتبر الهدف األ: الدورة أهداف* 
 2:تيةلى الخطوات اآلإمكن تقسيم هذا الهدف العام دية، وي  الحصول على النق

 .  يئتمانالتحقق من المركو اإل -
 .و تقديم الخدمة للمستهلك في تاريخ محددأتسليم البضاعة للعميل  -
 .تسجيل النقدية بسرعة ودقة –     . الفاتورة للعميل بصفة دورية وبطريقة سليمة إرسال -
 .العمالء أستاذلى حسابات العمالء المناسبة وفي دفتر إالنقدية  إستالم ترحيل عمليات المبيعات -
 .ها بالبنكإيداعوكذلك النقدية حتى يتم  ،يتم تسليمها للعميل ىرقابة وحماية البضاعة حت -
 .  المتعلقة بالمبيعات اإلداريةوالتقارير  ال ومةالات الم ستندكافة  إعداد -
ات والوظائف الواجب القيام بها جراءهناك مجموعة من اإل ن  إالسابقة الذكر ف فهدالتحقيق األ: دورةالائف وظ* 
 3:مكن تلخيصها فيما يليديتها والتي ي  أوت
 .تشغيل طلب العميل –.    ي للعميلئتمانفحص المركو اإل –.    الحصول على طلب العميل -
رسالالبضاعة و  إعداد - يداعو  إستالم –  .     الفاتورة إرسال –.       ها للعميلا            .للعميل ا 
 .   خر التقارير المالية والمخرجات األ إعداد –  .   العام ستاذالترحيل لأل –   .   المساعد ستاذالترحيل لأل -
 :نتاجدورة اإل  -ج
ف هد، بنتاجاإل أنشطةتقوم بفحص الوسائل المستخدمة في جمع، خون، ومعالجة البيانات المتعلقة ب: هاتعريف* 
وتكاليفها، وكذلك الرقابة على هاته  وليةلى معلومات مفيدة للمنتجات النهائية، المخوون، المواد األإلوصول ا

  4.والعمليات نشطةاأل
 وليةتسهيل عملية تحويل الخدمات والمواد األ ولاأل  :ن فيلهذه الدورة يكم   نالرئيسي ينالهدفإن  : الدورة أهداف* 
تتبع حركة عناصر التكلفة  في يتمثل الثاني ام  أ، طرة والرقابة على هذه العمليةسيال ،لى بضاعة تامة الصنعإ

 وتحقيق  هتيإستمرار مين أوت نتاجفي ترشيد اإل دارةاإلوتوفير المعلومات، التي تساعد  يةنتاجالعملية اإل أثناء
 5:التفصيلية التالية هدافلى األيتفرع كل من هذين الهدفين ا أن  مكن للطاقات والمواد المتاحة، وي   إستغالل أفضل

                                                 
 . 212السيد عبد المقصود دبيان، ناصر نورالدين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 1
 .150كمال الدين الدهراوي، مرجع سابق، ص 2
 .120-120سمير كامل، كمال الدين الدهراوي، مرجع سابق، ص ص 3
، 5009، الجوء الثاني، دار المريخ للنشر، الرياض، نظم المعلومات المحاسبيةقاسم ابراهيم الحسيني، : ترجمةستينبارت، مارشال رومني، . ج.بول 4

 .552ص
 .192-192، ص ص5011، دار المسيرة للنشر والتوويع، عمان، نظم المعلومات المحاسبيةنظال محمود الرمحي، وياد عبد الحليم الذيبة،  5
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 .ليها من خالل التخطيط الجيدإها حيث الحاجة ستخدامإل إستمراروالخامات ب وليةتوفير المواد األ -
طاقة، وكذلك تشغيل  أقصىلى إية العمال إنتاجبما يكفل تقليل التكاليف، وويادة  نتاجالرقابة الجيدة على اإل -
 .المواد در منت بكفاءة وتقليل اله  الاآل
حصة سوقية  أكبرتوافق ورغبات المستهلكين لتحقيق لى منتجات تامة الصنع بتصميم ي  إ وليةتحويل المواد األ -

 .ممكنة
وطلبات شراء المواد الخام وسجالت  نتاجاإل أوامرالقرارات من واقع  تخاذإل ال ومةالتجميع وتخوين المعلومات  -

 .المخاون وغيرها من المصادر
 .ستعمالالتالعب والسرقة وسوء اإل أخطارمن  نتاجلمواد المستعملة في اإلحماية ا -
 .، والوقت الضائعنتاجاإل أثناءالرقابة على خسائر المواد  -
 .نتاجاإل أوامر، والعمليات و نتاجلى حسابات دقيقة لتكلفة اإلإبالتكلفة الحقيقية للوصول  نتاجتحميل اإل -
 .هاإعدادنات التخطيطية وترشيد عملية المواو  إعدادفي  دارةاإلي تساعد توفير البيانات الت -
 .ات ومتابعتهانحرافالفعلي ومقارنته مع المخطط، وتحديد اإل داءتحديد وقياس األ -
 .و العمالءألى المخاون إالتام  نتاجمراقبة تسليم اإل -
فيما  نتاجيتها من خالل دورة اإلدأات والوظائف الواجب القيام بها وتجراءاإلي مكن تلخيص  : وظائف الدورة* 
 1:يلي
 .      نتاجلإل ال ومةالطلب المواد الخامة  –.    نتاججدولة اإل إعداد –    .  نتاجتخطيط مستويات اإل -
 .تخوين المنتج تام الصنع –      .    نتاجورقابة عملية اإل إتمام –.    نتاجعملية اإل أبد -
حتسابو  إعداد -  .   التقارير إعداد – .العام ستاذالترحيل لأل –.  المساعد ستاذالترحيل لأل -.  نتاجتكاليف اإل ا 
 :دورة الموارد البشرية -د

داخل المؤسسة  القو  العاملة للموظفينبشؤون  المقترنةات والمهام المتعلقة بمعالجة جراءهي اإل: تعريف* 
توظيف عاملين جدد، التدريب، تحديد الوظائف، و  إستخدامك أهمية كثراأل نشطةة، حيث تتعلق باألفع البصورة 

الفرعية  نشطةالنشاط الرئيسي للمؤسسة واأل المستحقة مقابل ما يقدمونه من خبرة في العمل لتحقيق األجوردفع 
 2.رباحفي النشاط في ظل المنافسة وتحقيق األ ستمراروهو اإل له ا ستراتيجيللوصول للهدف اإل

الرئيسي لدورة الموارد البشرية فهو تسهيل حصول الخدمات من الموظفين وتسديد الهدف  ن  إ: الدورة أهداف* 
 3:تتمثل في له االفرعية  هدافا األم  أمستحقاتهم، 

                                                 
1

 .220-235ص ص ،مرجع سابقثناء القباني،  

2
 .923قاسم ابراهيم الحسيني، مرجع سابق، ص: ستينبارت، مارشال رومني، ترجمة. ج.بول 
3

 .332-335نظال محمود الرمحي، وياد عبد الحليم الذيبة، مرجع سابق، ص ص 
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 .مين الرقابةأوت اإلداريالسيطرة على دوام العاملين بشكل جيد لتحقيق الضبط  -
ه أسبابتحليل  أجلعتيادي من ت اإلوتحديد الوقت الضائع والوق نتاجحصر مصروف الجهد البشري في اإل -

 .وتحديد تكلفته
اتهم وكافة المبالغ المقتطعة لحساب إستحقاقجور وتصفية أالسيطرة على عملية توويع النقد على العاملين ك -

 .أخر  أطراف
 .سبالتقارير بها بشكل دقيق وفي وقت منا إعدادتكاليف المرتبات يتم تسجيلها، تبويبها، تلخيصها، ويتم  ن  إ -
ديتها من خالل دورة الموارد البشرية والتي أات والوظائف الواجب القيام بها وتجراءتتمثل اإل: وظائف الدورة* 
 :مكن تلخيصها فيما يليي  

1 
ساعات العمل، ب من المعلومات المتعلقة األجورالتعليمات المتعلقة ب أساسحساب صافي األجرة والراتب على  -

 .يتلقاها من قسم الموارد البشرية يالتوغيرها، ت والتخفيضات القاعدية، العالوا األجور
ا والرواتب مطروحا منه التخفيضات ومضاف   األجورتقرير لقسم الذمم الدائنة حول إجمالي  األجوريرسل قسم  -

 .المستحقة األجورسند قيد  عدادإل أساسوالرواتب ليستخدم ك األجورإليها العالوات لتحديد صافي 
 وترسل إلى قسم الصندوق لتوقيعهاحدد فيه الراتب واألجر الصافي تقرير ي   إعدادالمستحقة ب األجور يقوم قسم -
 .قبل توويعها على الموظفين والعمال تدقيقهاو 
المستحقة في هذا  األجور أن  من  تأكدنسخة من سند القيد إلى قسم الصندوق لل إرساليقوم قسم الذمم المالية ب -

 إعدادويقوم قسم الصندوق ب ،األجورستلم من قسم ر المطلوبة دفعها مع واقع التقرير الم  السند مطابقة لألجو 
 .الشيكات وتقديمها للموظفين والعمال أو تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات الجارية في البنك

 أن  الذي يجب ام و الع ستاذليرحل القيد في األ ،في قسم المحاسبة العام ستاذرسل نسخة من سند القيد لألت   -
ستلم من قسم الذمم الدائنة مع سند القيد التفصيلي لألجور والرواتب يتطابق مع سند القيد اإلجمالي لألجور الم  

 .ستلم من قسم الصندوقالم  
 :الدورة المالية -هـ
ك وباقي ال  لحياوة رأس المال من الم   ال ومةالة يقتصاداإل حداثتسجيل كافة األبدورة التمويل  تقوم :تعريف* 

تلك األموال للحصول على األصول،  إستخداماألموال التي يتم الحصول عليها من الدائنتين والمقرضين وكيفية 
 2.ستثمرةضي عن تلك األموال الم  ر  ها في تحقيق معدل عائد م  إستخداموكيفية 

                                                 
 .239، صسابقالحفناوي، مرجع  محمد يوسف 1
2

 .201ص آخرون، مرجع سابق،و  السيد عبد المقصود دبيان، 
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والرصيد النقدي،  المدفوعات ،تالهدف الرئيسي لهذه الدورة المحاسبة الدقيقة عن المقبوضا ن  إ :الدورة أهداف* 
في المواونة بين  دارةاإل، وتوفير المعلومات التي تساعد ختالسالتووير واإل ،ومنع الخسائر الناتجة عن الغش

الفرعية  هدافا األم  أة مدفوعات طارئة وضرورية، ي  أات و لتوامبرصيد كاف ودائم من النقدية لمواجهة اإل حتفاظاإل
 1:مثللهذا الهدف الرئيسي تت

التي تحكم  األنظمةبالقوانين و  لتوام، واإلقامة نظام صارم ودقيق للرقابة الداخلية على الموجودات النقديةإ -
 .العمليات النقدية

 .لمتابعة حركة النقد ال ومةالات الم ستندمسك السجالت و  -
 .ات تحدث في قيمة النقد والمساءلة عنهاإنحرافة أي  متابعة  -
 .ات ومتابعتهاإختالفة أي  ية بين كشوفات المؤسسة والبنك، وتحديد المقاربة البنك -
 .دة من المصارف والشيكات المرفوضةاعمتابعة الشيكات الم   -
  .الموجود النقدي إدارةمن قياس كفاءة  دارةاإللى إتقديم التقارير الدورية  -
 .مواونة النقد ومتابعتها إعداد –
  .وضاعا لتطورات األبه، وتحديث هذا الحد طبق   حتفاظواجب اإلمن النقد ال دنىتحديد الحد األ - 

ديتها من خالل الدورة المالية والتي يمكن أات والوظائف الواجب القيام بها وتجراءتتمثل اإل :وظائف الدورة* 
 2:تلخيصها فيما يلي

ستخدامحياوة و  -  .ات الحسابات المالية بخصوص الشيكات الواردةإجراء -     .النقود ا 
 .أمين الصندوقالمقبوضات من قبل  إستالم -
 .المدفوعات بواسطة الشيكات –      .   اتداعياإل -       . المدفوعات النقدية المباشرة -
 .مطابقة حساب البنك مع الحساب البنكي بالمؤسسة -      .تسجيل المقبوضات والمدفوعات -
 

  :م المعلومات المحاسبيةاتقنيات توثيق نظ: ثالثا
ام م المعلومات مهما كان نوعها تساعد المستخدمين والعاملين لفهم وتقويم النظاقيمة التوثيق الجيد للنظ ن  إ  

 . بشكل خاص بالمخططات التي تعمل في النظام هتمام، واإلالحالي والمقترح
I- م وتوثيق نظم المستخدمة بعملية تحليل وتصمي دواتهي عبارة عن مجموعة من األ: مفهوم تقنيات التوثيق

ات الم ستندا المخططات، وخرائط التدفق التي تستخدم لتدفق البيانات و شيوع   دواتهذه األ أكثرالمعلومات ومن 
 .كيفية عمل النظام عن النظم والبرامج والتي من خاللها يتم فضال  

                                                 
1

 .350-351مرجع سابق، ص ص محمود الرمحي، وياد عبد الحليم الذيبة،نظال  
2

 .390-350نفس المرجع السابق، ص ص 
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II- م المعلومات مهما اظفي عملية توثيق ن المستخدمة دواتتقنيات األال هذه عتبرت  : تقنيات التوثيق أهمية
 .بشكل واضح وشامل هالى عرضإالوصول  أجلكان نوعها وذلك من 

 1:في ما يلي التوثيق تقنيات أهميةوتتمثل    
، بسطأصغر و ألى مشاكل إالتقليل من تعقيد النظام وذلك من خالل السماح بتجوئة المشاكل الكبيرة والمعقدة  -1

 .أسهللنظم من معالجة هذه المشاكل بشكل و محللي اأو مصممي أن مشغلي مك  مما ي  
 األنظمةمن العمل بشكل مستقل بت مك ن والمصطلحات الموحدة التي توفرها هذه التقنيات  دواتالرموو واأل ن  إ -3

 .هذه النظم الفرعية المكونة للنظام، مع المحافظة على التكامل بين
حيث عند الحاجة في المستقبل من  انظام، مما يجعله مرن  لل ا شامال  ها توثيق  إستخدامتوفر هذه التقنيات عن  -2

 .رس  تعديله وصيانته بسهولة وي  
 ال ومةالتقويم نظام الرقابة الداخلية الحالي لغرض تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فيه، وتقديم التوصيات  -2

  .  وجود نظام بديلمه وفيما لو كانت الحاجة تستدعي لتقوي
III- المستخدمة في توثيق البيانات نجد ساليباأل أهممن : يقالتوث أساليب: 

المعتمدة  شكالاأل أهمتوثيق النظم ومن  أنواعات المكتوبة من جراءتعتبر اإل: تقنيات التوثيق المكتوب -1
 2: ما يلي في هذا النوع من األساليب عملية التوثيقل
و أعملية  إجراءخطوة بخطوة بخصوص كيفية  يحتوي هذا الدليل على معلومات تفصيلية: اتجرا دليل اإل -أ

 .معي ننشاط 
المراحل  إجراءبخصوص كيفية  دارةاإل إتجاهيحتوي هذا الدليل على معلومات عن : دليل السياسات -ب

 .عمالاأل نشطةالمختلفة أل
يكل المؤسسة، خرائط اله أهداف، مثل عمالاء وهيكل األيحتوي على معلومات بخصوص بن  : دليل التنظيم -ج

 .التنظيمي وغيرها
المخرجات، توصيف ملفات البيانات /مج، توصيف شكل المدخالتالبرا يحتوي على تدفق: توثيق البرمجة -د
 . وغيرها كما يشمل تعليمات التشغيل على الحاسبو وساط تخوينها، أو 
ها دليل البرامج والشرائط الممغنطة، ومن قراصتخوين األ أساليبيتمثل في توصيف  :دليل مكتبة الحاسب -هـ

 .الحاسب أجهوةالجاهوة ودليل 
                                                 

1
 .52مرجع سابق، ص ،تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية،  عبد الرواق محمد قاسم 
2

 .229-222، ص ص2019لقاهرة، دار االشعاع للطباعة، ا ،-المفاهيم والتكنولوجيا  -نظم المعلومات محمد السعيد خشبة،  
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ات القياسية جراءة للمعلومات ويتمثل في اإللكترونييكون في مجال المعالجة اإل :دليل التشغيل القياسي -و
خرائط الهيكل التنظيمي  أيضالتحليل النظم وتخطيط البرامج وعمليات تشغيل الحاسب، وقد يحتوي هذا الدليل 

 .العاملين فيها فرادات الوظيفية ألوالمواصف داراتإل
 : مخططات تدفق البيانات -2
يوضح مكوناته وتدفقات البيانات  معي نهو عبارة عن عرض تخطيطي للنظام : فق البياناتدمفهوم مخطط ت -أ

البيانات، تدفقها،  إنتاجيتم جمعها لبيان كيفية  ربع رمووأضمن هذه المكونات، ويستخدم مخطط تدفق البيانات 
   1:يمكن تلخيصها في الجدول التالي تحويلها، وخونها،

 
 عناصر ورموز مخطط تدفق البيانات(: 84)الجدول رقم 

 رمز العنصر التوضيح اسم العنصر ت

2 
 و مقاصد أمصادر 
 البينات

و وحدات ترسل البيانات أ أشخاصهي : المصادر
 .لى النظامإ
و وحدات تستلم أ أشخاصهي : المقاصدما أ

 .ت من النظامالبيانا

 
 

 تدفق البيانات 3
 أتدفق بيانات داخل وخارج العملية يمثل خط

 .او منحني  أا مستقيم  
 

  .لى مخرجاتإتحويل البيانات من المدخالت  (تحويل)عملية معالجة  2
  .تمثل خطين متواويين خون البيانات 2

، دار الياووري العلمية للنشر والتوويع، المعلومات المحاسبيةيات نظم أساسالجوراوي، عامر الجنابي،  إبراهيم: المصدر
 .55، ص3000عمان، 

 
  2:هاأهميحقق مخطط تدفق البيانات جملة من الفوائد يذكر : البيانات فوائد مخطط تدفق -ب
تجاهيساعد في تمثيل حركة و  *  .كفاءة أقصىالبيانات والمعلومات بما يساعد في تشغيل النظام ب ا 
 دلةا، وفهم كذلك طبيعة العالقات التكاملية والتفاعالت المتبخر للنظام ولعالقته بالنظم األ أكبرهم تحقيق ف *

 .أخر النظام الكلي من جهة بين بين نظمه الفرعية من جهة، وبينها و 
جيد بين المستفدين من خالل تمثيل تدفقات البيانات بالطريقة التي تقدمها هذه  إتصالالعمل على تحقيق  *
 .لنماذجا
 .المستفيدين في عملية فهم، تحليل وتصميم النظم شتراكإل أكبرتوفير فرصة  *

                                                 
1

 .55، ص3000، دار الياووري العلمية للنشر والتوويع، عمان، ساسيات نظم المعلومات المحاسبيةأابراهيم الجوراوي، عامر الجنابي،  
2

 .301، ص3000دار المناهج للنشر والتوويع، عمان،  تحليل وتصميم نظم المعلومات،سعد غالب ياسين،  
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 : النظم تدفق خرائط -3
تجاهر بالرسم عن خطوات تنفيذ العمليات و عب  هي عبارة عن وسيلة ت  : مفهوم خرائط النظم -أ البيانات لتوضيح  ا 

بها في توضيح خطوط  اإلستعانةمكن ، وي  معي ننظام وتصويرها لتسهيل رؤية العالقات المختلفة ل حداثتتابع األ
والمهام التي يقومون بها وغيرها،  فرادو العالقات بين األأو المعدات المستخدمة، أ فرادو مواقع األأر البيانات سي  

تصالهذا النوع من الخرائط هو ربط و  إستخدامي من ساسوالهدف األ  1.وتوثيق النظام ا 
ات المختلفة التي جراءوالعمليات واإل نشطةالنمطية التي تستخدم في تمثيل األو و رمال من مجموعةهناك و    

 2 :يمكن التعبير عنها من خالل خرائط التدفق ويمكن تصنيفها إلى
 :بينهامن : رموز خاصة بالمدخالت والمخرجات *
 

  .الحاسباسطة أو وثيقة معدة بشكل يدوي أو بو  م ستند                     أو وثيقة ُمستند    
                                                                

                                معلومات من  بيانات إلى النظام أو الحصول على إدخالعملية  أي                         خراجواإل دخالاإل  
 .ا الرموالنظام تمثل بهذ                                                        

 

 مثل الشاشة المباشر خراجوسائط اإل حدأعرض على ت   أن  المعلومات التي يجب                      العرض
 

 .المباشرة البيانات إدخالي عبر وحدات حاسبمالالبيانات إلى النظام  إدخاليتم                  يدوي إدخال
 
 :من بينها: رموز خاصة بالمعالجة *
 

  .الحاسبعملية المعالجة المنفذة بواسطة                      المعالجة
 
 

  .عملية معالجة تنفذ بشكل يدوي                    عملية يدوية
 

 .لآلخر قرار للتحويل من موقف ألخر أو من بديل إتخاذيمثل الحاجة إلى                   عملية القرار
 

  .ةمعي نمن برنامج إلى آخر أو تعديل تعليمة  نتقالتشير إلى اإل                   وتحضير إعداد
 

                                                 
1

 .325، ص2000، مكتبة عين شمس، القاهرة، ونظم المعلومات ، الكمبيوترمحمد السعيد خشبة يحي مصطفى حلمي، 
 .229ص، 3009-3002اإلسكندرية،  ،، الدار الجامعيةنظم المعلومات ومعالجة البيانات والبرامج الجاهزةناصر نور الدين عبد اللطيف،  -2
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 :من بينها :رمز التخزين *
 

 .للتخوين المباشر على وسيط تخويني ثانوي كالديسك               يستخدم الحاسبتخزين متصل ب
 

   أنواعنوع من  ي  مخرجات لأل/يستخدم لتمثيل وظيفة مدخالت               الحاسبملف تخزين منقل عن 
                          الحاسب التخوين المنفصل عن                                              

 
 .على شريط مغناطيسي                     تخزين بيانات

 
في  تجاهيكون اإل أن  ومن المفترض  ،اتالم ستندتدفق تستخدم لربط الرموو بخريطة : رموز سير البيانات *

ذ تم إتباع هذا الشرط فال نحتاج إلى رسم ،خرائط التدفق من األعلى إلى األسفل ومن اليسار إلى اليمين س أر  وا 
  .كان التدفق عكس ذلك إذاس السهم أمن رسم ر  بد   ولكن الالسهم، 
 1 :الرموو المستخدمة يذكر أهمومن      

 ات الم ستندسير عمليات المعالجة أو  إتجاه                 أو المعالجة الُمستندسير  
 

 .تصالتحويل البيانات من مكان إلى آخر بواسطة خطوط اإل               تصالخطوط اإل 
 
 .يستخدم هذا الرمو لتمثيل المالحظات اإلضافية                     حيضاإ 
 
 2: ق منهامن خرائط التدف أنماطمكن التمييو بين عدة ي  : النظم خرائط تدفق أنواع -ب
لد  مراكو  وليةات من مصادرها األالم ستندر لى حركة سي  إر هذه الخرائط تشي: يةالُمستندخرائط الدورات  *

ستخدم ت أن  المعلومات، ويمكن  إنتاجها في إستخداملى مراكو المعلومات حيث يتم إو البيئة الخارجية، أالتنفيذ 
 .السواء حد ة علىلكترونيو اإلأهذه الخرائط في حالة نظم المعلومات اليدوية 

ون في مجموعها نظام المعلومات، وهي ك  لى الخطوط العريضة لعمليات التشغيل التي ت  إتشير : خرائط النظم *
تقارير  إنتاجات حتى دالم ستنمن جمع البيانات المستمدة من  ابتداء  إ الحاسب أجهوةتوضح تدفق البيانات بين 

 .ال ومةالالمعلومات 
هي التمثيل البياني للكيفية التي يتم بها الربط بين البرامج الفرعية، ويظهر في هذه الخرائط : خرائط البرامج *

البرنامج  إستدعاءالتي سيتم بواسطتها  ،خر مدخالت كل برنامج ومخرجاته والعالقة بين البرامج الفرعية األ
 3.هاستعابإو تلك البرامج التي سيقوم بألي الفرعي الحا

                                                 
 .12، مرجع سابق، صلمحاسبيةتحليل تصميم نظم المعلومات اعبد الرواق محمد قاسم،  1
 .220-229، ص ص3000، بدون دار نشر، مصر، مدخل الى نظم المعلومات المحاسبيةمحمد فخري مكي،  2
، 0اصدارات الجمعية السعودية للمحاسبة، ط، -مدخل رقابي –نظم المعلومات المحاسبية لطفي الرفاعي محمد فرج، صالح الدين عبد المنعم مبارك،  3

 .353، ص2002السعودية، 
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 1:من تحقيق عدة موايا ت مك نخرائط التدفق  إستخدام ن  إ :مزايا خرائط تدفق النظم -ج
 .فهم السريع لهيكل العالقات القائمة بين عناصر النظاملمام الفوري والاإل *
تفصيلية وبالتالي سهولة حل المشاكل  واءأجية تقسيم النظام الى إمكانتسهيل عملية التحليل وذلك من خالل  *
قتراحو   .المعالجة أساليب ا 
 .لى القائمين بتنفيذ نظام المعلوماتإاكل المؤسسة شالحقائق عن م إيصالالمساعدة في  *
و تطوير نظم المعلومات، وعند تغيير أهذا التوثيق في حالة تعديل  أهميةوتبدو  ،توثيق النظام والبرامج *

 .المستخدمة جهوةو تغير نمط األأذ نظام المعلومات القائمين بتنفي
 . خطوات أي  من عدم تجاوو  تأكدلل التعليمات التي يتكون منها تدقيقالبرامج و  إعدادتسهيل  *
 

  ةيقتصاداإلفي المؤسسة  آلية عمل نظام المعلومات المحاسبية: المطلب الثاني
يوة عن كما له مواصفات مم   ،اإلداريةة بنظم المعلومات المواصفات الخاص ةيمتلك نظام المعلومات المحاسبي  

 :وتتمثل آلية عمل نظام المعلومات المحاسبية فيما يلي لمحاسبية،وهي مرتبطة بالوظيفة ا بقية النظم،

، و داخل المؤسسةأخارج من المعامالت للعمليات المحاسبية  أتنش :ةم المعلومات المحاسبيامدخالت نظ :ولأ
ا العمليات الخارجية تتكون نتيجة عملية التبادل م  أالداخلية في المؤسسة،  قساماألبين  أداخلية تنشفالعمليات ال

ردنين و يخارجية كالمد أطرافبين المؤسسة و  نظام المعلومات ية ل  ساسخالت األد  ين وغيرهم، ويمكن تمييو الم  الم و 
 2: البيانات المحاسبية التالية أنواعمن خالل 

I- والهيئات والمؤسسات  فرادلتي تتجمع بصورة روتينية من المعلومات الخارجية اليومية العادية من األالبيانات ا
 .خارج المؤسسة، وهي غالبا ما تتعلق بعمليات البيع والشراء والمدفوعات والمتحصالت النقدية وغيرها خر األ
II- الرسمية  ،التجارية تمثل الهيئا البيانات الخاصة التي تتجمع بصورة غير روتينية من مصادر خارجية

 .مؤشرات الصناعة وغيرها، سعاروالحكومية مثل تعليمات جديدة لمصلحة الضرائب، تغيرات في األ
III-  و تغيير المعايير أالداخلية مثل وضع سياسات جديدة  اإلداريةالبيانات الخاصة التي تتجمع من القرارات

 .الخ...لوب تحقيقها جديدة مط أهدافو أ، داءالمستخدمة في األ
IV- الداخلية مع  قسامالبيانات العادية التي تتجمع من العمليات داخل المؤسسة نتيجة للمعامالت بين األ

    .الخ...األجورية المختلفة، حركة المخوون، نتاجبعضها البعض مثل بيانات التكاليف الصناعية في المراحل اإل
 قياس)ا عنها بوحدات قياس و معبر  أم المحاسبي في شكل بيانات مالية وغالبا ما تكون بيانات مدخالت النظا  

 (.خلا...ووان أ، ساعات عمل، نتاجكمي كوحدات اإل

                                                 
1

 .232مرجع سابق، ص محمد فخري مكي، 
 .50ص مرجع سابق، حسين علي حسين، أحمد 2
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المدخلة إلى معلومات، تقوم عمليات المعالجة بتحويل البيانات  :المعالجة في نظام المعلومات المحاسبية :ثانيا
 يدوي اسواء كان التسجيل  خر ألجالت االس  ت و يومي اال إستخدام ظام المعلومات المحاسبيةتتضمن المعالجة في نو 
ت من يومي احسب التسلسل الومني لمدخالت النظام فتستخدم التأمين تسجيل دائم و  أجلمن ، وذلك إلكتروني او أ

 عد  ال ت   من العمليات التي نواعستخدم لتسجيل بقية األا السجالت فت  م  أ ،تسجيل العمليات المالية المحاسبية أجل
 .الخ... عمليات مالية مثل سجالت المخاون، سجالت تسليم الشيكات

العديد من ، وذلك من خالل تتم المعالجة عن طريق تشغيل البيانات في نظام المعلومات المحاسبيةحيث    
 1 :ها في الشكل المواليإيجاو مكن وي  تشغيل البيانات  بواسطتهاالعمليات التي يتم 

 
 نموذج لتتابع تشغيل البيانات(: 90) الشكل رقم

 
 
 
 
 

 
  :ا علىإعتماد   الباحث إعدادمن : المصدر

  .3002، الدار الجامعية، االسكندرية، اإلداريةنظام المعلومات سونيا البكري،  -
 .3005ر والتوويع، عمان، دار وائل للنش، -مدخل معاصر – اإلداريةنظام المعلومات  خرون،آنجم عبد اهلل الحميدي، و  -
 

I- سواء من   ،وليةتتمثل هذه العملية في إحضار البيانات وتجميعها من مصادرها األ :البيانات وتسجيل تجميع
يتم تسجيلها سواء كانت طريقة التسجيل ن داخلها أو في صورة تغذية عكسية، و ة أو ميقتصاداإلخارج المؤسسة 

 . لياآو أ يدوي االمتبعة 

II- التي تم تسجيلها مع  ،البياناتمن مطابقة  تأكدلى الإتهدف عملية مراجعة البيانات : عة البياناتمراج
 :من خالل ن وجدتوتصحيحها إ خطاءاألل تفادي المصادر 

 ،الطرحثل الجمع، جر  على البيانات متشمل العمليات الحسابية التي ت  : العمليات الحسابية والمنطقية -1
مخصصات الديون المشكوك فيها قد األصول الثابتة و  إهتالكأقساط  إحتساب مثال  ه، فخالفالقسمة و  ،الضرب

اضية قد تحتاج إلى نماذج ري اإلداريةتشغيل البيانات الخاصة بالقرارات حتاج إلى عمليات حسابية مختلفة و ت
 .غيرهات والمخرجات و المدخال معقدة مثل البرمجة الخطية وأسلوب

                                                 
 .21-29، ص ص3005دار وائل للنشر والتوويع، عمان، ، -مدخل معاصر –نظام المعلومات الدارية  خرون،آنجم عبد اهلل الحميدي، و  -:  راجع 1

 222-222، ص ص3002، الدار الجامعية، االسكندرية، اريةنظام المعلومات الدسونيا البكري،  -          

تجميع وتسجيل 

 البيانات

مراجعة 

 البيانات

 يفصنت

 البيانات

 

ترتيب 

 البيانات

 تخزين

 بالبيانات 

 استرجاع

 البيانات

 إعادة

 اإلنتاج 

توصيل 

المعلومات 

 للمستخدمين

تلخيص 
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قد  مثال  بين مجموعات مختلفة من البيانات ف ختالفظهار أوجه الشبه واإلإية المقارنة بتتمثل عمل: المقارنة -2
وبين البيانات الخاصة بذات البضاعة  ستالميتم المقارنة بين البيانات الخاصة بالبضاعة المستلمة في كشف اإل

 .من مطابقتهم تأكدوالموجودة بأمر الشراء حتى يتم ال

II- فهناك العديد من معي نلمعيار  وفق افي فئات متجانسة  العملية فصل البيانات في هذهيتم : التصنيف ،
 إستالمبيانات نشاط المخوون قد تقسم إلى بيانات خاصة ب مثال  فها في التصنيف، إستخداممكن المعايير التي ي  

قد يكون  عي نمنظام ترميو  أساسويجري التصنيف عادة على  وغيرها،الشراء  أوامرصدار إب أخر البضاعة و 
 .المعدة لذلك ونوعية البيانات اآلالتا بحسب ثنين مع  اإل ستخدامو باإلأ حرفاأل إستخدامو بأرقميا 

IV- مثال  ا، فو محدد مقدم  أ معي نهذه العملية تتعلق بوضع عناصر البيانات في ترتيب : (الفرز) الترتيب 
خر آ أساس أي  و أ ،و القيمة النقديةأ نشطةمستو  األو ألترقيم المنتجات  وفق اترتب  أن  سجالت المخوون يمكن 

 .ات المؤسسةحتياجإل وفق ا

V- حتياجلى دمج مجموعة من عناصر البيانات وجمعها لكي تتوافق و إتهدف عملية التلخيص : التلخيص ات ا 
والمهمات التي تمت ا للعمليات تلخيص   عد  ت  ( ابات النتائجسالميوانية وجدول ح)القوائم المالية  مثال  مستخدميها، ف

 . ةمعي نخالل فترة 

VI- ها في الوقت المناسب ستخداما إلتتم بهذه العمليات حفظ البيانات في ملفات خاصة تمهيد  : التخزين
بعض العمليات عليها في المستقبل وتختلف طريقة التخوين في النظام اليدوي عنه  جراءا إلأو تمهيد   ،مستقبال  

 أداةفتكون  اآلليبينما في النظام ، أو دفاتر ورقيةظام اليدوي يتم التخوين في ملفات ففي الن .اآلليفي النظام 
 .ةالتخوين شرائط، أسطوانات ممغنط

VII- حضارها إسترجاعترتبط هذه العملية بعملية التخوين، فبعد تخوين البيانات لفترة ما يتم : سترجاعاإل ها وا 
 .عليها أخر عمليات  إجراءها أو ستخدامفي ملفات خاصة إل

VIII- ن يفهمها ويستخدمها من يطلبها، ألى تقديم البيانات في شكل يمكن إتهدف هذه العملية  :نتاجاإل  إعادة
 الحاسبيتم عرضها على شاشة  أن  و أو هندسية، أو في شكل رسومات بيانية أتقدم في شكل تقارير مكتوبة، إذ 

 .ةلكترونية اإلجمباشرة في حالة المعال

IX-  لى مستخدميها في الوقت والشكل المناسبإالمعلومات  إيصاليقصد بهذه العملية : تصاليع واإل التوز. 
 

المعلومات التي ينتجها النظام  اليةالم القوائمتتمثل في التقارير و  :مخرجات نظام المعلومات المحاسبية :ثالثا
خارج  طرافقوائم محاسبية ألصورة قد تكون هذه التقارير في و  له، هائيهي بمثابة المنتج النو المحاسبية 

تخاذوالرقابة و بغرض التخطيط  هاقوائم تستخدم داخلأو تقارير و  ؤسسةالم خرجات النظام وتتمثل م ،تالقرارا ا 
 :تيفي اآل المعلومات المحاسبية
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I- القوائم المالية:  
مكن من لمالي عن المؤسسة، والتي ي  بالغ اية لإلساسعتبر القوائم المالية الوسيلة األت  : القوائم المالية مفهوم -1

تاج النشاط في المؤسسة ا تمثل ن  أن هخاللها التعرف على التغيرات في المركو المالي وحقوق الملكية، بحيث 
صول أثيرها على أالمالية وت حداثهي ملخص كمي للعمليات واأل :أخر و بعبارة أة، معي نخالل فترة ومنية 

لتوامو     1.القرارات المالية تخاذمهمة إل أداةتها، وتعتبر ات المؤسسة وحقوق ملكيا 
 2 :التالية هدافلى تحقيق األإتسعى القوائم المالية : القوائم المالية أهداف -2
 حداثثار العمليات واألآات و لتوامة وكذلك اإليقتصاداإلا الموارد عرض الوضعية المالية للمؤسسة وخصوص   -أ

 .هاأداءالقابلة لتغييرها وتعكس 
فترات حدوثه  في هذا التدفق أهميةوكذلك  ،تدفقات الخوينة قتحق إحتمالتوفير المعلومات النافعة لتقرير  -ب

 .الممكنة
نفاقن طرق المؤسسة في تحقيق و تبي   -ج تجاهو  ،اتستثمار وتمويل اإل ستغاللاإل أنشطة إتجاهالسيولة ب ا  عوامل  ا 

 .المؤسسة على الوفاء تؤثر على السيولة وقدرة أن   اأن هشالتي من  أخر 
 .المحددة من طرف المسيرين هدافتقدم معلومات عن درجة وطرق تحقيق األ -د
القوائم الختامية في نهاية  إعدادكل مؤسسة ملومة ب ن  إا للنظام المحاسبي المالي، فطبق  : القوائم المالية أنواع -3

 :كل دورة محاسبية، وتشمل هذه القوائم على
ة فــي تــاريخ يقتصــاداإلهــي القائمــة التــي تصــور المركــو المــالي للوحــدة  :(ةيــالميزان)مــالي قائمــة المركــز ال -أ

 .نعكس عليها المركو المالي للوحدة في التاريخ الذي وضعت فيهيهي المرآة التي  أي  ، معي ن

رج فــي جانبــه األيمــن د  فــي هيئــة قائمــة ي ــ عــد  فهـي ت  . لنظــام القيــد المــودوج وفق ــاا حســاب   عــد  ن كانــت ال ت  ا  الميوانيـة و و 
 ،خــر الخصــوم واألرصــدة الدائنــة األوفــي جانبــه األيســر عناصــر  خــر عناصــر األصــول واألرصــدة المدينــة األ

ة مـا لـديها مـن خير هذه األلن ، فتبي  للمؤسسةمعلومات مفيدة عن مد  متانة أو قوة المركو المالي  الميوانيةوتوفر 
  3.الغير إتجاهك أو ال  سواء من قبل الم   اتإلتواميها من ممتلكات أو موجودات وما عل

ها إعـدادب مؤسسـةالقوائم الماليـة التـي تقـوم ال أهمتعتبر قائمة المركو المالي من  :قائمة المركز المالي أهداف *
 4:التالية هدافحيث تحقق األ

  .اتإلتوامحقوق وما عليها من  من له اما حيث تتضمن  للمؤسسةان المركو المالي بي   -
                                                 

 .02، ص3001، اثراء للنشر والتوويع، عمان، معايير التقارير المالية الدوليةخالد جمال الجعارات،  1
 .392، ص3001، دار الثقافة للنشر والتوويع، عمان، المحاسبة الدولية ومعايرهامون حمدان، أحسن قاضي، م 2
   .220، ص3009، عمان، 2دار وائل للنشر والتوويع، ط ،مبادئ المحاسبة المالية ،محمد مطر -3

-
  .222صخالد جمال الجعارات، مرجع سابق،  4
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 ،عــرف بنســبة التغطيــةمــا ي  ل   وفق ــاات بحقــوق ملكيتهــا إلتوامــمــن خــالل مقارنــة  للمؤسســةيــة ئتمانقيــيم القــدرة اإلت -
 . اتهالتوامإل مؤسسةوالتي تعني مد  تغطية حقوق ملكية ال

 .بنسب التداول والسيولة ها، ويتم قياسمستحقةالاتها إلتوامعلى سداد  مؤسسةالتعرف على مد  قدرة ال -

حتجاوهـــا، أو التمويـــل إالتـــي يـــتم  ،ربـــاحعلـــى التمويـــل الـــذاتي بقيمـــة األ مؤسســـةال إعتمـــادرف علـــى مـــد  التعـــ -
 .   ات إلى حقوق الملكيةلتوامالخارجي بنسبة اإل

مـن  المؤسسـةعلى القيام بواجباتهـا ووظائفهـا وذلـك مـن خـالل التعـرف علـى تجـاه نمـو  دارةاإلتقييم مد  قدرة  -
 .كذلك حقوق ملكيتهاناحية إجمالي أصولها و 

أو النســـب المتعلقــة بالهيكـــل المــالي ونســـب  ،القيــام بعمليــات التحليـــل المــالي مثـــل تحليــل درجـــة الرفــع المــالي -
 .التداول وغيرها

 .بالقوانين والتشريعات المحلية والمعايير المحاسبية الدولية مؤسسةال إلتوامبيان مد   -

 .التصفية أساسها على إعدادميوانيتها تم  ، أو أن  مؤسسةية الإستمرار الوقوف على  -

 .  اتها الماليةإستثمار تجاه  المؤسسةمعرفة سياسات  -
رادات والمكاسب يمن ربح أو خسارة بعد مقابلة اإل المؤسسة أعمال دخلن هي قائمة تتضم: قائمة الدخل -ب

م على حك  وي   المؤسسة، أداءحيث يستخدم مصطلح الربح لقياس  ،ةمعي نبالمصاريف والخسائر في فترة مالية 
  1.حاسبين يفضلون مصطلح صافي الدخل أو صافي المكاسبمال أن   إال   نجاحها،

بيان ملخص لألعباء والمنتجات المنجوة من الكيان خالل السنة المالية عن  هو عبارة فجدول حسابات النتائج   
أو  ا بين الربحة للسنة المالية مميو  تيجة الصافيويبرو الن في الحسبان تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب، أخذوال ي

 . الخسارة
  2:هاأهم عديدة أهدافلى تحقيق إ قائمة الدخل عىتس :قائمة الدخل أهداف *
 .بقدر مناسب من الثقة مستقبال  مكن عمل تنبؤات بالتدفقات النقدية ي   يبالتالو  ،سسةللمؤ  يالماض داءتقيم األ -
 على ير فى الطلبتيح للمستخدم تقدير أثر التغما ي  م ،تحقيق تدفقات نقديةخطر عدم تساعد على تحديد  -

 .ومن ثم أثره على الدخل ،يرادات والمصروفاتعلى اإل منتج المؤسسة وهو بدوره يؤثر
رة فنتائج العمليات التشغيلية المستم ،ومن ثم النقدية ،يرادالذ  يعتبر الوسيلة الرئيسية لتوليد اإلالتشغيلى  داءاأل -

 .متكررةغير ال حداثواأل نشطةمن نتائج األ أكبر أهميةعادة  له اوالمنتظمة يكون 
                                                 

1
 .233، ص3002، الدار الجامعية، االسكندرية، دليل المحاسب إلى تطبيق  معايير التقارير المالية الدولية الحديثةطارق حماد عبد العال،   
 .22، ص2001، دار الثقافة للنشر والتوويع، عمان، تطور الفكر المحاسبيحنان، رضوان حلوة  2
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 .يتهافع الالمشروع و  إدارةتقييم كفاءة  -.      ات وعوائدهاستثمار تقييم جدو  اإل -
عن قائمة الدخل بصورة متكاملة وتفصيلية يوفر معلومات  أخذف ،عطى صورة كاملةي   للدخل ال يالرقم النهائ -

ستمرار طبيعة الدخل و   .ه فى المستقبلا 
 . قتراض من البنوك والمسثمرينتقييم جدارة المشروع باإل -
على  خذ  ت  المالية، بحيث ت   دارةاإلجدول تدفقات الخوينة لوحة قيادة أمام قمة  عتبري   :جدول تدفقات الخزينة -ج

يمكن  حيثنسحاب منه أو النمو أو غيرها ه، أو اإلة كتغيير النشاط أو توسيعستراتيجيضوئها القرارات الهامة واإل
ة للمؤسسة ستراتيجيعلى منظور ديناميكي وتبحث عن الخيارات اإل ، وتقومتحليل متميوة وهامة أداةه إعتبار 

 1.ولنتائجها المستقبلية
 2: لى تحقيق ما يليإهدف جدول تدفقات الخوينة ي :تدفقات الخزينةجدول  أهداف *
  .الرئيسية لنشاطها المؤسسة على توليد التدفقات النقدية تبعا للدوراتقياس مد  قدرة  -
 .ينمساهمات المؤسسة نحو الدائنين والإلتواممد  كفاية السيولة للوفاء ب إبراو -

 .ية والتمويلية على الربحيةستثمار قياس أثر التدفقات اإل -.      الهوة بين النتيجة والخوينة إبراو -

 ..رونة المالية لد  المؤسسةدرجة الم إبراو -

المعالجات  إستخدامكونها تستبعد اآلثار الناجمة عن  ،في تحسين مبدأ القابلية للمقارنة بين المؤسسات تساهم -
 .المحاسبية المختلفة

 .المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية تأكدلمبالغ وتوقيت، ودرجة ال اتعطي مؤشر   -

قائمة توضح مقدار النقص أو الويادة التى يطرأ على رصيد حقوق  يه" :الملكية قائمة التغيرات فى حقوق -د
دخل المؤسسة المحقق  يالويادة فى حقوق الملكية يكون مصدرها صاف ومن المعروف أن   ،الملكية خالل الفترة

نقص فيها يكون ا الضافية لويادة رأس المال من قبل المالك، أم  إات إستثمار  أي  تنتج من  أيضا، و ةخالل الفتر 
 3 ".وكذا مسحوب المؤسسة خالل نفس الفترة ،الخسائر التى تحدث خالل الفترة يصاف همصدر 

ا س المال فى بداية العام مضاف  أر من خالل كل من رصيد  ،التغيرات فى قائمة حقوق الملكية إعدادكما يتم "  
ا منه ص  و نقأو م ،الربح المحقق خالل العام يافليها صإا تتم خالل العام مضاف   ت اإلضافية التياستثمار ليها اإلإ

 4."والمسحوبات الشخصية رباح، كما يتم خصم توويعات األتالخسارة إن وجد
                                                 

 .302، ص3002، دار وائل للنشر والتوويع، عمان، ، التسيير المالي دروس وتطبيقاتإلياس بن ساسي يوسف قريشي 1
 .02، ص3001، عمان، للنشر والتوويع ر وائل، دامعايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدوليةجمعة حميدات،  ،محمد أبو نصار -:   راجع 2

- Jean Barreau, Jacqueline Delahaye, Gestion financière, Dunod, 10
éme

 édition, Paris, 2001, p240. 
 .20، ص3009، الدار الجامعية، االسكندرية، مبادئ المحاسبةصالح عطية، مبادئ المحاسبة المالية،  أحمد 3
 .222، ص3002، الدار الجامعية، االسكندرية، المعرفة المحاسبية لغير التجارييناللطيف، الدين عبد نور ناصر  4
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 1 :وتقدم هذه القائمة بعض المعلومات عن النقاط التالية   
 .ظهارهاإعجوت الميوانية عن  سسة والتيالمالية للمؤ  يالتغيرات التي طرأت على النواح *

 .ذلك هام للمقرضين والدائنين ن  الضعف والقوة في المؤسسة خاصة المتعلقة برأس المال العامل أل جوانب *

  .ها مصدر لألموالإعتبار مستو  الربحية ب *

 .ة من الناحية الماليةسبالصعوبات التى قد تواجهها المؤس ؤالقرارت والتنب تخاذوسيلة مساعدة إل *
 2:اآلتية هدافتحقق قائمة التغيرات فى حقوق الملكية األ: كيةقائمة التغيرات وحقوق المل أهداف -
  عنها أخر تفصيالت  أي  التعرف على مقدار حقوق الملكية وبنودها و . 

 تحدث لحقوق الملكية خالل الفترة التعرف على التغيرات التي. 

 عتراف بها مباشرة فى حقوق الملكيةالتعرف على بنود المكاسب والخسائر التى تم اإل. 
هي عبارة عن هوامش وتفسيرات، معلومات إضافية وتوضيحات  (:المالحظات قائمة)ملحق القوائم المالية  -هـ

إلى اإلفصاح عن األصول  ضافةعن القوائم المالية، وتشمل ملخصات عن السياسات المحاسبية للمؤسسة باإل
 3.العمنتيجة األتتعلق بحقيقة المركو المالي و  أخر بنود  أي  ات و لتوامواإل
 أو اهام   اطابع   تكتسي المعلومات هذه كانت متى ،اآلتية النقاط تخص معلومات المالحظات قائمة تشتمل كما    

4: المالية الكشوف في الواردة العمليات لفهم مفيدة كانت
  

عدادو  الحسابات لمسك المعتمدة المحاسبية والطرق القواعد *  وكل حةموض للمعايير المطابقة) المالية الكشوف ا 

 .(والتبرير بالتفسير جديرة له ا مخالفة

 . النتائج وحساب الميوانية تكملة أو شرحل   ةيالضرور  المحاسببة المعلومات *

 .نهمبي مافي التحويالت األم، المؤسسةو  والفروع الوحدات األسهم، الشركاء، تخص حاتيضاإ *

        .وفية صورة على للحصول الضرورية الخاصة اتالعملي بعض تعني التي أو العام الطابع ذات المعلومات *
 المرفقة المالحظات وتعتبر، هامة متى كانت ةالمحاسبي والطرق القواعد حول معلومات على الملحق يشتمل كما  

 ةالمالي القوائم تتضمنه لما ،حاتيومالحظات وتوض هوامش تتضمن ان هأل وذلك منها، تجوأي ال جوء ةيالمال للقوائم
 ام  يسل اأساس   تكون أن   مكني وال ،غامضة ةيالقوائم المال تعتبر وجودها نتفاءإوب ،هالفهم ةيضرور  تعتبر والتي

  5.ةيوعقالن شدبر   القرارات تخاذإل
                                                 

 .300، ص3005، عمان، 2، الجوء الثاني، دار المسيرة للنشر والتوويع، طصول المحاسبةأعبد الناصر ابراهيم نور الدين،  1
 .232صخالد جمال الجعارات، مرجع سابق،  2
   .222، ص3002 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية،المحاسبة الدولية ،لطفي أحمدامين السيد  3
 . 12، ص3001، الجوء االول، مكتبة الشركة الجوائرية، الجوائر، المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية محاسبةشعيب شنوف،  4
 .102ص سابق، مرجع ،المحاسبة الدولية لطفي، أحمد أمين السيد 5
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 ان هأل ،ريالتقار  إعداد ةيعمل في ان  يتحس القائمة هذه تعتبر: ةالمالي للقوائم المتممة حاتيضاإلا قائمة أهداف -
 التي ةيسيالرئ هدافاأل وتتمثل المالئمة، ةيالمال اناتيوالب ةيالمال حداثاأل عن إكتماال   كثرأ إفصاح إلى تؤدي

 1 :ليي مايف القائمة هذه حققهات  
 ةيالمال ريللتقار  مكمل كجانب ةيكم ريغ معلومات عرض. 

 ةيالمال القوائم في عرضي مما أكثرب ليالتفاص من أكبر مقدار عن اإلفصاح. 

 بدرجة هايعل عتماداإل في خطر وجدي أن ه إال   ةيالمال ريالتقار  إعداد عند أهمية تممةالم   حاتيضالإل أن   بماو     

 وبيع له ا جعل ما وهذا ة،يالكاف ريغ ةيالرسم ةيالمال القوائم عن كالدفاع هاإستخدام في أو لإلفصاح قةيرة كطر يكب
 :منها نذكر

 عنها التغاضي إحتمال إلى يؤدي مما معقولة دراسة دون وفهمها قراءتها صعوبة. 

   ةيانات الكميالب ملخصات بصعوبة مقارنتها عند القرارات، إتخاذ في صعوبة أكثر ةيالنص األوصاف عتبرت 
 .ةيالمال القوائم في

II- التقارير المحاسبية: 
ات مهما كان التقارير الرسائل التي تمثل المنتج النهائي لنظام المعلوم عد  ت   :التقارير المحاسبية مفهوم -1

التقارير لمستهلكي المعلومات في البيئة الخارجية ولمراكو  إعدادنوعه، بحيث تقوم مراكو المعلومات عادة ب
 2.القرارات للمؤسسة

الجدول  عدة معايير ويمكن تلخيصها في تصنيفها حسبيتم عديدة للتقارير  أنواعهناك : التقارير أنواع -2
 3: الموالي

 
 التقارير التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبية نواعأ(: 50)الجدول رقم 

 التوضيح التقارير أنواع المعيار
 تقارير تخطيطية -1 اإلداريةالوظائف  -1

 
 تقارير رقابية -2
 
 
 

 اإلداريةتمثل المواونات التقديرية التي تستخدم بكافة المستويات 
 .وغيرها فاقنكمواونة المببعات، المشتريات، اإل

والمهام يتم  نشطةالتنفيذ الفعلي لأل أن  من  تأكدلى الإتهدف 
ية إنتاجحسن كفاءة ألفة و قل ك  أالمؤسسة ب أهدافبطريقة تحقق 

 إستهالكاليومي، تقرير  نتاجاإل إنحرافتها تقرير أمثلومن 
 .الخ...المواد 

                                                 
، 3002 مصر، ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،- دليل التطبيق -معايير التقارير المالية  ،عبد العال حماد طارق :، ترجمةهيني فان جريوننج 1

 .919ص
 .312محمد فخري مكي، مرجع سابق، ص 2
 .202-203ابراهيم الجوراوي، عامر الجنابي، مرجع سابق، ص ص 3
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 تقارير تشغيلية -3
 

هي التقارير التي تركو على الوضع الحالي لنظام العمليات 
التشغيلية في التحكم والسيطرة على  دارةاإلسسة لمساعدة بالمؤ 

نظام العمليات يوم بيوم وهناك عدة تقارير من هذا النوع كتقرير 
 .الخ...البيع  أوامرالشراء، و  أوامررصدة المخاون، أ

درجة تفصيل  -2
 التقرير

 تقارير موجزة -1
 
 
 
 تقارير مفصلة -2

تخدمها المدراء حصائيات والنسب التي يستتضمن بعض اإل
و بشكل أحسب الطلب  لتقدير مد  صحة سير العمل وتعد  

المخوون، تقرير المبيعات تها معدل دوران أمثلدوري، ومن 
 .الخ...و الفصلي الشهري أ

بشكل دوري وهي منتظمة من حيث الشكل ومن  هي تقارير تعد  
الشراء، كشف تسليمات  أوامرالبيع، كشف  أوامرتها كشف أمثل

 .الخ...ن المخاو 
 تقارير عمودية  -1 سير التقرير إتجاه -3

 
 
 فقيةأتقارير  -2

 اإلداريةيتم من خاللها تبادل المعلومات بين المستويات 
المختلفة في المؤسسة وغالبا ما تتضمن معلومات حول 

 .التخطيط والرقابة
خر ضمن نفس المستو  آلى إوهي التي تتحرك من قسم 

تبادل المعلومات تتعلق بتنفيذ العمليات ويتم من خاللها  اإلداري
مر البيع من قسم أنسخة من  إرسالالتشغيلية في المؤسسة ك

 شحن لشحن البضاعة للعميلاللى قسم المبيعات إ
، دار الياووري العلمية للنشر والتوويع، يات نظم المعلومات المحاسبيةأساسالجوراوي، عامر الجنابي،  إبراهيم: المصدر

 .202-203ص ص ،3000عمان، 
 
بسبب حدث  أخر مر وجود تقارير قد يتطلب األ ،المذكورة من خالل الجدول السابق التقارير أنواعالى  إضافة  

وقت  أي  مدير المبيعات في  مثال  ن يطلب أ، كمعي نعادة عندما يحدث طارئ  عد  ما، هذا النوع من التقارير ي  
سيتضمن تفسير  ،العمالء مثل هذا التقرير حدأمشكلة بينه وبين بسبب  ،تقرير حول مردودات المبيعات المعالجة

 .المنتجات وتكلفة ذلك على المؤسسة رد   أسباب

ة من معي ن ا وسيلة لتحقيق أغراضأن هبل  ،عتبر التقارير غاية في حد ذاتهاال ت  : التقارير المحاسبية أهداف -3
 1: ها ما يليأهم
 ،ومات المختلفةلبعض البيانات والمع دارةيلوم لإلذلك   أجلومن : اإلدارية القرارات إتخاذتساعد التقارير في  -أ

توقف سالمة القرار على سالمة تالبدائل و  أفضل إختياررفع إليها في صورة تقارير والتى تساعدها في ت   يوالت
 . ودقة المعلومات الواردة بالتقارير

                                                 
مركو دراسات المستقبل، جامعة  ، مجلة دراسات مستقبلية،قتصادية المعاصرةة في ظل التطورات والتوجهات الالتقارير الماليالحميد،  أشرف عبد أحمد -1

 .39-32، ص ص3002يناير ، مصر، 00العدد أسيوط، 
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 إمداد ىتهدف إل :المختلفة ؤسساتة للمراتيجيستالسياسات اإل تساعد التقارير في وضع الخطط ورسم -ب
التقارير ال تخطط بل تساعد  أن   مالحظةولذلك يجب  ،ين بأسس سليمة عن الحقائق وعن كيفية التنفيذاإلداري

ها توضع أساسفسر الحقائق التي على نشئ وي  ي   أن هبل  ،نشئ السياسةقدمها ال ي  م   كما أن   ،على التخطيط
 . ديرين وغيرهمالسياسات بواسطة الم

العمود الفقري للمتابعة التقارير هي  ال شك أن  : دا تساعد التقارير في مجال المتابعة والرقابة وتقييم األ -ج
ومعالجتها وذلك عن ات نحرافاإل أسباب، ومعرفة داءا تساعد في وضع المعايير الرقابية، وتقييم األن هأل ،والرقابة

ات نحرافواإل ابالمخطط مقدم   ايذ الفعلي مقارن  مستويات الدنيا متضمنة التنفمن ال رد  التي ت   ،طريق البيانات
 .هاأسبابو 
 ىحاجة إلال وادت ماكل   ؤسسةر حجم المما كب  كل  : اإلداريةتوصيل جيدة بين المستويات  أداةتعتبر التقارير  -د

 وفق اتتم  عمالاأل أن  من  دتأكاآلخرين وال أعمالول من رؤية ؤ مكن كل مستو  أو شخص مستحتى ي إتصال أداة
 . بعضها البعض اإلداريةتربط المستويات  أداةالتقارير ك أهميةللتخطيط، ومن هنا ظهرت 

نظام  ي  تقارير المنتج النهائي ألالتعتبر : ةمعّينخالل فترة  عماللعرض نتائج األ أداةتعتبر التقارير  -هـ
وتحمل هذه التقارير  ،ةمعي نمن السجالت خالل فترة تمدة حيث تمثل عرض البيانات المالية المس ،محاسبي

مؤسسة مختلفة خارج الجهات  ىستخدميها، وتقدم هذه البيانات إلات مإحتياجنات حسب تمختلفة من البيا اأنواع
، لالتشغي) عمالفصح نتائج األالتقارير التي ت أهمهم، ومن أهدافتحقيق ليعتمدون عليها جميعا   يوالت اوداخله
بينما تلجأ بعض  ،األحيان في نهاية كل فترة مالية هذه القوائم في معظم عد  وت  ( والخسائر رباحاأل ،ةالمتاجر 

 .سنوية، حسب األحوال، ربع سنوية ،اشهري   ،اأسبوعي   ،يومي اها على فترات متقاربة إعدادالمشروعات ب
 

 ثرة في نظام المعلومات المحاسبيةالعوامل المؤ  :المطلب الثالث
داراتو  أقسام خالل المعلومات المحاسبية تدفق سوء عن مباشر غير أو مباشر بشكل اإلدارية المشاكل تنشأ    ا 

 تخاذإل المالئمة بالمعلومات دارةاإل توويد في المعلومات المحاسبية نظم يةفع ال عدم يعني امم   المختلفة، المؤسسة
 وتتمثل النظم، هذه يةفع ال على تؤثر التي اتتبار عاإل من مجموعة بالحسبان خذاأل وجبلذلك  الرشيدة، القرارات

 :اآلتي في العوامل هذه
مكن قياس مد  تأثير العوامل التنظيمية على نظام المعلومات المحاسبية من خالل ي  : العوامل التنظيمية: والأ

 1: ات والمقاييس التاليةختبار اإل
                                                 

1
، ردنالمصارف التجارية في األ ثرها على كفا ة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية دراسة تحليلية على أالبيئة المصرفية و ، وقطنانىخالد عبد اهلل، خالد  

 .05، ص5002، عمان، 01، العدد العاشرالمجلة االردنية للعلوم التطبيقية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المجلد 
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I-  اتجراءواإل يفي مكتوب يحدد المهاممد  وجود وصف وظلالمؤسسة وتشير  فيقياس درجة الرسمية 
 .الصالحيات الممنوحة لتنفيذهاو 

II-  العليا ودرجة تفويض السلطات  دارةاإللى مد  تدخل إتشير  التيقياس درجة المركوية والالمركوية
 .بالمؤسسة خر األ اإلداريةلى المستويات إوالصالحيات 

III- العمل وتجنب  إكتمالالمختلفة بالمؤسسة وذلك لضمان  تداراواإل قسامقياس درجة تحقيق التكامل بين األ
 .المختلفة قساماأل أنشطةالتعارض بين 

IV-  المختلفة اإلداريةالمستويات  فيقياس مد  تقسيم نظام محاسبة المسؤولية على جميع العاملين. 
V-  وتنفيذ  عمالاأل أداءمحدودين ودرجة تعقد  أفراد أيدي فيقياس درجة البيروقراطية ومد  تركو العمل

 .المؤسسة أنشطة
 

 المحاسبية، المعلومات نظام على تؤثر قد التي المهمة العوامل من هو النفسي العامل :السلوكي التحليل :ثانيا
 يلوم وال عملهم، أداء أثناء فراداأل يواجهها التي السلوكية العوامل عتباراإل بعين أخذي أن   المحاسب على يجب لذا
 أهداف تحقيق نحو فراداأل تشجيع سبللم فه وعلى املم   يكون أن   يكفي بل انفسي   محلال   لمحاسبا يكون أن   هنا

 أخذو  إشراكهم يجب بل ،المقترحة التعديالت عن بمعلومات الموظفين المحاسب توويد يقتصر المؤسسة، وال
 رفض عن تحدث قد التي المصاعب على التغلب أجل من نظام تعديل أو تنفيذ خطوات في نظرهم وجهات

 همئأدا طريقة من التعديل على فراداأل بعض حمل إلى ستؤدي كانت إذا خاصة ،الجديدة التعديالت فراداأل
 1.الرضا عدم من حالة وجود يسبب قد مما وظائفهم،

 المعلومات نظام تطوير أو إدخال مقاومة إلى والمجموعات فرادباأل تدفع التي سباباأل تصنيف ويمكن  
 2 :كالتالي المحاسبية

I- ؤسسةللم التنظيم الرسمي في التغيير ثهاد  ح  ي   أن   مكني   التي للتغيرات نتيجة ذلك :فرادباأل تتعلق أسباب، 
 عنه ينتج قد وما والصالحيات ولياتؤ المس توويع إعادة أو الوظائف، بعض إلى الحاجة عدم إلى تؤدي قد والتي
 .القو  مراكو في تغيير من
II- بشكل يعمل ال لكونه أو ،النظام إستخدام لصعوبة ناتجة المقاومة تكون قد :المعلومات بنظام تتعلق أسباب 

 .المستخدم متطلبات لبيي   ال أو صحيح
III- نتيجة البعض بعضهم مع الصحيح التعامل من فراداأل نمك  ت   عدم عن ناتجة أي   :بالتنظيم تتعلق أسباب 
 . والمصالح الشخصيات ،الطبائع ختالفإل

                                                 
للنشر،  يخالمر  دار ،وتطبيقات مفاهيم القرارات لتخاذ المحاسبية المعلومات نظم سعيد، الدين كمال :سميكن، ترجمة ج مارك موسكوف، أ ستيفن 1
 .52، ص 2002،لرياضا
 .52، ص5001عمان،  ،5ط المناهج، دار ،المحوسبة المعلومات نظم ،إبراهيم رحو غاوي نور برهان، محمد 2
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 :التالي عمل يجب له مقاومتهم يداوتف الجديد النظام فراداأل هؤالء قبول ولضمان   
 .فع ال وبشكل المحاسبية المعلومات نظام تطوير في المستخدمين مشاركة -1
 .النظم هذه تطوير وعمليات نشطةأل الكامل العليا دارةاإل دعم -5
 ال ومةال المعلومات نظم تطبيق لدعم الجهود شدوح تواجهها التي توالتحديا ؤسسةالم سياسات توضيح -2

 .التحديات هذه لمواجهة
 

 :نظام المعلومات المحاسبية فيالمؤثرة  والقانونية جتماعيةاإل ،ةيقتصاداإل العوامل :ثالثا
I-  نعكاسالسائد و  يقتصاداإلالوضع  تتمثل في طبيعة: ةيقتصاداإلالعوامل يمكن و   ،المؤسسة أنشطةه على ا 

  1 :ك العوامل من خالل المؤشرات التاليةقياس تل
 .سواق التي تتعامل معها المؤسسةاأل درجة تباين -5.        يقتصاداإل والنمو ستقرارمؤشرات اإل -1
 .همفع الدرجة المنافسة والقدرة والتنبؤ بتصرفات المنافسين وردود أ -2

III- المعلومات  نظام على بالمؤسسة المحيطة والثقافية ةجتماعياإل العوامل تؤثر :والثقافية جتماعيةاإل العوامل
والرضا من قبل مستخدمي مخرجات النظام، مما  المؤسسة،الرضا الوظيفي للعاملين داخل ك ،المحاسبية

 ضافةواألخالقية والفنية السائدة في المجتمع، باإل جتماعيةيستوجب مراعاة العديد من تلك العوامل مثل القيم اإل
هذه  إن  وبالتالي ف وتقنياتها المتطورة، المؤسسةمنتجات الفكري نحو التعامل مع  تجاهاإلثقافي و ال طارإلى اإل

، داءت المحاسبية كمخرجات لهذا األم المعلومااعلى نظ م  ومن ث   ،هاؤ أداعلى  تأثير مباشر له االعوامل سيكون 
لهذه المعلومات  ينرضا المستخدم من خالل درجةم انظهذا المكن قياس مستو  تأثير تلك العوامل على وي  

ة ستفادالنظام وقدرته على التعامل مع تطبيقاته واإل إستخدام، وسهولة موتلبية مطالبه موالمنفعة التي تعود عليه
 .منها
III- ينطوي نظام المعلومات المحاسبية على عالقة وثيقة  :المهنية المطبقة القانونية والضوابط عواملال

المالية  شكل ومضمون البيانات والمعلومات ةخير هذه األحدد عات القانونية والمهنية، حيث ت  والتشري األنظمةب
 إتخاذ دارةاإلويقع على عاتق  ،بها لتوامالمؤسسة اإل إداراتالتي يجب على  ،هافصاح عنللمؤسسة ومتطلبات اإل

كتشافو بمسؤوليتها بمنع  بقاءات التي تساعدها على اإلجراءكافة اإل ، ويستلوم ذلك تصميم لتوامعدم اإلحاالت  ا 
  2.من البيانات المالية ات المختلفةحتياجاإل يلبمعلومات للمؤسسة بما يحقق تلك المتطلبات وي  نظم 
 3: ويتم قياس أثر هذه المتطلبات من خالل  

                                                 
1

 .05وقطنانى، مرجع سابق، صخالد عبد اهلل، خالد  
2
  Deloitte, International financial reporting standards, http://www.iasplus.com/fs/2009modelfs, UK, 2009, p19. 

 .52سعيد، مرجع سابق، ص الدين كمال :سميكن، ترجمة ج مارك موسكوف، أ ستيفن 3

http://www.iasplus.com/fs/2009modelfs
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محاسبية م المعلومات الاعلى نظؤسسة والتشريعات القانونية ذات العالقة بالم األنظمةتحديد أثر تطبيق  -2
 األنظمةأو بصورة غير مباشرة ك المفروضة من الدولةن انيأو قو  ؤسسةسواء كان ذلك بصورة مباشرة كقانون الم

 .هني للمؤسساتالم داءلأل المؤسسةوالتعليمات 

وغيرها من القواعد  ،قياس أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها -3
  .م المعلومات المحاسبيةاعلى نظ مهنيةال عمالاألبر المهنية ذات العالقة والمعايي

 
   :المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبية المعلومات تكنولوجياو  الكمية ساليباأل :رابعا

I- إتخاذ في دارةاإل تستخدمها التي ،التحليلية الطرق من اعدد   الكمية ساليباأل تتضمن :الكمية ساليباأل 
 .الكمية ساليبحصائي والبرمجة الخطية وغيرها من األ، ومنها التحليل اإلراراتالق
 همايس فقد ،دارةاإل بها يوود التي المعلومات كفاءة رفع في الكمية ساليباأل إستخدامب المحاسب ويقوم  

 منتجات على الويادة مواجهة بهدف ،جديدة مصانع بناء أو قائمة مصانع في توسعات عمل قرار في المحاسب
 ، وقداتهإقتراح يقدم هاأساس على والتي البديلين، من لكل المتوقعة والمنافع النفقات تقدير خالل من المؤسسة

 .في ذلك ال ومةالحصائية لعمل التقديرات ت اإلحتمااليستخدم المحاسب نظرية اإل
II- وظيفة في ملموس تغير إلى ني اإلكترو  البيانات معالجة نظم إستخدام أد  (:المعلومات تكنولوجيا) الحاسب 

 اليدوي التسجيل عمليات في يومي ا يستغرقه كان الذي والوقت العمل مقدار إنخفاض إلى أدت حيث المحاسب،
 على يؤثر ماإن   ذاته، حد في المحاسبية النظم أهداف على الحاسب إستخداميؤثر  الو  ة،يقتصاداإل للمعامالت

 1 .بتطبيقها المؤسسة تقوم التي النظم تلك وتطبيقات اتإجراء
 2:يلي فيما المعلومات المحاسبية مانظ على للبيانات لكترونياإل التشغيل على المترتبة اآلثار توضيح ويمكن  
 في الرئيسي العنصر عتبرت   اأن ه أساس على كبيرة وبصورة المساعدة أو الفرعية الدفاتر أهمية على التأكيد -1

 .البيانات تشغيل
 البيانات تشغيل لعملية فرعيا نتجام   سيكون أن ه إعتبار على العامة اليومية دفتر به يقوم الذي رالدو  ضعف -5

 .اليدوية النظم حالة في كما للترحيل الرئيسي المصدر هو وليس
 يوالت وغيرها المحاسبية البيانات من هائلة كمية توفير في يتمثل للبيانات لكترونياإل للتشغيل الهام األثر إن   -2

تخاذو  والرقابة التخطيط فيها بما المختلفة األغراض في هاإستخدام يمكن  .المختلفة القرارات ا 
 البيانات تغيير ويتم األولى المرة في البيانات إدخال يتم حيث ،واحدة مرة البيانات كتابة مبدأ تطبيق يتم -0

 .اتلقائي   التقارير ستخراجإ ويتم الوقت نفس في مباشرة بها المتعلقة الملفات جميع في الموجودة
                                                 

 .59ص سابق، مرجع ،مراجعة وتطبيق نظم المعلومات لطفي، أحمد أمين السيد 1
دارة تصميم أحمد نور، 2  .20، ص1999الجامعة، اإلسكندرية،  شباب ، مؤسسةاسبيةالمح النظم وا 
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 لكترونيالمعلومات المحاسبية اإل  نظام :المبحث الثالث
ضرورة حتمية،  مؤسساتالفي  هاإستخدام، جعل ةاآلليالحاسبات  التقدم التكنولوجي الهائل خاصة في عالم إن    

معالجة كم  ائلة عليوذلك لقدرته اله ،أهميةالسلع  أكثرفي عصر أصبحت المعلومات فيه من  ال يمكن تجاهلها
 فع اال  كون ي ن  م المعلومات المحاسبية ألاا يؤهل نظتوفيرالمعلومات بسرعة ودقة عالية، مم  و  هائل من البيانات

 .إلكتروني ةلتتجه نحو تشغيل نظام معلومات محاسبي ؤسساتالمبمما دفع  ،عالية كفاءة ووذ
 

 لكترونياإل  اسبالحنظام المعلومات المحاسبية في بيئة  :المطلب الول
وهي القاعدة الصلبة التي تعتمد  لوماتم المعاالبنية التحتية لنظ اآلليوالوحدات المكونة للحاسب  جهوةتمثل األ  

 .لكترونيعليها البرمجيات الخاصة بنظام المعلومات المحاسبية اإل
 
  :ومكوناته لكترونياإل  الحاسبنظام : ولأ
I- و الوحدات المستقلة، تؤدي كل أ جهوةعبارة عن مجموعة من األ أن هى عل الحاسبيمكن تعريف " : الحاسب

متناسق ومنظم من خالل البرمجيات، وتكون  أسلوبة، وتعمل هذه الوحدات فيما بينها، بمعي نمنها وظيفة 
جهاو بارع في تخوين المعلومات  أن ه، ويعرف الكمبيوتر على الحاسبوالبرمجيات معا ما يسمى بنظام  جهوةاأل

سترجاعومعالجتها و    1."ها عند الطلبا 
 حاسوب أول المتحدة األمريكية مع الواليات في الثانية العالمية الحرب نهاية إلى الحاسب صناعة تاريخ ويرجع  

 اأم   عسكرية، ألغراض خاص بشكل وصمم مكوناته وتعقد حجمه بكبر خيراأل هذا تميو ، "ENIAC"إلكتروني
 ليشمل فقط اإلدارية عماللأل اأساس جهو و  1951 سنة للبيع عرض ، "UNIVAC"سمي فقد تجاري حاسوب أول

التي عليها  نواعواأل شكالفي التطور المستمر عبر الومن ليصبح باأل الحاسب، وظل 2أخر  قطاعات بعد فيما
 .في وقتنا الحاضر

II-  الهائلة راجع إلى تمتعه في الوقت الحالي بهذه الطريقة  الحاسب إنتشارإن  : لكترونياإل  الحاسبخصائص
دارةتنفيذ العمليات و  أثناء، الدقة والكفاءة العاليتين داءالخصائص كالسرعة الفائقة في األ بمجموعة من البيانات،  ا 

 التي تشجع المؤسسات على خر المشروعات، ومن مميواته األ إدارةيمكنه تنفيذ مهام معقدة ومختلفة ك كما
 3:ه ما يليإستخدام

 .هاإسترجاعالكبيرة في تخوين كميات هائلة من البيانات والسرعة في عة الس   -2

                                                 
 .22، ص3003، دار المعتو للنشر، عمان، تطبيقات الحاسوب في ادارة العمال والتسويقهيثم حمودة الشبلي،  1
 ، ص2000، الرياض، للنشر المريخ دار ،المعلومات وتشغيل اآللية الحاسباتالحمامي،  أحمد عاصم سرور :سترن، ترجمة سترن، نانسي روبرت 2

 222-220ص
 .221-229ص ص ، 2001، مصر، 3مركو وايد سيرفيس، ط، الفكر المعاصر في التنظيم والدارةعلي محمد عبد الوهاب،  ،سعيد يس عامر  3
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 .البشرية ويادة العناصرلحاجة في حالة النمو السريع دون ال أكبرمن حيث تحمل عبء  الحاسبمرونة  -3

كثير عن تكلفة الحصول ب   تقل الحاسب إستخدامتكلفة الحصول على المعلومات ب أثبتت الممارسات أن   كما -3
 .يدوي اها علي
III-  المادية الملموسة، وهي موجودة  جهوةمن مجموعة من المعدات واأل الحاسبيتكون : الحاسبمكونات

 :ية تتمثل فيأساسويشتمل الحاسب على ثالث مكونات  جميع مهام المعالجة للبيانات، أداءبداخله، وتقوم ب
، سواء الحاسبلى إميع البيانات الضرورية ج إدخالهي الوحدات المختلفة المسؤولة عن : دخالوحدات اإل -1
 وحدة أكثرعلى  خيروقد يحتوي هذا األ، الحاسبو حفظها في أمعالجتها  أجلو برامج من أكانت بيانات أ

   1شاشة اللمس وغيرها ،الفأرة ،لوحة المفاتيح تهاأمثلومن  إدخال
معالجة البيانات  في اي  أساس ادور   عبوتل ،الحاسبالرئيسي للنظام  العصب هي :وحدة المعالجة المركزية -2

خراجها و إدخالوالتحكم في    2:الفرعية التالية الوحدات وتتكون من ،هاا 
 الوحداتوتقوم هذه الوحدة بتوجيه كل  الحاسبا في ا مهم  و التحكم جوء  أعتبر وحدة الرقابة ت   :وحدة التحكم -أ

تمثل  الحاسبوحدة الرقابة في  إن  بيانات، وبذلك ف ي  أتعمله ومتى تعمل وب أن  حيث تخبرها بما يجب  ،خر األ
  .كثير المهام أداءمر الوحدات المختلفة بأوحدة التعليمات التي ت

تقوم هذه الوحدة بالعمليات الحسابية الجمع، الطرح، القسمة والضرب وتحديد  :وحدة الحساب والمنطق -ب
المقارنة المنطقية للبيانات التي تعبر  أساليبفتتعامل مع ا العمليات المنطقية م  أو الموجب، أنتائجها بالسالب 
ختياروبعض العمليات مثل نقل و  ضعر، يساويأ، أكبرعنها رموو مثل   :من هذه الوحدة تتكونالبيانات، و  ا 

الحسابية أو المنطقية بشكل آني هو مسجل رئيسي لتخوين نتائج العمليات  :(Accumulator: )مركما *
 .عض العمليات الحسابية والمنطقيةيستطيع القيام ببو 
 .ا الذاكرة المسودةتستخدم كذاكرة مؤقتة تسمى أحيان  : مجموعة من المسجالت *
نتائج برامج التشغيل، والبرامج قيد التنفيذ، و لمخونة فيها، و دورها هو حفظ البيانات ا: الذاكرة المركزية -ج

تتصف ا إلى وسائط التخوين الثانوية، و هإرسالطباعتها أو يتم  أن  المعالجة وهي تمثل أرشيف وحدة المعالجة إلى 
عن  الحاسبالنتائج قيد العمل المخونة فيها تضيع بمجرد توقف البرامج و  ،البيانات ا ذاكرة مؤقتة بمعنى أن  أن هب

قتة ، الذاكرة المؤ ROM، ذاكرة القراءة فقط RAMذاكرة التعامل العشوائي  إلى الذاكرة المركوية وتنقسم، العمل
CACHE 3.التي ترفع السعة التخوينية، في حالة ويادة حجم العمليات التشغيلية 

                                                 
 .92-95، ص ص2001، الجوء االول، مركو الرضا للكمبيوتر، دمشق، تكنولوجيا المعلومات على اعتاب القرن الحاديهاني شحادة الخوري،  1
 .92-92، ص ص2010، دار الشروق ، القاهرة، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقهامحمد محمد الهادي،  2
 .253-250ص ص، 3009، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، نظم المعلومات والحاسبات اللية والنترنتطارق طه،  3
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 ىلإالمعلومات والبيانات من وحدة المعالجة المركوية وتحويلها  إستقبالا هي وحدات هدفه :خراجوحدات اإل -3
  1.شاشة العرض، الطابعة، المخرجات الصوتية وغيرها تهاأمثلها ومن إخراجالصورة المطلوب 

IV- 2 :ما يلي إلى حسب طريقة التشغيل الداخلي ةلكترونيحاسبات اإلالتقسم : الحاسب أنواع 
ذاو  ،أرقامكل البيانات تخون في ذاكرتها في ش أن   أي  ، حاسبات رقمية -1 سيعطيها  أن ه، فهاإسترجاعطلب منه  ا 

 .حالي اا إستخدام   كثرالشكل المقروء وليس كما هو مسجل في ذاكرته، وهذا النوع األ
 . عداد السرعة والحرارة فال يقوم بمهمة التخوينك   :(قياسية)حاسبات تناظرية  -2
 . جمع بين خاصية التخوين والقياستجمع بين الرقمي والقياسي و ت يه :ةالمختلط الحاسبات -3
V- وحداته،  وتنظيم عمل الحاسبلتشغيل  ال ومةالالبرامج  أنواعصطالح يطلق على جميع إ هي :البرمجيات

، ولغة الحاسبمع  إتصالوالبرمجة هي وسيلة ات وتطبيقات المستفيد، إستخداموكذلك بالنسبة للبرامج الخاصة ب
وفق قواعد متفق  الحاسبالمستخدمة لكتابة البرنامج على  البرمجة هي مجموعة من الرموو والكلمات والقواعد

  :لى نوعينإ، ويمكن تقسيم البرمجيات 3عليها
دارةلتحكم و هي مجموعة من البرامج تهدف إلى ا": لتشغيلنظم ا -2 التحكم بعملية تنفيذ ي و بو الحاسالنظام  ا 

 4."هاإستخدامإلى جانب قيامه بمجموعة من الوظائف النمطية التي يتكرر  الحاسبتعليمات البرامج من قبل 
هي و  ،ةمعي نحل مشكلة  أجللمستفيد من هي مجموعة من البرامج التي يستخدمها ا" :برمجيات التطبيقات -2

جراءو  تي تقوم بمعالجة البيانات فعال  البرامج ال ، برامج ة على الحاسب مثل البرامج المحاسبيةمعي نتطبيقات  ا 
دارة، و األجور  5 :أنواعنميو عدة ، و "الخ..المخوون ا 

مثل برامج  ،فراددمها األالمعلومات العامة التي يستخهي برامج معالجة البيانات و : العامة تبرامج التطبيقا -أ
 .المهنيةالشخصية و  عمالستخدم في سائر األتمعالجة النصوص، والجداول والرسوم البيانية و 

 :منها أنواعنميو عدة : اإلداريةبرامج التطبيقات  -ب
 .الخ...، التسويقاألجور، مثل برامج المحاسبة: عمالاأل إدارةبرامج * 
 .ةمعي نحل مشكالت القرارات و  إتخاذرين في عد المديتسا: برامج دعم القرارات* 
تستخدم في معالجة البيانات العلمية في المجاالت الرياضية، الهندسية، اإلحصاء، : برامج التطبيقات العلمية* 

 .التصميم الهندسي
                                                 

 .213-212ص ، ص2001للنشر، الرياض،  المريخ دار ،معلومات الداريةنظم السرور على ابراهيم سرور، : رايموند مكليود، ترجمة 1
 .22، ص2012، دار النهظة، بيروت، الحاسب اللكتروني ونظم المعلوماتمحمد شوقي شادي،  2
 .32، ص2019، المطبعة الوطنية الكرك، االردن، البرمجيات –الحاسوب المعدات خرون، آصالح ارشيد العقيلي، و  3
 .32، مرجع سابق، صنظم المعلومات المحاسبية الحاسوبيةق محمد قاسم، عبد الروا 4

 .111سليم ابراهيم الحسنية، مرجع سابق، ص 5
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ة معقدهي أنظمة مركبة و فا في برمجيات التطبيقات تطور   كثرالمتخصصة األ األنظمةهي : الخبيرة األنظمة -ج
ليس على قواعد البيانات أو المعلومات، مثل التشخيص ة و معي نعد المعرفة في مجال خبرة مبنية على قوا
 يتبنة و معي نهي مصممة لحل مشكلة صطناعي، و الذكاء اإل أنواعوع من هي نلخ و إ...ب عن النفطالطبي، التنقي

حقائق معرفية واسعة في الموضوع قاعدة اعد منطقية للموضوع ذي العالقة و قو  :ين هماأساسعلى عنصرين 
   .ذاته
 

  :الحاسب في مجال نظام المعلومات المحاسبية إستخدامومميزات  أهمية :ثانيا
من  بد   ال ،في مجال نظام المعلومات المحاسبية إستخدامومميوات  أهميةلى تحديد كل من إقبل التطرق   

 .تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بهذا المجال
I- العملياتو  شغيلبال فقط يقوم الذي النظام به يقصد :للبيانات المحاسبية لكترونيالتشغيل اإل  ظامن مفهوم 

 الصرف عمليات تسجيل ،األجور عمليات تشغيل ذلك مثل ،ؤسسةالم نشاط عن الناتجة اليوميةالمحاسبية 
 بمعنى جوئية بصورة يطبق ما غالبا النظام وهذا ؤسسة،الم تمارسها التي اليومية نشطةاأل من وغيرها والتحصيل،

 الروتينية العمليات تكون ما وعادة الحاسب، إستخدامب خر األ دون ةمعي ن عمليات تشغيل على يقتصر قد أن ه
 1.األجور عمليات في الحال هو كما يومية بصورة تتم التي المتكررة

II- حسابية ذات بيئة شبكية من هو عبارة عن منظومات : "لكترونيالمحاسبية اإل  المعلومات مفهوم نظام
نظم المعالجة  أساسعلى  كومبيوترية خادمة ومضيفة، ت بني أجهوةكومبيوتر شخصية، ترتبط أو تلتقي مع  أجهوة

هو تأثير دور الكمبيوتر  المحاسبية المعلوماتلكن كل هذا في نظم . حيانوقواعد البيانات المووعة في معظم األ
 2." الحديثة حاسبيةالم المعلوماتفي بناء وعمل نظم 

تكنولوجيا المعرفة، هي في األصل  إستخدامالمعلومات المتحصل عنها عن طريق  ن  أيوضح هذا المفهوم   
في توفير السرعة العالية في معالجة البيانات  اآلليب الحاس هميةا ألعبارة عن ناتج معالجة البيانات الخام، نظر  
ستخدامعالية و  وفره من قدرة تخوينيةلموثوق بها، كذلك ما ي  الخام والحصول على المعلومات الدقيقة وا ه كطرف ا 

 .  أو خادم في شبكات الحاسب الناقلة للمعلومات
III- معالجة في الحاسوب إستخدام إنتشار إن   :الحاسب في مجال نظام المعلومات المحاسبية إستخدام أهمية 

 في منها ةستفاداإل مكني   معلومات إلى وتحويلها المحاسبية والدفاتر اتالم ستند من المستمدة المحاسبية البيانات

 من جعل ،المؤسسة أهداف لتحقيق وصوال   الخطط هذه تنفيذ على والرقابة ،عمالاأل داءأل والبرامج الخطط وضع

  اتـومـعلــمـال فظــح قـريــط نــع فــاليــتكـوال دــــوالجه تــوقـال ارــإختص يــف دارةاإل دتــاعــس ةــهام ةـيلــوس داةاأل ذهـــه
                                                 

 .02، ص5005، بدون دار النشر، القاهرة، استخدام التدقيق المالي والمراجعةعبد العويو السيد مصطفى،  1
 .55-51، ص صبقمرجع سا، "تحليل وتصميم نظم المعلومات"سعد غالب ياسين،  2
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 في يةنتاجاإل نشطةواأل عمالباأل يتعلق قرار إتخاذ عند ستدعائهاا  و  الحاجة وقت منها ةستفادلإل وخونها المحاسبية

  1.المؤسسة
 إستخدامب البيانات تجميع يمكن حيث نشطةاأل في تغيير إلى المحاسبية المعلومات نظم برمجة تد  أولقد    

 اأم   أوتوماتيكيا ، الحاسبات كل برمجة يتم الغالب وفي الضروري الورقي الم ستند إلغاء يتم قد بذلك ،خاصة وسائل
 توويع يمكن كما، الحاجة عند المتاحة المخرجات وجود إلى ضافةباإل هذا الحاالت، معظم في فتوداد الخدمات

ة صغير  حواسب أجهوة عدة خالل من والمترابطة المحلية المعلومات شبكة طريق عن أشخاص إلى المخرجات
 المحاسبية، المعلومات نظام مكونات مع ومتناسقة متوافقة المعلومات تكنولوجيا تكون أن   يجب كما ة،مترابط

 هاعند يجب المحاسبة، ألنظمة ال ومةال والبرمجية المادية المكونات إختيار وعند فيها التشغيلية العمليات تأليةو 

 النظام، إستخدام عند المنفعة من أقل المحاسبي النظام وبرمجيات معدات تكلفة كونوت، والنفقة التكلفة تحليل

 بأنظمة ومعرفة إطالع على يكونوا أن   ةالمحاسبي المعلومات لنظام والتدقيق الرقابة أعضاء على يجب وكذلك

 2.المستخدمة والمعدات اعمةالد   والبرمجيات ةالمحاسبي المعلومات
IV- اآلليالحاسب  إستخدامأن  ال شك  :الحاسب في مجال نظام المعلومات المحاسبية إستخدام مميزات 
تحققه  أن  مكن ه في مجال العمل المحاسبي ضرورة تقتضيها طبيعة العمل ذاته من ناحية، ولما ي  أنواع إختالفب

 3:هذه الموايا ما يلي أهمهذه الوسيلة من موايا وفوائد من ناحية ثانية، ومن 
جراءو  القوائم المالية إعدادلسرعة في الدقة وا -0 ات المحاسبية، وهذا يؤدي بدوره جراءالعمليات الحسابية واإل ا 
 .الحسابية، وتخفيض تكاليف تشغيل العمليات كذلك خطاءلى توفير الوقت والمجهود وتقليل حجم األإ
 ها في شكل معلوماتترجاعإسلمحاسبية وتسهيل عمليات تخوينها ات االم ستندتحسين عملية حفظ الدفاتر و  -2
لعمليات المحاسبية في وقت ، وتسجيل عدد كبير من ااحدالعمليات المتشابهة في وقت و  إنجاوسرعة  -3

ستخدامقصير، و   .فرادقل من األأعدد  ا 
المعلومات والنتائج  إستخراجا يحقق الدقة في حكام الرقابة الداخلية والذاتية على تنفيذ العمليات، مم  إ -4

من التثبيت في صحة  دارةاإلالحاسب على وسائل الضبط والرقابة والتحقق من النتائج، تمكن  حتواءية، وإلالنهائ
 .العمليات المشغلة

 أساسويادة الثقة في المعلومات الناتجة من التشغيل على الحاسب والمعروضة في التقارير، والتي تعتبر ك -0
 .القرارات تخاذسليم وموثوق به إل

                                                 
 .22-22، ص ص3002، دار الفرقان للنشر والتوويع، القدس، نظم المعلومات المحاسبيةحسام عبد اهلل أبو خضرة،  1
 .21-25، ص ص3003،  جامعة القدس المفتوحة، عمان، انظمة المعلومات المحاسبيةشاهر مشهور،  أحمد 2
 .02-03، ص ص3022، فهرسة المكتبة الوطنية، السودان، ةنظم المعلومات المحاسبية المحوسبفياض حموة رملي،  3
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لى توفير المرونة الكاملة في تصميم نظام المعلومات المحاسبية، من خالل خون إالحاسب  خدامإستيؤدي  -0
سترجاعو   .لى قاعدة بيانات متطورةإحتوائه المعلومات في الوقت المناسب وإل ا 
بحوث العمليات والنظم  أساليبمثل  خر المعرفة األ أساليبالحاسوب في تطبيق وتوواج  إستخداميساعد  -0

 .نظام متكامل للمعلومات المحاسبية إنشاءرة وغيرها، مما يساعد بدوره على الخبي
 

 :بالحاسوب ةيعالقة نظم المعلومات المحاسب :ثالثا
للتطور في نظام المعلومات  ال ومةالسريعة والمتالحقة في الحاسوب في ضرورة ملحة و  شكلت التطورات  

المعلومات المحاسبية يتم من خالل  مانظ تطبيق أن  حيث كملين لبعضهما البعض نظامين م   فهماالمحاسبية، 
 1: النظامين وتتمثل تلك العالقة في النقاط التالية هناك عالقة قوية تربط بين هذين إن  الحاسوب ولذلك ف

I- تعتبر أقدم وأشمل التي تعتمد فكرة الحاسوب على فكرة نظم المعلومات والتي ال تخرج عن فلسفة النظام. 
II- المكونة لجهاو  جواءاأل وهي نفسها( مدخالت، تشغيل، مخرجات)رئيسية  أجواءالنظام من ثالث  يتكون

       .الحاسوب
III-  المعلومات للنظام المحاسبي يقوم بتطبيق فكر نظم رقابيةتنفيذية و  تخطيطية، أداةيعتبر الحاسوب. 
IV-  عملية التطور بشري المساعد فيلسلوك الجيا الحاسوب على فلسفة النظام وايعتمد تقدم تكنولو. 
V-  الحاسوب إلى التكامل بين فكرة النظام وفكرة أد الترابط بين النظام المحاسبي والحاسوب. 

VI- الجوئيات الحاجة البشرية إلى المعرفة الدقيقة والسريعة والمكونة والمتخصصة والبحث عن. 
لم يغير من النظم اليدوية من حيث الطبيعة والهدف  الحاسب في نظام المعلومات المحاسبية إستخدام أن  كما   

وبرامج  أجهوة إستخدام أد   طبيعة عمل الحاسوب، وقد  ختالفات وتقنيات خاصة نتيجة إلإجراءستلوم إ ولكن
ات المستخدمة لتحقيق جراءالتقنيات واإلطرق التشغيل، و  ،لى تغيراتإالحاسب في تشغيل النظم المحاسبية 

 . النظم تدقيقو  ةفع الالرقابة ال
 لىإدت ألى تغيير ملموس في وظيفة المحاسب حيث إ، إلكتروني اجة البيانات نظم معال إستخدام أد كما    

في عمليات التسجيل اليدوي للمعامالت  يومي امقدار الوقت والعمل الروتيني، الذي كان يقضيه  إنخفاض
فير الوقت الى تو  أد مر الذي سطة الحاسوب األمعظم هذه العمليات بوا إنجاون ة، حيث يتم اآليقتصاداإل

تخاذفي تحليل المعلومات و  شتراكللمحاسب ليستثمره في اإل المحاسب  ، وكذلك تطور وظيفةاإلداريةالقرارات  ا 
خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته في دراسة النظم ووضع المعايير، وعمل التوصيات المتعددة التي تؤثر على 

 2.ي قتصاداإل وجه النشاطأتنوعة لمختلف الم اإلداريةالقرارات 
                                                 

 .12-10الراوي مرجع سابق، ص ص أحمدحكمت  1
 .52سعيد، مرجع سابق، ص الدين كمال :سميكن، ترجمة ج مارك موسكوف، أ ستيفن 2
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 :في نظام المعلومات المحاسبية في النقاط التالية لكترونيويمكن حصر دور الحاسب اإل    
 .غراض مختلفةأها في إستخداممن البيانات المحاسبية التي يمكن توفير قدر هائل  -1
 .مصدر الرئيسي للترحيلاليس يكون دفتر اليومية منتجا فرعيا لعملية تشغيل البيانات، ول -5
عدادالسرعة والدقة في تشغيل البيانات و  -2  .التقارير ا 
 .هاإسترجاعالبيانات والمعلومات في حيو ونطاق محدود، وسهولة القدرة على تخوين  -0
 .مقدار الوقت والعمل الروتيني الذي كان يقضيه المحاسب في التسجيل اليدوي إنخفاض -2
 .وطرق التدقيق والرقابةالبيانات الى تغيرات في طرق تشغيل  اآلليسب الحا إستخدام أد  -5
 

 لبياناتوقواعد ا للبيانات ةاآلليالمعالجة  :المطلب الثاني
ومات على المعل كميات ضخمة من البيانات للحصولل ودقيقة معالجة سريعةلى إا دائم   ةتحتاج المؤسس   

من  له ا بد   حجم المؤسسات ال إختالف وبسبب .التخطيط والرقابةالقرارات المؤثرة، و  إتخاذالضرورية لصناعة 
 .دينيلمستفمن قبل اات المتنوعة للمعلومات حتياجيخدم اإل أسلوبتنظيم البيانات المجمعة ب

 
 :للبيانات ةاآلليمعالجة : ولأ
I- لجعلها ذات معنى بيانات عملية تشغيل ال"ا أن هعلى  بصفة عامة يمكن تعريفها: مفهوم معالجة البيانات

 1."لى معلوماتإتحويلها  أي   أفضلبشكل  ستخداموقابلة إل
 ةيقتصاداإل حداثواأل عمليات أكثربواسطتها تنفيذ  مكنالحديثة التي ي   داةتمثل األ ةاآلليالمعالجة ما أ  
الحاسوب  وةأجهة، كالمساعد جهوةواأل دواتلفة من األا، وكذلك تتطلب مجموعة مختوالمنطقية تعقيد  ؤسسة لمل

 .وبرامج التطبيقات واللغات والبرمجيات
II- ا لدرجة مستخدمة في معالجة البيانات ويمكن تصنيفها تبع   أساليبربعة أهناك  :معالجة البيانات أساليب

 2:لى ما يليإالمعدات  إستخدام
ة، ميكانيكي أجهوةة ي  أف بعدم وجود صالذي يتو  ا منذ القدم،الذي كان سائد   سلوبهو األ: اليدوي سلوباأل -0

 وراققالم، األمثل األ دواتبعض األ إستخدامويتم العمل كله بواسطة الشخص الذي يقوم بمعالجة البيانات ب
ال إويتمتع بدرجة من المرونة، ا للعمليات الصغيرة المحدودة هو مناسب جد   سلوبوالدفاتر والسجالت، فهذا األ

رتفاععاب عليه البطء و ي   أن ه  .لى التكلفة العالية في حالة العمليات الكبيرةإ ضافة، باإلخطاءاأل تإحتماال ا 
                                                 

 .21، ص3000مكتبة دار الثقافة للنشر والتوويع، عمان، ، -ماهيتها ومكوناتها  –نظم المعلومات عماد الصباغ،  1
 .20-30عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، ص ص -: راجع 2

 .15-12، ص 2011، مكتبة عين شمس، القاهرة، أساسيات نظم المعلوماتيحيى مصطفي حلمي،  -         
 .29-22، ص ص3002مان، ، دار المناهج للنشر والتوويع، عساسيات نظم المعلومات الداريةأخرون، آعالء السالمي، و  -         
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الكاتبة في سرعة وتحسين تسجيل  اآللة إستخدامساعد  :الماكينات اليدوية لمعالجة البيانات أسلوب -2
رة الحاسبات المكتبية والحاسبات الصغي إستخدامالبيانات، ولكن ليس بها وحدة حسابية، ولتغطية هذا النقص تم 

بعد تم  واسطة الضغط على المفاتيح، وفيمامكنت القيام بالعمليات الحسابية، وتعمل هذه الماكينات بأالتي 
ة بين خير وظائف خاصة، حيث جمعت هذه األ داءوالمصممة أل ت تسمى بماكينات مسك الدفاترالاآل إستخدام

ويمكن بواسطة ماكينة مسك الدفاتر طبع الكاتبة، وماكينة الحساب وحتى الحاسب المكتبي  اآللةكل من وظائف 
  .الحسابية في نفس الوقت ما والقيام بالعمليات م ستندعلى  رقامواأل حرفاأل
يات بالنسبة مكانهي طريقة تقليدية بطيئة ومحدودة اإل: البطاقة المثقبة للمعالجة البيانات أسلوب -3
، ويتم تسجيل البيانات في لإلندثارو في طريقها أندثرت إ اأن هالحديثة ويمكن القول  دارةات الحالية لإلحتياجلإل

البيانات التي تم تثقيبها بواسطة  تدقيقهذه الطريقة على بطاقات مثقبة بواسطة ماكنة تثقيب البطاقات، ثم تتم 
لى إ تدقيقها عد ذلك يتم نقل البطاقات التي تم  ، وبأخطاءمن صحتها وعدم وجود  تأكدالتثقيب لل تدقيقماكينة 

عمليات المعالجة المختلفة  إجراءحيث يتم ( الفرو، الدمج، النسخ، الحساب)مجموعة ماكنات معالجة البيانات 
لى ماكنة إنقل هذه البطاقات على البيانات للحصول على النتائج المطلوبة ومسجلة على بطاقات مثقبة، وت  

 .  جداول ملخصة وأعرض النتائج في صورة تقارير ورقية مطبوعة الطباعة والتبويب ل  
لم  أن ه ال  إربعينيات في بداية األ ةاآلليمع ظهور الحاسبات  سلوبوظهر هذا األ: اآلليالحاسب  أسلوب -4

يستخدم خاصية  أن هعن ما سبقه في  اآلليفي الخمسينيات، ويتميو الحاسب  ال  إ عمالينتشر في مجال األ
حجام كبيرة من المعلومات، وسرعته أقدرته على تخوين ية برمجته و إمكان إلى ضافةباإل لكترونيالتشغيل اإل

هذا  صبحأكذلك حجام الكبيرة بدقة عالية، العالية والقدرة على القيام بالعمليات المنطقية والحسابية ذات األ
نترنت، بحيث يستطيع  يستخدم التكنولوجية الحديثة كشبكات المعلومات المحلية والواسعة عن طريق اإل سلوباأل

 . بالمؤسسة اإلداريةها لتهيئة المعلومات الجوهرية والمفيدة لكل المستويات إستخداملها من خال
األربعة  ساليبية لمعالجة البيانات بواسطة كل من األساسالخطوات األ إستخداموالجدول الموالي يلخص كيفية   

 :لمعالجة البيانات
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 ساسية لمعالجة البياناتالخطوات األ(: 60)الجدول رقم 

الخطوة
 حاس  الي -4 بطاقات مثقبة -3 ماكينات يدوية -2 يدوي  -1          سوو األ       

 .القلم والورق إستخدام تسجيل البيانات -1
 إدخالالماكينات اليدوية في  إستخدام

 .الت الكتابيةالبيانات مثل اآل
ت للبيانات من تثقيب البطاقا
 .و مطبوعأمستند مثقوب 

 إستخدامالبيانات في النظام ب إدخال
و قراءة البيانات أماكينات يدوية 

 .او ضوئي  أا و مغناطيسي  أالكترونيا 

 رفف التصنيفأنوع ما من  إستخدامو بأتصنيف يدوي  تبوي  البيانات -2
تصنيف البطاقات بمصنف 

  .البطاقات

الذاكرة  مإستخداتصنيف البيانات ب
و وسائل أو الشريط الممغنط أ
 .خرىأ

 معالجة البيانات -3
الذهني في القرارات  ستخداماإل

الحسابية والمنطقية بواسطة القلم 
 .والورق

فعال التي يقوم تركيبة من األ إستخدام
فعال التي تقوم بها بها الشخص واأل

 .توماتيكياأالماكنة 

تركيبة من الحاسبات  إستخدام
 .المكتبية والماكينات المحاسبية

وحدة التشغيل المركزي  إستخدام
 .للحاسب

 
ستخدامنظم المعوومات و تركي ابراهيم سلطان، : المصدر  .98ص، 5891، دار المريخ للنشر، الرياض، ليالحاس  اآل ا 
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III- معالجة  أساليبأسلوب من  أي  مطبقة في ات أساسيهي عبارة عن ثالث : ات معالجة البياناتأساسي
 1:تيات في اآلساسيالمختلفة، وتتمثل هذه األ ساليبوالتي تعطي قواعد لدارسة هذه األ ،البيانات  

والتي تطرقنا لها بنوع من ن الخطوات األساسية لمعالجة البيانات إ: ة لمعالجة البياناتساسيالخطوات األ -1
التفصيل في المبحث األول من هذا الفصل والمتمثلة في تسجيل، ترتيب، ومعالجة البيانات فيلزم القيام بها 
بصرف النظر عن أسلوب معالجة البيانات، ويجب أن تسجل البيانات في صورة معينة تسمح بإدخالها في 

 .مخرجات النظام لجتها للحصول علىاالنظام ثم يلزم بعد ذلك تنظيمها حتى يمكن مع
حال يمكن  أي  وقد تأخذ معالجة البيانات عدة أشكال معتمدة على األسلوب المستخدم والوظيفة المؤداة، وعلى    

تنظيم المعالجة في خمسة أنواع أساسية من األنشطة هي عمليات اإلدخال والقرارات المنطقية والعمليات 
تيبها وعمليات اإلخراج، وليس من الضروري أن تشمل كل معالجة على كافة الحسابية، نقل البيانات أو تر 
 .األنشطة الخمس المذكورة سابًقا

ة، تكاد تكون اآلليها في تشغيل نظم المعالجة إتخاذ يجب إن الخطوات التي: تخطيط معالجة البيانات -2
 :تتمثل في ، ومن أهم هذه الخطواتتستخدم متشابهة في كل التطبيقات التي

 دخال، وذلك يكون من خالل وحدة اإلبيانات مباشرة للنظم إدخالة على تقوم هذه العملي :البيانات دخالإ -أ
 .المستخدمة

جراء، و هي عملية تخزين المدخالت :تسجيل ومعالجة البيانات -ب الدمج بين البيانات المختلفة للحصول على  ا 
 .مفيدة ودقيقة معلومات

جراء، و إستخدامئيسي القديم للبيانات ثم هي عملية الرجوع للملف الر  :ئيسيتعديل بيانات الملف الر  -ج  ا 
 .وتسجيلها في الملف الرئيسي الجديد الال زمةوالمنطقية  ،العمليات الحسابية

 أي  ، ان للبيانات أثناء عملية التعديلخلل أو فقد أن يتم التأكد من عدم حدوث أي   :صيانة الملف الرئيسي -د
 .عملية التعديل تمت بدقة عند تنفيذ العمليات الحسابية سجالت الملف الرئيسي، للتأكد من أن   يتم مراقبة

، تقارير بالوضع الحالي نتاجعدل إلالملف الم إستخدامفي هذه العملية يتم  :تقارير الملف الرئيسي إعداد -هـ
 .تمت، وبالوضع القديم للبيانات وبالحركات التي

 .عن الملف الرئيسي وملف الحركات ستفسارلحالة تستخدم الشاشة لإلوفي هذه ا :ستسساراإل -و
ئيسي، وملفات الحركات لغايات األمن هي عملية خلق نسخ من الملف الر  :يةتحتياطالنسخ اإل إعداد -ي
 .حتياطواإل

                                                 
 .15-74، ص ص5891، دار المريخ للنشر، الرياض، نظم المعلومات واستخدام التحاسب االليتركي ابراهيم سلطان، :  راجع 1

- Zulkarnain Muhamad Sori, Accounting Information Systems (AIS) and Knowledge Management: A Case Study, 

EuroJournals Publishing Inc, USA, 2009, pp37-39.  
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ى يمكن تطبيقه على كل وسيلة من وسائل تخزين البيانات، ويطلق عل أساسيهناك تنظيم : تنظيم البيانات -3
 .نوع من التفصيل في الجزء المواليها بلسيتم التطرق  والتي( الحقل)والعناصرالسجالت  ،هذا التنظيم الملفات

 
  :قواعد البيانات :ثانيا

I- 1:يمكن تعريف مصطلح قاعدة البيانات من جانبين: مسهوم قواعد البيانات 
 .المعلومات المتواجدة في المؤسسةفهي المستودع الذي يشتمل على كل البيانات و : المسهوم العام -1
 .ها تشمل فقط البيانات والمعلومات المحتفظ بها داخل الحاسبن  أعرف على فهي ت  : المسهوم الخاص -2
، أقراصشرطة، أ)وساط تخزين البيانات المختلفة أمجموعة البيانات المخزنة على  " هاأن  يضا بأعرف كما ت     

 إمكانيةمثل لملفات البيانات والتي تتيح نظمة بحيث تحقق التنظيم األبطريقة م( لخإ ...ممغنطة أسطوانات
  2."لى المعلومات المطلوبةإبهدف الوصول  إليهاها بالصور السريعة المناسبة عند الحاجة إسترجاع

II- تتكون قاعدة البيانات من مجموعة من العناصر المرتبطة : العناصر الرئيسية المكونة لقاعدة البيانات
  3:ها، وتتمثل فيببعض

ة مثل حقول البيانات معي نصغر عنصر للبيانات، ويستخدم في التعبير عن مفردات أوهو : تحقل البيانات -1
 .لخإ ...جهة البحث  –رقم الباحث  –سم الباحث إالمعبرة عن 

من  يتكون من مجموعة من حقول البيانات المرتبطة والمستخدمة في التعبير عن وحدة: سجل البيانات -2
 . العناصر مثل مجموعة الحقول الخاصة ببيانات باحث

كبر الوسائل في التخزين، يتكون الملف من مجموعة من السجالت المرتبطة أهو : ملف البيانات -3
 . والمستخدمة في التعبير عن وحدة البيانات مثال على ذلك مجموعة سجالت الباحثين

III- 4 :تتمثل في أشكالاعدة البيانات عدة يمكن أن تأخذ ق: قواعد البيانات أنواع 
موذج لقواعد البيانات المنطقية قدم نألبيانات مع نظم الحاسوب الكبيرة وهي ا ظهرت قواعد: لنموذج الهرميا -1
ن أفهي تستطيع ن السجالت التي تشكل هيكل شجري ومستويات هرمية قد صممت هياكلها من عالقات بيو 
رونة والتجاوب ه يفتقد للمن  أومن عيوب هذا النمط  ،تعالج المعلومات بشكل كبيرو  جزاءا من األا كبيرً خزن عددً ت  

 راء تغيرـعوبة إجـالص من اليـي وبالتـات تخزن في تركيب هرمــالبيان ن  أو ة ـوالتعقيد في البرمج الجيد مع المستخدم
 .يكلةات غير المهستعالمإلا مناسبة لقدم دعمً ت   كما ال و تعديل على هذا التركيب،أ

                                                 
 .84، ص5881، دار الشروق، القاهرة، التطورات التحديثة لنظم المعلومات المبنية على الكمبيوترمحمد محمد الهادي،  1
 .022ص ،مرجع سابق، يحي مصطفى حلمي، محمد السعيد خشبة 2
 .002ص ،مرجع سابق، يحي مصطفى حلمي 3
 .592-547ان، مرجع سابق، ص صابراهيم سلط -: راجع -4

 .500-559ص ، ص0221، دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية، مقدمة في تكنولوجيا المعلومات وأساسيات استرجاع المعلوماتأنور بدر،  أحمد -      
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سالسل مترابطة من  يتم تخزين البيانات في الهيكل الشبكي بصورة :قاعدة البيانات الشبكية إدارةنظم  -2
تزال تستخدم قواعد البيانات الشبكية مع نظم  وال ،اتعقيدً  أكثرلهيكل عالقات منطقية بالتالي يمثل هذا االبيانات و 

، مثال ذلك بين السجالتل هذه القاعدة نمط عالقات الكثير لنظم الحاسوب الكبيرة، تمث قواعد البيانات إدارة
لى عنصر البيانات من إخر يستطيع المستفيد الدخول آالمختلفة، بمعنى  تراات الطلبة المتعددين في المساعالق

و معقد من ناحية أصعب غير مرن و  هنأومن عيوبه . مسار من عدة مسارات وصول البيانات إختيارخالل 
 . ءه يعالج المعلومات بشكل كفن  أ ال  إ ،يانةالصو  البرمجة

نتشارً ا و إستخدامً أنماط قواعد  أكثروهي من  :قاعدة البيانات العالئقية إدارةنظم  -3 خاصة بعد ظهور حزم ا ا 
وتسمى عالقات  جداولهيكل قاعدة البيانات من  يتكون، و البيانات مع نظم الحاسوب الشخصيقواعد  إدارةنظم 

 مفتاحيةحقول سجالت ويتم ربط الجدول من خالل عمدة تمثل الحقول وصفوف تمثل الأمن ويتكون كل جدول 
من مختلف المصادر  معلومات جن تدمأكما يمكنها بسهولة من ( حقل المفتاح الرئيس وحقل المفتاح الثانوي)

عف ضا هذا النوع  فهي الالمشاكل التي يواجهه أهم   ن  أ ال  إ د البيانات،علقوا خر األ نواعمرونة من األ أكثرفهي 
كان هناك عدد كبير من طلبات الوصول  إذاا ن يكون بطيئً أة يمكن ستجابوقت اإل ن  أحيث  ة،لجفي كفاءة المعا

سترجاعها و بها وطلإختيار لى البيانات التي يتم إ  . جداولها من الا 
و الشبكية قد أسواء الهرمية  قواعد البيانات إدارةنظم  ن  إ: قاعد البيانات الشيئية الموجهة نتحو الهدف -4

، لكن جداولو أتنظم في صفوف ، اسابقً  ةمحدد ها بسهولة في حقول بياناتؤ صممت لبيانات متجانسة يمكن بنا
 إعدادوتسترد ليس فقط  خزنن ت  أالعديد من التصنيفات المطلوبة اليوم وفي المستقبل تتطلب قواعد بيانات يمكن 

البيانات من نوع  أشكالو  عامل مباشرة مع الوسائط المتعددةد بيانات تتولكنها تتطلب قواع ،هيكل وخصائص
 .نات معقدة، كينو جديد مثل صوت، صورة

 
 :اإلكترونيالمشاكل المرتبطة بنظم معالجة البيانات المتحاسبية : ثالثا
 تي لم تكنفي تشغيل نظم البيانات المحاسبية إلى ظهور العديد من المشاكل ال اآلليالحاسب  إستخدامأد    

 1 :ما يليفي يمكن عرضهاتلك المشاكل  أهم ومن ،موجودة في ظل النظام اليدوي التقليدي لتشغيل البيانات
I-  ة بمعالجة كميات كبيرة من اآلليتقوم الحاسبات  :في تطبيقات متحاسبية اآلليالتحاسب  إستخدامالتوسع في

ا إختالفً تختلف  أساليبقوم بتسجيل ومعالجة العمليات بة تاآلليالنظم  كما أن   ،البيانات بسرعة وبكفاءة عالية
 دة ــم المعتمـة النظــي بيئـف تهمـه بمهـعند قيام اسبـالمحاج ــك يحتـوكنتيجة لذل ،يدويةـم الــالنظ بـأساليعن  اواضحً 

  :منها ،عتبارأخذ بعض األمور في اإل اآلليعلى الحاسب 
                                                 

 .01-07ص ص، 5888لنشر، االسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة لساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم تشغيل االلكتروني البياناتأسمير كامل محمد،  1
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                                                .المؤسسةشكل السجالت التي تحتفظ بها  -3         .وقيت عملهت -2         .المتوفرة له ساليباأل -1
        .ها في صورة مقروءةئمدة بقا أي   ر البياناتمد  توف -5           .نظام الرقابة الداخلية -4
II- البيانات  إدخالة يكون باإلمكان اآلليلنظم ه في ان  أمن المعروف  :عدم وجود مستندات لبعض المدخالت

حيث تتم عملية تسجيل وحفظ البيانات  ،دون وجود مستندات تعزز هذه المدخالت اآلليمباشرة في الحاسب 
 :رتب عليهتفقد  ،ممغنطة خارج الحاسب أسطواناتداخل وحدة الذاكرة الرئيسية للحاسب أو على أشرطة أو 

  .اماديً  ولاغير مرئية وغير قابلة للقراءة والتدأصبحت البيانات المحاسبية  -1
الممغنطة دون ترك دليل  سطواناتتغيير البيانات المحفوظة داخل الحاسب أو على األشرطة أو األ إمكانية -2

 .منظور أو قرينة تدل على ذلك
ر درجة معقولة محددة للرقابة على المدخالت يكون الهدف منها توفي أساليبلذلك كان من الضروري إيجاد    

 .من التأكد من سالمة المصادقة على البيانات وعدم فقدانها أو تعديلها بشكل غير مشروع
III-  التقدم التكنولوجي لبرامج وأجهزة الحاسبات إلى أد   :اآلليضعف التحماية تحول البيانات وبرامج التحاسب  

الوصول إلى البيانات  إمكانيةا التقدم إلى   هذكما أد   ،تسهيل عمليات التالعب في البرامج وقواعد البيانات
رتكابو  ،بسهولة اآلليوبرامج الحاسب  المستخدمة للحاسبات  ؤسساتيلحق بالما قد مم   ،مخالفات أو جرائم غش ا 

للبيانات  لكترونيات الغش في ظل التشغيل اإلإعدادعلى زيادة  وبصفة عامة هناك سببان ساعدا. رةخسائر كبي
  :ادوي التقليدي همارنة بالنظام اليمق
 .اثنين معً الرقابة الداخلية أو زيادة الخبرة بتلك النظم أو اإل أنظمةالغش نتيجة للقصور في  إرتكابسهولة  -1 
مما يمكنهم من فتح كلمات السر  ،ع الغش نتيجة تقدم خبرة القائمين بعمليات الغشوتتب   إكتشافصعوبة  -2 
مكانيةو   .عهك قرينة منظورة أو أثر ملموس يمكن تتب  مع عدم تر  ،بالنظام تصالاإل ا 

IV- بناء سجالت  إعادةفي ظل نظم القواعد البيانات قد يكون من الصعب للغاية  :فيروسات التحاسب إنتشار
تتجمع في كافة بيانات المؤسسة  ن  أقواعد البيانات عدم التكرار، وبما  إعدادي في وع  ه ر  ن  البيانات، وذلك أل

 .صابة قاعدة البيانات بعدو  الفيروساتإالبيانات بالكامل في حالة  انفقديعني زيادة  وهذاحدة، اقاعدة و 
 

ات المتحاسبية ومتطلبات على نظام المعلوم لكترونياإل  التحاسب إستخدامومخاطر  ثرأ :المطلب الثالث
 التحد منها

لى إم متكاملة، والتي تؤدي على تكنولوجيا المعلومات من خالل نظ عتمادلى اإلإتتجه العديد من المؤسسات    
ا سلبً تؤثر و صيب المؤسسة صاحبه العديد من المخاطر التي قد ت  تطبيقها ي   ن  أال إدقة وسرعة تشغيل العمليات، 

 .هاأهدافها و أعمالعلى 
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 :نظام المعلومات المتحاسبيةمقومات على  لكترونيالتحاسب اإل  إستخدام ثرأ: أوال
نظام  مقومات عن للبياناتب الحاس تشغيل على يقوم الذي المحاسبية تختلف مقومات نظام المعلومات ال  

ومن  ،أخر  وتقارير مالية وقوائم ودفترية مستنديه مجموعة وجود من بد   ال األحوال كل في هأن   بمعنى اليدوي،
 1 :تتمثل في المحاسبية المعلومات نظام مقوماتعلى  لكترونياإل الحاسب إستخدام ثارآ أهم

I- عليه الذي تظهر المعتاد الشكل اليدوي النظام ظل في المستندات تتخذ :المستندية المجموعة لىاألثر ع 
يصاالت والشراء البيع دفاتر  األمر فإن   للبيانات الحاسب تشغيل حالة في اأم   وغيرها، والتحصيل التسديد وا 
مجموعة مستندية وسيطة تحوي  إستخدامالمستندات، بمعنى يجب  طبيعة أو شكل في التعديل بالضرورة يستلزم

 .لكترونيالحاسب اإل يفهمها بطريقة مترجمةصلية، و البيانات الموجودة في المستندات األ
II- الدفاتر والسجالت المحاسبية تختلف من النظام اليدوي عن النظام  ن  إ :الدفترية المجموعة على األثر

 ن القارئ من معرفةمك  ممغنطة ال ت   أسطواناتو  أقراصعلى  اآلليعتمد النظام إالشكل، حيث  من حيث اآللي
نفس كلمة السر قد تؤدي  إستخدامالموظفين في  إشتراك وبالتالي فإن   ،يانات المسجلة بها بصورة مباشرةجميع الب

 .ال يحق لهم الحصول عليها شخاصأل إلى كشف تلك البيانات
III- والفرعية، كما اإلجمالية الحسابات بأسماء ائمةق المحاسبي دليلال يتضمن :المتحاسبي دليلال على األثر 

ذاو  حساب، لكل التسجيل تحكم التي القواعد مجموعة أيضا يشمل  للنظام بالنسبة ضروريا المحاسبيدليل ال كان ا 
 حساب إلى معي ن انبي   توجيه للحاسوب يمكن ال حيث ،الحاسب تشغيل لنظام بالنسبة ضرورة أكثر فإنه اليدوي
 .واإلجمالية الفرعية للحسابات وأسماء أرقام به مخزن كان إذا إال معي ن
IV- ةالمحاسبي ات بين مقومات نظام المعلوماتإختالفال توجد  :خر األ والتقارير ماليةال قوائمال على األثر 

تدقيقها وتصحيح  ،التقارير وسرعة عرضها تلك إعداديكمن في سرعة  ختالفولكن اإل اآللياليدوي ونظام 
 ا لمقدرة فعالية نظرً  رــأكث ةــإداريارير ــر تقــتوفي انيةــإمكعن  الً ــ، هذا فضةــعالي اءةــرعة وكفـدت بسـإن وج اءــخطاأل

 .على تشغيل كميات هائلة من العمليات لكترونيالحاسب اإل
V- محاسبيةال اتمعلومال نظام ظل في البيانات تخزين يتم :المتحاسبية والمعلومات البيانات تخزين على األثر 
 الحاسب طبيعة فإن   اآللي نظام تشغيل ظل في اأم   خاصة، ملفات داخل األصلية المستندات حفظب يدويال

تان أساسيهناك طريقتان  ن  أمكن القول ذلك، وي   في المستخدمة والوسائل البيانات لتخزين جديدة صورة تفرض
 : لتخزين البيانات

                                                 
 ص ،2227دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،  ،-مدخل تطبيقي معاصر  – نظم المعلومات المتحاسبية، خرونآو  جمعة، حلمي أحمد -:  راجع 1
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حد مكونات وحدة التشغيل المركزية للحاسب في تخزين أبر في حد ذاتها والتي تعت: صليةالتخزين األ وتحدة -1
 .البيانات

وهو ما يطلق عليه بالتخزين الخارجي ويتم ذلك عن طريق الوسائط : التحاسبوتحدة التخزين خارج  -2
 .شرطة وغيرهات الممغنطة، األناسطواكاأل
 

  :ت المتحاسبيةفي نظام المعلوما لكترونيالتحاسب اإل  إستخداممخاطر : ثانيا
رتبطا في الوقت الحالي، و تعقيدً  أكثرتكنولوجيا المعلومات صارت  أن  من المالحظ    بذلك زيادة تعرض تلك  ا 

المحاسبية ن تؤثر في فعالية نظام المعلومات عامة، ونظام المعلومات أها أن  التكنولوجيا لتهديدات ومخاطر من ش
 1 :النقاط التالية في هذه المخاطر أهميمكن إبراز بصفة خاصة، و 

I- تتم عملية تسجيل وحفظ لكترونيفي ظل نظم التشغيل اإل :السجالت المادية إختساءبخاطر تتعلق م ،
و على الوسائط المادية خارجه، أة في الذاكرة الرئيسة للحاسب، لكترونيالنبضات اإل إستخدامالبيانات المحاسبية ب
مكن صبحت البيانات المحاسبية غير مرئية وغير قابلة للقراءة، كما ي  أالحاسب، وبالتالي  ال  إوبلغة ال يفهمها 

ل حاالت الغش ا سه  ثر يدل على حدوث هذه العملية، مم  أ أي  بيانات دون ترك  أي  و حذف أ إضافةو أتغيير 
 .  هاإكتشافوجعل من الصعب 

II-  وأ ،بياناتال ،التشغيل راجعمقصد بسند التدقيق مجموعة ي   :لتدقيقجيد لسند بعدم وجود مخاطر تتعلق 
وتتمثل مخاطر سند ، ع العملية من مصدرها إلى نتائجها النهائية أو العكسمن تتب   نمك  والذي ي   ،منطقيالتوثيق ال

      :التدقيق في
  .عدم توافر المستندات األصلية، حيث يتم التخلص منها -1
 .مرئيةغير ملفات الحاسب وقواعد البيانات تكون  -2
 .لكترونيمالحظة تتابع عملية التشغيل التي تتم داخل الحاسب اإل إمكانيةعدم توافر  -3

III- فيه عمل غير قانونى يستخدم أن  هذه الحالة ب في حتيالعرف اإلي   :والتالعب تحتيالاإلب مخاطر تتعلق 
نفيذها مع عدم ترك بسبب سهولة ت التالعبالغش و  إرتكابتزيد مخاطر ، و ه معلومات تكنولوجيا الحاسباتإرتكاب

 :هذه المخاطر في أهممكن إيجاز بعض وي   ،أثر لذلك
 .إحداث تغيرات في البرامج المستخدمة دون وجود توثيق مستندي لهذه التغيرات -1
 .التالعب دون ترك أثر ملموس –3       .  إحداث تعديالت في بيانات المدخالت -2

                                                 
وذج مقترح لتقييم مخاطر بيئة التشغيل اإللكتروني مدخل لتدعيم دور مراقب التحسابات في ظل التتحديات نمحسن عبد الحميد العطار،  -راجع   1

 .26-25، ص ص2222، ، مصر21المجلد الثاني والعشرون، العدد ، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، المعاصرة
جر  لطفي، أحمدأمين السيد  -           ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المتحاسبية الخاطئةمسؤولية وا 

 .323، ص2225
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IV- ن مصممها من تنفيذ مك  لفيروس برنامج يحتوي على أوامر ت  ا عد  ي  : مخاطر تتعلق بسيروسات التحاسبات
 مخاطر لكل من المدقق والمؤسسة محل التدقيق، ومن هذه عمالالتخريبية، وتمثل هذه األ عمالالعديد من األ

 :  المخاطر
 .هاإستردادتدمير جزء أو كل البرنامج بحيث ال يمكن  -1
 .ويه من برامج وبياناتبما تحت سطواناتفيروس يؤدي إلى تدمير األ -2
V- تيفي اآل مكن حصرهاي   :مخاطر متعلقة بالعاملين بتكنولوجيا المعلومات: 
 .تكنولوجيا المعلوماتنقص خبرة العاملين في مجال  -1
معظم حاالت التالعب في الحسابات تكون من  أن  الرقابة الداخلية على العاملين، في حين  أساليبضعف  -2

  :د يقوم أحد العاملين بـداخل التنظيم، حيث ق
علم بكلمة السر على وهم  ستبعادهمإحاالت التالعب أو نقل الفيروسات، وخاصة العاملين الذين تم  إرتكاب -أ

                  .الخاصة بالنظام
 . قيام بعض العاملين بالنظام بنشر الفيروسات -ب

  1:فيما يلىتتمثل   خر بعض المخاطر األ إضافةالى ما سبق يمكن  ضافةباإل     

VI- ة على أساسيكبير، ويعتمد ذلك بصفة  لى حد  إها متنوعة أن  ب خطاءتتسم الخسائر المتعلقة باأل: الخطأ
تنفيذ الرقابة المانعة  جدال أن   وال. تحديد الخطأ وتصحيحه فيالمكان الذ  حدث فيه الخطأ، والوقت المستغرق 

والتأثير  خطاءيمكن أن تمنع الخسائر المالية المترتبة على األأن تحدث،  لخطاء قبالتى تكشف وتصحح األ
 .المؤسسة أهدافا على له   يالسلب
VII- عملية تشغيل المعلومات أو قطع الخدمة أن تتوقف  تب على تأخيرر قد يت: قطع الخدمة أو تأخيرها
 فيالمقبوضات والمدفوعات نجاز مهام إلى عدم إ يه أن يؤدأنذلك التأخير من ش ، حيث أن  المؤسسةب عمالاأل

  اءــإنتهل ـات مثـض المسببـل بعـة أو تجاهـاب عرضيــة ألسبـة نتيجــع الخدمــر قطــأ مخاطـوتنش ،بـناسـالوقت الم
 .صالحية برنامج مقاوم الفيروسات أو بسبب شخص يتعمد ذلك

VIII- ا طبيعتها عن معلومات له  لى الكشف إيشير هذا النوع من المخاطر : فصاح عن المعلومات سريةاإل
على سرية البيانات الخاصة بعمالئها  المؤسسة إدارةحرص  ن  إوبالتالي ف. السرية، مثل تلك الخاصة بالعمالء

 .وموظفيها هو السبيل لمكافحة هذا النوع من المخاطر

                                                 
1
 For Further Information see:  - Robert L Hurt, Accounting Information Systems Basic Concept and current 

Issues, Mc Graw-Hill Education, New York, 2008, pp242-244.  

 - Marshall B Romney, John Paul Steinbart, Accounting Information Systems, Pearson Prentice Hall, 17
th

 Edition, 

New Jersey, 2009, pp190-191. 
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IX- جراءاتاإل امإقتحلى النظام عن طريق إالوصول  إمكانيةهذا النوع من المخاطر على  يينطو : ختراقاإل 
 .نظم الرقابة فينقاط الضعف  إستغاللمنية للنظام أو عن طريق األ
 ن  إف. بغرض التسلية ختراق، أو قد يكون اإلختراقلى تحقيق ربح من وراء هذا اإلإ ختراقوقد يهدف القائم باإل   

ة ولمعلومات النظم الخاصة بمنظمات محدد إختراقلى إالمخترق سيسعى  ن  إكان الهدف هو تحقيق ربح ف
وال يتوافر لها  إليهابيانات يسهل الوصول يتم لنظم و  قتحاماإل ن  إكان الهدف هو مجرد التسلية ف إذاا محددة، أم  

 .وسائل الحماية الكافية
X- من المؤسسةعلق تلك المخاطر بسرقة البيانات والمعلومات ذات القيمة الخاصة بتت: سرقة المعلومات ،

عالنية وأسرار المهنة وبيانات البحوث والتطوير للمنتجات الجديدة وقوائم الحمالت اإلأمثلتها خطط التسويق و 
 .ؤسسةخسائر كبيرة للمإلى  يرقات للبيانات والمعلومات أن يؤدومن شأن هذا النوع من الس ،العمالء

XI-  لومات عن لى عرقلة نظم الكمبيوتر وشبكات المعإيؤد  هذا النوع من المخاطر : عاقة الخدمةإهجمات
الخدمة بالنسبة للمستخدم عن  فيوتسبب تلك الهجمات قصور ، ة من أجلهعد  أداء مهامها طبقا للغرض الم  

 .ستنفاذ الموارد النادرة مثل كمية البيانات والذاكرة، ويمكن أيضا أن تعطل العناصر الماديةإطريق 
XII-  تعديالت على  إجراءع من المخاطر النو  هذا فييتم : نترنتالموقع على شبكة اإل ( فسادإ)تشويه

، أو ترك عالمة ما المؤسسةبهدف توصيل رسالة ما، أو السخرية من  نترنتعلى شبكة اإل لكترونيالموقع اإل
 .على الموقع

XIII- سرقة معلومات من أحد  في شخاصلنجاح أحد األ نتيجةً  ،هذا النوع من المخاطر يتأي: بتزازاإل
موقع  في صبح مرتكب تلك الجريمةوي. وتعطيلها المؤسسةقة نظم المعلومات بعاإالمنظمات، أو قدرته على 

 .البهطحالة عدم تحقيق م فيحوزته أو تعطيل النظام بها  فيبكشف تلك المعلومات التى  المؤسسةيمكنه تهديد 
 

جراءاتو  متطلبات: ثالثا   :بيةفي نظام المعلومات المتحاس لكترونيالتحاسب اإل  إستخداملتحد من مخاطر ا ا 
تجاه وضع إى بولالخطوة األ معرفة األخطار المحتملة التي يمكن أن تواجه نظم المعلومات المحاسبية تمثل إن    

نظم المعلومات  إدارةوالمعقدة والتي تتطلب من  ، وتعتبر عملية الحماية من المهام الصعبةالال زمةخطط الحماية 
 1:ىيل ما جراءاتومن تلك اإل، الجهد والوقت الكثير

I- الوقاية خير من  يقصد بها العمل على منع حدوث األخطار من منطلق: الوقاية ومنع تحدوث األخطار
 ت التي والاـالمح إكتشاففي سرعة  بل تساعد ،ارـة على حدوث األخطــتمنع وسائل الرقابة المصمم العالج فمثالً 

 .المحاسبية نظم المعلومات إختراقتهدف إلى مهاجمة أو 
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II-  م نقاط الضعف والمشاكل التي قد تسبب في حدوث عطل أثناء تنفيذ نظ إكتشافيقصد بها  :تشافكاإل
 .هاإكتشافلتشخيص المشكالت والمساعدة في  برمجيات خاصة إستخدامويمكن  ،المعلومات المحاسبية

III- ية ويمكن يقصد بها تقليل األخطار إلى أدنى حد عند حدوث عطل في نظم المعلومات المحاسب :التقليل
ستردادلحين تصحيح العطل و  ،اها مؤقتً إستخدامتحقيق ذلك من خالل تشغيل نظم بديلة يتم   .النظام ا 

IV- بأقصى سرعة ممكنة، وذلك من النظام في حالة حدوث األخطار  ستردادهي وضع خطة إل :سترداداإل
ستبدالمسبب العطل و  إكتشافخالل   .ها 

V- عادةفي حالة العطل و يقصد بها إصالح النظام  :اإلصالح  .الحماية إجراءاتتشغيله وتحسين  ا 
  1:للبيانات المحاسبية في ما يلي لكترونيللحد من مخاطر التشغيل اإل أخر  إجراءات إضافةكما يمكن   

VI- م فرد فيه أن يتحك   ي  أليسمح  طبق الالنظام الم   أن  التأكد من  :النظام فيمسهوم العزل والسصل  إستخدام
هذا المجال العزل  فيوهو ما يطلق عليه  ،الفرعية المكونة له نظمةاأل فيات النظام بأكملها أو التحكم عملي في

 ،نظمةاأل ليحل  م  المبرمجين،  ،يجب الفصل بين المشغلين وبالتالي ،ةلكترونياإل نظمةاألمجال  فيأو الفصل 
 .واألجهزةكافة العاملين  مكن تحقيق الرقابة السليمة علىحتى ي   واألجهزةالنظام،  ستخدميم  

VII- يز بين يللتم الال زمة جراءاتواإلالتأكد من وضع ضوابط  :وضع ضوابط التمييز للمتعاملين مع النظام
، وبين هؤالء المستخدمين الغير مصرح لهم لكترونياإلا بالتعامل مع النظام المستخدمين المصرح لهم رسميً 

منحهم شارات  وأ ،النظام لمستخدميمفاتيح خاصة  إعطاءت سر، أو أو كلما كود خاص، إستخداما بذلك برسميً 
 نظمةاألمجال  فيمصطلح التحقق أو التصرف  جراءاتاإلويطلق على تلك  .أخر طريقة  إستخدامخاصة، أو 

 .ةلكترونياإل
VIII-  تلك وحدود  لكترونياإلالنظام  لمستخدميالتأكد من الحقوق الممنوحة  :النظام مستخدميتتحديد تحقوق

عملية التكويد، وبرمجة النظام  وأسلوبالرموز  إستخداموطريقة  ستخدامباإل ،اات المصرح له  ئالحقوق وتحديد الف
مستخدم النظام  أن   ، بجانب التأكد منمستخدمالمصرح بها لكل  تصالببرامج للتأكد من حدود اإل لكترونياإل

 ضروريأمر  لكترونياإلابة والمالحظة المستمرة للنظام عملية الرقأن  كما  هو الشخص المسموح له بذلك فعالً 
 .السالمة واألمن إجراءاتلتوفير 

IX- رامج الفيروسات ب إعدادالتطورات الحاصلة في مجال  إن  : الوقائية للتحماية من السيروسات جراءاتاإل
 بــساليض األــاك بعـن هنـلكات و ـــيروسة من الفــرة للوقايـيــة كبــجدر ـة بــمونـة مضـريقـد طـاــيجت من الصعوبة إـجعل

 :ها للحماية وهيإتباعالتي يمكن  الفعالة
                                                 

، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة "المتكاملة للمعلومات ألنظمة االلكترونيةاإلطار العام لمعايير مراجعة ا"الصعيدي،  أحمدإبراهيم  1
 .133-134ص ص، 1986القاهرة، ، 21العدد عين شمس، 
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يفضل أن يكون نسخة و  ،تركيب برنامج مضاد للفيروسات مالئم لنظام التشغيل المستخدم في جهاز الحاسب -1 
 .من الدعم الفني للمؤسسات التي يتم شراء البرامج المضادة منها ستفادةأصلية لإل

من الفيروسات بواسطة برنامج  التأكد من خلوهه و إختبار وضع برنامج جديد على جهاز الحاسب إال قبل  عدم -2
   . مضاد للفيروسات

 .نترنتة ملفات من أفراد مجهولي الهوية على اإلأي   إستقبالعدم   -3
 .ية من الملفات الهامة وحفظها في مكان آمنإحتياطعمل نسخ  -4
 .الليزر التي يحمل منها نظام التشغيل الخاص بجهاز الحاسب صأقراالتأكد من نظافة  -5
في ضمان حماية أجهزة  هماها من شأنها أن تسإتباعلى العديد منها التي يمكن إ إضافة ساليبهذه األ   

ََ ال نتصور أن وجود برنامج مضاد للفيروسات م  الحاسب ولكن يجب أن نضع نصب أعيننا و  ث دائما في حَد
هناك  أن  مشكلة في األجهزة ال تعني دائما  أي   أن  ، كما عني أننا في مأمن من الفيروساتي الحاسبأجهزة 
 .اة إيجاد العالج له  ولامشكلة ومحا لذا يجب تحديد سبب الفيروسً 

X- وهو  ؤسسةوهو عبارة عن مجموعة من برامج مترابطة تحيط بنظام الم :إنشاء متحيط آمن جدار النار
أو الشخصي كما يمنعهم من  اآلليالحاسب من الدخول علي شبكات الحاسب مخترقي  مصمم لكي يمنع

والجدار ، الموجودة علي هذه الحاسبات نظمةويمنعهم من إتالف الملفات واأل علي البيانات السرية، طالعاإل
جهزة البرامج واأل الناري إما أن يصمم له برنامج وتطبيقات خصصت لذلك أو قد يكون نظام يجمع بين

 نبيه مدير النظام ليعرف وقت ومصدرلجدار النار هو مراقبة وت ساسيألوالهدف ا، ة في نظام متكاملكترونيلاإل
 1.ت الدخول للشبكةوالامح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Harris B, R . Hunt, Firewall Certification -Computers and Security-, Publisher Elsevier, Vol.18, No.2, USA, 1999, 

pp165-177. 
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 :لـالسص خالصة

 

 الجهود وترابط تكامل على حيث يعتمد داريةنظم المعلومات اإل أهميعتبر نظام المعلومات المحاسبية من    
 الحصول إمكانية حيث من البيانات مع التعامل يسهلحتى  المتطورة، المادية الموارد مع والخبيرة ةؤ الكف البشرية
سترجاعو  ونقلها وحفظها (والخارجية الداخلية) المختلفة مصادرها من عليها  التشغيلية العمليات إجراء بهدف ،هاا 

نتاجلمالية و القوائم ا إعدادمن خالل  كمخرجات تهيئتها إلى وصوال عليها الال زمة التقارير الدقيقة في التوقيت  ا 
 .القرارات من الكثير إتخاذ في عليها يعتمدالمناسب 

الهدف من  حيث أن   ،إليها على البيانات التي تتدفق أساسً عمل نظام المعلومات المحاسبية يعتمد  ن  أ كما  
التي تتحكم فيها وقنوات  جراءاتنات واإلدراسة تدفق البيانات ودورات العمليات المحاسبية هو تحديد مصادر البيا

 .المؤسسة أهدافها بهدف التأكد من مد  صحتها وتطابقها مع إنتقال
ما يمتاز به ، ل  النظامب الحاسوب في تنفيذ العمليات الخاصة ستخدامإلم المعلومات اولقد أد  التطور في نظ   

المكتبية، وسرعة التحليل والمقارنة  عماليل حجم األمن سرعة في توفير المعلومات المطلوبة، ودقة النتائج، وتقل
ة للبيانات، اآلليبالتطور من خالل المعالجة  تأثرال م المعلومات المحاسبيةابدأ نظحيث  بين الحسابات المختلفة،

دخول د  أوبذلك  ،المستخدم، وذلك لتوفير الجهد والوقت والتكلفة م المعلوماتاحتى تساعد في زيادة فاعلية نظ
 إجراءا ساعد في تغير واضح في معالم العمل المحاسبي، مم   م المعلومات المحاسبية إلىانظلة اآلليلمعالجة ا

ختبارفحص و   .على نقاط الضعف والخلل إلصالحها لهذه النتائج للتعرف ا 
 ،لمحاسبيةفي نظام المعلومات ا اآلليتكنولوجيا الحاسب  إستخداموبالرغم من كل هذه المزايا التي حققت عند    

لذلك تزايد ، المعلومات منأ العديد من المخاطر والمشاكل التي تؤثر على في طياته ب هذا التطورصاحَ  هأن  إال  
على عملياتها وضمان  حماية نظم المعلومات والرقابةل   الال زمة ساليبهتمام الكبير بتوفير الوسائل واألاال

 .مت من أجلهام  ص   المطلوبة التي ية عمل تلك النظم بشكل صحيح وبالطريقةإستمرار 



 
 

 

 الفصل الثالث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دور نظام المعلومات  
المحاسبية في التدقيق  

 الداخلي
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 :تمهيد
، هل المللاةمواردالمختلفة على  التي اقوم بتنفاذهل بعض موظفي المؤسسلت تحتال تنطوي معظم جرائم اإل  
ل في تصمام ومتلبعة ا هلم  صبح المدقق الداخلي العب دور  ألذلك  ،اآلخربنجلح وقد افش  البعض  اتم بعضهلف

ا موارد المللاة للمؤسسة، وذلك نظر  للوالتالعب ب لءخطاأل إكتشلفنظلم الرقلبة الداخلاة بهدف تقلا  مخلطر عدم 
 .نظلم المعلوملت المتحلسباة في دعم المسلءلة المتحلسباة عن موارد المؤسسة هماةأل

 تتّبعتحاث استطاع المدقق الداخلي  ،ا مهمل في عملاة التدقاق الداخلينظلم المعلوملت المتحلسباة دور   العبو  
دقة معللجة البالنلت والتتحقق من سالمة  إختبلربغرض  ،  نظلم المعلوملتتدفق العملالت المتحلسباة من خال

 .ات الرقلباة المستخدمة لتحملاة صتحة المعلوملتجراءاإل
المدقق  نتحاث ُامكّ هم وسلئ  الرقلبة الوقلئاة في نظلم المعلوملت المتحلسباة، أعتبر مسلر التدقاق من اكمل   

 ةالمتحلسبا المعلوملت لت خال  مراتح  معللجتهل المختلفة في نظلمبالنلت العملاالداخلي من معرفة مصار 
 لاتحتم  تحدوثه لتو تالعبأ أخطلء أيّ  إكتشلفالمدقق الداخلي  ةإستطلعوبذلك اكون في  ،لكترونياإلو أالادوي 
 أداء على المدقق لالقالم بللمعللجلت المتحلسباة المختلفة، وعلاه بدون مسلر تدقاق جاد اصعب تحتم   أثنلء

  .لى تخبطه في ظلمة العم  المتحلسبيإ دى ذلكأصلب مسلر التدقاق الغموض أ فإذاوظافته، 
 :اة التللاةسلساتم التطرق في هذا الفص  إلى المبلتحث األسومن خال  الطرح السلبق     
  .في الرقلبة الداخلاة ةدور نظلم المعلوملت المتحلسبا :المبحث األول -
 .لوملت المتحلسباة والتدقاق الداخلينظلم المع :لثانيالمبحث ا -
 .على التدقاق الداخلي لكترونياإل ةنظلم المعلوملت المتحلسبا إستخدام أثر :المبحث الثالث -
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 الرقابة الداخليةفي  ةم المعلومات المحاسبيادور نظ :لواأل المبحث 
التي تقوم بهل المؤسسة  لنظلم الرقلبة الداخلاةعهل على مدى خضو  ةاتوقف صالح نظلم المعلوملت المتحلسبا   
كتشلفو  دار ات والسالسلت التي تضعهل اإلجراءضملن تحسن تنفاذ اإل غرضهالذي و  النقلئص  ،العاوب ا 

 .أهدافهل لمؤسسةل وتصتحاتحهل بمل اتحقق
 

  نظام الرقابة الداخلية: لوالمطلب األ 
الذي اتضمن مجموعة من عملالت المراقبة المختلفة والتي  نظلم الرقلبة الداخلاة نفاذتقوم المؤسسة بوضع وت   

والخطط د بللسالسلت العم  في المؤسسة والتقاّ  سّارل لتحسن تخص الجوانب المللاة، التنظاماة والمتحلسباة، ضملن  
 .الموضوعة

 
 :نظام الرقابة الداخلية اهيةم: الأو 
I- ت نظلم الرقلبة الداخلاة بتعدد مراتح  التطور التي لولتنتعددت التعلراف التي : نظام الرقابة الداخلية مفهوم

 :ومن أهم تلك التعلراف نذكروبتعدد المعرفان له،  به مر
      : هلأنّ على  7711سنة عرفت المراقبة الداخلاة  :(CNCC) الجمعية الوطنية لمحافظي الحسابات* 
بتعرافهل  دار الاه، والتي تقوم اإل متحلسباة وملات والرقلبلت الجراءمشك  من مجم  اإل نظلم الرقلبة الداخلاة"  

  :منوتطباقهل وتحراستهل تتحت مسؤولاتهل من أج  التتحقق 
 .عنهلمصداقاة وصتحة التسجاالت المتحلسباة والتحسلبلت السنواة النلتجة  -           .صو األتحملاة  -
 1".دار اإلرات مع سالسة تطلبق القرا -           .المؤسسةالتساار المنتظم وبنجلعة لعملالت  -

نظلم الرقلبة الداخلاة هو "  :(OECCA) منظمة الخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين الفرنسية* 
 بقلءمجموعة من الضملنلت التي تسلعد على التتحكم  في المؤسسة من أج  تتحقاق الهدف المتعلق بضملن اإل

اراة وتتحسان النجلعة وابرز ذلك بللتنظام، وتطباق طرق ونوعاة المعلوملت وتطباق تعلاملت المد صو على األ
 2".على دوام العنلصر السلبقة بقلءات نشلطلت المؤسسة من أج  اإلإجراء
ات جراءمجم  السالسلت واإلمكّون من نظلم الرقلبة الداخلاة " :(I.F.A.C) الفيدرالية الدولية للمحاسبين* 

فهذه  ألنشطتهل، لجعتساار متحكم ونو  اإلمكلن،في تحدود و  تتحقاق،ال من أج  دار الموضوعة من طرف اإل
كتشلفو  خطلءالوقلاة من تحلالت الغش واأل ،صو األتحملاة  التساار،سالسلت  إتحترامات تعني جراءاإل صتحة  ،هلا 

 3 ".فاهلالوقت المنلسب لمعلوملت مللاة موثوق  في ستخرا واإلالمتحلسباة، التسجاالت 
                                                 

1
 Monique Lacroix, Comptabilité Approfondie, Librairie Vuibert, Paris, 1994, p28. 

2
 Geard Vallin, Lionel Collins, Op cit, p35.  

3
 Alain Mikol, Op.Cit, P 38. 
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 اتجراءواإل المنلهجو  والقوانان الوسلئ  من تنظامي مخطط بمثلبة الداخلاة الرقلبة تعتبر ومن خال  مل سبق
 تتحقاق إلى السعي في كلهل تلتقي والتي إلاهل ترمي التي هدافاأل لتتحقاق العلمة دار اإل طرف من المتحدد 
 لمنشود ا الفرعاة هلأهداف تتحقاق إطلر في وهذا وبقلئهل المؤسسة اةإستمرار  ضملن وهو أال الرئاسي الهدف

 .صو األ على والمتحلفظة التساار سالسة إتحترامك

 1:م الرقلبة الداخلاة وهيلنظ مدققيترشد مصممي و  لتإفتراضربع أتقوم الرقلبة الداخلاة على و    

 .المؤسسة إدار المتحلفظة على نظلم الرقلبة الداخلاة هو أتحد مسؤولالت و  إنشلء إنّ : دار مسؤولية اإل -1

الموضوعة  هدافنظلم الرقلبة الداخلاة قد تحقق األ أنّ معقو  ب تأكادبمعنى وجوب تقدام : لالمعقو تأكيدال -2
 .سلبقل وبتكلفة معقولة

 .هل المسطر أهدافطرق تشغا  البالنلت المستخدمة في المؤسسة تتحقق  أنّ بمعنى : طرق تشغيل البيانات -3

 فرادتتحلا  األ إمكلناة أخطلءءته واتضمن ذلك وجود لرقلبة الداخلاة له قاود على كفلانظلم  أنّ  أيّ : الحدود -4
 .  فّعل على النظلم وتغاار الظروف بمل اجع  نظلم الرقلبة التحللي غار 

 قو  أو جود  مدىو  وجودهل اتحدد التي بللخصلئص اتصف أن اجب فّعل وال الكفء الداخلاة الرقلبة نظلمو   
 2 :الي فامل تحصرهل مكناُ ، و الداخلاة الرقلبة أسللاب

 .المخللفلت تحدوث أو الغش، تإتحتملال من لتقلا  بللمؤسسة العلملان مسؤولالت بان الفص  -أ

 .هلإستعملل سوء مخلطر لتفلدي آمن مكلن في المؤسسة وسجالت اتُمستّندوال صو لأل الملداة التحملاة -ب

 لتزامواإل التطباق كفلء  إلى ارتش التي المنلسبة بللمعلوملت المؤسسة إدار  تزوادل المالئمة داءاأل تقلرار - 
 .الرقلبة معلاارل الهلمة لتنتحرافاإل عن بمعلوملت ولانؤ المس امكنه تزواد كمل ،فّعل  بشك  الداخلاة الرقلبة بنظلم

تحتالجو باعة النشلط أن تعكس الرقلبة ط -د  .    لتها 

قتصلدو مرنة  ،أن تكون الرقلبة موضوعاة -هـ  . اةا 

 . في المؤسسة، وتكون علدلة، قلبلة للقالس، منلسبة، وتلمة لتزامبة عملاة اإلأن تشجع معلاار الرقل -و

 مؤهالت مالئمة مدى من التتحقق المدقق وعلى ترقاتهم أو موظفاهل تعاان في سلامة سالسةالمؤسسة  إتبلع -ي
 كفلء  تقاام مع الترقاة أو التوظاف في المؤسسة سالسلت وتقاام فتحص طراق عن وهذا الموظفان، وكفلء 

 .رئاساة وظلئف اشغلون الذان الموظفان
                                                 

دار التعلام الجلمعي  ،-مدخل تحليل وتصميم النظم –ات المحاسبية في بيئة تكنولوجيا المعلومات نظم المعلوم، شتحلتة الساد شتحلتة، متحمد سمار كلم  1
  .33-32، ص3172للطبلعة والنشر، االسكندراة، 

  .727-721، ص ص3112 عملن، ،2دار المسار  للنشر والتوزاع والطبلعة، ط، "علم وتطبيق"اإلدار  متحمد رسالن الجاوسي، جمالة جلد اهلل،  2
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II- من العم  على  بدّ  مؤسسة ال أيّ داخلاة في البة لقر العند الشروع في تنفاذ  :الداخلية الرقابة نظام قواعد
 1:التللاةاة سلساألقواعد ال إتحترام

ن أاجب شلط المؤسسة، لخصلئص ن لومالئم   اجاد   ةمتحلسباال المعلوملت نظلم تحتى اكون :الدليل المكتوب -1
والمتمثلة في  ثبلت، فوثلئق اإللل زمنا  الت المسجلة ومرتبة ترتاب  لعملمختلف اود وثلئق مبرر  لاتضمن ذلك وج

  كمل اجب على ك  تسجا  أن اتحم ،بة الداخلاةلرقال منهل في نظلم بدّ  اة الأسلسعتبر قلعد  ا  المكتوب تُ الدل
ب المصلدق اة وجود الدلا  المكتو رف مسؤو  المصلتحة إلى جلنب إلزاممن ط ل، ممضا  لل ومكتوب  قلطع   دلاالا 

  .العملالت التي قلمت بهل المؤسسة وثلئقلى ضرور  تحفظ هنل إ شار، ونُ علاه من طرف المسؤولان
جا  العملالت تس دار اإل إهمل طراقة لتفلدي  أفض  إنّ  :عماللألالتسجيل السريع والترتيب الزمني  -2

نسالن بعض التسجاالت المتحلسباة  أو ضالع الوثلئق سببب لغللب   اكون الذيو  ،جنب تراكمهلتل المختلفة
خلصة بك  نوع من دفلتر متحلسباة  ذلك فيواكون  زمنيالترتابهل  إتحترامب لهَّلهو التسجا  الفوري  ،للعملالت

للتسجا  السراع ف ،عمو  بهلالطرق الم إتبلعتعللج ب خطلء، وفي تحللة وقوع األأخطلء أوالعملالت بدون شطب 
 . لقلنونا   لإلزام   عدّ اُ كمل  بة الداخلاةلقا في الر جد   لقوع العملالت مهم  و راخ ل تحسب تلل زمنا  والمرتب ترتاب  

 هإختصلصب بنشلط مل تحس اقوم ك  شخصف ،ضرور  تجزئة العم بمعنى  :بة المتبادلةاقتقسيم العمل والر  -3
  ضرور  وجود مإلى تقسام الع إضلفة، وزالد  التكلفة بدون إضلعة المجهودات  المطلوبة فلءوذلك لتتحقاق الك

 ،ابتسار بللترت عمل األ أنّ ضمن تذا خر مواصلته ثم ثللث وهكآفقالم فرد بعم  مل ثم اتولى ، ة المتبلدلةبلقالر 
تللي وبلل ،صتحاتحة أسسعلى  دّ ع  أُ  أيّ  له صتحاتح  وك  فرد اتحرص على أن اكون العم  الذي اتولى مواصلت

                                                                                                                                                                               .قد تتحدث أخطلء أيّ  إلخالء مسؤولاته عن سلامة ل إتملمه بصور اكون لزام  
في  فراداأل نّ أل ،نظلم رقلبي أيّ نجلح  أسلس العنصر البشري هو إنّ : بة المستخدميناقالتخصص ور  -4

بة الداخلاة، مع ضرور  توفر لوقواعد الرق أسسمسؤولون مسؤولاة كلملة على تنفاذ  ةدارالمستوالت اإلامختلف 
مؤهلان لذلك، واتم ذلك  أشخلصرف طباقهل من طقامة بدون ت لهَّلي منهم فهذه القواعد ال تكون العدد الكلف

لتعرف أكثر على المؤسسة لوهذا  ،سالسة تكوان خلصة إتبلعأكفلء لمنلصب العم  مع  أشخلصن ابتعا
تحملاة  صو   تحملاة األعلى ضرور  تأكدالفرعاة لهذه القلعد  مازان الشخص المؤه  مع ال سسومن األ ،هلأهدافو 

 .ظام وثلئق العم خدمي المؤسسة وتناد  من طرف مستملداة أك
بة علاهل اتطلب لقالم المؤسسة بللعملالت المللاة والرق إنّ  :لمعالجة المعطيات اآلليوسائل اإلعالم  إستخدام -5
فنجدهل في  ،كبار التحجم يإقتصلدعذر القالم بذلك خلصة في مؤسسلت ذات نشلط ة والدقة في العم  واتعلسر ا

                                                 
1
 Hamini Allal, Op cit, pp23-24. 
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من الضروري  لذا كلن ودقة   اهد  اتطلب تسجالهل وضملن صتحتهل جُ  تمن العملال كبارالاوم الواتحد تقوم بعدد 
صتحاتحهل في الوقت ن لتنظام المعلوملت وتازمتوذلك لضملن الدقة والسرعة الالّ  اآلليوسلئ  اإلعالم  إستخدام

خراجو  ومعللجتهلالمنلسب  مث  هذه الوسلئ  التحداثة لتسجا  العملالت  إستخدامف ،على شك  وثلئق رسماة هلا 
 .المللاة ازاد من الكفلء  في توفار معلوملت مللاة بأكثر دقة وسرعة

III- الداخلية الرقابة نظام أهدافو  أهمية: 

من طرف  المسطر  هدافاأل لتتحقاق السعي في الداخلاة الرقلبة أهماة تكمن :الداخلية الرقابة نظام أهمية -1
 1:الي فامل أهماتهل وتتمث  المؤسسة،

   .وبرامج مختلفة أنشطةمل تقوم به المؤسسة من  أداء ومتلبعة وتقاام ،رقلبةاللعلاة كفلء  وف ،نجلح -أ
 .برامج المختلفةالو  نشطةاأل ،عمل األ أداءالعلملان في مجل  تنفاذ  أداءزالد  كفلء   -ب
 .لالنهلئاة الموضوعة سلبق   هدافاألالنتلئج المطلوبة ومن ثم تتحقاق  تتحقاقمدى  - 
في سبا  وضع ومل ابذله من جهود  ،خطوات من أو المدقق الداخلي الخلرجي ومسلعداهدقق لممل اقوم به ا -د

 .المؤسسة أنشطةات لتدقاق العملالت و إجراءنطلقه ومل اشتمله من  ،لبرنلمج التدقاق المالئم طلرتتحداد اإل
 الداخلاة الرقلبة فجوهر المؤسسة، وبرامج أنشطة تنفاذ عند خطلءاأل أو لتنتحرافإلا إكتشلف على المسلعد  -هـ

 .تكون في نفس الوقت رقلبة وقلئاة أنالسلامة اجب 
 2:يف الداخلاة للرقلبة الرئاساة هدافاأل تتمث  :الداخلية الرقابة نظام أهداف -2

، وهذا الهدف اعتبر لهَّلات والقواعد المتحدد  جراءواإل سسمن أن ك  العملالت المختلفة تمت وفق األ تأكدال -أ
 : فرعاة منهل هدافل ألتتحقاق  

 .الضالع أو ختالساإل أوالمؤسسة من السرقة  أموا المتحلفظة على  *
 .والغش وتصتحاتحهل وبللتللي ضملن دقة وسالمة البالنلت المتحلسباة خطلءاأل إكتشلف *
 .ممكنو  أفض لتنفاذهل على وجه بمل تم تتحداده من خطط وسالسلت  التقّادتشجاع العلملان على  *
ي سلسقد تحققت الهدف منهل، واتضمن هذا الهدف األ ن العملالت المختلفة التي تحدثت فعال  أمن  كدتأال -ب

 :ل فرعاة تتمث  فامل اليأهداف  
 .لالفعلي بللخطة المتحدد  مقدم   داءمقلرنة األ *
 .داءن عنهل بهدف تقاام األو المسؤول شخلصتحدوثهل واأل أسبلبلت و نتحرافتتحداد اإل *

                                                 
  . 22-23متحمد السراال الساد، مرجع سلبق، ص ص 1

  .97، ص7712، مطلبع الدستور التجلراة، عملن، صول العلمية والعملية لتدقيق الحساباتاألعبد الكرام الرمتحي،  2
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 1 :التللاة بللخصلئص اتصف الذي ةمتحلسباال المعلوملتنظلم  من خال  ذلك تماو  ،معلوملتال نوعاة ضملن - 
 .ممكن وقت أقرب وفي المصدر من العملالت تسجا  *
 .لهَّل الطللبة األطراف على المعلوملت توزاع *   .وخصلئصهل صنفهل تحسب على البالنلت تبواب *
 .لبه المتعلقة البالنلت من تأكدوال آلليا البرنلمج إلى سجلت التي العملالت إدخل  *

   .المتحلسباة المعلوملت تقدام أج  من للمؤسسة الداخلاة والقواعد علاهل المتفق المتحلسباة المبلدئ إتحترام *

   2 :عن طراق اةنتلجاإل الكفلاة وزالد  وتتحسانهل للموارد األمث  االستغال  -د
  .(اتموارد، أجهز ، معد) نتل رقلبة عنلصر اإل *
 .خرو  عن النظلم الخلص بللمؤسسة أيّ اة لتتحداد نتلجاإلمتلبعة مراتح  العملاة  *
 .  المخطط داءالفعلي واأل داءهل عن طراق مقلرنة األأهدافاة ومدى تتحقاق نتلجتقاام نتلئج العملاة اإل *
 

  :يات نظام الرقابة الداخليةأساس :ثانيا
I- تأثار لتوفار دار اإل نفذهلوتُ  صممهلتُ  فئلت خمس على الداخلاة الرقلبة تشم  :نظام الرقابة الداخلية مكونات 

 :وهي الداخلاة الرقلبة مكونلت علاهل طلقواُ  ،دار بلإل الخلصة الرقلبة أهداف تتحقاق على منلسب

 نظلم تحقاقلت فاهل وتعم  علاهل تقوم التي األرضاة أو ،خرىاأل للمكونلت أسلس الرقلبة بائة تعتبر :الرقابة بيئة -4

 3:إلى تقسامهل امكن متعدد  عوام  من الرقلبة بائة وتتكون ،فّعل  رقلبي
 :تتمث  في :دار باإل مباشر  صلة ذات عوامل -أ
 .الموارد البشراة إدار سالسلت ومملرسلت المؤسسة في  *    .التشغا  أسلوبو  دار فلسفة اإل *
 لمعلااروا دار اإلو  العلملان لدى السلئد  األخالقاة والقام لفةالمخت التسااراة بللمستوالت العلملان نزاهة مدى *

 . األخالقي داءاأل لتشجاع العملي الواقع في هلإستخدام وكافاة المطبقة السلوكاة
  .داخ  المؤسسة داءبللكفلء  من خال  وجود مستوالت لأل لتزاماإل *
 :في فتتمث  نفسهل، المؤسسة ظامبتن المرتبطةهي العوام   :الرقابة لبيئة المكونة عواملال *
جراءو والمسؤولالت  السلطلت تتحداد *           . الكفء التنظامي الهاك  *   .تفواضهل اتا 
 . ؤسسةالم بسالسلت الفعلي قاقيتحال لتزاماإل ومدى المختلفة ومملرسلتهم فراداأل سالسلت *
 .تهملواجبل همتنفاذ وكافاة تدقاقال ولجنة دار اإل مجلس من ك  تشكا  طراقة *
 . داءفي تقاام األ دار طرق اإل *

                                                 
   .73-71متحمد التهلمي طواهر، مسعود صداقي، مرجع سلبق، ص ص 1

 .471-472، ص ص4002الدار الجملهاراة للنشر والتوزاع واإلعالن، لابال، ، (مبادئ، وظائف، تطبيقات)اإلدار  عالق، بشار عبلس ال 2
 . 70-77ص ، مرجع سلبق، صالرقابة والمراجعة الداخلية الحديثةعبد الوهلب نصر، شتحلتة الساد شتحلتة،  3
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لتقاام المخلطر التي تواجههل المؤسسة سواء من المؤثرات أنظمة الرقلبة الداخلاة المجل   تفسح :رالخط تقييم -2
 إنّ ل لتقاام المخلطر، لذلك فا  أسلسل ثلبتة وواضتحة للمؤسسة شرط   أهدافعتبر وضع الخلرجاة، كمل تُ  أوالداخلاة 

طوالة  داءأللالمتحدد   هدافلمخلطر ذات العالقة والمرتبطة بتتحقاق األلوتتحلا   تتحداد عن عبلر  األخار اهذ
 ،هل الممكن وذلك من تحاث أهماتهلأثر ه من الضروري تتحلالهل للتعرف على إنّ ولتحظة تتحداد المخلطر ف ،األج 
    1 .هل والخطوات الواجب القالم بهلإداراتكافاة  ،تحدوثهل إتحتمل تقدار 

 أهداف لتتحقاق دار تتحددهل اإل التي والقواعد اتجراءاإل ،السالسلت في الرقلبة أنشطة تتمث : الرقابة أنشطة -3
دقاقة ذات  لنظلم المتحلسبي الذي اضمن تولاد قوائم مللاةلالرقلبة  أنشطةمالئمة، وتمتد  بطراقة الداخلاة الرقلبة

 اة،ــالملل  والعملاــلت اتدــُمستّنص الـفتح ،هــمتلبع ،التشغا  على لرقلباةا ةــنشطاأل تلك مكن أن تتعلقمصداقاة، واُ 
 المؤسسة، متلبعة تشغا  على الرقلبة أنشطة اإللتزام، وتهتم على والرقلبة المللاة، التقلرار إعداد على الرقلبة
          2 .بللمؤسسة تطبق التي بللقوانان اإللتزام من التأكد إلى تهدف بانمل

اتعلق هذا الجزء من هاك  الرقلبة الداخلاة بصور  توصا  المعلوملت المالئمة : تتصاالواإل  المعلومات -1
 ةدارااإلهل، واتم توصا  المعلوملت لمختلف المستوالت أهدافداخ  الهاك  التنظامي للمؤسسة لضملن تتحقاق 

عدادلمعلوملت و مفتوتحة تسمح بتدفق تلك ا إتصل سف  من خال  قنوات األ أوعلى األإلى  ، القوائم المللاة ا 
في تتحقاق المؤسسة  أثر لهَّلمنلسب مع جهلت خلرجاة اكون  إتصل من وجود  تأكدبلل دار إلى قالم اإل إضلفة

  3. مهم وموثوق به إتصل ة لتقناة المعلوملت الهلمة لتتحقاق تتحسن فّعللال دار على تحلجة اإل  و عالهل هدافأل

 الرقلبة نظلم مكونلت مختلف داءالدوري أل والتقاام المستمر  بللمتلبعةشراف اإل أنشطةتتعلق  :شرافاإل -1
وتقوم ، نظلمهذا الب الصلة ذات والمخلطر المستمر  المتلبعة نتلئج على الدوري التقاام ونطلق تكرار الداخلاة، واعتمد

التوص  إلى المعلوملت المتعلقة ، واتم لهَّللتتحداد مدى تنفاذ الرقلبة في ضوء التصمام الموضوع  دار به اإل
التقلرار و تقلرار المدقق الداخلي، لدراسة الرقلبة الداخلاة التحللاة : بللتقدار والتعدا  من مصلدر متنوعة

   4 .الخ...، مصلتحة الضرائبتقلرار الهائلت التنظاماة مث  البنوكو  الرقلبة، أنشطةعن  ةاستثنلئاإل
II- ات اتم وضعهل من أج  التنفاذ جراءمن الرقلبة الداخلاة مجموعة من اإلتتض :ات الرقابة الداخليةإجراء

 5:أقسلم وهي ةات إلى ثالثجراءتنقسم هذه اإلو في المؤسسة،  ونف العملالت التي اقوم بهل الموظفلمختل
                                                 

 .97، عملن، ص3117، دار الرااة للنشر والتوزاع، ق في بيئة تكنولوجيا المعلوماتالرقابة الداخلية والتدقيسوالم التحسبلن،  أتحمدعطل اهلل  1

   .  271-277، ص ص3112الدار الجلمعاة، اإلسكندراة،  ،المراجعة بين النظرية والتطبيقلطفي،  أتحمدالساد  أمان 2

 .22ع سلبق، صمرج الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة، عبد الوهلب نصر، شتحلتة الساد شتحلتة، 3

 .9-31ص مرجع سلبق، المراجعة بين النظرية والتطبيق،لطفي،  أتحمدالساد  أمان 4

مطلبع سج  العرب، القلهر ،   ،، الجزء األو أصول المراجعة مع دراسة حاالت تطبيقية متنوعةمتولي متحمد الجم ، متحمد الساد الجزار،  -راجع    5
 .792-793، ص ص7727

   .93، مرجع سلبق، صات ومعاييرإجراءالمراجعة بد السالم اشتاوي، إدراس ع -           



 اخلـيدور نظام المعلومـات المحاسبية في التدقـيق الد: الفصــل الثالـث
 

 414 

 :ات فامل اليجراءتتمث  هذه اإل: ات العامةجراءاإل -4
 .عرضهل إلى التلف والسرقةتُ األخطلر التي  اعجم ضدخلصة الة طباعال ذات صو التأمان على األ -أ

البراد الوارد وتوزاعه على  إستالمتنظام عملاة  الصلدر بهدفلم سلام لمراقبة البراد الوارد و وضع نظ -ب
 ،داراتداخ  األقسلم واإلدورتهل   ستكملإعملاة تحفظ المراسالت الوارد  بعد تنظام ، و واألقسلم المختصة داراتاإل

 .مراسالت الصلدر  تحتى امكن الرجوع إلاهل عند التحلجةال وتحفظ صور
ة، معّانداة والمتمثلة في وضع تحدود لتدر  السلطة في مجل  التصراح بعملاة جالرقلبة ال أسلوب إستخدام - 

 .علالال ةداراإلى المستوالت اإل دنالال ةداراوتزداد هذه السلطة مع الصعود من المستوالت اإل
 إشتراكعلى  سلوبفاعتمد هذا األ ،قلبة المزدوجة بللنسبة للعملالت الهلمة في المؤسسةالر  أسلوب إستخدام -د

 .ةمعّانذلك في تحدود مبللغ وجود توقاعان معتمدان للشاكلت و  ة مث معّانأكثر من شخص في عملاة 
مة العم  وعدم مخللفة األنظ سّارمن تحسن  تأكدنظلم التفتاش بشك  مفلجئ وغار دوري لل إستخدام -هـ

 .والرقلباة المعمو  بهل ةداراات اإلجراءواإل
المؤسسة لغرض تقسام  إدار تتمث  في مجموعة من الخطوات التي تضعهل  :والتنظيمية ةداريات اإلجراءاإل -2
 :والمسؤولالت والمتمثلة فامل الي لتختصلصاإلتوزاع و  عمل األ
، م  الجهود المبذولة وعدم تضلربهلدي إلى تكلبشك  اؤ  ةدارافي مختلف المستوالت اإل لتختصلصاإلتتحداد  -أ

نجلز عملالت المؤسسة بسرعة وبأق  تكلفة  . وا 
سام ك  عملاة إلى خطوات ذلك بتقو  عمل األ داءاتم وضع خطة ألتوزاع الواجبلت بان الموظفان بتحاث  -ب

سؤولاة الموظفان داد متتحو  خرآلرقلبة موظف بشك  اسه  اقوم ك  موظف بتنفاذ الخطو  الموكلة إلاه، فجزئاة، 
 .الواجبلت أداءالتقصار في  أوكبة المرت خطلءاأل لىبشك  واضح للمتحلسبة ع داراتاإلو 
الموافقة علاهل، وظافة تنفاذ العملالت، وظافة وظافة التصراح بللعملالت و : للاةالفص  بان الوظلئف الت - 
 .، ووظافة التسجا  المتحلسبيصو لألب تحتفلظاإل
التقلا  من تحدوث التواطؤ بان موظفي ات و ُمستّندال سّارطبقل لخطة  عمل األ أداءلتسها   لمتنظام األقس -د

 .خطلءاأل أو لتختالساإلاألقسلم المختلفة للتستر على 
ك  عملاة من العملالت المختلفة  داءأل الاّلزمةات التفصالاة التي تتحدد الخطوات التنفاذاة جراءوضع اإل -ر

 .موظف للتصرف الشخصي إال بموافقة شخص آخر مسؤو  يّ بتحاث ال تترك فرصة أل
لمنع  ،لمل قلم به من عم  إثبلتات كُمستّندإعطلء تعلاملت صراتحة بأن اقوم ك  موظف بللتوقاع على ال -هـ

 .الشعور بللمسؤولاة الملقل  على علتقهو  لتإختالس أو أخطلءالتهرب من المسؤولاة في تحللة تحدوث 
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تحتى امكن  ،خلص بهلال هلُمستّند لهَّل إدار  أوك  قسم  بتحاث، نوعالكذلك و  ُمستّندن ك  مراعل  عدد النسخ م -و
 .اتُمستّندكذلك مراعل  التسلس  في أرقلم الالكفلء  و بأكبر قدر من و  الاّلزمةالمعلوملت البالنلت و  توفار

 اتعلرض مع مصلتحة ال بشك بشك  دوري ومن وقت آلخر  لتختصلصاإلتبدا  تغاار المواقع للموظفان و  -ي
طباعة العم  عند القالم بعملاة كفلءتهم ومواقعهم الوظافاة و اعل  قدرات الموظفان و اجب مر اعاقه، و  أوالعم  
 .مسلءلتهم عنهلالمتسبب فاهل و  لتنتحرافواإل خطلءاأل كتشلفإلالتعدا   أوار التغا

في مجل   ةالمتحلسباالمعلوملت   فلعلاة نظلم التي اتم وضعهل لزالد تتمث  في القواعد :ات المحاسبيةجراءاإل -3
د وتتمث  عملاة الجر  إجراءالمتعلقة بللتسجا  الدفتري للعملالت والضبط التحسلبي للدفلتر والمطلبقلت عند الرقلبة و 
 :ات فامل اليجراءهذه اإل

المختصان بإنشلئه مل لم اكن اتحم  توقاعلت الموظفان  ُمستّند يّ إصدار تعلاملت بعدم التسجا  الدفتري أل -أ
عتملدو   .ل بجماع الوثلئق المؤاد  له، ومل لم اكن مرفق  ها 
ات الخلصة بهل بشك  فوري دون ُمستّندالعملالت في الدفلتر من خال  ال إثبلتإصدار تعلاملت بضرور   -ب

المطلوبة ات، وكذلك تسها  التحصو  على البالنلت ُمستّندتزوار في هذه ال أوتالعب  أيّ ل لتحدوث تأخار تجنب  
 .بسرعة دار لإل
 .التي اؤداهل عمل األ تدقاقموظف  أيّ  ظفي ك  قسم بتحاث ال اجب أن اتولىمو  عمل أل الدوري التدقاق - 
لتزامالموظفان ممل اؤدي إلى تحرصهم و  أعمل القالم بتفتاش مفلجئ على  -د  .همأعملل أداءهم الدقة في ا 
في السجالت الخلصة  لهَّلالدفتراة المقلبلة  رصد نتهل بلألعن طراق مقلر  صو مطلبقلت دوراة لأل إجراء -هـ
ف عن طراق شهلدات من أطرا أو، اتستثملر اإلو اة النقدلجرد الفعلي بللنسبة للمخزونلت ذلك عن طراق او  ،بهل

 .الخ...العمالءخلرجاة بللنسبة لكشوف البنوك وكشوف الموردان و 
III- 1:المعتمد  في تقاام نظلم الرقلبة الداخلاة مل الي ابسللهم األأمن : الرقابة الداخلية أساليب 

للتعرف على  الاّلزمةاستخدم المدققون هذه الطراقة للتحصو  على المعلوملت  :األسئلةطريقة قائمة  -1
 .البالنلت المتحلسباة إنتل اة هذه النظم في فّعللمقوملت نظلم الرقلبة، وللتحكم على مدى 

في دور   أو معّانات تدقاق البالنلت في نظلم جراءبلر  عن عرض بالني إلهي ع: طريقة تحليل الخرائط -2
 .اة متحدد ُمستّند

خال  عملالت  هلإكتشلفالفعلاة التي تم  خطلءتبان األ خطلءكشوف األ إنّ : خطاءطريقة فحص كشوفات األ -3
 لألدلةالمتبعة لتصتحاتحهل ب اتجراءوالتعرف على اإل خطلءتتحلا  األ أنّ التشغا  الخلصة بللتطباقلت المختلفة، و 

                                                 
 .99-93سوالم التحسبلن، مرجع سلبق، ص ص أتحمدعطل اهلل  1
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عة، وتسلعد المدقق من وضع ات الرقلبة المتبّ إجراءوالبراهان تسلعد على تبالن نواتحي الضعف ونواتحي القو  في 
   .علاهل لضملن دقة البالنلت المتحلسباة وسالمتهل عتملدتقرار عن مدى اإل

IV- 1:الداخلاة من خال  الخطوات التللاةاتم فتحص نظلم الرقلبة : خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية 
في  شخلصمن األ ستفسلراتتحقق ذلك عن طراق اإل: فهم هيكل نظام الرقابة الداخلية: الخطو  األولى -4

 ات التي توصف نظلم الرقلبة الداخلاةُمستّندلى الإالمستوالت التسااراة المختلفة بللمؤسسة، وكذلك الرجوع 
تسلعده التي  سللابة بللعداد من األستعلنم كلفي تحو  هذا النظلم امكنه اإلوالوظلئف، وتحتى اص  المدقق لفه

 .خرائط التدفق وغارهلو ، ستقصلءعلى ذلك كقوائم اإل
في نظلم  اتم ذلك من خال  تتحداد مواطن القو  ومواطن الضعف: تحديد مخاطر الرقابة: الخطو  الثانية -2

، بتحاث في عملاة التدقاق الاّلزمة األدلةلح للمدقق بتتحداد تحجم الرقلبة الداخلاة، والهدف من هذه الخطو  السم
التي ساستخدمهل لتنفاذ عملاته  األدلةنه من تقلا  تحجم ك  م  أتقاام الخطر بشك  جاد ومواجهته  المدقق إستطلعذا إ

 .التدقاقاة
ات إجراءن مدى تنفاذ ات للتتحقق مختبلر تهدف هذه اإل: (اإلستمرارية) لتزاماإل ات إختبار : الخطو  الثالثة -3

الموظفان بتطباق هذه  إلتزامل، ومدى ات المصممة مسبق  جراءنظلم الرقلبة الداخلاة في المؤسسة مقلرنة مع اإل
 .سللابات واألجراءاإل
من الوقوف  دققستمراراة السلبقة اتمكن المختبلرات اإلإا على عتملد  إ: لتقييم النهائي لنظام الرقابة الداخليةا -2

الضعف التي  طبلإلضلفة إلى نقل ، القو  طاكتشلف سوء أو عدم تطباق نقل عند هسّار ف النظلم وسوء على ضع
ل أثر ن  مباّ ( وثاقة تتحلالاة)ملة تحوصلة في وثاقة شل اموتقد ،النظلم لكلذ عند التقاام األولي دققتوص  إلاهل الم

 2.تتوصالت قصد تتحسان اإلجراءا امعلى المعلوملت المللاة مع تقد لكذ
 

  :الداخلية الرقابة أنواع :ثالثا
 :الي كمل وهي الداخلاة للرقلبة أنواعك تعتبر أقسلم تقسامهل إلى من بدّ  ال الداخلاة الرقلبة أهداف لتتحقاق  
لتحملاة موارد المؤسسة  الاّلزمةات جراءوكلفة اإل ةالخطة التنظاماة للمؤسس لىتتحتوي ع :الرقابة المحاسبية -4

 إتخلذعلاهل في  عتملددقة المعلوملت والبالنلت المللاة التي امكن اإلمن  تتحققالو  سةؤسَّ مُ غار تصرفلت  أيّ من 
 3:هذا النوع من الرقلبة عن طراق الجوانب التللاةوضع القرارات، واتم 

 .نظلم متحلسبي متكلم  وسلام اتفق وطباعة نشلط المؤسسة -أ

                                                 
 .379-373غسلن فالح المطلرنة، مرجع سلبق، ص ص 1

 .19متحمد بوتان، مرجع سلبق، ص 2

 .321-329كمل  الدان مصطفى الدهراوي، متحمد الساد سراال،  مرجع سلبق، ص ص 3
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 .لمؤسسةي متكلم  ومالئم لعملالت اُمستّندتصمام نظلم  -ب
 . ل للقواعد المتحلسبة المتعلرف علاهلمؤسسة وفق  وممتلكلت ال أصو نظلم سلام لجرد  - 

ستخدامو من وجودهل  تأكدهل وممتلكلتهل ومتلبعتهل للأصولبة وتحملاة موارد المؤسسة و لقنظلم لر  -د فامل  هلا 
 . خصصت له

 المؤسسة الموجود  في تحالز  صو لفعلي لألا ردمع نتلئج الجلسجالت المتحلسباة نظلم مالئم لمقلرنة بالنلت ا -هـ
 . قد تكشفهل هذه المقلرنة لتإختالف أيّ  أسبلبلك  دور  واتطلب ذلك ضرور  فتحص ودراسة 

موازان مراجعة بشك  دوري للتتحقق من دقة مل تم تسجاله من بالنلت ومعلوملت مللاة خال   عدادنظلم إل -و
 . ةمعّانالفتر  ال

 .  أكثر في المؤسسة أوالفتر  من مسؤولاة واتحد   لجرد والتسوالت الجرداة في نهلاةاجة انت عتملدإلنظلم  -ي
والمقلااس ات جراءوك  مل ارتبط بهل من الوسلئ  واإل ةاالتنظامخطة الهي تشتم  على  :ةداريالرقابة اإل -2

لتتحقاق أكبر كفلء   دار العملالت والتي تعتبر من مسؤولالت اإل إعتملدبتفواض سلطة اة أسلسالمختصة بصفة 
، سواء كلنت إداري، إذ تشتم  هذه الرقلبة على ك  مل هو ةدارااة ممكنة وضملن تتحقاق السالسلت اإلإنتلج

لى غار ذلك من أشكل  الرقلبةو برامج تدراب العلملان،   1.الرقلبة على الجود  وا 
 أصو  تحملاة إلى الهلدفة اتجراءإلوا التنساق وسلئ  وجماع التنظاماة الخطة واشم  :الداخلي الضبط -3

 تقسام على هأهداف تتحقاق سبا  في الداخلي الضبط واعتمد ،ستعمل اإل سوء أو والضالع ختالساإل من ؤسسةالم

 على اعتمد كمل العملاة، تنفاذ شلركهاُ  آخر موظف من تدقاقل موظف ك  اخضع تحاث ،الذاتاة المراقبة مع العم 

 2 .والمسؤولالت والسلطلت لتختصلصاإل تتحداد
 

 الرقابة الداخلية في دعم ةحاسبيمساهمة نظام المعلومات الم: المطلب الثاني
نظلم  إنّ مكن القو  بصفة علمة وظافة الرقلبة ال امكن مملرستهل إال بتوفار معلوملت مختلفة واُ  إنّ    

جماع  لهَّلوفر ماع مراتحلهل واُ سلند عملاة الرقلبة الداخلاة في جبتحاث اُ  صمم  ن اُ أاجب  ةالمعلوملت المتحلسبا
 .لعملاة الرقلبة الاّلزمةالمعلوملت 

 
  :الرقابة الداخلية في ةنظام المعلومات المحاسبي أهمية :الأو 
 3:اتإعتبلر عملاة الرقلبة في ثالث في  ةنظلم المعلوملت المتحلسبا أهماةتكمن     
I- تنفاذه دار نظلم لتوصا  المعلوملت عمل تراد اإل. 

                                                 
  .   9-97، مرجع سلبق، صمراجعة وتدقيق نظم المعلوماتلطفي،  أتحمدالساد  أمان 1

 .722مرجع سلبق، ص التدقيق والرقابة في البنوك،اهلل،  عبد أمان خللد 2

 .771، ص3177، اإلسكندراة نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات االنتاجية، مؤسسة الثقافة الجامعيةتحسان بلعجوز،  3
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II-  هدافلى تتحقاق األإسالة لتتحفاز كلفة النظم الفرعاة في المؤسسة لتعم  بطراقة تؤدي و. 
III- مرلى من اهمهم األإ هنتلئجوتوصا  المعلوملت عن  داءوسالة لترشاد األ. 
 أسلسكعلاهل  عتملدالمعلوملت التي اوفرهل النظلم بخصوص عملاة الرقلبة امكن اإل إنّ لى ذلك فإ ضلفةبلإل  

لى ترشاد وتوجاه إب  تهدف  ،الملضي فتحسب أخطلءلى تصتحاح إالرقلبة ال تهدف  أنّ تحاث  ،ط التلليللتخطا
 . هدافالمؤسسة في التحلضر والمستقب  لتتحقاق األ أنشطة

  1: مرتحلتان إلىفي عملاة الرقلبة الداخلاة  ةلى دور نظلم المعلوملت المتحلسباإولقد تطورت النظر    
 تتنلو على عنلصر الرقلبة المتحلسباة التي  ةنظلم المعلوملت المتحلسبا رقتصإهل وفا: لىو المرحلة األ  -1
مكلناةوضملن دقة البالنلت المتحلسباة و  صو لتتحقاق تحملاة األ الاّلزمةات جراءاإل علاهل وتسمي هذه  عتملداإل ا 

 .الرقلبة بللرقلبة التنظاماة
نظلم المعلوملت  تنلو ابائة المتحلسبة وفاهل  وجلءت نتاجة للتطورات التي شهدتهل: المرحلة الثانية -2

وقالس  داءالمؤسسة عن طراق الرقلبة على األ أعمل نهل تتحقاق الكفلاة في أات التي من شجراءاإل ةالمتحلسبا
 (.التطباقاة)مدى تملشاه مع الخطط وتسمى هذه الرقلبة برقلبة المعلاار 

 
 أن اجب كفء متحلسباة معلوملت نظم وجود إنّ  :الداخليةالرقابة ب ةنظام المعلومات المحاسبي عالقة :ثانيا
 هالتون إلى ارى كمل الرقلبة هذه وتهدف ،المؤسسة أنشطة على كلفة داخلاةال رقلبةال من نوع تتحقاق إلى اؤدي

 هي الجاد  المتحلسباة المعلوملت نظم أنّ  إذ، 2"هلأهداف بلغوتُ  المخطط سلوبلأل لوفق   تعم  ؤسسةالم أنّ ب تأكادال"
 ،خطلءاأل تحدوث عدم على والمسلعد  والسالسلت، الخطط عملالت تنفاذ ومواكبة قبةامر  تستطاع التي النظم
 بللمعلاار ومقلرنتهل  ،أو ب الأو  المتحققة النتلئج تمث  التي المعلوملت طراق عن ،لمقدم   تجنبهل لةلو ومتح

ل الموضوعة  أنشطة وتحجم تتفق بطراقة هل،أسبلب لمعرفة لفةإض بانهل، فامل والتمااز لتنتحرافاإل لتتحداد وذلك مقدم 
 معللجة خال  من التنفاذ مسلر تصتحاح على العم  من دار اإل تمكان وبللتللي قبتهل،امر  تتم التي ؤسسةالم
 من بانهم فامل نلو التع وتتحقاق وتطواره، داءاأل تتحسان إلى العلملان ادفع أسلوبب التاجلباإل وتنماة لتنتحرافاإل

 المتعدد  المللاة التهدادات أثر تخفاض أج  من داخلاةال الرقلبة أهماة وتزداد ،المرجو  هدافألا تتحقاق أج 
 .ؤسسةالم لهَّل تعرضقد ت التي

 صو أل الكلفاة التحملاة تأمان النظم هذه فعلى الاّلزمة بللكفلء  المتحلسباة المعلوملت نظم تتمتع تحتى علاهو   
 من ذلك واتم بكفلء ، المتلتحة المؤسسة موارد إستخدام في لمسلهمةوا التهدادات هذه من المؤسسة وسجالت

 . هدافاأل هذه لتتحقاق الاّلزمة الرقلباة نشطةواأل اتجراءاإل كلفة توفار خال 
                                                 

  .23، ص7721دار النهظة العرباة، االسكندراة،  ،نظم المعلومات والحاسب اإللكترونيمنار متحمود سللم،  1
2
 Ronald W. Hilton, Managerial Accounting, Mc Graw-Hill Inc, 6

th Edition, New York, 2005, p06. 
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 أرصد  عن معلوملت توفار أج  من تصمم لم المتحلسباة المعلوملت نظم: "أنّ ب أاضل بودنر ابان كمل  
 العملالت عن ومعلوملت رقلبة لتقدم ُصممت ب  ،فتحسب المللاة القوائم عبر تقدامهل امكن التي التحسلبلت
 رقلبي، نظلم وجود من بدّ  ال لوعملالته المؤسسة أنشطة في المطلوبة الكفلء  لتتحقاق هإنّ ف وبللتللي 1"التشغالاة
 وكفء، فّعل  نمتاداخلي  رقلبة نظلم إاجلد في المسلعد  على قلدر  متحلسباة معلوملت نظم بوجود ذلك واتوافر

 في المتحلسباة المعلوملت نظم أنّ  تحاث ،اتهلفّعللو  كفلءتهل عن والتقرار التشغالاة العملالت متلبعة على قلدرو 
 المللاة التقلرار توفار أنّ  كمل ،لوثاق   لإرتبلط   ابعضهمل مرتبطلن التشغالاة العملالت على والرقلبة ؤسسلتالم
 تحقاقة على الوقوف من دار اإل مكناُ  ،النلفذ  والتعلاملت بللقوانان لتزاماإل مدى عن المطلوبة لمعلوملتل عّد المُ 

تخلذو  الوضع  . المؤسسة في اةنتلجاإل الكفلء  درجلت ىأعل تتحقاق أج  من المنلسبة والتدابار اتجراءاإل ا 
 

  :دور البيانات والمعلومات المحاسبية في الرقابة :ثالثا
 2:المرتحلة الرقلباة كمل الي إختالفبالمتحلسباة اختلف البالنلت والمعلوملت دور  إنّ   
I- داءمن مدى مطلبقة األ دار ن تتتحق اإلأو  بدّ  التنفاذ الفعلي لبرامج المؤسسة ال أمل ابدعند: مرحلة المتابعة 

  أو ال بأو   خطو  في ذلك هي متلبعة النتلئج الفعلاة المترتبة على تنفاذ البرامج أو خطط، و الفعلي لمل هو مُ 
جراءوبللتفصا  و  الخطة ومعللجة  عنخرو   أيّ تفلدي مقلرنة بانهل وبان النتلئج المخططة، وذلك بهدف  ا 
 :قسمان رئاسان إلىا، وامكن تقسام مرتحلة المتلبعة الموقف فور  

ت هنل اتم مقلرنة نتلئج التنفاذ الفعلي بللمعدالت التقداراة وكذلك بللخطط والسالسل :المخطط داءمتابعة األ -1
ا لدراستهل وتسجالهل تمهاد   لتنتحرافاإل إكتشلفن من مكّ الموضوعة، وبللتللي فللبالنلت والمعلوملت المتحلسباة تُ 

قتراحوتتحلالهل و   .التحلو  البدالة ا 
الفعلي وتطلبقه مع القواعد والتعلاملت  داءمن كفلء  وجود  مستوى األ تأكدالهنل اتم : الفعلي داءمتابعة األ -2

 .ن اكونأوكافاة القالم به كمل اجب  داءاأل أصو تصف وتتحدد العلمة التي 
II- لاهل في المرتحلة السلبقة، وذلك عن إفي هذه المرتحلة اتم تقاام النتلئج التي تم الوصو  : مرحلة التقييم

جراءو لت نتحرافتتحلا  اإلطراق   لامهفي هذه المرتحلة امكن تقسو ، ودور البالنلت والمعلوملت المتحلسباة المقلرنلت ا 
 :لى قسمانإ

                                                 
1
 George H. Bodner, William S. Hopwood, Accounting Information Systems, Prentice-Hall International Inc, New 

Jersey, 2000, p182. 
  .772-773تحسان بلعجوز، مرجع سلبق، ص ص  2
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الفعلي بللمعدالت التقداراة  داءلت النلتجة عن مقلرنة األنتحرافاقصد به تتحلا  اإل: اتنحرافاإل تحليل  -1
المسؤولاة  أسلسعلى  والذي اكونمتعدد   أسسلت على نتحرافالتخطاط واتم تتحلا  هذه اإل إطلرالموضوعة في 

 .مكلن تحدوثهل أسلسعلى  أوهل أسبلبو 
اجلد عالقلت بان القوائم إرقلم الفعلاة ببعضهل البعض عن طراق اقصد به مقلرنة األ: قارناتالم إجراء -2

 .العمودي للقوائم المللاة الفعلاةو فقي في فترات سلبقة وهذا مل اسمى بللتتحلا  األو المللاة في نفس المد ، 
III- لت والوقوف على نتلئج نتحرافاإل من مرتحلة التقاام، ومل تتطلبه من تتحلا  نتهلءاإلبعد : مرحلة التصحيح

المختلفة  ةدارالى المستوالت اإلإخذ التقرار لتوصا  نتلئج التتحلا  أخار  تالمرتحلة الرقلباة األ إنّ هذا التتحلا ، ف
علوملت ، وعلاه تسلهم البالنلت والمبشأنهلالقرارات المنلسبة  تخلذإل أولت نتحرافهذه اإل أسبلبلتصتحاح 

المختلفة مشتملة على بالنلت كلفاة عن  ةداراالتقلرار المنلسبة للمستوالت اإل قداموت إعدادالمتحلسباة في 
 ةأاّ و لن تحدوثهل ثم مك ،اة التي تحدثت خاللهلنتلجإل، وتتحداد المسؤولاة عن تحدوثهل والمراتح  اهلأسبلبو لت نتحرافإلا

 .لمقدم له تقرار النتلئجا داريتوى اإلسالقرار المنلسب من طرف الم إتخلذنهل تسها  أمن ش أخرىبالنلت 
 

 لكترونياإل  ةنظام الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي :المطلب الثالث
 عملالت علي البللغ أثره له نكل وناةكتراإلل التحلسبلت إستخدامب المتحلسباة البالنلت  تشغا نتحو االتجله إنّ   

 متطلبلت مع تتالءم تحتىالداخلاة  الرقلبة ةأنظم تطور ضرورة وبللتللي ،البالنلت وتحفظ  تسجا ،تحصر
 .للبالنلت ونيكترلاإل  التشغا

 
 :لكترونيات الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي اإل إجراء :الأو 
 1:همهلأات الرقلباة جراءعلى مجموعة من اإل اآللينظم المعلوملت المتحلسباة المعتمد  على التحلسب تشتم   
I- ن البائة العلمة أمن  تأكدللات الرقلبة العلمة إجراءاتم وضع : كلقابة العامة على المؤسسة ك  ات الر إجراء

 :بشك  جاد، وتتضمن هذه الوسلئ  إدارتهلمستقر  واتم ( الداخلاة والخلرجاة)للمؤسسة 
 .للمعلوملت خرىالفص  بان النظلم الفرعي للمتحلسبة والنظم األ -1
 .الفص  بان المسؤولالت والتتحداد الواضح للسلطلت والصالتحالت -2
   .اآلليتحسلبلت شخصاة عند التعلم  مع التحلسب  إستخدام -3
 .متلبعة التغارات السلوكاة للموظفان -4
 

                                                 
  .211-377،  ص ص3177دار المراخ للنشر، الرالض،  ،-مدخل معاصر-نظم المعلومات المحاسبية أتحمد زكرال زكي عصامي،  1
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II- وتتمث  في: ات الرقابة على التطبيقاتإجراء: 
 :هأنّ بقو  مع تأكادهي مصممة لتوفار : ات الرقابة على المدخالتإجراء -1
 .اآلليتمت الموافقة الرسماة على المدخالت قب  تشغالهل بللتحلسب  -أ

 .شك  صتحاح اآلليتم تجهاز المدخالت بشك  سلام، وتم تسجالهل في ملفلت بالنلت التحلسب  -ب
 .تغاارهل بشك  غار سلام أوتكرارهل  أومدخالت  إضلفة أولم اتم فقدان المدخالت  - 
 :هأنّ بمعقو   تأكادهي مصممة لتوفار : لى التشغيلات الرقابة عإجراء -2
ه لم أنّ و بشك  سلام،  اآلليه تم ذلك بواسطة التحلسب أنّ تم التصداق على جماع العملالت التي اراد تشغالهل، و  -أ

 .عملالت غار مصرح بهل أيّ لاهل إاضلف  أو شيءاتحذف منهل 
 .تغارهل بصور  غار رسماة أو هلستنسلخإ أوالاهل  ضلفةاإل أولم اتم فقدان العملالت  -ب
 .التشغا  في الوقت المنلسب أخطلءتم تتحداد وتصتحاح  - 
 :أنّ معقو  ب تأكادهي مصممة لتوفار  :ات الرقابة على المخرجاتإجراء -3
 .دقاقة وتقلرار المخرجلت صتحاتحة نتلئج التشغا  -أ

 .المخو  لهم بذلك فرادلى المخرجلت متحصور على األإالوصو   -ب
 .المختصان في الوقت المنلسب فرادالمخرجلت تقدم لأل - 
 :أنّ معقو  ب تأكادهي مصممة لتوفار : ات الرقابة على قاعد  البياناتإجراء -4
 .المصرح لهم شخلصلى قلعد  البالنلت عن طراق األإات رقلباة تتحدد تحراة الوصو  إجراءتوجد  -أ

م فاهل، بتحاث تكون الرقلبة على البالنلت متنلسبة مع مستخدمي قلعد  البالنلت والتتحك أنشطةتم تنساق  -ب
 .تلك البالنلت أهماة

 .الضالع أووجود رقلبة متحكمة على الملفلت لمنع التغاار  - 
 

 :لكترونياإل  ةمكونات الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي :ثانيا
I- ة للبالنـلت اجـب لكتروناـالتـي تـؤثر علـى المعللجـة اإلمن أج  التحصـو  علـى فهـم بائـة الرقلبـة  :البيئة الرقابية

  1 :ز على العوام  اآلتاةاالترك
ومنــــلفع المعللجــــة  اتســــتثملر بلإلالمتعلقــــة  دار اإل لتإتجلهــــبهــــي تتعلــــق : وطريقففففة التشففففغيل دار فلسفففففة اإل -1
 . ة للبالنلتلكترونااإل

                                                 
1
 Donald Taylor,William Glezen, Auditing, John Wiley and Sons, 6

th
 Edition, USA, 1994, pp440-441. 
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للعمــل  لفهــم  أهماــةة للبالنــلت وتعتبــر ذات وناــلكتر اتعلــق بمركزاــة والمركزاــة المعللجــة اإل :ؤسسففةهيكففل الم -2
 . نظلم الرقلبة الداخلاة

التـي تـدور  دار وأفكـلر اإل لتإتجلهـبة لكتروناـالمدقق فـي بائـة العمـ  اإل إهتملمبتتعلق : ةداريطرق الرقابة اإل -3
 : تحو  مل الي

جراءالتغاارات التي تتم في أنظمة وسالسلت و  إثبلت -أ  . ات الرقلبةا 
 . العبور المصرح به لوثلئق وسجالت التحلسوب إمكلناة -          . بللبرامج والملفلت تحتفلظاإل -ب
جــــراءو تتعلــــق بسالســــلت  :شففففخاصات المتعلقففففة باألجففففراءالسياسففففات واإل -4  ،تجــــله مكلفــــفت المــــوظفان دار اإل اتا 

 . التحلسوب أعمل هم المتعلقة بلتتقاامهم وتعواض ،تدرابهم
ــ :مسففتويات الرقابففة -5 إلــى جلنــب أنظمــة الرقلبــة الداخلاــة، وضــع مســتوالت للبالنــلت  لكترونــيالتشــغا  اإلرض ف

 : تحسب التوزاع التللي اكونو  ،للرقلبة وذلك من أج  التعلم  المنلسب مع مخلطر تلك التكنولوجال
تحلسـوب، وضـعهل علـى شـبكلت ال أول بهـل عـن طراـق ترمازهـ تحتفلظاهتم بللبالنلت وكافاة اإل :المستوى األدنى -أ
 . أخرىن تكون هذه البالنلت متكلملة من خال  المعللجة والتتحوا  إلى تحقو  أو 

مــن صــتحة كتلبــة  تأكــداهــتم بعنلصــر البالنــلت فــي الــدفلتر والســجالت، وذلــك مــن خــال  ال: المسففتوى الثففاني -ب
اـع وتلخـاص البالنـلت تجم لكترونـيالعبلرات وتكلم  السجالت في الملفلت، وهنل تتطلب بائة التشغا  اإل ،الكلملت

إلنجــلز المهــلم المتعلقــة بهــل، واإلشــراف علــى  الاّلزمــةتكلمــ  المعــدات مــع منطقــي  أســلوبووجــود رقلبــة فعلاــة وب
 . ، وتركاب البرامج التحلسوباة الجداد خطلءالتشغا  وجدولة األ

ــلدر اإل :المستففففوى األعلفففى -ج ــلظ علـــى مصــ الخلصـــة بللمعلومــــلت،  دار اهـــتم بتســـها  العملاــــلت التشـــغالاة، والتحفــ
 . والتحفلظ على شبكلت التحلسوب

II- ــتهــتم الرقلبــة الداخلاــة : تقيففيم المخففاطر وقــت مضــى، والســبب  أيّ أكثــر مــن  مهــلبللمخــلطر وعملاــة تقاا لتحللا 
تغاــــر الظــــروف المتحاطــــة بللمؤسســــة والتطــــورات التكنولوجاــــة التــــي تــــؤثر علــــى  اــــةإتحتمللالرئاســــي فــــي ذلــــك هــــو 

مـن  تأكـدظـروف عـدم ال: "هـلأنّ المخلطر من وجهـة نظـر الرقلبـة الداخلاـة بوتعرف ، م  المؤسسةالنشلطلت وطباعة ع
الكباـــر   اــةتحتمللاإل أووهــذه المخــلطر تقــلس بصــاغة التكــرار  ،المؤسســة أهــدافتــأثار ملتحــوظ علــى  لهَّــلتحــدوث أمــور 

  1:لنلت عندملللبا لكتروني، وتعتبر الخطور  أكاد  التحدوث في ظ  بائة التشغا  اإل"لتحدوثهل
   .اكون النظلم الرقلبي ضعافل -2     .    تكون المهلرات الموجود  بللمؤسسة ال تؤثر علاهل -1
 . على عدد وافر من المالتحظلت عتملدتحدوثهل بلإل اةإتحتمللتحسب تُ  -3

                                                 
1
 Atallah Hosban, Mohammed Naser Hamdan, Role for Internal Auditor to Cope with IT Risks and IT 

Infrastructure in Jordan Commercial Banks ,International Journal of Business and Management, Canadian Center of 

Science and Education, Vol 04, N
0
 03, Canada, 2015, p298. 



 اخلـيدور نظام المعلومـات المحاسبية في التدقـيق الد: الفصــل الثالـث
 

 411 

  1:لكترونيالتشغيل اإل لمخاطر التي يجب التركيز عليها في عملية تقييم المخاطر في بيئة او   
 .معبر عنهل بللنقداةالاة للمؤسسة سلساأل نشطةتتحداد المخلطر التي تسبب الضعف والخل  في األ *
 التحلسوب، ومخلطر التوثاق، مخلطر أجهز  كعنهل بصاغة نقداة،  وتقاامهل واعبر صو مخلطر األتتحداد  *
 . اإلاذاء أو ستعمل إلومخلطر سوء ا البالنلت والبرامج، إستبدا مخلطر و 
  .(المخلطر) تتحداد األتحداث *   . المتعلقة بللمؤسسة لكترونيمخلطر بائة التشغا  اإلتتحداد  *
 (. قلبلة للقالس كنسبة) تأكدتتحداد ظروف عدم ال *   (. نسبة قامة الخسلر )التحدث تتحداد تأثار  *
 . نتحدارقو  اإل أوتتحداد مستوى التقلدم  *
بأنظمــة الضــبط والرقلبــة ســواء أكلنــت المتعلقــة بللكفــلء  التــي وهــي المتعلقــة : تتحداــد مســتوى الرقلبــة والضــوابط *

 . امكن قالسهل كنسبة من الكفلء  في المؤسسة أم المتعلقة بللتكلفة والتي امكن قالسهل بصاغة نقداة
III-  فهــي تضــم مجموعــة  ،تتحــدث النشــلطلت الرقلباــة فــي كــ  مســتوالت وعملاــلت المؤسســة :الرقابيففة نشففطةاأل

اجـلد إجـراء، التحفلظ علـى داءات، تدقاق األتأكادال أولت المختلفة مث  المصلدقلت واسعة من النشلط ات األمـن، وا 
 . ادواة أوة إلكتروناامكن تطباقهل في بائة عم   نشطةوهذه األ ،السجالت المنلسبة والتحفلظ علاهل

 : هل هيوالتي اجب التركاز علا لكترونيالتشغا  اإلومن أهم النشلطلت ذات العالقة ببائة    
 . التحسلسة صو الرقلبة الملداة على األ -2.     الرقلبة على معللجة المعلوملت -1
 . الرقلبة على التوثاق المنلسب للمعلمالت والرقلبة الداخلاة -4     . الرقلبة على فص  الصالتحالت -3
 . لهَّلعلوملت واألتحداث في الوقت المنلسب وتوفار الم عملالتالرقلبة على التسجا  الصتحاح لل -5
  2:وفامل اتعلق بللضوابط الرقلباة في بائة أنظمة المعلوملت والتطورات التكنولوجاة علاهل فهي تضم   
   . الوصو  إلى ملفلت البالنلت -ب.      ةلكتروناالتغارات في البرامج اإل -أ
 . الملموسة والسجالت صو منع الوصو  المبلشر لأل - 

IV-  أم مـن خـال   الرقلبـةمـن األمـور الهلمـة سـواء مـن خـال  وظافـة  تتصلالاإلتعتبر : اتوالمعلوم تتصاالاإل
تتحواـــ  ، لكترونـــيالبراـــد اإلالـــتتحكم عـــن بعـــد لألنظمـــة، : مثـــ  تصـــل اإلأدوات فـــمنـــلطق العمـــ  الممكـــن خـــدمتهل، 

منهـــل  أيّ  إختاـــلرامكـــن  أخـــرىنســـخ التقـــلرار، ومعلومـــلت المكتشـــفة،  خطـــلءاألراق عمـــ  المـــدققان، أو الملفـــلت، 
  . للسـملح بفتحـص مســتوى التقـدم بللعمــ ، والتـوفار المبلشــر للتغذاـة العكســاة التـي اراــدهل فـي نظــلم الرقلبـة الداخلاــة

مكلناةو  ، وهـذا بـدوره اسـمح للمـدراء فّعـل ة لتوزاعهل علـى الجهـلت المطلوبـة بشـك  لكترونااإل تتصلالاإل إستخدام ا 
  اجــلد ســـرعة أكبـــر لالســـتجلبة إلـــى توصـــالت التقـــلرار، امـــة، و ءثـــر مالوقـــت أكفـــي ات التصـــتحاتحاة جـــراءاإل إتخــلذب

                                                 
1
 Suliman Hussein Al-Bashtawi, Atallah Al-Husban, Determinats of Auditing Electronic Accounting Information Systems, 

A Case Study in The Jordanian Commercial Banks, European Scientific Journal, vol9, No10, UK, April 2013, p78.  
 .12، ص3111، عملن، 33،  مجلة المدقق، العدد الرقابة الداخليةتحلتم القواسمي،  2
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عطلء تصراح بنشر التقلرار، بتحاث اكون التقرار أكثـر هل مبكر  إعدادوامكن بعد ذلك   هتحتوائـإمـن  البـدّ اـة إاجلبا وا 
  1.على المشلك  فقط

V-  لكترونـيعلـى تطباـق بائـة العمـ  اإل هـلإعتملدسـامل الكباـر  منهـل ازاـد  ال المؤسسـلت إنّ  (:اإلشراف)المراقبة 
ووقـــت منلســـبان، وذلـــك نـــلتج عـــن التغاـــر الســـراع فـــي  أســـلوبهـــل ونشـــلطلتهل بأعملل إدار فـــي كـــ  اـــوم، مـــن أجـــ  

نّ و  ،التطورات التكنولوجاة التي تؤثر على بائة عم  تلك المؤسسلت اإلشـراف التـي  اةإسـتمرار  أوعملاـة اإلشـراف  ا 
 2:تعتمد على ثالثة مبلدئ هي لكترونياإلعم  الفرضتهل بائة 

 . ة المتبعة في المؤسسة تتفق مع السالسلت الموضوعة من قب  تلك المؤسسةاآللاأن تكون المملرسلت  -1
لمشـلك  المتعلقـة ببائـة العمـ  اتتحداد السـرعة التـي اسـتطاع المـدراء مـن خاللهـل تتحداـد  إمكلناةأن اكون هنلك  -2
 .لكترونياإل
ة وتتحداـد مـل اجـب عملـه مـن لكتروناـلى تتحداـد المـوظفان المصـرح لهـم بللعمـ  فـي البائـة اإلع دار أن تقوم اإل -3

 .ك  موظف في تلك البائة
جــ  أتتطلــب فصــ  الوظــلئف بــان المــوظفان، مــن  لكترونــياإلشــراف فــي ظــ  بائــة العمــ  اإل إســتمرارعملاــة  إنّ    

  3:مل الي لعإتبتتحداد مواطن الخل  في الوقت المنلسب، واتم ذلك ب إمكلناة
 . ربع سنوي أوشهري  أسلسالتدقاق على  جراءتعاان مدقق تحسلبلت خلرجي إل -أ

 . المؤسسة أعمل المنلسبة لنشلطلت و  لكترونيتطباق بائة العم  اإل -ب
وتســجا  ومعللجــة  إنشــلءعلــى عملاــة اإلشــراف مــن أجــ  الوصــو  إلــى كافاــة  لكترونــيبائــة التشــغا  اإلوتــؤثر    

عملاـــة  إســتمرارممــل اــدعو إلــى  المؤسســة، أهــدافن تكــون هــذه النشــلطلت تتفـــق و أت المؤسســة، و وتقراــر نشــلطل
كتشلفو اإلشراف علاهل   . في وقتهته لة معللجو لفي وقتهل ومتح خطلءاأل ا 

 : عن طراق مل اليعملاة اإلشراف أاضل  إستمرارمن  بدّ  وال  
 يّ مـع التقراـر المبلشـر أل ،إسـتمراربالعملاـلت والنشـلطلت عـرف المـوظفان علـى الرقلبـة علـى تكنولوجال البرمجاـلت تُ  *

 . تتحدث لتإنتحراف أو تاإستثنلء
ة خـال  عملاـة التشـغا  لنشـلطلت معّانمعلاار  إنتقلءمن إكمل  الرقلبة مع  الموظفتكنولوجال البرمجالت تمكن  *

 : ات وذلك عن طراقستثنلءالمؤسسة مع تتحداد اإل

                                                 
1
 David A, Richards, and Others, Information Technology in Auditing, IIA, http://www.iia.nl/SiteFiles/IIA_leden/ 

Praktij kgidsen/GTAG1.pdf, USA, March 2005, p08.  
2
 Atallah Hosban, Mohammed Naser Hamdan, Op cit, p299. 

3
مدى مواكبة المدققين الداخليين لمتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة الداخلية في شركات المساهمة العامة سوالم التحسبلن،  أتحمدعطل اهلل  

 .427-422، ص ص 4007 عملن، ،01، العدد 42، المجلد عملد  البتحث العلمي، جلمعة آ  البات، راسلتللبتحوث والد المنلر مجلة ، األردنية
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 . لموقوف المدقق على تصمام النظ -
 . اتستثنلءومنع اإل كتشلفإلعلى وضع البرامج التي امكن برمجتهل  الموظفإطالع  -
 

 :لكترونياإل  ةالرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي أنواعو  أساليب :ثالثا
I- لى إبة الرقل أسللابتقسم غللبل  :لكترونياإل  ةالرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي أساليب

 1:ثالث مجموعلت تتمث  في
للتشغا  هي  هلإستالمالمعلوملت التي تم  أنّ معقو  من ال تأكادالتوفار  لىإتهدف : الرقابة على المدخالت -4

ارهل اولم اتم تغ ،اةأصولبطراقة  لكترونيلى لغة التشغا  اإلإمعلوملت مخولة من شخص مسؤو  وتم تتحوالهل 
الفتحص و الرقلبة على المدخالت مراقبة تسجا  البالنلت، مطلبقة المجلماع،  لابأسلمن بان و  ،التالعب بهل أو

 .المنطقي
معللجة البالنلت لعملالت المعقولة من تنفاذ ال تأكاداللى توفار درجة إتهدف : الرقابة على معالجة البيانات -2

عملالت لم  أيّ بهل وعدم معللجة  رحل للتطباقلت المتحدد ، بمعنى معللجة كلفة العملالت كمل صُ ل طبق  إلكترونا  
 .هذا النوع مراقبة التحصو  على البالنلت لمعللجتهل، ومراقبة تشغا  البالنلت أسللابصرح بهل، ومن بان اُ 

مث  القوائم المللاة، )دقة مخرجلت عملالت معللجة البالنلت  تأكادلى إتهدف  :الرقابة على المخرجات -3
المستعملة في  سللاباألصرح لهم فقط بذلك، ومن المُ  شخلصرجلت بواسطة األهذه المخ وتداو ( الخ...التقلرار

 .سطوانلت المخرجلت، والرقلبة على المخرجلت المطبوعةأشرطة و أالرقلبة على  :هذا النوع
II- تنقسم الرقلبة في ظ  التشغا   :لكترونياإل  ةالرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي أنواع
 : لى مل اليإللبالنلت المتحلسباة  يلكتروناإل
خطة المؤسسة التنظاماة والنشلطلت المتعلقة بعملالت معللجة البالنلت " واقصد بهل : الرقابة العامة -4

التوثاق، الفتحص، والمصلدقة والتغارات التي تتم علاهل، وكذلك الرقلبة المبناة في نفس الجهلز، : ل مث إلكترونا
 3: وتتضمن الرقلبة العلمة مل الي ،2." هز األج ىإلورقلبة الوصو  

 واألقسلمبان دائر  التحلسوب  الوظلئفتلك الضوابط المتعلقة بفص   "هل أنّ تعرف على : الرقابة التنظيمية -أ
ج  تقلا  أفي دائر  التحلسوب نفسهل من  تقسام الواجبلت وتعاان المسؤولانذات العالقة، وفص  و  أوالمستفاد  

 ." طأوالخمخلطر الغش 
                                                 

 .731، ص3113، عملن، 3، دار وائ  للنشر، طمدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، هلدي التمامي -   راجع     1
 .19سلبق، ص زالد عبد التحلام الذاباة، واخرون، مرجع  -              
 293، مرجع سلبق، صكمل  الدان سعاد: ستافن أ موسكوف، ملرك   سماكن، ترجمة -              

2
 Stanly Halber, hand book of EDP Auditing, Warren Graham, New York, 1985, p29.            

  219، ص7771، مطبعة االشعلع، نظم المعلومات المحاسبيةتحسان،  أتحمدتحسان  3
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الى  إضلفة خرىاأل واألقسلمالمتعلرضة بان دائر  التحلسوب  الوظلئفالرقلبة التنظاماة فص   ضوابطوتتضمن  
 .تتحداد الواجبلت داخ  هذه الدائر 

كتشلفو ات مصممة لمنع إجراء" هل أنّ تعرف على : الرقابة على الوصول -ب التي قد تتحدث بقصد  خطلءاأل ا 
غار المرخص  ستخدامواإلالتالعب ببالنلت الملفلت،  أوالسائ  ستخداماإلبدون قصد والتي تنتج عن  أو

 ."البالنلت أوالبرامج بهدف التتحقق من صتحة المستخدم ومن صتحة الوسلئ   أوللتحلسوب 
لى النظلم، وتتحدادهم ببرامج وبالنلت إوعلاه اهدف هذا النوع من الرقلبة العلمة السملح للمخولان بللوصو   

 .أعمل هم الوظافاة، وتتحداد مل اسمح لهم من أعمللع ة تتفق ممعّان
البالنلت كلملة وصتحاتحة ومصلدق علاهل، وقد  أنّ من  تأكدالطرق " اقصد بهل : الرقابة على التطبيقات -2
نتلئج المعللجة متفقة مع  أنّ عملاة المعللجة تمت بللطراقة الصتحاتحة و  أنّ و  لكترونيدثت في النظلم اإلتحُ دخلت و أُ 

 1." هذه البالنلت قد تمت المتحلفظة علاهل أنّ توقع، و مل هو م
ولم انتج عنهل معلوملت  دخلت بشك  صتحاحأُ البالنلت كلملة  أنّ من  تأكدلى الإوتهدف الرقلبة على التطباقلت   

 :لىإالتقلرار نفذت بللشك  الصتحاح، وانقسم هذا النوع من الرقلبة  إستخرا  أنّ خلطئة و 
مصممة  هلنّ ألالتحلسوب  إدار لى إل من الرقلبة الخلرجاة بللنسبة هذه الرقلبة نوع   عدّ تُ  :الرقابة على المدخالت -أ
من البالنلت المستلمة للتشغا  جاد  ومالئمة، وفي تحللة عدم وجود هذا النوع من الرقلبة فهنلك مخلطر  تأكدل

 إضلفة أوالبالنلت،  في تجماع أخطلء أوتكرار عملاة مرخصة  أوفقدان  أون تظهر كمخلطر تحذف أامكن 
 2.عملالت غار مصرح بهل

على التحلسوب، وبدون هذا النوع من  نواعاألهم أتعتبر الرقلبة على التشغا  من : الرقابة على التشغيل -ب
الفش   إكتشلفغار الصتحاح، وصعوبة التشغا  الالمؤسسة تتعرض لخسلئر جسامة نتاجة  إنّ الرقلبة ف

قد تم تطباقهل بصور  كلملة  دار ات التشغا  الموضوعة من قب  اإلإجراء أنّ من  تأكدال، ولهذا اجب لتنتحرافواإل
 3.تم تشغالهل بطراقة صتحاتحةقد المعلوملت  أنّ  من تأكدوال
 شخلصاأل أنّ نتلئج المعللجة صتحاتحة، و  أنّ قواعد التي تضمن ال" هل أنّ تعرف على : الرقابة على المخرجات -ج

من المعللجة، وامث  هذا النوع من الرقلبة  ون على المخرجلت المتتحص  علاهللعاطّ  أوالمخولان فقط استلمون 
لتتحداد  هإستعمللامكن  الذيالنهلئي  الس، ممل اجعله المقلكترونيالمرتحلة النهلئاة للرقلبة على نظلم المعللجة اإل

 4."ة عاوب في جود  النظلمأاّ 
                                                 

  .311مصطفى عاسى خضار، مرجع سلبق، ص 1

  .7-23، مرجع سلبق، صمراجعة وتدقيق نظم المعلوماتلطفي،  أتحمدالساد  أمان 2

  .13، ص7729الرالض،  ،3دار المراخ، ط ،اآللية المراقبة الداخلية في نظم الحاسباتمتحمد عثملن البطمة،  3

  13مرجع سلبق، ص ،ية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلوماتالرقابة الداخلسوالم التحسبلن،  أتحمدعطل اهلل  4
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 داخلينظام المعلومات المحاسبية والتدقيق ال :نيالمبحث الثا
المركز  فيدقاقة وصتحاتحة وفي الوقت المنلسب لى توفار معلوملت قلدر ع ةمتحلسبا معلوملت وجود نظلم إنّ   

اة سلستحد المتحلور األأالمتحلسباة نظلم المعلوملت ف ،عملاة التدقاق الداخلي تفعا  فياسلهم  ؤسسةلمالمللي ل
 . المستخدم بللمؤسسة النظلملعة اة ونجفّعللتقرار تحو   إعدادلوظافة المدقق والتي تنتهي ب

 
 الداخليمسار التدقيق  فيدور نظم المعلومات المحاسبية  :األولالمطلب 

نّ و فقط  لكترونيبنظم التحلسب اإل لخلص لمسلر التدقاق لاس مفهوم إنّ    النظم الادواة  فيرف هذا المسلر عُ  ملا 
 .معللجة البالنلت دإعدا فية لكتروناالتحلسبلت اإل إستخداممنذ فتر  طوالة وقب  

 
 :مسار التدقيق أهميةو  مفهوم: أوال

I- امكن تتحدادهل فامل الى والتي المختلفة لمسلر التدقاق لتهنلك العداد من التعراف :مفهوم مسار التدقيق: 
 :هأنّ مسلر التدقاق ب  Willingham and Carmichealعرف ك  من  *
 لى السجالت الوساطةإ (صلاةات األُمستّندال) النظلم في ئيالمبد دخل المعلمالت من اإل تتّبعلستخدم اُ  أسلوب"  
فامكن  ،إتجله أيّ   تتّبعوامكن أن اأخذ ال ،(القوائم المللاة)لى التقلرار النهلئاة إثم  (ستلذتحسلبلت األالاومالت و )

 تجلهاإلو ، (صلاةات األستّندمُ ال) البدءطة لى نقإل من التقلرار النهلئاة رجوع   تتّبععملاة الأ أن ابد الداخليللمدقق 
 1".أو القوائم المللاة صلاةات األُمستّندلى الإمن السجالت ثم التفرع  البدءخر هو اآل
 :هأنّ معهد ستونفورد بمن طرف رف مسلر التدقاق عُ و  *
التقلرار  يف صلاةالمعلمالت األ تتّبعمكن من التى تُ  لألدلةبات الرقلبة المتحلسباة التى تزودنل إجراءعن عبلر  "  

 2".صلاةلى مصلدرهل األإالسجالت التقلرار النهلئاة و  تتّبعوكذلك  ةالنهلئا
 نظلمالمعلمالت من خال   تتّبعستخدم لاُ  يفن أسلوبت التدقاق كات مسلر تنلول انالسلبق رافانالتع أنّ التحظ اُ   

 :ومنهل يملد أسلوبت مسلر التدقاق كتنلولهنلك تعلراف  أنّ  إال، المعلوملت المتحلسباة
المعلمالت  تتّبع الداخليالبالنلت التى تسمح للمدقق ات و ُمستّندمجموعة ال"  :هأنّ مسلر التدقاق ب Davisف عر  *

لى المعلمالت التى تسببت إل رجوع  ( المخرجلت) من النتلئج النهلئاة تتّبعلى النتلئج النهلئاة، أو الإمن مصلدرهل 
 3".تحدوث هذه النتلئج في
 : Krauss and MacGahanن ك  م اعرفهو  *

                                                 
1
 John J. Willingham, D.R Carmichael, Auditing Concepts and Methods, Mc Graw-Hill Inc, New York, 1975, p107.   

2
 Stanford Research Institute (SRI), Systems Audit ability and Control Study-Data processing Audit practices 

Reports, The Institute of Internal Auditors, Altamonte springs, Florida, 1977, p219.  
3
 Ron Weber, Audit Trail Systems support in Advanced Computer-Based Accounting Systems, The Accounting 

Review, Vol LVII, No 02, USA, April 1982, p312.  
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مسلر  إنّ ، فاد ؤ ات مُمستّنداكون هنلك  التحلسب وال فيشك  مقروء  فيالبالنلت مبلشر   إدخل عندمل اتم "  
  1".تشغالهلالبالنلت للتحلسب و  إدخل عندهم  أذان ابدال فرادبلأل أالتدقاق ابد

دلة أبللتحصو  على  الداخليح للمدقق اسم أسلوب عبلر  عن :هأنّ عراف مسلر التدقاق بوعلاه امكن ت    
 إعدادنظلم  فيالمعلمالت المللاة التى تمت  تتّبعالمتحلاد وذلك من خال   يرأاه الفن إلبداء الاّلزمة ثبلتاإل

لى أن إ( لتحلسبالبالنلت ل إدخل عندهم  أالذى ابد فرادبلألو أ) صلاةات األُمستّندالمن  لإنطالقمل إالمعلوملت، 
 تأكدذلك لل ،للمعلمالت صلاةلى المصلدر األإبللتقلرار النهلئاة رجوعل  أن ابدأ القوائم المللاة، أور و بللتقلرا يانته

 .من صتحة وجداة بالنلت المدخالت وسالمة المعللجة ودقة المخرجلت النهلئاة
II- اتح  من معرفة مصار بالنلت العملالت خال  مر  دار ن مسلر التدقاق اإلمكّ اُ  :مسار التدقيق أهمية

 وتصتحاح إكتشلفاكون من السه   تحاث ،لكترونيو اإلأوي فة سواء في النظلم المتحلسبي الادمعللجتهل المختل
اصبح  لكترونيالقالم بللمعللجلت المتحلسباة الادواة، أمل في ظ  نظلم المعلوملت المتحلسباة اإل أثنلء خطلءاأل

ة اصعب مباوتر ففي هذه التحللبواسطة أجهز  الكمسلر التدقاق غار ملموس تحاث تتم معللجة البالنلت داخلال 
في  صلاةات األُمسّتندوال دخل اإل)ا عندمل تستخدم المؤسسة المتحطلت الفرعاة د  اتعق ه، وتزداد هذه المشكلةتتّبع
  2:مسلر التدقاق بنجلح اجب تتّبعوتحتى اتمكن المدقق من ( المعللجة والمخرجلت في مكلن آخرو  ،مكلن

 .ك  عملاة تحسلباةتعراف وتمااز  -4
 .تعراف وتمااز ك  عملاة من عملالت تتحداث السجالت بوضوح -4
 

 :مسارات التدقيق أنواع: ثانيا
مسلر التدقاق و  المسلر الملدى للبالنلتلى نوعان إمكن تقسامه من خال  المفلهام السلبقة لمسلر التدقاق اُ   

 :وفامل الى مفهوم موجز لك  منهمل المنطقي
I- ومعللجة البالنلت  إعدادمسلر البالنلت ذاتهل من خال  مسلر  فياتمث  هذا النوع  :الماديقيق مسار التد

 .لإلكترونا  ل أو سواء كلن ادوا  
التقلرار و  ستلذ، وتحسلبلت األوالاومالت اةسلساألات ُمستّندال في النظلم الادوى اتمث  مسلر البالنلت في -1

 .والقوائم المللاة
 :ك  من فيالمعلوملت فاتمث  مسلر البالنلت  عدادإلقدمة النظم الم فيمل أ -2

 (.الذى امث  مسلر تشغا  البالنلت) النظلم إدار ملف امكلنلت  -أ
                                                 

1
 Leonard I.Krauss, Aileen MacGahan, Computer Fraud and Countermeasures, Prentice-Hall International Inc, New 

Jersey, 1979, p104.    
 .23، ص3177، دار المسار  للنشر والتوزاع والطبلعة، عملن، نظم المعلومات في الرقابة والتدقيقزالد عبد التحلام الذابة، وآخرون،  2
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 (. والذى امث  مسلر العملالت المتحلسباة...)قواعد البالنلت إدار نظم ( أداء)ملفلت وقلئع  -ب
II-  مسلر  تتّبعل الداخليالمدقق  استخدمهالذى  يالفن سلوباأل فياتمث  هذا المسلر : المنطقيمسار التدقيق

المنلسبة  ثبلتتحصو  على أدلة اإلللمسلر التدقاق  تتّبعلى إتحلجة  في الداخليالمدقق و  ،البالنلت خال  النظلم
 :تتحقاق المتلبعة التللاة في الداخليمسلر التدقاق بهذا المفهوم امكن أن افاد المدقق  إنّ لك  عملاة، لذلك ف

 .ملم للخلفمن األ تتّبعوامكن أن اطلق علاهل  تحتى التقلرار النهلئاة صلاةالمعلمالت األ عتتبّ  -1
لى إمن الخلف  تتّبعوامكن أن اطلق علاهل ال صلاةاأل السجالت تحتى مصلدرهلالتقلرار والقوائم المللاة و  تتّبع -2
 .ملماأل

 
 إعدادنظم  فيالتغارات التى تحدثت  أنّ ك فاه الش ممل :نظام المعلومات المحاسبية فيمسار التدقيق : ثالثا

 . على مكونلت وشك  مسلر التدقاقالكبار  ثراأل لهَّلالمعلوملت المتحلسباة كلن 
I- ظل نظام المعلومات المحاسبية اليدوى في الداخلي مسار التدقيق: 
ت كمل السجال فيالمتحلسباة مسلرات التدقاق الخلصة بللعملالت  تتّبعب الادوي اسمح نظلم المعلوملت المتحلسباة 

 :الشك  الموالى فيهو موضح 
 

 يظل نظام المعلومات المحاسبية اليدو  فيمسار التدقيق  (:10)الشكل رقم

 
نظم المعلومات  ،كمل  الدان سعاد: ستافن أ موسكوف، ملرك   سماكن، ترجمةا إعتملد  البلتحث  إعداد: المصدر 

 .23، ص 3113، دار المراخ للنشر، الرالض،المحاسبية التخاذ القرارات مفاهيم وتطبيقات
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تستخر  منهل البالنلت  التىة و اقتصلدإلللعملالت ا صلاةات األُمستّندال إستالمبلسباة الدور  المتح أتحاث تبد  
الملفلت بغرض  فيبهل  تحتفلظاإلالدفلتر المتحلسباة، ثم السجالت و  فيالمتحلسباة التى اتم معللجتهل المللاة و 
تشتم  عملاة معللجة  الادويلسباة ظ  نظلم المتح فيالتقلرار المللاة، فالقوائم و  إعدادلاهل فامل بعد عند إالرجوع 

ثبلتالقاود و  إعدادعلى  بالنلت العملالت  إعدادثم  ستلذلى دفتر األإالاوماة العلمة، وترتحا  هذه القاود  فيهل ا 
في  يللمدقق الداخل فهو اسمحوضوح مسلر التدقاق ب تمازاالادوى  يللنظلم المتحلسبفمازان المراجعة للتحسلبلت، 

الاوماة المسج   في صفتحةالتتحداد رقم استطاع التحصو  على القاد و  ، أنصتحة عملاة ملبتدقاق  قالمه تحللة
 فيالسجالت مع قامتهل  فيمقلرنة قامة المباعلت )صلى للعملاة، مثال األ ُمستّندفاهل ومقلرنة البالنلت من واقع ال

ا لوضوح الخطوات الاوماة، ونظر     الاهل قادتحّ التى رُ  ستلذتحسلبلت األ أرصد ، وكذلك تدقاق صتحة (فواتار الباع
 .الادوى ةامسلر التدقاق بسهولة من خال  نظلم المعلوملت المتحلسب تتّبعأن ا الداخليالمتحلسباة استطاع المدقق 

 ثااألتحد على بللتعرف الداخليه اسمح للمدقق نّ أل ،أهم وسلئ  الرقلبة الوقلئاة وامث  مسلر التدقاق  
 بالنلت المتحلسباة بشك  اسمح له معللجة ال جماع مراتح  تتّبعمن خال   ،مؤسسةة التى قلمت بهل الاقتصلداإل

وبدون مسلر تدقاق جاد قد  ،المتحلسبينظلم المعلوملت  فيقد تتحدث  أخطلءأو  مخللفلتتالعب أو  أيّ  كشف
 ةاإقتصلد عملاة يّ مسلر التدقاق أل تتّبععند  الداخليوعلاه اجب على المدقق  ،خطلءهذه األ إكتشلفامكن  ال

 1:الذى اجب أن اشتم  على مل الىو  ،الضروراة للمؤسسة اتجراءاإلو لت من وجود دلا  للسالس تأكدأن ا
تحتى امكن تسجا  الجلنب المدان  العلم ستلذدفتر األ فياوضح الهدف من ك  تحسلب  يدلا  متحلسب -1
 .التحسلب الصتحاح فيالدائن لك  عملاة متحلسباة و 
 (الخ....المخزون إستالموص   ، أوامر الشراء،فواتار الباع) صلاةات األستّندمُ ال نواعوصف شلم  أل -2

عتملدو  عدادات الصتحاتحة إلجراءاإل، و تسجا  العملالت المتحلسباة في أسلسالمستخدمة ك  فيالبالنلت الوارد   ا 
 .اتُمستّندال
ة مث  تسجا  عملالت ّانمعالمؤسسة للقالم بوظلئف  فيالمخولة لموظ المسؤولالتو  وصف شلم  للسلطلت -3

تخلذو ، (الخ......النقداة، المرتبلت، ستالمواإلدفع الكعملالت المخزون، عملالت ) ةمعّانتحسلباة   ةإداراقرارات  ا 
   .(الخ......نتل زمة لقسم اإلئتملن لعما  جداد، شراء مواد أولاة الّ إو عدم منح أكقرار منح ) ةمعّان
وملت لنظلم المعل الاّلزمةالبالنلت ات و ُمستّندوتتحداد نوع ال المتحلسبيالدلا   دإعدا في سلوبهذا األ إتبلع إنّ   

 .مسلر التدقاق فيلى تتحسان كبار إاؤدى  تالمسؤولالو المتحلسباة وتوزاع السلطلت 

                                                 
 .271-217، مرجع سلبق، ص صسعاد الدان كمل  :سماكن، ترجمة   ملرك موسكوف، أ ستافن 1
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II- التشغا  في  نظلماقوم  (:على دفعات)التشغيل في مجموعات  ماظل نظ في الداخلي مسار التدقيق
على تجماع البالنلت المرتبطة ببعضهل في مجموعلت وتشغالهل في نهلاة فترات زمناة  (تعلى دفعل)مجموعلت 

 .معّانو عند بلوغ تحجم أة معّان
تحد الوسلئط، وعند تتحداث أعلى  لكترونيوفي هذا النظلم علد  مل تكون الملفلت مخزنة خلر  التحلسب اإل   

تغداة و  .خزان الرئاساة الموجود  في التحلسب هذان تتحو  بالنلت هذه الملفلت إلى وتحد  التأالملفلت اجب 
على ( المخرجلت)تملم التشغا  اتم تسجا  النتلئج إالمراد تشغالهل، وعند ( الدفعة)التحلسب ببالنلت المجموعة 

 .للملفلت أخرىعملاة تتحداث  إجراءالوساط المستخدم في التخزان ثم اتحفظ بعد ذلك لتحان التحلجة إلى 
ذا كلنت المعلوملت غار مطلوبة في إل في تحللة مل اكون منلسب   التشغا  في مجموعلت لمنظ أنّ ومن الواضح   

 .يأسلسعلم  التوقات غار  أنّ  أخرىالتحل ، بعبلر  
أمل بللنسبة لمسلر التدقاق في ظ  هذه النظم قراب الشبه إلى تحد كبار لمسلر التدقاق في ظ  النظم الادواة   

النلت امكن التعرف علاهل عن طراق الدفعة الواتحد ، وبللتللي التعرف على التغارات في عنلصر الب أنّ تحاث 
في تحدوث هذه التغارات واتمث  الفرق هنل في تجماع المعلمالت المللاة وتشغالهل  تالعملالت التي تسبب

  :همل جزأانمسلر التدقاق اتكون من  أنّ ، وعلاه امكن القو  (دفعة واتحد )كمجموعة 
 .مسلر التدقاق لتشغا  الدفعة ذاتهل -2            .داخ  الدفعة صلاةلبالنلت األمسلر التدقاق ل -1
 .داخ  مسلر التدقاق لتشغا  الدفعة صلاةاأل للبالنلتوامكن في هذه التحللة دمج مسلر التدقاق  
في هنلك عملالت باع على التحسلب كمل  أنّ على دفعلت، نفترض التشغا   نظلممسلر التدقاق في  تتّبعول  

 1 :الشك  الموالي
 

 في مجموعاتنظام التشغيل مسار التدقيق في ظل (: 11)الشكل رقم 
 

 تقارير وحسابات                                                             
 تجميعات وسيطة                                                

  فعةعولجت كد                         
 

 هاظتم حف     
 كدفعة      

 
 

Source: Gordon B. Davis, Computer and Information Processing, McGraw-Hill Inc, New York, 

1978, P340.  

                                                 
1
 Gordon B. Davis, Computer and Information Processing, Mc Graw-Hill Inc, New York, 1978, p340.    

 المستندات
 األصلية

 المبيعات

 حسابات المدينين

 تجميع
 الدفعة
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نان وتحسلبلت المباعلت، تحاث اتم تجماع صور فواتار اهل على ك  من تحسلبلت المدتتّبعفهذه العملالت امكن   
عطلئهلدفعة المباعلت في شك   المباعلت التي اتم  إنّ ، وكجزء من عملاة التشغا  ف"رقم الدفعة"ل اسمى رقم   وا 

ن تضلف الى تحسلب أتجماعهل في شك  دفعة تضلف الى مجموع المباعلت، وك  عملاة باع على تحدى امكن 
 .الخلص بللعمالء ستلذاأل
لعملالت الباع تحتى تجماع الدفعة وذلك  صلاةت األاُمستّندمن ال اء  ابتداوامكن تتحداد مسلر التدقاق ومتلبعته   
المباعلت أاضل  تتّبعالمباعلت التي تم تسجالهل في تحسلب المباعلت، وامكن  إجملليهل تحتى تتّبع ثم" برقم الدفعة"

 تتّبعالعكسي في عملاة ال جراءعن طراق الدفعة تحتى قاد المباعلت في الملف التفصالي لتحسلبلت المدانان، واإل
ن ابدأ مسلر التدقاق من تحسلبلت المباعلت وتحسلبلت المدانان الى تجماع الدفعة أامكن ( الخلف لألملممن )

 . للعملالت صلاةات األُمستّندتحتى ال
III-  لكترونياإل  ظل نظام المعلومات المحاسبية فيالداخلي مسار التدقيق: 
القاد  إعداداكون غار مرئى تحاث اتم  النلتبمعللجة الل لياآلالتحلسب  إستخدامتحللة  فيمسلر التدقاق  إنّ   
ثبلتو   تتّبع فيلى صعوبة إداخ  التحلسب، ممل اؤدى  رصد وتحسلب األ ستلذلى دفتر األإالاوماة وترتحاله  في ها 

 .عدد من المخلفلت أو التزوار إتحتمل  وجود وبللتللية، معّانمسلر التدقاق لعملاة متحلسباة 
 :اق الداخلي في نظلم المعلوملت المتحلسبي اإللكترونيوالشك  الموالي اوضح مسلر التدق  
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 لكترونيال  ةمسار التدقيق في نظام المعلومات المحاسبي(: 12) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source: James O. Hicks, Wayne E. Leininger, Accounting Information Systems, West Publishing Co, Minnesota, 1986, p168.  

 إدارةملف وقائع 
 قاعدة البيانات

ملف امكانات 
 لنظامادارة إ

 

 ـر قاعــدة البيــاناتمدي
 قـار التدقيـمس

 

اناتـد البيـقواع  

 

 

 

 

 

 نظام ادارة قاعدة البيانات

 

 المحاسبي

 التشغيل

 البيانات لغة وصف
 البياناتبببببالب

 تداول البياناتلغة 

 ستعالماإللغة 

 نظام 
 التشغيل

 

 مخرجات 
 النظام
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وصف البيانات، للغة  إستخداميربط بينها من عالقات ب يتم توصيف البيانات وما (12) من خالل الشكل رقم  
ل و اجانب لغة تد إلىفيع اللغات ذات المستوى الر  إحدى إستخدامبكما يتم التعامل مع البيانات المخزونة 

قاعدة البيانات، ويتولى مدير  إدارةسم نظام إا البيانات مع   لاو تد، ويطلق على لغة وصف البيانات ولغة البيانات
تماسك قاعدة البيانات  إستعادةعن عمل موظفيها وعن  ل  و على القاعدة ويكون مسؤ  شرافاإلقاعدة البيانات 

تنظيم قاعدة البيانات كلما دعت  إعادة علىأيضا  ل  و ، ويكون مسؤ تشغيلها فيخطأ  أوفشل  أي  ثر إلى ع
 .هيكل البيانات بها أوحجمها  فيالنظر  إعادة إلىالحاجة 

وهما مهمان  لكترونيهناك نوعين من السجالت مرتبطين بالنظام اإل أن  ، سنجد السابقالشكل  إلىوبالرجوع   
يمكن و ، هذا النظام في( مسار البيانات)للتدقيق  مادييمثالن المسار ال همان  ألبصفة خاصة الداخلي للمدقق 
 1: يلي يماف بإيجازتعريفهما 

مثل هذا الملف مسار تدقيق العمليات، وتقدم معظم نظم التشغيل ي   :النظام إدارةات إمكانملف  :لوالنوع ال  -1
مسار العمليات لفترة فيما يتعلق ب أماتنفيذ النظام،  أثناءالتى تتم  حدا سجل شامل لأل إلنشاءتسهيالت  الحديثة
، وكان يتطلب ةغير واضح تانطبيعة هذا المسار ك ن  أمن قبل المدققين ألنهم وجدوا  مال  ه  م  يكون طويلة 
ه إن  هذا الملف كمصدر لمسار تدقيق العمليات ف إستخدامرغم من المهارة عالية من جانب المدققين، فب هإستخدام

 :فيما يلىكذلك يمكن أن يستخدم 
من خالل  ما تعلقة بصفةحساب الوقت المطلوب لتخزين البيانات الم يةإمكانيتيح هذا الملف  :دا التقييم  -أ

 خرا اإلو  دخالات اإلبعض قنو  التى تسببها اتختناقاإلن أيضا كما يبي   برنامج التطبيقات وبرامج الخدمات،
 .اتختناقاإل أسباب زالةإضمان كفاءة التشغيل من خالل  وبالتالي

 إذا ه لبنود البيانات فمثال  تشوي أوتلف  أي  قاعدة البيانات من  فيتمام وتكامل البيانات المخزونة إحماية  -ب
هذا  ستخرا إه يتم تسجيل هذا الحد  ويمكن إن  النهايات الطرفية كلمة سر خاطئة، ف يأدخل أحد مستخدم

 .هذه العمليات مسار تتبُّع يةإمكانتتيح  وبالتالي جهزةوظائف األ فيعطل  أي  من الملف وكذلك تسجيل  الخطأ
مسار تدقيق  إستخداملكيفية  العناية الكافية إعطاءوالمدقق  رةداالحالت يجب على كل من اإلفي كل و  

 .العمليات
 ،المحاسبييمثل هذا الملف مسار التدقيق  :قاعدة البيانات إدارةنظام ( أدا )ملف وقائع : النوع الثانى -2

هذا الملف  ويعتبر ،البيانات داخل قاعدة البيانات( عناصر)ن هذا المسار تأثير العمليات على مفردات ويبي  
  ة،ــيـالتاريخ دا ــحاأل عــتتبُّ  ةــيإمكانق ـقــح للمدــلف يتيــهذا الم إن  ــف يــتالــوبال ديةـــم التقليـــالنظ يــفات ـــة اليوميــبمثاب

                                                 
1
 For Further Information see:   

    - James Martin, Computer Data Base organization, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977, p686 

    - J.H.Renau, Auditing in Data Base Environment, The Journal of Accountancy, volume 144, USA, December 

1977, pp59-65. 
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قواعد  فيوتأثيرها على عناصر البيانات  خطاءعلى أرصدة الحسابات، وفحص األ حدا وتأثير هذه األ
 .البيانات

يكون  هإن  جد فو ن   ا  ، و يا غير مرئسابقة الذكر يكون مسار   مسار التدقيق من خالل الملفات أن  لجدير بالذكر وا   
الداخلي عين المدقق ت   التيالبيانات  إختيار فيبرامج النظام، وتظهر المشكلة  يشكل مألوف فقط لمخطط في

التدقيق  فيوجود أدوات ووسائل جديدة  ، لذلك يجبمنطقيشكل  فيوتقديم هذه البيانات  ثباتعلى أدلة اإل
 . المدققينمتعارف عليه بين المحاسبين و  يطقشكل من إلى ماديمن شكلها ال ثباتلتحويل أدلة اإل

 
 دور نظام المعلومات المحاسبية في مراحل التدقيق الداخلي: نيالمطلب الثا

، الداخلي عملية التدقيق مراحل من دةعدي في مراحلالمحاسبية  المعلومات يستخدمأن  الداخلي يمكن للمدقق
 تماما  و تنفيذ ل هاإستخدام إلى ضافة، باإلعمل الميدانيعملية وخالل مرحلة الالمرحلة تخطيط  بداية منوذلك 

 .الداخلي عملية التدقيق
 
 :الداخلي في مرحلة التخطيط لعملية التدقيقالمحاسبية  المعلومات إستخدام :الأو 

لمساعدته  الداخلي في مرحلة التخطيط لعملية التدقيق المحاسبية المعلومات تخدامإسبالداخلي يقوم المدقق 
 :إلىالتدقيق التي سينفذها، ويهدف في هذه المرحلة  أعمالعلى تحديد طبيعة وتوقيت 

I-  الهاو تز ي تال نشطةواألفهم مجال الجهة محل التدقيق.         
II- ستمراراإلعلى  مؤسسةتقدير قدرة ال. 

III- واإلشارة إليها مؤسسةالممكنة في القوائم المالية لل خطاءاأل إكتشاف. 

والرقابة  يةنظام المعلومات المحاسب فهم ونيالداخل ونالمدققحتى يستطيع و  حيانه في بعض األأن  إل     
ات جراءاإلجانب  إلى ةإضافي اتإجراءبالقيام الداخلي التشريعات والقواعد من المدقق و الظروف تتطلب  الداخلية،
 1 :ن يعمل علىأعلى المدقق ، لذلك معايير التدقيق فيالمذكورة 

 .ةفع البطريقة كافية لتخطيط وتطوير منهجية تدقيق  يةنظام الرقابة الداخلو  يةفهم نظام المعلومات المحاسب -1
هذه يل مستوى ضمان تقلات التدقيق لإجراءالحكم المهني لتقييم مكونات مخاطر التدقيق وتصميم  إستخدام -2

 .لمستوى مقبو  وذالمخاطر ليصبح 
المعلومات نظام ل المحددة والقوانين اتجراءاإل ،تلك السياساتبفهم معنيين الداخليين المدققين  أن  كما   

بهذين لجوانب المرتبطة فهم اف ،القوائم الماليةحول  تأكيداتجل تقديم أمن م الرقابة الداخلية اونظ ةالمحاسبي
 :على الداخلي جانب تقييم المخاطر يساعد المدقق إلىا مع   النظامين

                                                 
1
 The Accountancy Foundation Limited, Accounting and internal control Systems and Audit Risk Assessments, 

http: //www.accountancyfoundation.com/terms, UK, March 1995, pp02-04.  
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 .لتحضير القوائم المالية أساسك يةالمحاسبالمعلومات نظام  ءةتقييم مدى كفا -أ
 .القوائم المالية فيالمحتملة التى قد تحد   خطاءالتعرف على األ -ب
   .خطاءالعوامل التي تؤثر على مخاطر األ عتباراإل فيخذ األ - 
  .الداخلي تدقيقلل مالئم إجراءيم تصم -د
بيئة الرقابة القوية تزيد من فات الرقابة، إجراءمن تقييم مدى كفاءة الداخلي تمكن المدقق  بيئة الرقابةفهم  وأن     

ختبار و ئم المالية القوا عدادإل أساسعن مدى كفاية النظام ك يئتقييم مبد إعداد مننه مك  ، كما ت  هااتإجراءكفاءة   اتا 
 .تفصيليةال اتجراءواإلابة المطلوبة الرق
 المعلومات نظامفهم على للحصول  نييالداخل نيقالتي يقوم بها المدق اتجراءطبيعة وتوقيت اإل وأن     

 1 :مثل أخرى عوامل وفق تحددت يةالمحاسب
 .              نوع الرقابة الداخلية المطبقة *    .تقييم المخاطر *.       مؤسسةال عملياتحجم ومدى تعقيد  *
 .ات الخاصة بالرقابة الداخلية للمؤسسةالم ستندطبيعة بعض  *   .لمؤسسةل اآلليمدى تعقيد نظام الحاسب  *
جانب  إلىخالل الخبرات السابقة من  يةالمحاسبالمعلومات نظام على فهم  نييحصل المدقق ما اغالب  و    
 :رورة عن طريقعند الض لمؤسسةا ة المتعلقة بنظامخير ات األتحديثال
شارة المناسبة من المشرفين والموظفين من مختلف المستويات التنظيمية داخل المؤسسة، مع اإل اتستفسار اإل -
 .فيالوصف الوظيو  ،وصف النظام ،مثل دليل السياسات وسائلال إلى
 .بيةالمحاسالمعلومات نظام  ها تشغيلمن خالل يتم ات والسجالت التىالم ستندالتحقق من  -
 ونالمؤد ونالموظف المحاسبية، ذلك وظيفة نظام المعلومات فيوعمليات المؤسسة، بما  أنشطةمراقبة  -
 .ات الرقابة وطبيعة معالجة العمليات الحسابيةجراءإل
المعلومات نظام فهم توثيق و  علىالحصول  الداخلي فعلى المدقق يضا عندما يتم التخطيط لعملية التدقيق،أ  

من التعرف  أيضا هي مك نو المالئمة،  يحدد منهجية التدقيق يبطريقة كافية لكالداخلية لرقابة وبيئة ا يةالمحاسب
 :تيوفهم اآل

   عمليات المؤسسة فيالبنود الرئيسية للمعامالت.             
  كيف بدأت هذه المعامالت. 
   القوائم المالية للبنود المحتواة فيات الداعمة الم ستندالسجالت المحاسبية الهامة، الحسابات و. 
   دراجها إ لتي تما حدا المعامالت الهامة وغيرها من األمن  التقارير المالية والمحاسبية بداية   إعدادعملية

 .بالقوائم المالية
                                                 

1
 The Accountancy Foundation Limited, Op cit, pp04-06. 
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 :الداخلي عملية التدقيق أثنا المحاسبية  المعلومات إستخدام :ثانيا

من خالل الخطوات التي يقوم  الداخلي التدقيق مليةع أثناء المحاسبية المعلومات إستخدام أهمية إبرازيمكن   
 . مرحلة العمل الميداني أثناءبها المدقق الداخلي 

I- بالمؤسسة م الرقابة الداخلية المطبقاالتدقيق الداخلي في تقييم وتحسين نظ مساهمة: 
، لهَّا صليةحد األدوار األأ على المطبق م الرقابة الداخليةايتمثل دور التدقيق الداخلي في تقديم تأكيد عن نظ  

ية فع الوتقييم مدى كفاءة و  ، إختبارنشاط التدقيق الداخلي منذ بداية ظهوره في المؤسسات بفحص إرتبط حي  
 هدافألا يقتحق مساهمة نظام المعلومات المحاسبية في من مدى التأكدوذلك بهدف  ،م الرقابة المطبقانظ

كتشافو ، المطلوبة منه قتراحو غرات إن وجدت، جه الضعف والثأو  ا   اتإقتراحلمعالجتها، ومتابعة  ةال زمالالحلول  ا 
  1.تأكد من تنفيذهالاإلصالح ل

 المعلوماتستخدمت للحصول على فهم أ  ات التى جراءتلك اإل أن  ب الداخلي المدقق حالة إستنتا  فيو   
المتعلقة  اتجراءاإلو للسياسات  فع الل الق حول التشغييضا بأدلة تدقيأ زودته قد يةونظام الرقابة الداخل بيةالمحاس
ن  و ) المتوفرة لديهدلة فقد يستخدم األ القوائم المالية،حول تأكيدات الببعض  أدلة  بعضب يستعين( لم تكن كافية ا 
 2:الرقابة على إختبارقد يتضمن و  ،يةفع البكفاءة و  القيام بعمله في هالمناسبة، لتساعد أخرىتدقيق 

 .ومراقبة لوظائف الرقابة الداخلية ةتوكيدي اتإستفسار  -1
 ،الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح أن  ات المؤيدة للرقابة للحصول على أدلة تدقيق بالم ستندالتحقق من  -2

 .التسويات تم الموافقة عليها أن  ها و برح ص  التي  لتحقق من العمليات الحسابيةعلى سبيل المثال ا
 بعض المشاكل عالجةية مفحول كي لإلطالع، على سبيل المثال دارةمجلس اإل اتإجتماع تقاريرفحص  -3

 .حول ذلكالمتخذة  التصحيحية اتجراءواإلالمالية 
بشكل  ات الرقابية، على سبيل المثال تسويات الحسابات البنكية، للتأكد من عملهماجراءاإل أداء إعادة -4

 .صحيح من قبل المؤسسة
جزء ا مهما من نظام الرقابة الداخلية فهي تقع على قمة هذا النظام، كما  خليتعتبر وظيفة التدقيق الدا وعليه  
وكذا تقديمها للخدمات  داريةدورها تغير من التركيز فقط على الجوانب المالية لتشمل أيضا الجوانب اإل أن  
م الرقابة الداخلية نظاو  بيةالمحاس المعلومات نظام، فرأي مدير التدقيق الداخلي حول كفاية وفاعلية ةيستشار اإل

ولعل أهمها قانون  عمالأصبح مهما وشائعا خصوصا مع المستجدات التي ظهرت في بيئة األ
(2002(Sarbanes-Oxley Act ofمــن 2410م ـــار رقــالمعي) ليــق الداخــة للتدقيــر الدوليــاييــلمعور اــ، وتط  

                                                 
، 2002، مصر، 01، مجلة البحو  التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، العدد المراجعة الداخلية وانهيار الرأسمالية الماليةصالح عطية،  أحمد 1

 .11ص
2
 The Accountancy Foundation Limited, Op cit, p08.  
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  1:وبوضوح العناصر التالية يشملخلي يجب أن رأي المدقق الدا أن  والتي نصت على ( معايير اإلبالغ
     . هاإستخداملتقييم وكيفية معايير ا -أ

 .المجال الذي يشمله رأي المدقق الداخلي -ب
 . من الذي يتولى المسؤولية عن إنشاء وصيانة نظام الرقابة الداخلية - 
 .المجالت الخاصة التي شملها رأي المدقق الداخلي -د
 .ا بمعلومات كافية ومفيدة ووثيقة الصلة وموثوق بهاوم  أن يكون مدع -هـ
  2:والتي من شأنها تحقيق المنافع التالية  
والتقارير التي تعدها تتم بصفة مستمرة ، التقييم، التوصيات أن  راقبة، حي  في عملية الم يةستمرار اإلضمان  *

من تنفيذ  دارةاإل ي مك ن ستمراراإلن خالل السنة، مما يحقق الشعور بالراحة لدى أصحاب المصلحة، كما أ
 .اإلصالحات والتحسينات في الوقت المالئم

ات واللوائح الداخلية جراءبالسياسات واإل لتزامالمساهمة في ضمان جودة التنظيم، فتتضمن جودة العمليات اإل *
 لتزامابي هام في ضمان اإلة، وللمدققين الداخليين دور رقفع الو  يةإقتصاده بطريقة هدافالتنظيم أل إنجازلضمان 
 .ات واللوائح الداخليةجراءبتلك اإل

 دارة، اإلدارةيعتبر المدققون الداخلون في موقع فريد يمكنهم من تزويد مجلس اإلو  ،ةيستشار اإلتقديم الخدمات  *
 .التقييم والتوصياتو العليا، لجنة التدقيق، المدقق الخارجي وأصحاب المصالح بالتحليالت الضرورية، 

II- مساهمة التدقيق الداخلي في تطبيق حوكمة المؤسسات: 
من خالل نظام المعلومات المحاسبية يجب  المؤسسات حوكمة تطبيق في الداخلي التدقيق قبل التطرق لدور  

 :تياآلكتحديد مفهوم لهذا المصطلح ويمكن تعريف الحوكمة 
  :مفهوم الحوكمة -1
وكمة مستحد  في قاموس اللغة العربية، وهو ما يطلق عليه النعت يعتبر لفظ الح: تعريف الحوكمة لغويا -أ

كم بكل ما تعني هذه الكلمة من  نضباطاإلفي اللغة، فهو لفظ مستمد من الحكومة، وهو ما يعني  والسيطرة والح 
  3:لفظ الحوكمة يتضمن العديد من الجوانب منها إن  وعليه ف ،معاني

 .رشادما تقتضيه من التوجيه واإل: الِحكمة *
                                                 

1
 The Institute Of Internal Auditors, Practical Considerations Regarding Internal Auditing Expressing an Opinion 

on Internal Control, http://www.iia.nl/sitefiles/pdf/internal_audit_opinions_06-10-2005_final_ls.pdf, USA, 10 June 

2005, p03.  
مجلة كلية التجارة للبحو   ،-دراسة تطبيقية –العوامل المحددة لجودة المراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات  عيسى، محمد كامل سمير 2

 .09ص ،2002يناير مصر، ،01العدد المجلد الخامس واألربعون، العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، 
 .00ص ،مرجع سابق، أشرف حنا ميخائيل 3
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 .بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في السلوك موروما يقتضيه من السيطرة على األ: اُلحكم *
 .وتالعبها بمصالح المساهمين دارةسلطة اإل إنحرافا للعدالة خاصة عند طلب  : التحاكم *
لىمرجعيات أخالقيه وثقافيه و  إلىوما يقتضيه من الرجوع : حتكاماإل * عليها من خالل خبرات تم الحصول  ا 

 .تجارب سابقة
عن وجهة  تعريفالمقدمة لهذا المصطلح، بحي  يدل كل  ريفاتعددت التع :صطالحاإتعريف الحوكمة  -ب

 :النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف، من أهمها
النظام الذي يوجه : "اهأن  حوكمة المؤسسات ب (OECD)ي والتنمية قتصاداإل التعاونمؤسسة  عرفت *

المؤسسة، حي  يصف ويوزع الحقوق والواجبات بين مختلف األطراف في المؤسسات مثل  أعمال ويضبط
القرارات  تخاذإل ةال زمالات جراءن وذوي العالقة ويضع القواعد واإلو العليا، المساهم دارة، اإلدارةمجلس اإل

سس المتابعة لتقييم ومراقبة لتحقيقها وأ ةال زمالات ستراتيجيواإل هدافالخاصة بشؤون المؤسسة، كما يضع األ
 هدافالتنفيذية للمؤسسة لمتابعة األ دارة، اإلدارة، كما ينبغي أن يوفر المفهوم الحوافز المالئمة لمجلس اإلداءاأل

ة والتي يتسنى عن طريقها فع العلى تيسيرها للمتابعة ال ةو عالالتي تتفق مع مصالح المؤسسة والمساهمين فيها، 
  1."كفاءة أكثرمواردها بصورة  إستخدامتشجيع المؤسسات على 

المطبقة من خالل المؤسسة، و  ات الموضوعةستراتيجيعبارة عن مجموعة من اإل ": تعرف الحوكمة كذلكو  *
 2:المؤسسة والمتعلقة بما يلي أهدافوالمصممة لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق 

 .     ا المؤسسةمة التقارير المالية التي تعدهءمدى شفافية ومال -
 .بالقوانين والتشريعات لتزاممدى اإل -
ضافةمدى زيادة ثروة حملة األسهم و  -          . قيمة للمؤسسة ا 
 ."المخاطر إدارةية فع ال -

: من خالل هذه التعاريف لهذا المصطلح الذي فرض نفسه وتعددت تعاريفه يمكن وضع تعريف موحد للحوكمة   
لحد من القصور في التسيير والسيطرة على ذلك برشادة، عن طريق توسيع التسيير ل محتكاا  فهي حكم وتحكم و 

بالقوانين والمعايير وهذا يعمل  لتزاماإل، وتعميق ثقافة فرادمن آراء كل األ ستفادةلإلباإلشراك وتفضيل الالمركزية 
لمخاطر التي تواجه المؤسسة، بما ا دارةإل فع التوافر نظام  إلى، بدوره يؤدي فع العلى توافر نظام رقابة داخلية 

 .المؤسسة وقيمتها على المدى البعيد أرباحالمرجوة وتعظيم  هدافيحقق األ
                                                 

1 Organisation For Economic Co-Operation And Development, OECD Principles of Corporate Governance,  

http://www.oecd.org , Paris, 2004, p17. 
2 Robert Hirth, Corporate Governance: A primer, The Present & Some Predictions, Protiviti independent risk 

consulting, www. Protiviti. com, USA, 2005, p03. 

http://www.oecd.org/
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أحد األطراف  هإعتبار بدوره  أداءالتدقيق الداخلي بيقوم : التدقيق الداخلي في تطبيق حوكمة المؤسسات دور -2
  1:ينإتجاهالرئيسية المسؤولة عن دعم الحوكمة من خالل 

التنفيذية وهي من األطراف الداخلية المسؤولة  دارةولجنة التدقيق واإل دارةمساعدة مجلس اإل: لوال  تجا إل ا -أ
في المواضيع المختلفة  اتستشار اإلدورها بفاعلية من خالل تقديم خدمات  أداءعن تنفيذ الحوكمة وقواعدها في 

 .للتشغيل
مون وظيفته في متابعة وتحليل وتقييم المخاطر المرتبطة القيام بدوره الذي يتفق مع مض: الثاني تجا اإل  -ب

بالتنظيم والرقابة المالئمة لمواجهتها، والتقرير عن ذلك من خالل تقديم خدمات التأكيد والضمان في المجالت 
 .المختلفة

 دارةاإل إلى هاوظيفة التدقيق الداخلي تساهم في دعم الحوكمة من خالل التقارير والتوصيات التي تقدم أن  كما   
  2:التالية مورالعليا باأل دارةاإل إلىالتدقيق حي  تتعلق التوصيات المقدمة  العليا ولجنة

 .التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية وتقديم التقارير المناسبة بخصوصها *
 .      نظام الرقابة الداخليةنظام المعلومات المحاسبية و المساهمة في تصميم  *
   .داريةات اإلجراءكفاءة العمليات واإلتقييم  *
 .تالفهاإتحليل المخاطر وتقديم التأكيدات بخصوص  *
 .تسهيل قيام األطراف المختلفة بالتقييم الذاتي للمخاطر ونظم الرقابة *
توصيات مالئمة لتحسين  يشملنشاط التدقيق الداخلي يِجب أن  أن   إلىوتشير معايير التدقيق الداخلي   

 :وذلك من خالل النقاط التاليةالحوكمة 
 .   الترويج لألخالق والقيم المالئمة ضمن المؤسسة -
 .فع الالتنظيمي ال داءضمان األ -
 .الجهات المناسبة في المؤسسة إلىية فع الإيصال المعلومات بخصوص المخاطر والرقابة ب -
لتدقيق والمدققين الخارجيين والداخليين ولجنة ا دارةتواصل المعلومات بين مجلس اإل ضمانق النشاطات و يتنس -

 .العليا دارةواإل
معايير التدقيق الداخلي الحديثة دور التدقيق الداخلي في الحوكمة وذلك من خالل معيار  لتاو تنوقد    
 ار ــص معيــ، حي  نداءر األـضمن معايي" لـة العمـطبيع( "2100)م ـار رقــع للمعيــ، والتاب(2110)رقم " ةــالحوكم"

                                                 
1

ة ، مجلنموذج مقترح إلدارة وتقييم أدا  وظيفة المراجعة الداخلية في ضو  توجهاتها المعاصرة بالتطبيق على البنوك التجاريةعبد اللطيف محمد خليل،  
 .410، ص2003يوليو مصر، ، 01العدد  المجلد الخامس والعشرون، ،البحو  التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق

2
 Dana Hermanson, Larry Rittenberg, Internal Audit And Organizational Governance, The Institute of Internal 

Auditors Research Foundation, Florida-USA-, 2003, p32. 
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يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم وعمل توصيات مالئمة لتحسين عملية الحوكمة  ،".هأن  الحوكمة ب
  1:، وذلك من خالل القيام باآلتي"بالمؤسسة

  الدور التأكيدي : 
 هدافيجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم تصميم وتنفيذ فاعلية األخالقيات بالمؤسسة والمرتبطة باأل 

 .نشطةمج واألوالبرا
  كانت المعلومات المتوفرة عن حوكمة الشركات تساند وتدعم  إذايجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم ما
 .المؤسسة أهدافات و ستراتيجيإ
   يستشار اإلالدور: 
  العامة  هدافتسقة مع القيم واألتوافقة وم  م   للتدقيق الداخلي ةيستشار اإلمهام ال أهدافيجب أن تكون

 .ةللمؤسس
III-  مخاطر إدارة في الداخلي التدقيق قبل التطرق لدور :مخاطر المؤسسة إدارةمساهمة التدقيق الداخلي في 

 .على نظام المعلومات المحاسبية يجب تحديد مفهوم لهذا المصطلح عتمادباإلالمؤسسة 
كون يشأنها أن من  أحدا  أولحدو  ظروف  إحتمال، فهي التأكدهي حالة من عدم : " ف المخاطريتعر  -1
جة يعن النت إختالفحدو   أي  ربح،  أوحدو  خسارة  يةإمكانشمل ذلك يالمؤسسة، و  أهدافر على يتأث لهَّا

وقوع الحد  المسبب للخطر،  إحتمالن هما، يرتبط تحقق الخطر وحدوثه بعنصر ي، و لهَّاالمخطط  أوالمرجوة 
  2". العواقب التي سترتب على وقوع هذا الحد أو ثارواآل
جة تذبذب ينت لهَّار مخطط ير متوقعة وغيخسائر غ إلىالتعرض  إحتمال: "هاأن  المخاطر على  ترفكما ع    

األرقام  إنحرافوهي تمثل ( ن العائد الفعلي والعائد المتوقعيب ختالفاإل) معي ن إستثمار العائد المتوقع على
 3 ."المتنبأ بها أوة عن األرقام المتوقعة يالفعل
 مع للتعامل علمي مدخل أو منهج لىع عبارة:"هاأن  ب المخاطر إدارة تعريف يمكن: المخاطر ارةإدمفهوم  -2

 يةإمكانتقلل  أن شأنها من اتإجراء وتنفيذ وتصميم المحتملة العارضة الخسائر توقع طريق عن المخاطر البحتة
  4."األدنى الحد إلى تقعقد   التي للخسائر المالي األثر أو الخسارة حدو 

                                                 
1
 Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing, op.cit, 

p11.     
2
 Cooper. Dale, Grey. Stephen, Raymond. Geoffrey, Walker. Phil, Project Risk Management Guidance, John Wiley 

& Sons, USA, 2005, p03 
3
 Dorfman, Mark S, Introduction to Risk Management and Insurance, 6

th
 ED, Prentice Hall, Prentice-Hall 

International Inc, New Jersey, USA,1998, p15. 
4

 51.، ص2007درية، ، الدار الجامعية، اإلسكن(مصارف -شركات -إدارات -أفراد)إدارة المخاطر طارق عبد العال حماد،   
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 فهي مؤسسة، ي  أل ةستراتيجياإل دارةاإل في يساساأل الجزء" :(IRM) المخاطر إدارة معهد عرفها كما  
 المزايا تحقيق المصاحبة ألنشطتها، بهدف األخطار لمواجهة منظم بشكل المؤسسات تتبعها التي اتجراءاإل

  1 ".نشاط كل محفظة ومن نشاط كل من المستدامة
بوضع  ؤسسةالم إدارةها عملية يقوم من خاللها القائمين على أن  المخاطر ب رةإداومما سبق يمكن تعريف   

ها ثار آأنشطتها المختلفة، ومن ثم قياسها وتقييم  أعماللتحديد المخاطر المحيطة ب ةال زمالات جراءالسياسات واإل
العليا  دارةمقبول من قبل اإلال مستوىال إلىها ثار آالتقليل من  أومنها  من خالل الحد   لهَّا هستجابالمالية، واإل
 .دارةومجلس اإل

 :تتمثل هذه المخاطر فيما يلي: مخاطر التدقيق -3
 2: يمكن تحديد مخاطر التدقيق من خالل مصدرها وتتمثل في اآلتى: مصادر خطر التدقيق -أ

لنوع من الخطر إل القوائم المالية ول يستطيع المدقق التحكم في هذا ا إعدادمرحلة  هو: ول للخطرالمصدر ال * 
 :  قرر التخلي عن القيام بعملية التدقيق، وهناك محددين لهذا النوع من الخطر إذا
مادي قد يكون عن طريق تعظيم كبر عائد أي للمؤسسة هو الحصول على ساسالهدف األ إن  : المؤسسة إدارة -

لقوائم المالية في الشكل الذي ترغب فيه ، حي  هذا كله يتطلب تقديم الهَّاالربح أو تعظيم القيمة السوقية  صافي
 .دارةاإل
لى حد كبير إيعتمد مدى صحة أو عدم صحة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية : نظام الرقابة الداخلية -

كبيرة لفحص هذا النظام قبل القيام بعملية  أهميةعطي المدقق ي   إن  على نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة، لذا ف
وبالطبع قد يكون للمدقق تأثير غير مباشر على نظام الرقابة الداخلية وذلك من خالل كتابة ما يراه عن التدقيق، 

 .دارةية النظام في توصياته لإلفع المدى سالمة و 
الجوهرية من قبل المدقق والتي تمت في مرحلة  خطاءاأل إكتشاففيتمثل في عدم  :المصدر الثاني للخطر* 

 :، ويستطيع المدقق التحكم في هذا النوع من الخطر وهو يشمل نوعينالقوائم المالية إعداد
 إكتشافنظام العينات وهذا الخطر يعني فشل المدقق في  إستخدامهو الخطر الناتج عن  :النوع الول -
ل تمثل المجتمع الذي سحبت منه، في هذه الحالة  هاإختيار العينة التي تم  أن  الجوهرية، وهذا يعني  خطاءاأل
 .هاإختيار ستطيع المدقق التحكم في هذا الخطر وذلك بزيادة حجم العينة التي تم ي
هذا النوع من الخطر يمكن أن  أن   أي  أسلوب العينات،  إستخدامفهو الخطر الغير ناتج عن : النوع الثاني -

 :طرمن المجتمع المراد فحصه، ومن أمثلة هذا النوع من الخ %100يوجد حتى إذا قام المدقق بفحص 

                                                 
1
 The Institute Of Risk Management, "A Risk Management Standards", IRM, London, 2002, p02. 

  . 508-502، ص ص6891، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، مراجعة الحساباتسماعيل، إزكريا محمد الصادق  2
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  ل يتناسب مع الهدف من الفحصالذي  ات التدقيقإجراءقيام المدقق بتصميم نظام. 
  كعينة للمجتمع المراد فحصه هاإختيار ات التي تم الم ستندالمدقق لخطأ جوهري في  إكتشافعدم. 
  و غير متعمد في العدأهناك خطأ حسابي متعمد  أن   إكتشافقيام المدقق بفحص عناصر المخزون وعدم. 
 يام المدقق بإرسال طلب لمصادقات للمدينين وكانت الردود غير صادقةق. 
 حول امناسب   غير رأي ا المدقق إبداء في المخاطر هذه تكمن :المالية البيانات مستوى على تدقيقال مخاطر -ب

 1:هي المخاطر من أنواع ثالثة إلى البيانات تلك وتتعرض جوهرية أخطاء تتضمن والتي المالية البيانات
 عمليات مجموعة أو حساب في تلفيق وجود إحتمال على المبنية المخاطر هي (:ضمنية) ةاّلزمم مخاطر *

 .ؤسسةالم إدارة قبل من المحاسبي النظام تطبيق عن ناتجة وهي المالية القوائم على يؤثر مادي خطأ إلى تؤدي

 رصيد في مادي خطأ عن حينه وفي حياناأل بعض في الكشف عدم عن الناتجة المخاطر هي :الرقابة مخاطر *

و كشفه في الوقت المناسب من خالل أمنعه  يةإمكاندون أن تتوافر  مجموعة من المعامالت أو الحسابات أحد
 . ات الرقابة الداخليةإجراء

و أالمادية الموجودة في أرصدة الحسابات  خطاءاأل إكتشافتتمثل في عدم القدرة على : كتشافاإل  مخاطر *
 .بها ات التدقيق التي يقوم المدققإجراءو جماعية وذلك من خالل أن المعامالت بصورة فردية مجموعة م

عملية المخاطر تعمل  أن  عتبر الحصول على تأكيدات بي  : مخاطر المؤسسة إدارةدور التدقيق الداخلي في  -4
ة من أهم المتطلبات الرئيسية واحد ،مستوى مقبول إلىالمخاطر الرئيسية الهامة قد تم إدارتها  أن  ية، و فع الب

 أوالتدقيق الداخلي يعد  أن  ، ويمكن الحصول على تلك التأكيدات من عدة مصادر مختلفة، غير دارةلمجلس اإل
تلك الخدمات، حي  يستطيع التدقيق  داءبه أل ةستعاناإلالمستخدم، والذي يتم  يربما يكون المصدر الرئيس

هذا ويتضح  ،2مخاطر المؤسسة إدارةفي  فع الأن يساهم بدور  يستشار واإلالداخلي من خالل دوره التأكيدي 
  3:من خالل ما يليدور ال
 :يتمثل في ما يلي :الدور التأكيدي -أ

م المعلومات ايجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم المخاطر الهامة التي تواجه المؤسسة والمتعلقة بنظ *
 :ؤسسة، ويشمل ذلك تقييم ما يليوالعمليات والحوكمة داخل المالمحاسبية 

                                                 
، مجلة جامعة القدس المفتوحة 111 لية في تخفيض مخاطر التدقيق وفقا لمعيار التدقيق الدوليدور االجرا ات التحليسهيل ابو ميالة، سعيد زباينة،  1

  .594،  ص5061ول ، فلسطين، تشرين األ16لألبحا  والدراسات، جامعة القدس، الجزء الثاني، العدد 

دارة المخاطر في مفهوم الحوكمةعبد الحميد عبد المنعم عقدة،  2 لعلمي الخامس، حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية واإلدارية ، الملتقى االمراجعة وا 
  .11، ص2000سبتمبر  10-02مصر، والقتصادية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، 

3
 Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing, op.cit, 

pp11-12.  
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    .موثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية *
         . فاعلية وكفاءة العمليات والبرامج بالمؤسسة *
           .حماية األصول *
 .ات والعقودجراءواللوائح واإل نظمةالتقيد بالقوانين واأل *
حتيالو حدو  غش  يةمالإحتيجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم  * المخاطر  إدارة، وكيفية قيام المؤسسة با 

 .المترتبة على الغش
 :اآلتيويتمثل في  :يستشار اإلالدور  -ب
للتدقيق الداخلي يجب على المدققين الداخليين مناقشة درجة تأثير المخاطر على  ةيستشار اإلفي ضوء المهام  *

 .أخرىامة مخاطر ه أي  لوجود  نتباهواإلالمؤسسة،  أهداف
في عملية  خرىاأل ةيستشار اإليجب على المدققين الداخليين إدما  المعرفة بالمخاطر المكتسبة من المهام  *

 .تحديد وتقييم تعرض المؤسسة للمخاطر الهامة
 يالمخاطر، يجب على المدققين الداخليين أن يمتنعوا عن تول إدارةعلى تحسين عمليات  دارةعند مساعدة اإل *
 .المخاطر  إدارةقرار بشأن عملية ال إتخاذولية تنفيذية في مسؤ  أي  
ستكمال  و     ورقة تحديد موقف  2004في سبتمبر عام  (AII) المدققين الداخليينالمريكي لذلك أصدر معهد  ا 

التدقيق  أن   إلىكل، حي  أشار المخاطر على مستوى المؤسسة ك   إدارةبشأن دور التدقيق الداخلي في عملية 
مخاطر المؤسسة، وقد تم تقسيم ذلك  إدارةفي  فع اليساهم بشكل  يستشار واإلالتأكيدي  الداخلي من خالل دوره

  1:إلىالدور 
 :بتقديم التأكيدات فيما يتعلق بـوفيه يقوم التدقيق الداخلي : الدور التأكيدي -
  المخاطر من حي  تصميمها وكيفية عملها إدارةية عملية فع المدى. 
  ة للمخاطرستجابوطرق اإل ابةالرق أنشطةية فع المدى.     
  ية تقييم المخاطر والتقرير عنهافع المدى. 
 :ـالتدقيق الداخلي ب وفيه يقوم: يستشار اإلالدور  -
 تحسين عملية تحديد وتقييم المخاطر     . 
  رشاد المديرين على تحديد ختيارو مساعدة وا   .للمخاطر ةستجابطرق اإل ا 
 خاصة بالمخاطرالتقارير ال المساعدة على توحيد     . 
  المخاطر إدارةالمساعدة على تطوير إطار. 

                                                 
1
 The Institute of internal Auditors, The Role of Internal Auditing In Enterprise-Wide Risk Management, 

www.theiia.org, USA, Sep 2004, pp03-05.  
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من القيام  الداخلي تمكن المدققل ي ةالمحاسبيالمعلومات نظام التي يوفرها المعلومات غياب المعرفة و ولكن ب   
اطر ن تكون المخأفئات العمليات المحاسبية التى يفترض  أوبتقييم المخاطر لبعض أرصدة الحسابات الخاصة 

ات الم ستنديرفق الداخلي المدقق  إن  ف ليست مرتفعة، هاأن  من  التأكدو تقييم المخاطر عندما يتم  ذلكل. بها عالية
 ولتقييم تلك المخاطرالداخلي،  التى سيقوم بها المدقق عمالل األوالتى من شأنها تقلي مهيتقي أسبابالتى توثق 

تدقيق  خالل من المؤسسةمع مراعاة خبرتهم ب ،عواملعدة  لتقييم يكمهم المهنالمدققين يستخدمون ح   إن  ف
 1:مثلة تلك العواملأعمليات سابقة ومن 

  الحسابات التى  :، على سبيل المثالخطاءلألتكون عرضة  أن  المرجح  التي منحسابات القوائم المالية
 .اسبيةات المحالتى تتضمن درجة عالية من التقدير  أوالفترات السابقة  فيتتطلب تسويات 

 عمل خبير إلىوالتى قد تتطلب  حدا ية وغيرها من األساستعقيد العمليات الحسابية األ. 
 يسهل نقلها مثل النقديةالتي المرغوب فيها و  كاألصول سختالاإل أوصول للخسارة ة األيقابل. 
 يةالمحاسبالمعلومات نظام كفاءة و  جودة. 
 الفترة المحاسبية إنتهاء إقترابتادة، غالبا عند العمليات الحسابية المعقدة والغير مع إكتمال. 
 (إستثنائية) العمليات المحاسبية التى ل تخضع للمعالجة العادية.  
 

 :في نهاية عملية التدقيق المعلومات المحاسبية إستخدام: ثالثا

قراءة القوائم  لمن خال ة على القوائم المالية التي قام بتدقيقهاأخير لنظرة موضوعية  الداخلي يتوصل المدقق
 2:المالية والمالحظات والبيانات الملحقة بها وذلك بغرض

I-   غير عادية في  عتبرهاإالتي قام بجمعها والتي تخص األرصدة التي  ثباتمدى كفاية أدلة اإلعن بح
 .الداخلي لعملية التدقيق تخطيطهلامرحلة ال

II-  ة، والمخالفات في القوائم المالية التي لم يسبق له العالقات الغير عادي أوأرصدة الحسابات  إلىالتوصل
 .تحديدها

III- امسبق  المحددة المخاطرة درجة مع الفعلية المخاطرة درجة مقارنة . 
IV-   وما أظهرته من  مؤسسةفيها عن حقيقة نشاط ال فصاحكل وكفاية اإلالحكم على سالمة القوائم المالية ك

 التأكدالحكم على حقيقة مركزها المالي في نهاية الفترة و  إلى ضافةدقيق، باإلنتائج خالل الفترة المالية محل الت
 . ستمراراإلعلى  لمؤسسةا يةإمكانمن 

                                                 
1
 The Accountancy Foundation Limited, Op cit, p01.  

 والستشارات العلمية ، المجلة الجامعة، مركز البحو رشيد الحكم الشخصي للمراجعاجرا ات المراجعة التحليلية ودورها في تعلي محمد موسى،  2
  .331-331، ص ص2013ليبيا،  ،10، العدد الثاني المجلدلزاوبة، والتدريب، جامعة ا
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السابقة، وهذه األدوات موضحة  هدافاأل إلىأدوات مختلفة للتوصل  الداخلي وفي هذه المرحلة يستخدم المدقق  
 :التاليك

 أو شفاهية تكون قد التيو النشاط جوانب بعض عن تدقيقجهة محل ال علىالمشرفين  من اتإستفسار  -1
 .مكتوبة

 .في القوائم المالية التي تخص السنة السابقة لهَّامقارنة األرصدة المدرجة في القوائم المالية باألرقام المناظرة  -2
 العالقات نـع تعبر وهي ،دقق الداخليالم لقب من استخدام إ كثراأل الكمية األساليبهي من : تحليل النسب -3

 بعد إل جدوى ذات رـتعتب ل وهي ،الهامة التغيرات معرفة في دقق الداخليالم وتفيد ،كثرأ أو عنصرين بين
نفس ب تتعلق المؤسسة خارج من نسب أو ،المؤسسة لداخ من تاريخية تكون قد أخرى نسب مع مقارنتها
      .المؤسسة يهإل تنتمي التي القطاع

 التغيرات ىـعل التعرف بهدف ويستخدم ،دققينالم بين اشيوع  كثراأل األساليب من بريعت :تجاهاتاإل تحليل  -4
 حسابات بأرصدة مقارنتها لالـخ نـم تدقيقال ـلمح التي هي الفترة لخال الحسابات أرصدة على حدثت التي

 .األسباب ومعرفة التغيرات هذه يرـوتفس تجاهاتهاإ وتحديد نحرافاتإلا ومعرفة ،السابقة الفترات

 عندما للتنبؤ تخدميس أي ،ما بند أو رصيد معقولية لتقييم نحداراإل لتحلي أسلوب يستخدم: نحدارإل ا لتحلي -5
 البند ذلك بين عالقات شتقاقإ انـباإلمككان  ىومت ،للفحص عةضوالمو البنود عن تاريخية بيانات تتوفر

 هذه وجود ألن خارجها من أو قتدقيال لمح المؤسسة لداخ منكان  ءاسو ،يهف ةلمؤثرا األخرى لوالعوام
 .التنبؤ لمح البند قيمة تقدير في هاإستخدام يمكن رياضية بمعادلة تمثيلها من دقق الداخليالم تمكن العالقات

 
 في تخفيض تكلفة التدقيق الداخلي نظام المعلومات المحاسبيةدور  :المطلب الثالث

مع دورها في  ، تكامال  كلفة التدقيق الداخلييض تفي تخف المحاسبية المعلومات نظاميمكن توضيح دور   
دارةالحوكمة والرقابة و  المخاطر، وذلك في ضوء خطوات أو مراحل عملية التدقيق الداخلي، حي  تتمثل  ا 

 :تيخطوات عملية التدقيق الداخلي في اآل
 
 أهميةع وضع خطة عمل، حي  ترج إلىعملية بغض النظر عن نوعها  أي  تحتا  : التخطيط للتدقيق :والأ

من الحصول على أدلة تدقيق كافية، ترشيد تكاليف التدقيق، تجنب سوء  الداخلي تمكين المدقق إلىالتخطيط 
ستبعاداألمثل للموارد،  ستخداماإل، تخفيض الوقت الضائع، دارةالتفاهم مع اإل  .غير الضرورية عمالاأل وا 

على المطبق بالمؤسسة  المحاسبية المعلومات نظامالداخلي من خالل فهم كما يجب أن تتأسس خطة التدقيق   
قتصو ية الــفع  فاءة و ــق ذلك بكــوحتى يتحق ،ةــة والحوكمــر والرقابــالمخاط إدارةات ــين عمليــتقييم وتحس  لب ــيتط يةادــا 
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 1:تيآلالقيام با األمر
I-  أساسوعلى  المحاسبية تالمعلوما نظامالمعرفة التامة بالسعي المستمر لتطوير خطة التدقيق في ضوء 

ستخدامو  ،تأدية نفس كمية العمل بموارد أقل إلىدراسة موارد التدقيق المتاحة، بما يؤدى  الموارد المتوفرة الباقية  ا 
ا وراء عدم إهدار موارد المؤسسة وتوجيهها نحو ، سعي  أخرى أنشطة إلىأو النتقال  ةإضافيتدقيقات  أداءفي 
 .فائدة كثراأل اتستخداماإل
II- إدارة فرادية للمدققين الداخليين، وذلك عن طريق التدريب المستمر ألساستغيرات في المهام األ إجراء 

المهام التي تتطلب  أداءالتدقيق الداخلي، والقيام بعمل برامج تدريبية بحي  يتم صقل قدراتهم ويمنحهم كفاءة في 
بأطراف خارجية  ةستعاناإلمتاحة وترشيد تكاليف ستغالل الموارد الإحسن  إلىخبرة فنية متخصصة، بما يؤدى 

 .لتقديم مثل هذه الخدمات
III- معهم، وذلك من خالل التعرف على مخاوفهم  التعاونو  خرىاأل داراتاإل أفرادبخبرات وآراء  ةستعاناإل

والتي  ،أكثر اإهتمام  الحرجة والهامة والتي تتطلب  مورومشاكلهم والمخاطر التي تواجههم، للوقوف على األ
 .هاأهدافتركها يؤثر على المؤسسة وعلى تحقيق 

IV- ا لدرجة المخاطر ، تخصيص الموارد، ترتيب العمل تبع  هدافوضع خطة لكل مهمة تتضمن النطاق، األ
وى التأثير المحتمل للمخاطر عند المست يمحل الفحص، الطرق والوسائل التي تبق نشطةاأل لهَّاالتي تتعرض 

التي تستهلك موارد المؤسسة وتحملها بتكاليف عالية دون  عمالالمهام واأل إستبعاد إلىالمقبول، بما يؤدى 
 .جدوى

 
طريقة تنفيذ عملية التدقيق الداخلي في ضوء قناعتها ب دارةاإل إهتماميتحدد مدى  :تنفيذ عملية التدقيق :ثانيا

ونظام الرقابة  المحاسبية ماتالمعلو  نظاممن خالل كفاءة كل من  تخفيض التكاليفبأثرها ومساهمتها في 
 المحاسبية المعلومات لنظامي يجابباألثر اإلها قناعيتطلب السعي إل هاإهتمامجذب  إن  ، وبالتالي فالداخلية

 2:لألسس اآلتية وفق اويتأتى ذلك من خالل تطوير عملية التنفيذ 
I- بالطريقة سجلت قد المحاسبية لعملياتا أن من كدللتأ الرقابة فاعلية من يزيد المحاسبية المعلومات مانظ نإ 

 . دقته من ويزيد الداخلي التدقيق إنجاز عملية ليسه مما الصحيحة
II- الوقت في ةال زمال المعلومات توفير لخال من الداخلي التدقيق كفاءة على المحاسبية المعلومات مانظ يؤثر 

 . القرارات إلتخاذ المناسب
                                                 

دكتوراه في  اطروحة، -ختباريةإة دراس-ضافة قيمة للمنشأة إثر دور المراجعة الداخلية على ألقياس نموذج مقترح ، حسام السعيد السيد محمد الوكيل 1
دارة األعمال، جامعة حلوان، مصر، (غير منشورة)المحاسبة   .100 ، ص2011، كلية التجارة وا 

 . 221الفين ارينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص 2
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III- بهأسبا وتحديدفي نظام الرقابة الداخلية  الضعف مواطن تحديد على يةلمحاسبا المعلومات مانظ يساعد 
  .مستقبال  تكرارها ومنع لمعالجتها ةال زمال التوصيات وضع على يساعد مما
IV- توجيهو لإلدارة ةال زمال المعلومات توفير على يساعد المؤسسة في المحاسبية المعلومات مانظ إن 

ستغالل الموارد  مما التكاليف لوبأق المحدد الوقت ضمن المرسومة األهداف تحقيق بالتاليو ،لهَّا لاألمث وا 
  .الداخلي التدقيق فاعلية تحسين على أيضا ينعكس

 1:تيةلألسس اآل وفق اويمكن تطوير وتحسين عملية تنفيذ التدقيق الداخلي   
 مع هتعاون وعدم ،سةالمؤس أنشطة جوانب جميع في اخبير   ليس الداخلي المدقق :متخصصين مع التعاون -1

 والظروف المجال طبيعة لمعرفة سعيه يتطلب خبرته، نطاق خار  ما مجال   تدقيقه عند متخصص خبير
 يويؤد نتائج، من ليهإ سيتوصل ما يةفع ال على اسلب   يؤثر ما وهو بالتنفيذ، القائمين على امعتمد   به المحيطة

 يؤيد وهذا تدقيقه، المراد المجال في متخصصين مع التعاون يتطلب المشكلة هذه وحل بها، دارةاإل إقناع لعدم
 خبير ضم إن  ف ،فيالوظي الدوران معدل زيادة مسببات تدقيق عند المثال سبيل فعلى ،المشترك التعاون أسلوب

 التعاون عدم تكاليف ويتجنب وسليمة، دقيقة وقرارات لنتائج التوصل إلى يؤدى التدقيق لفريق البشرية الموارد في
 مناسبة بطريقة وتنفيذها تخطيطها تم قدم التدقيق عملية أن   من التأكد في ويساهم متخصصين، غير خبراء مع

عتمادو  ثقة لكسب يؤدى ما وهو. وموضوعية دراكها لتوصيتها، وتنفيذها التدقيق عملية نتائج على دارةاإل ا   وا 
 .المؤسسة أهداف تحقيق على التوصيات تلك تأثير لمدى

 يتطلب وهذا التدقيق، عملية أداء عند العملية مدخل إتباع التدقيق فريق على يجب :العملية دخلم إتباع -2
 تنميتها يجب التى القوة مواطن على للتعرف واحدة، كوحدة تدقيقها المراد للعملية المكونة نشطةاأل مجموعة تقييم
 بفائدة همقناعإل المؤسسة داخل فراداأل لجميع ذلك ونقل نشاط، كل في عليها التغلب يجب التى الضعف ونقاط

ن  و  ،خطاءاأل دصيل ليس هوجود أن  و  الداخلي التدقيق أهميةو   بما ،تواجههم التى المشاكل حل في للمساهمة ماا 
 .تكاليفها وترشيد كلك   العملية تنفيذ من المتحققة القيمة زيادة إلى يؤدى

 وطرق المكافآت زاوية من ككل للعملية النظر يجب ،فيالوظي الدوران معدل تدقيق عند المثال سبيل فعلى  
 :تيةاآل المزايا المدخل هذا ويحقق ،الخدمة ةومد شرافواإل التدريب على الموافقة وكيفية داءاأل تقييم

 .التدقيق فريق يقترحها التى التوصيات جدوى -ب       .العمل نجازإل ال زمال والجهد الوقت تخفيض -أ
 السلبيات على تركز كانت التى التقليدية التقارير من بدل   ،قبول   أكثر وجعله التدقيق يرتقر  وتطوير تدعيم - 

تخاذو  للتدقيق الخاضعين إلحباط تؤدى والتى  .متعاون غير عدائي موقفل هما 
                                                 

لمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، ، المجلة العنحو إطار متكامل لتطوير فاعلية المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمةمحمود يوسف الكاشف،  1
 .01-42، ص ص2000، القاهرة، أكتوبر 04، العدد جامعة عين شمس
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 جيدة نظم تضع أن مؤسسة أي   على يتحتم :الرقابة ونظام المعلومات المحاسبية لنظم ذاتي تقييم إجرا  -3
 لتزاماإل وتحقيق المخاطر مواجهة في فع الال دورها من ذلك أهمية وتتبع المحاسبية،والمعلومات الداخلية  ةللرقاب
 سعيي أن الداخلي التدقيق فريق على يجب م،النظ ههذ جودة ضمان من التأكد أجل ومن الحوكمة، بإطار

 في منهم ستفادةلإل المجال،هذا  في المتخصصين وبمشاركة التعاونب النظم لتلك ذاتي وتقييم فحص جراءإل
 الرقابة نظام أن   حي  المخاطر، تلك من تقلل رقابية حلول بتكارإلو  تواجههم، التي الرئيسية المخاطر تحديد

 مواجهةل ماقدرته ضوء على يتم أن يجب مايتهفع ال مدى وفحص المحاسبية السليمونظام المعلومات  الداخلية
 :إلى سيؤدى وهذا نظم،هذه ال جميع الفحص غطىي   أنو  المخاطر،

 .دارةاإل أمام والمحاسبية الرقابية النظم مةئمال مدى عن كاملة الصورة وضع -أ
 .امجودته مستوى ورفع الحالية المحاسبيةونظم المعلومات  الرقابة نظم تطوير -ب
 .والموارد للوقت المستهلك التدقيق إستبعاد خالل من الداخلي التدقيق ساعات تخفيض - 
 الغرامات بقيمة وتحملها نشاطها، ترخيص سحب لمخاطر التعرض من المؤسسة وحماية التكاليف تخفيض -د

 المحيطة، البيئة على تهااوعملي ألنشطتها سلبية ثارآ وجود إحتمال نتيجة عليها تفرض قد التى والتعويضات
 .بالبيئة الخاصة بالقوانين لتزاماإل مدى تدقيق خالل من وذلك

 وعدم وتوقفهاالمالي  التعثر لمخاطر والتعرض القضائية الدعاوى لتكاليف تحملها من المؤسسة حماية -هـ
 الواجب للسيولة األدنى الحد على بالمحافظة المؤسسة إلتزام مدى تدقيق خالل من وذلك ديونها، بسداد هاإلتزام
 .المحاسبيةنظام المعلومات  وكل هذا من خالل بها حتفاظاإل
 بالحد المؤسسة إلتزام مدىفي  تدقيقال خالل من وذلك التكاليف وتخفيض اتيراداإل زيادة يف المساهمة -و

 المحاسبية،وهذا ما يوفره نظام المعلومات  التعاقد بشروط هاإلتزام ومدى به، حتفاظاإل الواجب للمخزون األدنى
 .همفقد مخاطر وتجنب بهم حتفاظواإل العمالء مع عالقاتها على المحافظة ثم ومن
وتحول التشغيل  المعلومات المحاسبيةا لتطور نظام نظر  : ا وكفا ةتطور   أكثرتدقيق  أساليب إستخدام -4

 عالي مستوى تحقيقو  الداخلي التدقيق عملية لنجاحو  ،لكترونياإلت من خالل هذا النظام من اليدوي إلى للبيانا
ستخدامو  تعلم األمر يتطلب ،داءاأل جودة من  إدارة مدير على يجب المجال هذا فيو  الحديثة، التقنية أساليب ا 

 1:لعمل علىا الداخلي التدقيق
 مستوى تحقق والتى الخبيرة، النظم أسلوب إستخدام مثل التطبيقات أفضل عن لمعلومات للوصول يالسع -أ

 .المؤسسة تواجه التى المشاكل من الكثير حل في وتساهم الكفاءة من عالي
                                                 

1
 Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing, op.cit, 

p06. 
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 أعضاء قدرات لتنمية التكنولوجية المجالت في المتخصصين بخبرات ةستعانواإل التدريبية الدورات عقد -ب
 .المعلومات لتكنولوجيا الرئيسية بالمخاطر يتعلق فيما التدقيق فريق
 الستمرارو  الداخلي التدقيق نشاط أوجه كل يغطى الجودة وتحسين لضمان برنامجال على والمحافظة وضعال - 
 .يتهلفع ا ومراقبة اإلشراف في
 

 دارةالمتابعة ومناقشة اإل ،تقرير التدقيق إعداد :ثالثا
I- وفريق التدقيق الداخلي، حي  تؤدى  دارةتؤثر تقارير التدقيق على العالقة بين اإل: تقرير التدقيق إعداد

 أنظمة داءة ألوالجوانب السلبي خطاءا لتركيزها على األتوتر هذه العالقة نظر   إلىتقارير التدقيق الداخلي التقليدية 
فيما يتعلق بالتقرير  فمثال   ،لما يريد بها من توصيات دارةعدم تنفيذ اإل إحتمال، وهو ما يزيد من المؤسسة

 1:تيمخاطر المؤسسة، يجب مراعاة اآل إدارةالخاص بتدقيق وتقييم برنامج 
المخاطر  إدارةعلى  دارةإلأن يوضح التقرير الهدف من التدقيق والمتمثل في إبداء الرأي بشأن مدى قدرة ا -1

 .المؤسسة لهَّاالتي تتعرض 
 عمالواأل نشطةه عملية التدقيق، والذي يتمثل في األأساسأن يحتوى التقرير على النطاق الذي تمت على  -2

 .واألطراف التي تسبب المخاطر وتنشأ عنها حدا واأل
 أساس عد  من هذه النتائج، والتي ت   ستفادةاإل أن تتسم نتائج عملية التدقيق بالموضوعية والحيادية حتى يمكن -3

 .التوصيات التي يقدمها المدقق الداخلي
قتصادو أن تكون توصيات ومقترحات التدقيق واضحة ومحددة وممكنة التطبيق  -4 ات جراءن بوضوح اإلوتبي   يةا 

 .المخاطر إدارةية برنامج فع الها لتنفيذها، بما يساهم في تحسين كفاءة و إتباعالواجب 
ا وتحفيز   قبول   أكثرية في العملية التي تم تدقيقها، حتى تكون يجابا على الجوانب اإلأن تتضمن التقارير تعليق   -0

 .توصياتمن لتنفيذ ما ورد بها 
التقرير،  إعدادالمسؤولة عن العملية التي تم تدقيقها قبل  دارةعقد لقاءات بين فريق التدقيق الداخلية واإل -1

بما يضمن قبولها  دارةاإلحددها المدققون، ومناقشة الحلول المقترحة مع  التي على صحة القضايا التأكدبهدف 
 .لنتائج التدقيق التي سترد بالتقرير

لتقرير بما لمستلمة الودقة عما يريد فريق التدقيق توصيله للجهة  ختصارإبرة بيجب أن تكون التقارير مع -1
 .ورد فيه يضمن قراءته وسهولة فهمه والعمل بما

                                                 
غير )دكتوراه في المحاسبة  اطروحة، -دراسة نظرية ميدانية-وذج مقترح لمراجعة إدارة مخاطر العمالنمأشرف محمد إبراهيم منصور،  -:  راجع 1

دارة األعمال، جامعة حلوان، مصر، (منشورة  .232-231، ص ص2000، كلية التجارة وا 
 .01-00محمود يوسف الكاشف، مرجع سابق، ص ص -            
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II- لضمان نجاح وظيفة التدقيق الداخلي والمحافظة على جودة أدائها، يلزم على : دارةالمتابعة ومناقشة اإل
حول نظام المعلومات المحاسبية،  المدقق الداخلي متابعة مدى األخذ بما جاء في تقرير التدقيق من توصيات

دارةو نظام الرقابة الداخلية، الحوكمة،  نب التقييم المستمر لتلك التوصيات، فعملية التدقيق ل بجا المخاطر ا 
غموض أو  أي  وحتى يتم ذلك يلزم وجود تغذية عكسية إلزالة  ،وتقديم التقرير إعدادتتوقف ويجب أل تتوقف بعد 

 في نهاية دارة، وبجانب ذلك يلزم مناقشة اإلوهذا ما يوفره نظام المعلومات ق تنفيذ هذه التوصياتيمعوقات قد تع
  1.فريق التدقيق داءالعميل الرئيسي، للتعرف على تقييمها أل هاإعتبار بكل عام 

 
 على التدقيق الداخلي لكترونياإل  المحاسبي المعلومات مانظ إستخدامأثر  :المبحث الثالث

نتج دورها في التطوير والتحدي  فقد  أهميةو  للبيانات لكترونيالتشغيل اإل أنظمةالمتسارع في  نتيجة للتطور  
 أساليبظهور  إلىأدى ذلك أيضا كما ، الداخلي التدقيق منهجيةو  هدافاألكل من  إختالف ،رهذا التغي  عن 

 .ي وقت مناسبفسر وسهولة و وظيفته بي   أداءمن  الداخلي ن المدققمك  مختلفة ت  
 

 خليالتدقيق الدا مقوماتعلى  لكترونياإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدامأثر  :لوالمطلب ال 
يمكن  والتي يير بعض مالمح مقومات التدقيق الداخليتغ   لكترونياإل ةنظام المعلومات المحاسبي إستخدامترتب على   
 :يجازها في النقاط التاليةإ
 
  :الداخلي التدقيق أهدافعلى  لكترونياإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدامأثر  :الأو 
عنها في ظل  المحاسبيةللبيانات  لكترونيالتشغيل اإل إستخدام ظلفي  الداخلي التدقيق أهدافل تختلف   

 أهدافتحقيق  ىساعد عل المحاسبية للبيانات لكترونيالتشغيل اإل أن  ولكن يمكن التأكيد علي يل اليدوي، التشغ
  2:السابقة بطريقة أفضل، وهذا يحقق المزايا اآلتيةالداخلي التدقيق 

I-   خو  ثباتسرعة اإلمن مكِّن ي من  مكِّني   بسرعة و خطاءظهر األالمعلومات المالية وغير المالية، وهذا ي   را ا 
 . فورية التصويب بالمقارنة بالتشغيل اليدوي

II- التحليل بالمقارنات والنسب ويستخر  مؤشرات ومعالم تساعد  أساليب إستخدام يساعد المدقق الداخلي من
 .بسرعة داءفي المراقبة وتقويم األ

III- ة في الرقابة وشبكة المعلومات الخارجالمدقق الداخلي من تطبيق نظام شبكة المعلومات الداخلة  يساعد
 .فروع المؤسسة الداخلية والخارجية ىعل

                                                 
 .240صق، مرجع سابأشرف محمد إبراهيم منصور،   1

 .20، ص2000، الدار الجامعية، اإلسكندرية، أصول المراجعة والرقابة في ظل الكمبيوتر واالنترنتحسين شحاتة، حسين  2
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IV-   بحو  العمليات المتطورة في التحليل والتقويم وفي عرض  أساليب إستخداممن  الداخلي لمدققل مكِّني
 :التقارير من أهمها

 .       تحليل النظم أسلوب -3           .المعاينة اإلحصائية أسلوب -2           .إلحصائيالتحليل ا -1    
V-  الديسكات  ىعل أوالبيانات والمعلومات المخزنة داخل ذاكرة الحاسب  إسترجاعسرعة زيادة يساعد من

 .النظر في بعض المالحظات إعادةمن  مكِّني   ما وغيرها، وهذا
VI- يات الحاسب في تنفيذ عمليات التدقيق من خالل وضع برامج تدقيق قد إمكان الداخلي المدقق إستخدام

 .برامج عامة أو (خاصة) ة لغرض محدد بعينهد  عِ تكون برامج م  
VII- قتراحو  ةنظام المعلومات المحاسبي إستخدام مخاطر المساهمة في تقليل حالت نها أالخطوات التي من ش ا 

 .ضوابط منطقية أول ضوابط طبيعية سواء من خال ختراقاإلمنع حالت 
VIII- من نظام المعلوماتأالتحسينات في نظم رقابة  إقتراح. 

 
 :لكترونياإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدامنطاق التدقيق الداخلي في ظل : ثانيا
العمل  أنشطةو  داراتللبيانات ليشمل جميع اإل لكترونيالتشغيل اإلأنظمة نطاق عملية التدقيق في ظل  إتسع  

   1: فيما يلي نشطةواألهم هذه المجالت أوتكنولوجية، وتتمثل  آليةالتي تتم من خالل تطبيقات 
I- دارةالمؤسسة ومجلس اإل إدارةيهتم المدقق الداخلي بفحص السياسات الصادرة عن  :فحص السياسات 

المرجوة، وتشمل  هدافلألوتحقيقها  للتعرف على مدى تغطيتها لكل مجالت العمل المتصلة بالنظم والمعلومات
 :هذه السياسات ما يلي

         .     بالنظم والمعلومات تأمينسياسة السرية و  -1
 .سياسة الموارد البشرية -2
 .     سياسة نظم المعلومات بالنسبة للمستخدم النهائي -3
        .سياسة الحفظ والعمر الزمني للمستندات –4
             .       ء وتنفيذ النظمسياسة حيازة وشرا -ـ5
 .بمصادر خارجية ةستعاناإلاسة يس –6
من خبرة ومؤهل المدير المسؤول عن دورات  التأكدولفحص هذه السياسات فيجب على المدقق الداخلي    
جراءو  يتم  العمل وذلك من خالل تدقيق المعلومات التي حصل عليها وهل هي كافية لبناء الدورة، ومتابعة ما اتا 

 . بالنسبة للتوافق مع السياسات العامة
                                                 

 .11-16، مرجع سابق، ص صمراجعة وتدقيق نظم المعلوماتلطفي،  أحمدامين السيد  -راجع   1
 - William Kinney, Information Systems –Technology Audits, 2011, pp02-03, Available on http://www.yennik.com, 

Accessed in (01/05/2014).  
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II-  برامج مرخصة بشكل قانوني من  إستخدامموضوع  عد  ي   :البرامج إستخدامتدقيق وتقييم مخاطر رخصة
ا، لذلك يجب على المدقق المؤسسات حالي   لهَّاحد المخاطر التي تتعرض أالموضوعات المهمة التي تمثل 

تدقيق هذا  إن  انعكاسات خطيرة على سمعة المؤسسة، وفي نفس الوقت ف لهَّا إن  بها حي   هتماماإلالداخلي 
يتمثل و البرامج المحملة في نظم الحاسوب بالمؤسسة،  إستخدامعن تقنين  أهميةخر ل يقل آالموضوع له هدف 

عنه  ءستغنااإلعديم الفائدة بحي  يتم  أوفي الحصر الفعلي لجميع البرامج وبيان ما هو غير مستخدم منها 
 . وبالتالي توفير تكاليف كبيرة نتيجة ذلك

III- لكترونيالتدقيق في ظل التشغيل اإل إهتمامهم مجالت أهذا الموضوع من  عد  ي   :تدقيق قواعد البيانات 
عملية التدقيق  إهتمامور مح عد  ي   هاللبيانات، حي  قواعد البيانات هي المستودع المركزي للبيانات والمحافظة علي

 خرىاألو بعضها يعتمد على الملفات الموحدة  أن  وتتنوع برامج قواعد البيانات المستخدمة من حي  لي، الداخ
 وفق اوتتطلب عملية التدقيق في هذه الحالة تكوين مجموعة من البيانات  ،تعتمد على وجود عالقات بين الملفات

 .تكرار فيها أوزدوا  إعدم وجود  وسالمة النتائج والتحقق من إختبار إلىللمعايير المستخدمة، ويهدف 
IV- ة اآلليصبحت تعتمد في تنفيذ التطبيقات أالعديد من المؤسسات اليوم  إن   :تدقيق شبكة المعلومات

العمل وما تقدمه من منتجات وخدمات حديثة على وجود شبكة معلومات داخلية وخارجية مستقرة  أنشطةلمختلف 
 .وقت أي  مكان وفي  أي  ديم خدماتها لعمالئها من تق يةإمكان، بحي  تحقق للمؤسسة وآمنة

 ،تصالاإلوالمعدات، وخطوط  جهزةتغطي جميع عناصر الشبكة من حي  األ عملية التدقيق إن  ذلك فوعلى   
ختبار و تدقيق الشبكة التي تتم في عملية  اتختبار اإلوالحماية، ويدخل ضمن  تأمينال أجهزةو  ، ختراقلإلخاصة  اتا 
 .ذلك المجال متخصصة فيالجهة التم من خالل تنفيذ هذه الجزئية من عملية التدقيق تا لتعقيد نظر  و 

V- النظم  إلىعملية نقل وتحويل البيانات من النظم اليدوية  ىظتح :تدقيق عمليات نقل وتحويل البيانات
 :همها ما يليأومن  بتدقيق الخطط والنتائج الخاصة بذلك خيرالمدقق الداخلي، لذلك يهتم هذا األ إهتمامبة اآللي

     .عملية تنفيذ النظام الجديد ومدى نجاحها -1
 .ف النظام الجديدالنظم والبرامج الخاصة بتل -2
     .التنفيذ إجراءاتالتغيرات المطلوبة في  -3
 .النظم من قبل المستخدمين إختبارتدقيق خطط ونتائج  -4
 . ت الجديدة وما بها من ضوابط وصالحياتوتصميم قواعد البيانا داريةمدى كفاية النظم اإل -ـ5
 .المقارنة بين ما هو محقق في النظام القديم وما يوفره النظام الجديد -6



 دور نظام المعلومـات المحاسبية في التدقـيق الداخلـي: الفصــل الثالـث
 

 111 

VI-  ة حالت من المخاطر اآلليوتطبيقاته  ةنظام المعلومات المحاسبي يواجه :العمل يةإستمرار تدقيق خطط
 :تيالمعتادة والتي تتمثل في اآل

 .تعطيل وحدة من وحدات الحاسوب أوالتيار الكهربائي  إنقطاععادية مثل  سبابألما إتشغيل التوقف  -1

     .تحميل البيانات إعادةحدو  مشاكل في  -2

 .ضياع البيانات إلىالتعرض لهجمات فيروسية تؤدي  -3

قق العمل لمواجهة هذه الطوارئ من الموضوعات المهمة التي يحرص عليها المد يةإستمرار لذلك تصبح خطط    
 إستعدادمدى  إختبارعن  يتها، فضال  فع الها و دمن وجو  التأكدللبيانات على  لكترونيالداخلي في ظل التشغيل اإل

ض المؤسسة لمشاكل عر  ن ل ي  مِ آالحاسوب للتعامل مع هذه الخطط في حالة الطوارئ وتنفيذها بشكل  يمسؤول
 .توقف النظام

 
 : الداخلي المدقق أدا على  لكترونياإل  ةبيالمحاس المعلومات مانظ إستخدامأثر : ثالثا

تقنيات التدقيق القائم  إعتمادبالصادرة عن الفيدرالية الدولية للمحاسبين والمتعلقة  1001طرحت التعليمة رقم   
" ات التدقيقإجراءية وكفاءة فع التسمح بتحسين  اآللي عالماإل تقنيات: "أن  فرضية مفادها  اآللي عالمعلى اإل

 المدققين أداءعلى  للبيانات المحاسبية لكترونيالتشغيل اإل أنظمة إستعمال ثارآيمكن تلخيص  بشكل عامو 
   1:في النقاط التالية الداخليين

I- الضغوط التي قد  إن  : الداخلي دققالم يةإنتاجعلى  لكترونياإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدام رأث
فيما يخص الوقت المستغرق في عملية التدقيق خاصة مرحلة ين الداخليين المدقق العامة على دارةتمارسها اإل

المخاطر في  كتشافإلا هم  ا م  أمر   عد  الوقت ي   إحترامتخصيص ميزانيات للوقت، ف إلىجمع المعلومات، تدفع بهم 
فة المدققين المؤسسة لهذه التقنيات ومعر  إستخداموقتها وتقديم الحلول الممكنة في الوقت المناسب، وبالتالي 

يتهم من خالل تخفيض الوقت لعملية التدقيق الداخلي وهذا ما يخفض من تكاليف إنتاجيزيد من  لهَّا الداخليين
 . قيمة للمؤسسة إضافةالعملية ويحقق 

 

                                                 
1
 Sana Kata, L’impact des techniques informatiques d’audit sur la performance des Auditeurs, application a un 

gestionnaire electronique de fichiers dans  une firme international  d’audit, Manuscrit auteur, publié dans " 

Comptabilité, Controle, Audit et Institution(S)", France, 06-2005,pp03-05, http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs 

/00/58/10/70/PDF/Sana_KTAT.pdf, 15-06-2014, 12h:40m.  

 نقال عن
، تخصص تسيير مؤسسات، قسم (غير منشورة)مذكرة ماجستير ،"تأثير تكنولوجيا المعلومات على وظيفة المراجعة الداخلية في المؤسسة"، ساسية مساهل -

 .11-14، ص ص2000/2001اتنة، ب ،الحا  لخضرعلوم التسيير، كلية العلوم القتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs%20/00/58/10/70/PDF/Sana_KTAT.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs%20/00/58/10/70/PDF/Sana_KTAT.pdf
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II-  بينت األبحا  : الداخلي على نوعية عمل المدقق لكترونياإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدامأثر
نوعية  ساهمت في تحسين للبيانات لكترونياإل التشغيل أنظمة إستعمالالقائمة على  الداخلي تدقيقال تقنيات أن  

المشاكل التي لم يكن  إكتشافبهذه التقنيات سمح لهم  إستعمال أن  عمل المدققين، فالكثير من المدققين يؤكدون 
على هذه التقنيات كان  عتمادباإل ةزمال  الالبح  عن المعطيات  أن  ، كما أجزموا على يدوي ا هاإكتشافبالوسع 

حول قدرة  نتباهاإلوا أثار ، فالبعض من الباحثين ا وممال  ا، متعب  أسرع مقارنة بالبح  اليدوي الذي كان بطيئ  
 لاو حوتتطلب خبرة كبيرة، كما  كتشافاإلالخبيرة على حل المشاكل الجوهرية والهامة التي تعتبر صعبة  نظمةاأل

السلبية لتكنولوجيا المعلومات على نوعية عمل المدققين  ثاراآلدراسات التي قاموا بها دراسة آخرون من خالل ال
عند الداخلي الخبيرة على األحكام التي يعطيها المدقق نظمة التوصيات التي تقترحها األ ثارآمن خالل فحص 

الخبيرة يتمسكون بالتوصيات نظمة أغلب المدققين الذين يعتمدون على األ أن  ة، فوجدوا بمعي نتنفيذ مهمة 
تفيد بعدم جدوى هذه األحكام  إثباتول يتجاهلونها، رغم وجود عناصر  نظمةحكام التي تقترحها هذه األواأل

 .والتوصيات

III- يعتقد أغلب المدققين  :الداخلي على رضا المدقق لكترونياإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدامر ثأ
يسمح للموظفين ذوى الخبرة  الداخلي في عملية التدقيق للبيانات لكترونياإل التشغيلأنظمة  إستعمالزيادة  أن  
المسائل التقنية وتقييم مناطق الخطر، ولهذا السبب يجد و بتكريس وقت أكبر للمهام غير الروتينية، ( المدربين)

ض الدراسات شهدت ردود بع إن  التي يقومون بها، وبالمقابل ف عمالعن األ ىرض أكثرأنفسهم  نيهؤلء المدقق
تقنيات التدقيق القائمة  إستعمالفعل سلبية من قبل بعض الموظفين تجاه التغيرات الحاصلة في عملهم نتيجة 

حدتها عندما أتيحت للمدقق فرصة التدخل في  نخفضتإعلى الحاسوب، لكن هذه الردود السلبية سرعان ما 
 .رةالخبينظمة وتطوير هذه التقنيات خاصة األ إختيار

IV-  مسألة التكوين  إن  : الداخلي على تكوين المدقق لكترونياإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدامأثر
، وقد بينت العديد من الداخلي في التدقيق للبيانات لكترونيالتشغيل اإلأنظمة  إستعمالية فع الا لا هام  حدد  تمثل م  

الخبيرة هي أدوات تكوين نظمة القرار واأل إتخاذلمساعدة على ا نظمةاألهذه التكنولوجيا، وبالتحديد  أن  األبحا  
 كثراألالداخليين ة لنقل معارف المدققين فع الالخبيرة هي وسيلة نظمة األ أن   إلىم، فأغلب الباحثين توصلوا وتعل  
 .المدققين المبتدئين إلىخبرة 
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  الداخلي التدقيق أساليبعلى  نيلكترو اإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدامأثر  :المطلب الثاني

بعدة عوامل  تإرتبط الداخليللتدقيق  أساليبللبيانات وجود عدة  لكترونياإل التشغيل إستخدام على ترتب  
 1: في اآلتي ساليبهذه األ تتمثلو  كجودة مسار التدقيق،

ـــ ســـلوباأل هـــذا يقـــوم :التددددقيق حدددول الحاسدددوب :الأو ـــات بعـــض فحـــص أســـاس ىعل  خـــالل مـــن (عينـــة) العملي
 عناصــر ضــمن المثبتــة قيمتهــا وســالمة دقــة مــن التأكــد بعــد يــدوي ا العمليــات هــذه تشــغيل ثــم ،صــليةاأل اتالم ســتند

 مــن عليهــا الحصــول تــم التــي لهَّــا المخرجــات بقيمــة العمليــات لهــذه اليــدوي التشــغيل نتــائج مقارنــة مــع المــدخالت
 إجراءبــ المــدقق بمقتضــاه يقــوم الحاســب حــول تــدقيقال لمــدخ أن   ذلــك مــن ويتضــح، للبيانــات لكترونــياإل التشــغيل

ختبـــارو  الرقابيــة اتختبــار اإل  نظمـــةاأل أســلوب بـــنفس الماليــة القـــوائم لعناصــر التســـويات بعــض تـــدقيقو  العمليــات، ا 
 .الحاسوب إستخدام وبدون اليدوية

 يقوم حي  ية،ساساأل اتختبار لإل تطبيقات هي المدخل لهذا طبق ا تدقيق الداخليال خطواتأما فيما يخص   
 القابل بالشكل للمخرجات التفصيلية القوائم وأيضا الرأي، إلبداء الكافية ثباتاإل أدلة بتجميع المدقق الداخلي

 صحيحة، أيضا والمخرجات صحيحة المدخالت كانت إذا هأن  ب يقضي تحليل على تقوم اتختبار اإل وهذه للقراءة،
 أكثرا مريح   ذلك عد  وي  ، صحيحة بالتالي تكون" التشغيل عملية" ألدلةاو  بالبرامج الخاصة الرقابة اتإجراء إن  ف

 تدقيقال مدخل إستخدام ويتم ،اآلليالحاسب  ه يركز على المدخالت والمخرجات متجاهال  ن  أل الداخلي للمدقق
 (:مجتمعة) التالية الشروط توافر عند الحاسب حول

I- اآللة بلغة تكون أل بمعنى الشخص بمعرفة مقروءة صورة في صليةاأل اتالم ستندب حتفاظاإل يتم أن. 
II- التدقيق عملية تتطلبه وقت أي   في هاإسترجاع معه يسهل أسلوبب اتالم ستند وحفظ ترتيب يتم أن يجب. 

III- ــــت   تفصــــيلية بصــــورة قائمــــةال فــــي المخرجــــات إدرا  يــــتم  مــــن ةمعي نــــ عمليــــة تتبُّــــع مــــن الــــداخليدقق المــــ نمك 
 .صليةاأل اتالم ستند إلي المخرجات من والعكس المخرجات، ليع ليةصاأل اتالم ستند

  :في تتمثل المدخللهذا  وفق االمتبعة  ساليباألو   
العمليــات مــن بــدايتها لنهايتهــا عــن  إختبــاربعنــد تــدقيق المــدخالت  الــداخلي يقــوم المــدقق: تدددقيق المدددخالت -1

هــذا و النهايــة،  إلــىمــن البدايــة  يــدوي ا للقيــام بمعالجتهــا العمليــات لهــذهصــلية األات الم ســتندطريــق الحصــول علــى 
 .للتأكد من صحة التشغيل اآللييعتبر مقارنة بين التشغيل اليدوي و  سلوباأل
عنــد تــدقيق المخرجــات بمقارنــة المخرجــات التــي تــم التوصــل إليهــا  الــداخلي يقــوم المــدقق: تدددقيق المخرجددات -2

 ســلوب، ويعتبـر هـذا األيــدوي ا صـليةاأللعمليــات التـي تـم تشــغيل مسـتنداتها ة مــع نتـائج بعـض الكترونيـبالمعالجـة اإل
 .واليدوي لكترونيبمثابة مقارنة بين النتائج في ظل التشغيل اإل

                                                 
 .11-12، ص صمرجع سابق ،الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات سويلم الحسبان، أحمدعطا اهلل  1
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من خالل  ق الداخليخطوات التدقي تتبُّع أساسعلى  سلوبيقوم هذا األ: التدقيق من خالل الحاسوب :ثانيا
تدقيق كل من عمليات  إلى ضافةباإل إلكتروني االداخلية لتشغيل البيانات  في مرحلة عملياته لكترونياإل الحاسب

الرقابة على  أساليبوفحص وتدقيق  ،ةلكترونياإل المحاسبية المدخالت والمخرجات الخاصة بنظم المعلومات
 ىعل سبالحا خالل من تدقيقال مدخل مفهوم ويقوم ا،من صحة أدائها محاسبي   التأكدمعالجة وتشغيل البيانات و 

 البيانات لهذه والمعالجة التشغيل عملية وكانت صحيحة، المدخالت بيانات كانت إذا هأن  ب يقضي تحليل
 1:في مجالين سلوبيستخدم هذا األو  ،صحيحة بالتالي تكون المخرجات إن  ف صحيحة،

I-  التي تستخدم بالفعل بوسائل الرقابة وصحة البرامج  لتزاماإلمن  التأكد أي  : جه التشغيلأو مجال التحقق من
 .تعديالت غير مصرح بها أي  ه لم تحد  أن  في عملية المعالجة في نفس البرامج المصرح بها 

II- من صحة ودقة النتائج المتولدة من تشغيل البيانات عن  التأكد يتعن: مجال التحقق من نتائج التشغيل
  .يةساساأل اتختبار اإل إجراءالحاسب في  إستخدامطريق 

 2:اهم ينأسلوب أهم ولكن دققللم المتاحة الحاسب حول تدقيقالوفق مدخل  ساليباأل من العديد كوهنا   
 وتحديد العميل برامج سالمة مدى إختبار إلي سلوبهذا األ يهدف :إلكتروني ا اناتيالب إختبار أسلوب -1

كتشافو  الصورية والعمليات الصحيحة العمليات بين التفرقة على ياتهاإمكان  على الطريقة هذه وتقوم، طاءخاأل ا 
 ثم الفعلية العميل عمليات مع تتشابه والتي الوهمية العمليات من محدود عدد إجراءب المدقق الداخلي قيام أساس
 .ةلكترونياإل وحاسباته العميل برامج خالل من بتشغيلها يقوم
 ن تقع فيأ مكني   التي خطاءاأل عأنوا كافة تتضمن أن يجبالداخلي  المدقق يجريها التي الوهمية والعمليات  

 يقوم ذلك وبعد العميل برامج وكفاءة يةفع ال مدى على يحكم أن الداخلي دققللم مكنتي حتى الفعلية العمليات
 مع العميل برنامج على الوهمية أو الصورية العمليات تشغيل من الناتجة النتائج بمقارنة الداخلي المدقق

 .لبرامجها ؤسسةالم إستخدام عن الناتجة المخرجات
ة من الزمن وليس خالل مدة معي نيختبر برنامج العميل في نقطة  إلكتروني االبيانات  إختبارمدخل  أن  ويالحظ    

، فهو مجرد معلومات عن العمليات التي يتم تشغيلها فعال   أي  ه ل يعطي للمدقق الداخلي أن  ، كما بأكملهاالتدقيق 
 .ختباراإلت الرقابية التي يتضمنها البرنامج محل اجراءلوجود وتنفيذ اإل إختبار

 :همهاأ موريجب على المدقق مراعاة بعض األ سلوبوحتى ينجح هذا األ  
 .هاإختبار على كل الحالت المناسبة التي يرغب المراجع  ختباراإلن تحتوي بيانات أيجب  -أ

                                                 
 .121-120ثناء على القباني، نادر شعبان إبراهيم السواح، مرجع سابق، ص ص 1
 .213-201زكريا زكي عصيمي، مرجع سابق، ص ص أحمد -راجع    2

- Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, Auditing "An Integrated Approach", Prentice-Hall International Inc, 7
th
 

Edition,  New Jersey, USA, 1997,  pp536-540. 
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مع تلك التي يستخدمها  اإلخباريةللبيانات  المدقق إستخدامعند  هاإختبار ن تتماثل البرامج التي يتم أيجب  -ب
 .  طول العام بواسطة العميل

 .من الفحص نتهاءاإلمن سجالت العميل بعد  اإلخباريةيجب حذف البيانات  - 
 البيانات أو العمليات بعض إختياربالداخلي  المدقق يقوم سلوباأل لهذا وفق ا :المتوازية المحاكاة أسلوب -2

 لمحاكاة مخصص بالمدقق الداخلي خاص ببرنامج وتشغيلها الفعلية البيانات واقع من ختبارإلل هاإختيار  تم التي
ن يكون أيتطلب  سلوب، وهذا األاتختالفواإل الفروق يوضح اتقرير   المدقق عد  ي   ثم الفعلية، للبيانات العميل تشغيل

 .بهذا النوع من البرامج ةال زمالالخبرة الكافية و  الداخلي المدقق ىلد
يطبق على ( برنامج المحاكاة) يإختبار برنامج  إستخدامبالتدقيق هنا يتم  أن  المحاكاة المتوازية ب أسلوبويمتاز   

عاقة نظام التشغيل إ أومن طرف المدقق  إخباريةبيانات  أي   إعدادالذي ل يتطلب  األمرالبيانات الفعلية، وهو 
البيانات كما هو الحال  عدادإلوقت دون جهد  أي  المطلوبة في  اتختبار اإل إجراءمكن الفعلي للبيانات، وبالتالي ي  

التعديالت المصرح بها في  إكتشاففي  ساليبفضل األأ سلوبالسابق، وبذلك يعتبر هذا األ سلوبفي األ
 .البرامج

 اتستثناءاإل)في الرقابة على العمليات غير العادية  سلوبستخدم هذا األي   :التشغيل المتزامن أسلوب -3
ببعض  لكترونياإل ة، حي  يتم تزويد البرنامج العام للتدقيق في ظل نظام المعلومات المحاسبي(والتجاوزات

صدار أمانتها،والتحقق من مدى  ،إلكتروني امعالجتها  أثناءفحص البيانات الحقيقية  إلىالتعليمات التي تؤدي   وا 
المدقق الداخلي في تصميم  إشتراكهذه الفائدة يجب التشغيل، وحتى تتحقق  أثناءالتي تحد   بالتجاوزاترسائل ال

قتراحو النظام للتحقق من مدى كفاية الضوابط المختلفة  طلق ، وي  التجاوزات إكتشافتساعد في  ةإضافيضوابط  ا 
عملية التدقيق هنا تتم بشكل مستمر على مدار السنة، وهو  ن  ا أليضا التشغيل المستمر نظر  أ سلوبعلى هذا األ

 .للتدقيق الداخلي مالئمة أكثر سلوبي يجعل من هذا األالذ األمر
ة بقصد معي نللبيانات  لكترونيالتشغيل اإل إعادة أوبمعنى يتم التشغيل  :المدقق رقابةالتشغيل تحت  أسلوب -4

ن يحتفظ المدقق الداخلي بنسخة من البرامج التي يتم تشغيل أ األمرالتحقق منها تحت رقابة المدقق، ويقتضى 
 ،سباباألوجدت وتحديد  إن  ل الفروق على البيانات الفعلية وتحلي خرآلانات عليها، ويتم تشغيلها من وقت البي

يضا على النسخة التي أجراؤها إيتم و  ،تعديالت غير مصرح بها أي   إكتشافيساعد في  سلوبوبالتالي هذا األ
 .مع البيانات الحقيقيةصلية مج األنسخة البرا إستخدامبالتحقق يتم  أن  يحتفظ بها المدقق ويالحظ هنا 
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التدقيق من خالل  أسلوبو التدقيق حول الحاسوب  أسلوبومن خالل الجدول الموالي يمكن التفرقة بين   
 :الحاسوب كما يلي

 
 الفرق بين التدقيق حول الحاسوب والتدقيق من خالل الحاسوب(: 70) الجدول رقم

 اسوبالتدقيق من خالل الح التدقيق حول الحاسوب
 إدخاليقوم المدقق بمتابعة مسار التدقيق حتى نقطة 
خراجو البيانات في الحاسوب، ثم يتابعها بعد معالجتها   هاا 

 .من الحاسوب

يقوم المدقق بمتابعة مسار التدقيق خالل مرحلة تشغيل 
وتشغيل  إدخالالمتابعة من  أي  العمليات بالحاسوب، 

 .تالمعلوما إنتا حتى  إلكتروني االبيانات 
ات الرقابية داخل بيئة تشغيل جراءهذا النوع يغفل دور اإل
 .فع الالبيانات، ولهذا هو غير 

يتم التحقق من وسائل الرقابة على التشغيل داخل نظام 
 . فع الالمعلومات المحاسبي، ولهذا هو 

التشغيل المركزية وحدة  أن  ليس بسيط ولكنه يفترض   .البساطة والسهولة سلوبية في هذا األساسالميزة األ
 المرتبطة بالحاسوب تعمل بشكل صحيح خرىوالوحدات األ

   .تتطلب معرفة كبيرة بالحاسوب من جانب المدقق ل تتطلب معرفة كبيرة بالحاسوب من جانب المدقق
دار المريخ للنشر، الرياض،  ،-مدخل معاصر-نظم المعلومات المحاسبية  حمد زكريا زكي عصيمي،أ: المصدر
 .164، ص1122

 
، الداخلي ب وبرامجه تستخدم كأداة من أدوات التدقيقو الحاس أن  يقصد به : الحاسوب إستخدامبالتدقيق  :ثالثا

لهذه العمليات،  ةال زمالالرقابة  أساليبالتحقق من دقة عمليات معالجة البيانات ومن  إلىيهدف  سلوبفهذا األ
ه في واقع ن  بعض خطوات مهمة التدقيق أل أداءعدته في الحاسب لمسا إستخدام الداخلي كما يستطيع المدقق

 أسبابهم أتتمثل ، و إلكتروني امعالجتها  تم بيانات ا محل التدقيق عبارة عنتقريب   أصبحت كل المعلومات األمر
   1:فيما يلي يفي التدقيق الداخل لكترونيالحاسب اإل إستخدام

I-  لكافية لعملية التدقيقا ثباتدلة اإلأمساعدة المدقق الداخلي في جمع. 
II-  مكونات النظام المحاسبي نفسه  ن  ا أل، نظر  اآلليالحاسب  إستخداممهمة التدقيق بدون  أداء يةإمكانعدم

 .لكترونيموجودة في النظام اإل دققهاوالبيانات المحاسبية التي ي
III-  سحب العينات وتقييم النتائج التي  إلى ضافةباإلية عملية التدقيق من خالل تحديد حجم العينة، فع الزيادة

 . تم الحصول عليها من فحص العينات
 :في الحاسوب تتمثل إستخدامبالمستخدمة في مدخل التدقيق  ساليبواأل  

                                                 
1
 Rafael Rodriguez, Basic Concepts Of Information System Auditing, Idea Group Publishing, USA , 2000, pp10-11 

Available at :http://www.idea-group.com, Accessed in (12/09/2014). 
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 هاإستخداممكن عدد مختلف من مهام التدقيق، حي  ي   إجراء إلىالبرامج  هذه تهدف: برامج التدقيق العامة -1
عن  فضال  اإللكتروني،  الخبرة في التشغيلمن قدر  بأقل إلكتروني انظم المعالجة من خطوات تدقيق  عدد كبير في

، وتتمثل هذه وأجهزتهاا لي  آالمعالجة نظمة األ أنواعهذه البرامج في تدقيق مؤسسات تختلف فيها  إستخدام يةإمكان
 1:المهام فيما يلي

 .نات الحسابية، تحليل البياناتالتحقق من صحة البيا: التدقيق الداخلي مثل اتإختبار  إجراء -أ
به لمواجهة  حتفاظواإل ال زمحجم المخزون ال إحتسابالتدقيق مثل  ألغراضللبيانات  إضافيتحليل  إجراء -ب

 .الزيادة في الطلب
 .للبيانات الموجودة في الملفات نتقادياإل ختباراإل - 
 .لبعض البيانات ومقارنة النتائجومحاكاة التشغيل  مجرابوطبع بعض التقارير الخاصة بال إعداد -د
 2: هذه البرامج فيما يلي ستخدامإل ةال زمالوتتمثل الخطوات   
 .التدقيق الداخلي هدافألتحديد المدقق  *
 .الحصول على معلومات عن الملفات وقواعد البيانات التي يتم تدقيقها *
دخالو تسجيل المعلومات الحاصل عليها في قوائم محددة  *  .البيانات إدخالبرنامج  إستخدامب للنظام هاا 
 .تلك البرامج إستخدامبداؤها أات التدقيق التي يتعين إجراءتحديد  *
     .اتجراءلتنفيذ اإل ةال زمالامر و تكويد األ *
 .ات للحصول على تقارير التدقيق المحددةجراءتشغيل اإل * 
، عن العينات ستثناءالملخصة، باإل)  التقارير دعداإل ةال زمالية و ساسمعلومات التدقيق الداخلي األ إستخالص *
 .(خرىاألتقارير الو 
للمؤسسة  لكترونيتعتبر هذه البرامج ضرورية عندما ل يكون نظام الحاسب اإل: برامج التدقيق الخاصة -2

مع التي تكون غير ممكنة  اتختبار اإلبعض  أداءعندما يرغب المدقق في  أوا مع برامج التدقيق العامة متوافق  
ين وتنقسم تلك البرامج معي نمهام محددة ولعمالء  داءألمكتوبة  هاأن  ببرامج التدقيق العامة، وتتميز هذه البرامج 

   3: يلي ما إلى
التي تستخدم في القيام بعدد  لكترونيمن برامج الحاسب اإل اقد يكون لدى العميل عدد  : برامج يعدها العميل* 

 .بعض مهام التدقيق أداءفي  هاإستخدامالمالية وغيرها، ويمكن للمدقق من التحليالت مثل تحليل النسب 
                                                 

1
 Anantha Sayana, Using CAATs to Support Information Systems Audit, Information Systems Audit and Control 

Association (Isaca), Vol 01, USA, 2003, p02.  
2
 Marshall B Romney, John Paul Steinbart, Op cit, p369. 

3
 Vepa Kamesam, and others, Information Systems Audit Policy For the Banking and Financial Sector, 

Departement of Information Technology Reserve Bank of India, mumbai, Octobre 2001, p22. 



 دور نظام المعلومـات المحاسبية في التدقـيق الداخلـي: الفصــل الثالـث
 

 111 

دي البرامج المتخصصين الذين ع  برامج تدقيق عن طريق م   إعدادب المدققينيقوم بعض : ا المدققهعدّ برامج يُ * 
 . البرامج إعداديعملون بمكاتب المحاسبة والتدقيق، وتتميز هذه البرامج باستقاللية خطوات 

 
 التدقيق الداخلي  منهجيةعلى  لكترونياإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدامأثر  :ب الثالثالمطل

 :في النواحي اآلتية الداخلي على منهجية التدقيقالمحاسبية للبيانات  لكترونييبرز أثر التشغيل اإل 
 
 : اخليالد منهجية المدققعلى  لكترونياإل  ةالمحاسبي المعلومات مانظ إستخدامأثر  :الأو 
تحديات  الداخلي على منهجية المدقق للبيانات لكترونيالتشغيل اإلأنظمة لقد فرضت التطورات السريعة في    

من تلك التغيرات  ستفادةاإللمتغيرات المحيطة به، وضرورة ل تفكيره ونظرتههامة، من بينها ضرورة تعديل 
  1:على النحو التالي الداخلي المدقق ا في منهجيةا جوهري  حد  تغير  أ األمروهذا ، لتطوير أدائه

I-  يات التشغيل أساس، إذ يجب اإللمام التام ب(التأهيل العلمي والعملي) الداخليالتغيير في ثقافة ومعرفة المدقق
للبيانات، وتكنولوجيا صناعة المعلومات، تصميم النظم، الدراسة الكاملة بلغات وبرامج ووسائل  لكترونياإل

 .ةال زمالالخبرات الفنية والمهنية  كتسابإلالتدريب المستمر  إلى ضافةباإل الحاسب المتطورة،
II- موجودة ال نظمةا من عناصر مختلف األا كبير  جزء   أن  النظر في خطة وبرنامج التدقيق، ول سيما  إعادة

 .ات والقوائم المالية والتقاريرالم ستندضمن وسائل تكنولوجيا المعلومات مثل الدفاتر و 
III- بحو   أساليبللبيانات و  لكترونيمن تقنيات التشغيل اإل ستفادةاإلو ، ثباتالنظر في طبيعة أدلة اإل إعادة

 .عن األدلة التقليدية لبدي أوالعمليات في الحصول على مزيد منها بجانب 
IV- لرقابية ات اجراءمن مدخل المراقبة من خالل اإل ستفادةاإلو النظر في آلية نظم الضبط الداخلي،  إعادة

 . التدقيق اتإختبار المطبقة التي تعمل على تقوية نظم الضبط الداخلي للبيانات والمعلومات، وصحة 
V- م مع التطورات الحديثة في فكر ءبما يتوا الداخلي وعرض تقارير التدقيق إعدادالنظر في طرق  إعادة

برازو ، ستثناءالعليا، وتطبيق مبدأ الرقابة باإل دارةومنهجية اإل  .المسائل الجوهرية ا 
VI-  من وسالمة نظم المعلومات والمحافظة عليها، بجانب رفع كفاءتها أها لتوفير إتباعتحديد القواعد الواجب
 .يتهافع الو 
 

  :الداخلي التدقيق اتإجرا على  لكترونينظام المعلومات المحاسبية اإل  إستخدامأثر  :ثانيا
ية لنظام ساسعلى تدقيق العناصر األللبيانات،  لكترونيشغيل اإلالته في ظل إهتمام الداخلي يركز المدقق   

  2:ات فيما يليجراءهم هذه اإلأللبيانات ويتم توضيح  لكترونيفي ظل التشغيل اإل ةالمعلومات المحاسبي
                                                 

، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة لمعايير مراجعة النظمة االلكترونية المتكاملة للمعلومات اإلطار العامالصعيدي،  أحمدإبراهيم  1
 .110-132، ص ص1986 القاهرة، ،01العدد ، عين شمس

 .106-137، ص ص2009لكتب، القاهرة، ، مركز توزيع االحديثة في الرقابة والمراجعة لألنظمة االلكترونية للمعلومات تجاهاتاإل سمير أبو غاية،  2
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ات نسياب البيانإمتابعة  أوومراقبة  ية،الم ستند الدورات يتمثل ذلك في تدقيق :المدخالت على السابق التدقيق -1
 للنظم واللوائح اوطبق   ستيفائها لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتعارف عليها،ا  ات، و الم ستندمن خالل 

 :الوسائل المستخدمة في هذا المجال ات، ومنجراءاإل ودليل الداخلية،
 . ات التي تؤخذ منها البيانات وتدقيقهاالم ستندحصر وتبويب  -أ

 .تي تسجل داخل المؤسسة مسجلة على نماذ  خاصةالبيانات ال أن  من  التأكد -ب
عدادالبيانات و  إدخالفي  (الترميز) سلسلةتاألرقام الم أسلوب إستخدام -   .سجل خاص بها ا 
 .شخص مسؤول أوتوثيق البيانات الداخلة من جهة  -د
هم ملتزمون أن  ات و ي ومشغلي البيانعد  من وجود قواعد وتعليمات مكتوبة تحدد واجبات ومسؤوليات م   التأكد -هـ
 .بها
دخالو  إعدادسياسة التخصص وتقسيم العمل بين العاملين في  إتباعمن  التأكد -و وتشغيل البيانات، وعدم ترك  ا 

 . خرهاآ إلىلها أو موظف يقوم بالعملية من 
 :على ما يلي الداخليويركز المدقق  :حاسبالتدقيق على البيانات الداخلة لل -2
ة من خالل تدقيقها على لكترونيالبيانات بقسم الحاسبات اإل إعدادقسم  إلىيانات المقدمة من صحة الب التأكد -أ

تطابق البيانات الواردة  كانت األجور سيتم حسابها بمعرفة الحاسب ففي هذه الحالة يجب إذا ات، فمثال  الم ستند
 .سجل األجوروما هو موجود بفي كشوف األجور 

ها عند القيام بتشغيل البيانات، وهذا يتطلب منه إتباعلتعليمات المطلوب من صحة المعلومات وا التأكد -ب
 .سالمتها إلىطمئنان دراسة برامج الحاسب واإل

البرنامج المخزن في الحاسب بعد  إلىالتعديالت واإلضافات في البيانات الداخلة قد أضيفت  أن  من  التأكد - 
 .موافقة الجهات المخولة بذلك

 إستخدامعند  لهَّاالرقابية التي تمر بها المدخالت، وتخضع  ساليبوات والمراحل واألكل الخط تتبُّع -د
 .الحاسوب

 .الرقابة على المدخالت والتحقق من قوتها أساليبات للتأكد من تطبيق إختبار  إجراء -هـ
دخل عندما ت :التدقيق على برامج الحاسب المستخدمة في تشغيل البيانات وتحليل وعرض والمعلومات -3

سانحة  على برنامج جديد، ول يكون هناك فرصة اه يصعب التعديل فيها إل بناء  إن  الحاسب ف إلىالبيانات 
البيانات والمعلومات المخزنة داخل الحاسب  أن  من  التأكد للمدقق ويمكن ،أخطاء حدو  أو الغش أو للتالعب

 :يعلى ما يل الداخلي هذه الحالة يركز المدقق فيمطابقة لألصل و 
  . لكترونيبرامج التشغيل اإل إعدادالمستخدم في  سلوبالتعرف على األ -أ
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 .لكترونيالحاسب اإل أداءسالمة  -          .   صحة تشغيل البرنامج إختبار -ب
 .من المنظور المحاسبي( امر التشغيلأو )امر والتعليمات و سالمة األ -د
 .ويجب فحصها وتدقيقها لكترونيت التشغيل اإلمن وجود رقابة دقيقة محكمة على عمليا التأكد -هـ
 .تعديالت من جانب المشغلين على برامج التشغيل أي  من عدم وجود  التأكديجب  -و
 إلىبيانات تجريبية  إدخالبرامج الحاسب التي تستخدمها المؤسسة عن طريق  إختبار الداخلييمكن للمدقق  -ي

 .اليدوية، ويقارن بين مخرجات الحالتين ساليباأل إستخدامب أخرىالحاسب وتشغيلها مرة 
في هذه  الداخلي دور المدقق يتركز: التدقيق على المخرجات من المعلومات وطريقة عرضها وتفسيرها -4

 :المرحلة على ما يلي
 .مطابقة المعلومات الواجب أن تكون من ناحية التصميم والواقعية على المخرجات الفعلية -أ

 .ات في الشكل والمحتوى المناسبن المخرجأمن  التأكد -ب
التالعب في تفسير  فاديأرقام صحيحة واردة في مخرجات الحاسب لت إلىتفسير مستند  أي  من أن  التأكد - 

التقارير المرفوعة  أن  من  التأكدمعظم المديرين ليسوا خبراء في مجال الحاسب لذا يجب  أن  تلك المعلومات، إذ 
خذت بعين أ  قد  اتهإقتراحوأن  ،ضوعية المعلومات الواردة من مخرجات الحاسبتطابق من الناحية المو تإليهم 

 .أخرىعند تشغيل البيانات دورة  عتباراإل
  .دونيالمستفثل المعلومات التي يحتاجها المخرجات تم أن  من  التأكد -د
 

يقوم المدقق بتنفيذ : يمراحل التدقيق الداخلعلى  لكترونينظام المعلومات المحاسبية اإل  إستخدامأثر : ثالثا
 :من خالل المراحل التالية لكترونيالمعلومات المحاسبية اإل التدقيق الداخلي في ظل نظاممهام 

I- للمدقق للمؤسسة العامة دارةاإل تمنحه كتابي أو شفهي تفويض عن عبارة هو بالمهمة األمر :بالمهمة المر 
 العامة دارةاإل غير يالداخل تدقيقال خدمات طالب يكون أن   كما ي مكن تدقيق،ال بمهمة هقيامجل أمن  الداخلي

 أن يستحسن الحالة هذه وفي ما، لسبب إدارته تدقيق ةمعي ن إدارة مدير يطلب قد المثال سبيل على للمؤسسة،
 ،الداخلي للتدقيق أكثر صالحيات عطاءإل ذلك ثاني، كتوقيع ولو العامة دارةاإل طرف من موقع األمر يكون

ستقباو    1.بعمله القيام عند وتسهيالت أحسن لا 
من حي  مدى قوة مركزها  مؤسسةمعلومات التي تتعلق بالالالحصول على الداخلي بالمدقق بعد ذلك يقوم   

 إلخ، وما لهذه... مشاكل قضائية  لموظفين رئيسيين ووجود المؤسسة انومدى فقد لهَّاالمالية  تجاهاتواإلالمالي 
قوية  إدارةمن حي  مدى توافر  دارة، ومعلومات عن اإلستمراراإلعلى  المؤسسةدرة العوامل من تأثير على ق

 افية،ــوالشفزاهة ــفاءة، النــالك ،برةــ، والخةــالمؤسسط بـي تحيــاطر التــول المخــقرارات حــال اذــإتخة في ــييجابم باإلـتتس
                                                 

1
 .243، صمرجع سابق وود يوسف صبح،اد  
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 ،نظامهذا المن الحصول على فهم مالئم لطبيعة  نت مك   لكترونياإل ةومعلومات عن نظام المعلومات المحاسبي
معلومات موثوق فيها بالدقة والسرعة المطلوبة، ومعلومات عن نظام الرقابة الداخلية  ومدى كفاءته في توفير

 دارةبقصد متعمد من اإل أوبتوفير التكاليف  دارة، نتيجة لتوجهات اإلةنظام رقابة ضعيفالفي وجود  ذاإوالتأكد 
، ةلكتروني، ومدى وجود تكامل بين نظم الرقابة الداخلية اليدوية واإلأخرى سبابأل أويات الغش، لتغطية عمل

 المؤسساتالمخاطر في طبيعة هذا النشاط ومدى حدة المنافسة بين  إرتفاعومعلومات عن طبيعة النشاط ومدى 
  1.في هذا المجال

II- سابقة بالحصول على معلومات في المرحلة ال خليالدا قام المدقق :الداخلي مرحلة تخطيط عملية التدقيق
ه في هذه المرحلة عليه زيادة عمق المعلومات في النواحي التي حصل عليها، مع توسيع قاعدة ، إل  أن  ليةأو 

كتشافو  ،من جهة لمساعدته في تخطيط عملية التدقيق بشكل سليم ،لهااو يتن لم   أخرىالمعلومات لتشمل نواحي   ا 
 2. ممكن الحدو  تقدير كل خطر مع إمكانية، من جهة أخرى ر التي يصعب مالحظتهاوالمخاط خطاءاأل

فهم كاف لطبيعة نظام مع مشغلي ومستخدمي النظام من أجل تنظيم جلسات  الداخلي ويجب على المدقق  
ذلك  مثالونظام الرقابة الداخلية الخاص به وطبيعة المخاطر والغش المحتمل،  لكترونياإل ةالمعلومات المحاسبي

 رتكابإلتميل  لكترونياإل ةم المعلومات المحاسبيموظفي نظا أو دارةاإل الضغوط والحوافز التي قد تجعل مناقشة
أن يأخذ  المدقق الداخلي كما يجب علي، همفي صيغة أسئلة لتنشيط ذهنالغش، حي  يتم طرح العديد من األفكار 

  3:عتباراإلفي 

 في ضوء التسهيالت المناسبة لنظام لكترونيبمساعدة الحاسب اإل اخليالد التدقيق أساليبمدى توافر  -1
ذات جدوى  أساليب ستخدامإلمن تأثير في عملية التخطيط  لهَّا، لما المؤسسةفي  لكترونياإل ةالمعلومات المحاسبي

 . المؤسسةن من قبل موظفي و امع ضرورة وجود تع ،يةإقتصاد

وما ينتج  ة وتعقد هيكل الرقابة الداخليةلكترونيم المعلومات المحاسبية اإلاالتأثيرات الناتجة عن تعقد بيئة نظ -2
 . الداخلي مستوى الشك عند المدقق إرتفاع إلىم يؤدي في خطر التدقيق، ومن ث   إرتفاععنها من 

 لتي حصلتنفيذه لهذه المرحلة بتوثيق جميع البيانات والمعلومات والتقديرات ا أثناءالداخلي يقوم المدقق كما  -3

  .وغيرها من المصادر التحليلية اتجراءونتائج اإل دارةالتي تمت مع اإل تتصالاإلونتيجة  عليها

                                                 
1
 Transnational Auditors Commitee, Client Acceptance and Continuance, International Federation Accountants, USA, 

October 2010, pp07-08.  
 ،01العدد  ،عشر سابعالمجلد ال، جامعة الزقازيق ببنها، كلية التجارة، اسات والبحو  التجاريةالدر  مجلة، إستراتيجية المراجعة، على إبراهيم أحمد 2

 .02، ص1111مصر،
3
 Michael Ramos, Auditor’s Responsibility for Fraud Detection, Journal of Accountancy, http://www.journalof 

accountancy.com/issues/2003/jan/auditorsresponsibilityforfrauddetection.html, USA, January 2003, pp16-11. 
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لتنفيذ  ةال زمالات جراءبرنامج التدقيق الذي يوضح فيه اإل إعدادب الداخلي وفي نهاية هذه المرحلة يقوم المدقق    
ات التفصيلية التي سيتبعها جراءق كل عملية واإلتدقيل أهداف، حي  يحتوى هذا البرنامج على مهمةهذه ال

ة التي لكترونيم المعلومات المحاسبية اإلانظفي ظل تدقيق ال أساليب، و هدافلتحقيق هذه األ الداخليالمدقق 
أسماء أعضاء ، كما يحتوى على تخصيص إجراءات، والزمن المخصص لكل جراءسيستخدمها لتنفيذ هذه اإل

  1.اتجراءولين عن تنفيذ هذه اإلؤ مسال الداخلي فريق التدقيق
III- برنامج التدقيق تأتي هذه  إعدادمن  الداخلي المدقق إنتهاءبعد : الداخلي مرحلة تنفيذ عملية التدقيق

بتنفيذ التعليمات التي جاءت في هذا البرنامج، والتي ت مكنهم من جمع أدلة  الداخليالمرحلة ليقوم فريق التدقيق 
قاعدة البيانات للحصول على مسار  إدارةعلى وظائف نظام  عتماداإلة، ويستطيع المدقق كافية ومالئم إثبات

برامج التدقيق  إستخدام ألغراض هالبعض العمليات، وفحص سالمة قاعدة البيانات، ونسخ األجزاء المالئمة من
مرحلة بتنفيذ نوعين في هذه ال الداخلي ويقوم المدقق والحصول على المعلومات، لكترونيبمساعدة الحاسب اإل

  2.اتختبار اإلرئيسيين من 
مالئمة عن  إثباتللحصول على أدلة  اتختبار اإلبتنفيذ هذه  الداخلييقوم المدقق  :لتزاماإل مدى  اتإختبار  -1

ه يتوافق مع التقييم المبدئي له في مرحلة أن  و  ،دارةية نظام الرقابة الداخلية المتعلق بمزاعم اإلفع المدى كفاءة و 
النظر في  إعادةوجود ضعف في نظام الرقابة الداخلية يقوم المدقق ب اتختبار اإلنتج عن هذه  إذاخطيط، أما الت

ويحتوى نظام الرقابة الداخلية ، الجوهرية وطبيعتها اتختبار اإلم تغيير مدى رقابة الداخلية، ومن ث  للالتقييم المبدئي 
 الداخلي ة العامة والرقابة على التطبيقات، ويجب على المدققة على الرقابلكترونيلنظم المعلومات المحاسبية اإل

كتشف المدقق إ إذامن تأثير على نظم الرقابة على التطبيقات، ف لهَّال ، لما أو أن يقوم بفحص نظم الرقابة العامة 
بر ة تعتخير ، فهذه األوجود ضعف في نظم الرقابة العامة فهذا يتسبب في ضعف نظم الرقابة على التطبيقات

، فعادة ما تكون ةفع الو  مسموح بهابطريقة عليها والحفاظ  هايتم تطوير  نظمةاأل أن  ب بمثابة تقديم تأكيد معقول 
  3.و التغيرات في التطبيقاتأة الحديثة لكترونياإلنظمة تنفيذ األ ختبارإلمصممة 

 :كما يليا في هذه المرحلة تنفيذه الداخلي التي يتعين على المدقق لتزاممدى اإل اتإختبار  لاو تنويمكن   
توفير لمن قدرة  لهَّاعلى هذا النوع من الرقابة لما  اتإختبار  إجراءب الداخلي يقوم المدقق :نظم الرقابة العامة -أ

 الداخـلي دققـويستطيع المة، ـام المعلومات المحاسبيـلنظ لكترونيل اإلـالتشغي أنشطةإطار من الرقابة العامة على 
                                                 

المتطلبات المهنية ومشاكل الممارسة العملية في ضو  معايير المراجعة المصرية  –خدمات مراقب الحسابات لسوق المالعبد الوهاب نصر على،  1
 .214-212، ص ص2001، الدار الجامعية، اإلسكندرية، والدولية والمريكية

جرا ات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية الخاطئةلطفي،  أحمدأمين السيد  2   .203-202ص ص ،مرجع سابق، مسؤولية وا 
3
 Hand Book of International Auditing, IAPS No. 1008, Risk Assessment and Internal Control –CIS Characteristic 

and Consideration, International Federation of Accountants, New York January 2004, p757 
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  1:وهي اتختبار اإل تنفيذ في لكترونياإل التشغيلنظم  أساليباليدوية و  يبسالاأل إستخدام
اليدوية في الفحص  ساليباأل إستخدامب الداخلي يقوم المدقق :ات على الرقابة التنظيمية والتشغيليةختبار اإل *

ستخدامو راق التي تمثل توثيق إنشاء وتعديل هذه الرقابة و اليدوي للسجالت واأل ة في حالة لكترونياإل ساليباأل ا 
 ساليباأل إستخدامكما يستطيع مالحظة مدى توافر الفصل بين الوظائف والمهام ويستطيع ، لكترونيالتوثيق اإل

من موافقة المعنيين بإنشاء هذا  الداخلي يتأكد المدقق، كما هذا الفصلمن لتأكد  اتإختبار  إجراءة في لكترونياإل
بل تشغيله، ويشتمل على توثيق النظام ويصف تدفقات البيانات والمعلومات من هذا النظام ق إختباره تم أن  النظام 

الملفات، وتوثيق البرامج يصف بشكل تفصيلي البرامج المستخدمة في النظام،  أنواعالمخرجات و  إلىالمدخالت 
انات التي وتوثيق العمليات يوفر معلومات عن التعليمات الخاصة بتشغيل النظام، وتوثيق المدخالت يصف البي

 .إلخ...ات المتبعة عند رفض بيانات غير صحيحة جراءها للنظام من حي  الشكل، واإلإدخاليتم 
لتي تم الحصول عليها والبرامج ا جهزةاأل أن  تعمل على توفير تأكد ب :والبرامج جهزةرقابة ال اتإختبار  *

اليدوي ما  سلوباأل إستخدام الداخلي ققتحتا  من المد اتختبار اإلات مصرح بها، وهذه إجراءوفق  وتطويرها تم
 .ةلكترونيات اإلالم ستند إستخدامبات الشراء والتطوير إجراءلم يتم تنفيذ 

يستطيع المدقق الداخلي بدراسة وفهم سلطة الوصول : الوصول يةإمكانعلى رقابة  لتزاممدى اإل  اتإختبار  *
عطاءو للبيانات والبرامج وتصنيفها،   ساليباأل إستخداماألعلى لرخصة الوصول عن طريق  لفحص الدرجات أهمية ا 

 .ة للتأكد من كفاءة كلمات السر المستخدمة، وتغييرها وتطويرها بشكل مستمرلكترونياإل
المؤسسة وتضمن الدخول المصرح به للبيانات  أحدا  أووهي تنظم عمليات  :نظم الرقابة على التطبيقات -ب

والرقابة على التطبيقات  ،المخرجات إلىخالت من خالل المعالجة والدقة، وتقوم على إكمال معالجة المد
  2:وذلك حسب ما يلي خطاءتصحيح األل أومنع ال أو كتشافإللمصممة 

ها، فيالعمليات غير المرغوب  أو حدا وهي تحمي المؤسسة من األ: (الرقابة على المدخالت) الرقابة المانعة *
 : التالية مورنوع من الرقابة من خالل األوتؤثر تكنولوجيا المعلومات على هذا ال

   .نظمةع العبور غير المصرح به للبرامج واألنتم  -
 .خطأ أي   وجود ةتمنع إقفال الدفاتر والسجالت في حال -

                                                 
 .311-310ص ص، مرجع سابق، المراجعة المتقدمة دراسات في، وآخرونعبد الوهاب نصر على،  -:  راجع  1

 .30-20، ص صمرجع سابقعبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاته،  -            
، صوب هيكل رقابة داخلية فّعال مع تطوير دور المراجع الداخلي والمراجع الخارجي وذلك في ظل النظم اإللكترونية، مادمحمد على ح -             

 .44، ص1110 مصر، ،04المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد التاسع عشر، العدد 
كبة المدققين الداخليين لمتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة الداخلية في شركات المساهمة العامة مدى مواسويلم الحسبان،  أحمدعطا اهلل  2

   .236، صمرجع سابق، الردنية
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  . البيانات إلىتحدد المطلوب وتحدد كلمة السر للدخول   -
      .المستخدم زاتاو تجد تقي    -
 لكترونيالتي تتم خالل التشغيل اإل خطاءتهتم باألفهي  :(ى عمليات المعالجةالرقابة عل) كتشافاإل رقابة  *

السريع لهذا النوع من  كتشافاإلللبيانات التي تحتوي على التحذيرات والتوقعات الممكنة لحل المشاكل، وبسبب 
 وبسبب. فسهيجب على المستخدم قراءة التحذيرات والتوقعات لحل المشاكل المستخرجة من النظام ن خطاءاأل

 خطاءتصميم دقيق لتجنب األ إلىها تحتا  إن  تطورات تكنولوجيا المعلومات على هذا النوع من الرقابة ف تأثير
 إستمرارالتكنولوجيا تفرض كما ، الداخلي ها تساعد على تخفيض الوقت المستهلك للتدقيقأن  الكبيرة، كما 

 . والمراقبة شرافاإل
بعد حدوثها، وتقوم على تصحيح الخطأ  خطاءتهتم باألفهي  :(على المخرجاتالرقابة ) الرقابة التصحيحية *

جدت معلومات ذات أو تكنولوجيا المعلومات  أن  ة تقوم بذلك، حي  نمؤتم أنظمةومعالجة نتائجه، وهذا يتطلب 
 . ودقةبسرعة  إلكتروني اكتشف، لذلك يتم تصحيحها ل ت   أخطاءحدو   يةإحتمالكمية ونوعية كبيرة مما يعني 

 الـداخلي ا يبـدأ المـدققهـوالثقـة ب ات الرقابةإجراءعلى  عتماداإل يةإمكانبعد التحقق من : التفصيلية اتختبار اإل -2
التفصـيلية وفحــص مــدى الثقـة فــي تشـغيل البيانــات وذلــك  اتختبــار اإل إجـراءللتـدقيق والمتمثــل فــي  خيــراأل جراءبـاإل

 1 :عن طريق

     .قهاالتدقيق وتطبي أساليب إختيار -أ

 .تشغيل البرنامج على الحاسب أثناءتدقيق فجائي  إجراء -ب

 .لية التي تم تغذية الحاسوب بها هي بيانات حقيقية وموثوق بهاو البيانات األ أن  من  التأكد - 
 ن مـن الحكـم علـى مـدى دقـة وكماليـة البيانـات المعـدةمك ـسند التدقيق واألدلـة المؤيـدة للتشـغيل ت   أن  التحقق من  -د

     .إلكتروني ا
 .مخرجات النظام من المعلومات سليمة ودقيقة ومتكاملة أن  من  التأكد -هـ
ـــه بتشـــغيل اآللت و  إذافيمـــا  التأكـــد -و ـــامج ل عالقـــة ل ـــائم بتشـــغيل اآللت ل صـــلة لـــه  أن  كـــان مخطـــط البرن الق

 .    بالملفات والنسخ المحفوظة في المكتبة
كتمالو تشــغيل تبــين للمــدقق دقــة نتــائج ال إذافــ   يــة أدوات الرقابــة وفــي هــذه الخطــوة فع الفــيمكن أن يؤكــد كفايــة و  هــاا 

 .وبالتالي تعديل برامج التدقيق إضافيتدقيق  جراءكانت هناك ضرورة إل إذايقرر فيما 
 

                                                 
 .341، مرجع سابق، ص-الناحية العلمية  -علم تدقيق الحاسبات خالد أمين عبد اهلل،  1
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هــذه المرحلــة هــي آخــر مراحــل عمليــة التــدقيق الــداخلي، ويقــوم المــدقق فــي هــذه المرحلــة بتجميــع : مرحلددة التقريددر -4
مســتوى خطــر التــدقيق عنــد حــد مــنخفض بشــكل  أن  النتــائج للتأكــد مـن  إســتخالصوألدلـة التــي حصــل عليهــا لتقييمهــا ا

تقريــر التــدقيق الــذي يعبــر  إعــدادتــأثير علــى المخرجــات، وبعــد ذلــك  لهَّــاغيــر قانونيــة  أعمــالهنــاك  أن   أوقبولــه،  ي مك ــن
الحاســـب  إســـتخدامبـــرامج التـــدقيق ب عـــن طريـــقهـــا وذلـــك عـــن رأي المـــدقق الـــداخلي فـــي ضـــوء النتـــائج التـــي توصـــل إلي

رأي فـــــي مخرجــــات نظـــــام التشـــــغيل  إعطـــــاءرة لمســـــاعدة المـــــدقق فــــي يــــنظـــــم الخب إســـــتخدام، مثـــــال ذلــــك لكترونــــياإل
يتفـق مـع كافـة المتطلبـات المتعـارف عليهـا  تقريـر التـدقيق الم عـد   أن  لتحقـق مـن ا الداخلي ن المدققكما ت مك   ،لكترونياإل
يـد أشـكال مـن قـدرة علـى تول لهَّـابـرامج التـدقيق بمـا  إسـتخدامكمـا يسـتطيع  ،تقرير التدقيق الداخلي من معايير ادإعدفي 

ـــ، األمـــر المســـتخدمين الـــذين يهمهـــم حتياجـــاتإل وفق ـــاعديـــدة مـــن التقـــارير  ن كمـــا تـــوفر البيانـــات والمعلومـــات التـــي ت مك 
ن يتضـمن التقريـر النهـائي لعمليـة التـدقيق الـداخلي أويجـب  ،1وقـت أي  فـي  أخـرىمـن معالجتهـا مـرة  الداخلي المدقق

 2:للبيانات العناصر التالية لكترونيفي ظل التشغيل اإل
 :عملية التدقيق الداخلي وتتضمن أهداف -أ
        .المتوقعة هدافالمحققة واأل هدافاأل *
 .قتتحقالتي لم  هدافعن األ فصاحاإل *
    :تتضمنو  نطاق عملية التدقيق الداخلي -ب

 .تحديد النظم والتطبيقات التي يتم تدقيقها والفترة التي تغطيها *
 .ها عملية التدقيق بسبب المحددات المفروضة من المؤسسةيلعتحديد المجالت التي لم تشتمل  *
 :معايير التدقيق الداخلي وتتضمن - 
 .عن معايير التدقيق التي لم يتم التوافق معها اإلفصاح *
 .عن التأثيرات المحتملة لعدم التوافق مع نتائج عملية التدقيق الداخلي حفصااإل *
 : منهجية عملية التدقيق الداخلي وتتضمن -د
 .ليةآ أوكانت يدوية  إذاعن المنهجية المستخدمة لتنفيذ عملية التدقيق الداخلية ما  فصاحاإل *
 :نتائج وتوصيات عملية التدقيق الداخلي وتتضمن -هد
 .عن جميع النتائج الرئيسية التقرير *
 .التي تتضمن تقييم المجالت التي تمت تدقيقها ستنتاجاتاإلالتقرير عن  *
 .التوصية بالتصرف التصحيحي المالئم لتخفيض المخاطر *

                                                 
 لومات المحاسبي على تقدير المخاطر المالزمة لمراجعة القوائم المالية في ظل البيئة اإللكترونية،أثر اإلفصاح اإللكتروني للمععيد محمود حميدة خلف،  1

 .23ص ،2002 القاهرة، ،01مجلة الدراسات والبحو  التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق ببنها، المجلد الثانية والعشرون، العدد 
2
 Mohan, B, Auditing in a Computerized Environment, Mc Crow-hill, 9

th
 Edition, New York, 2008, pp348-349.  



 دور نظام المعلومـات المحاسبية في التدقـيق الداخلـي: الفصــل الثالـث
 

 116 

 
 : خالصة الفصل

 
سة، ي للمؤسقتصادة موثوق فيها عن الواقع المالي واإلتقديم صور  وه ةنظام المعلومات المحاسبي هدف إن    

والتي  ،ومية المتعلقة بنشاطات المؤسسةاليالناتجة عن العمليات المستمرة و  يعتمد في ذلك على جمع البيانات
من خالل القوائم حسابات المعالجتها وعرضها في  ،يقوم بتسجيلها ،خرىالوظيفية األ نظمةتعتبر مخرجات األ

 .والتقارير المالية
الداخلي ونظام  تدقيقلواجب على المؤسسة تطوير ال، من امن معلومات ما يقدمه هذا النظام إلى ضافةباإل  

، سن صورتها أمام األطراف الخارجيةالمؤسسات داخليا ويح سي رحسن  التأكد من الذي يتيحالرقابة الداخلية، 
دون تحسين  ،مؤسسة ي  بة الداخلية ألونظام الرقا الداخلي تدقيقال وتفعيل ل يمكن تدعيم هأن   إلىوتجدر اإلشارة 

 سي رير وتنظيم يفي تس خيرالدور الذي يلعبه هذا األ إلى، خاصة عند النظر وتطويره ةظام المعلومات المحاسبين
والمخالفات بصفة دقيقة وسريعة  خطاء، الشيء الذي يسمح بتحديد األلمعلومات المحاسبية داخل المؤسسةا

 .ي الوقت والمكان المناسبالقرارات ف إتخاذتسهل في 
 أنشطة إعتمادنتيجة  التدقيق الداخليعلى  واقع ا جديد ا لكترونيالمعلومات المحاسبية اإل فرض نظام كما 

ضرورة مواكبة التطور السريع في مجال م عليه حت  ، مما اآلليعلى تقنية الحاسب الداخلي ومعامالت المدقق 
المستحدثة  ساليبالتقليدية باأل ساليباأل الستبدإب أهمية، وتعزيز وظيفته أداءتقنية المعلومات خاصة ما يخدم 

 .بكفاءة الداخلي تدقيقوالتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتنفيذ عملية ال
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 :تمهيد

تريد النهوض بما يتوفر لديها من  يةإقتصاد مؤسسة أي  هو حال  ديوان الترقية والتسيير العقاريحال  إن    
بمجموعة من التغيرات الهيكلية  ي بصفات المؤسسة الفعالة، فقد مرإمكانات للوصول إلى تعظيم منافعها والتحل

 فرضت عليه التحديات أمام مجموعة من د نفسهالوطني، فوج قتصادبات إصالح اإلالتي جاءت لتلبية متطل
يطه، من أجل المحافظة يف مع التطورات الحاصلة في محالتصرف المناسب لتدارك الصعوبات ومواجهتها، والتك

والمناهج الحديثة،  على تبني األنظمة ديوان الترقية والتسيير العقاريعمل ولبلوغ ذلك  ،أدائهوتحسين  على بقائه
بيق وسائل وقائية لممارسة على إيجاد وتط دير من خالله نشاطاته فحرصابع وي  تجو رقابي ي   إلى توفير ىفسع

 داته، والوقوف على حقوقهو المرسومة، والمحافظة على موج هدافبفاعلية وكفاءة، بغرض تحقيق األ أعماله
جراءملة من أساليب و هو إعداد منظومة متكا ذلك على وما يساعده ،ات القائمة عليهلتاامإلى اإل متثالواإل ات ا 

فيذها مع سهر على تنيو  ديوانالعليا لل دارةشرف على تصميمها اإلبل العمل التي ت  رقابية تعمل على إرساء س  
 .وغايات أهدافصبو إليه من ير قدر مقبول من الثقة لتحقيق ما الداخلي لتوفي جميع العاملين في نظامه

بمؤسسة  تك من خالل دراسة ميدانية أجريي على أرض الواقع وذلإسقاط الجانب النظر  سيتم في هذا الفصل   
 :كما يلي سيكون هذا الفصلديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة، ومحتوى 

  .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة :ولالمبحث ال  -
ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية لتدقيق الداخلي بانظام المعلومات المحاسبية و  واقع :المبحث الثاني -

 .بسكرة
المعلومات المحاسبية في التدقيق الداخلي بديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية  نظام دور :المبحث الثالث -

  .بسكرة
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 ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة: المبحث الول
 فلها، هية في الجاائر ومن أهمقتصادديوان الترقية والتسيير العقاري إحدى أهم المؤسسات العمومية اإل عد  ي     

 مهامه ونشاطه وعلى ديوانال على التعرف يتم المبحث هذا خالل ومن الوطني، المستوى على ومكانته تاريخه
 .يقتصاداإل
 

 اريديوان الترقية والتسيير العقالتعريف بال :المطلب الول
 

 ": OPGI"الترقية والتسيير العقاري  ديوانتطور و نشأة : أوال
 هاحكمت  فترات مختلفة، كل فترة الشكل الذي هو عليه اآلن ب أخذمر إنشاء ديوان الترقية والتسيير العقاري حتى   

 .له الموكلة يةقتصادواالية جتماعوالمهام اإل هدافألجل تحقيق اأمن محددة مراسيم وقوانين 

، ية الماليةستقاللمن حيث اإل الترقية والتسيير العقاري يواندتقييم حالة  على هذه القوانين والمراسيم ا عملتكم  
 :التالية مختلفةالفترات ال من خالل هتطور مراحل ص تلخوت
I- ة، السيادة الوطني تجسيدجل أوذلك من  ةالفرنسيتم إلغاء جميع القوانين  ستقاللبعد اإل : 1962-1976الفترة

مسؤولة ال المؤسسات العامةبتنظيم المتعلق  (7626/76/17من  26/751القانون ) وفي مجال اإلسكان وضع
 Des Offices Publicنموذجيال يجاراإل ذات لإلسكان عامة دواوين إنشاء تم إجراء وكأول ،العقارات عن تطوير

d’Habitation à Logement Modelé (OPHLM) 26/51ا للمرسوم رقم ، وفق  الدالب واليات من يدعدال في 
 .اتواليلا جميع إلسكان فيل عامة دواوينإنشاء ب المتعلق 7626/55/51 في المؤرخ

 أحكام بعض عن النظر بصرف دارتهاإل محددة قوانين إلسكانل العامة الدواوين ىلد يكن لم الفترة، هذه خاللو   

 المالي ستقاللاإلب تتميا ،إداري طابع ذات العامة واوينالد هذه كانتو  ،الحضري بالتخطيط الخاص الفرنسي قانونال
مرسوم  طريق عن ينعي نم   مسيرين مع بالتعاون ديوانال إدارة عن مسؤول إداري مجلس طريق عن ري  ست   ،والقانوني
  ".األشغال العامة والبناء"من واارة 

في  يالعقار  والتسيير لترقيةا دواوين تأسيسب الخاص 12/711 رقم مرسومال صدر 61/75/7612 وبتاريخ  
لتاامو  وحقوقها ممتلكاتها ونقل إلسكانل العامة ل الدواوينوح كيتفك إلى أدى الذي، اتواليال  الهيئات هذه إلى اتهاا 

 .داريذات الطابع اإل العامة
II-  عملية تنفيذ تم ،7661 عام غاية إلى ملموس تغير أي   هناك يكنلم  الفترة، هذه خالل :2198-1976الفترة 

فقط  تعلق نقلالو  ،7661/6/61 في المؤرخ 651 رقم للمرسوم اوفق   العقاري والتسيير الترقية دواوين إلى الملكية نقل
 ومنظم قانوني محدد إطارفي  طش  وتن   تعمل العقاري والتسيير الترقية دواوين بذلك وأصبحت، األصول هذه دارةإل

 .وليات والوظائفؤ المس ،نونية، السلطاتالطبيعة القا: هم العوامل المحددةأو ا، جيد  
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 : الترقية والتسيير العقاري الطبيعة القانونية للدواوين* 
تخلص من القواعد والسياسات التي س  هذه الطبيعة القانونية ت  : ةإداري طبيعة ذات عامة كمؤسسة الديوان -1
 .يجتماعات المجتمع من السكن اإلاجإحتي  ية تلب الترقية لديوان ت خالل تلك الفترة، فكانت المهمة الرئيسيةعتمدأ  
 المؤرخ في 67/39 داريا لألمر اإلوفق   إداريذو طابع  اي  إجتماع اأساسي   اوقد وضع المشرع الجاائري نظام    
متع تت، كما دواوين الترقية والتسيير العقاريإنشاء وتشغيل  ،لتنظيم امةالال  الذي وضع الشروط  39/11/1391

 .المالي، الشخصية القانونية، ونطاق أعمالها يغطي كامل أراضي الوالية تقاللسالدواوين باإل
سنوات  3لدواوين بعد لدخل على الطبيعة القانونية أول تغيير أ   :يإقتصادالديوان كمؤسسة عامة ذات طابع  -2
ية إقتصاد نتائج إلى وصولوال لتعديلل وذلك جديد بنظام واألخذ القديم، النظام تغيير المهم من كان فقد إنشائها، من
جتماعو  إلى  التحول بعملية الخاص 1391/1/11 المؤرخ في 91/362 المرسوم في اجسد  م   التغيير وكان جديدة يةا 

 . 1331ساد هذا الوضع حتى عام دواوين الترقية والتسيير العقاري، و مؤسسة 
III- والجودة، المنافسة على القائم السوق دإقتصا على نفتاحاإل إطار في :الحالي الوقت إلى 1991 من الفترة 

 والتسيير الترقية دواوينوجب على اإلسكان،  برامج وتنفيذ األساسية، يةجتماعواإل يةقتصاداإل المهام أداء ومن أجل

 1331/1/13المؤرخ في  31/146وكان ذلك بموجب المرسوم  ،تحول جذري في جميع المجاالت إجراء العقاري
 . ر عملهاع القانوني للدواوين وتحديد شروط تنظيم وسي  والمتعلق بتغيير الوض

حيث  الترقية بالدواوين الخاصة والتنظيمية التسييرية العامة المعلومات كل سرد في على هذا المرسوم إعتمدولقد    
 ستقاللتتمتع بشخصية قانونية واإل، وتجاري مؤسسات عامة ذات طابع صناعي هذه االخيرة من خالله أصبحت

 .القانون التجاري الي وتخضع لقواعدالم
 

 1:الترقية والتسيير العقاري نيوادالتنظيم العملي ل: ثانيا
 مقرها يكون أن العقاري والتسيير الترقية دواوينل يمكن 7667/5/76 في المؤرخ 67/711 التنفيذي المرسوم حسب   

 . في كل والية من واليات الوطن تمارس نشاطاتهاأين  الرئيسي
شرف عليه ي   إدارةقاري مجلس دير دواوين الترقية والتسيير العي  من هذا المرسوم  56و 56لمادتين رقم ل ق افو و   

  :من دارةيتشكل مجلس اإلو من الواير المكلف بالسكن،  إقتراح على ان بمرسوم تنفيذي بناء  عي  ي  ، معا مدير

I- خبراء يقترحهم الواير المكلف بالسكن( 51) أربعة.   
II- يقترحهما الواير المكلف بالمالية( 56)يرينخب. 

III- يقترحهما الواير المكلف بالجماعات المحلية( 56)خبيرين. 

                                                 
1

يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين االساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري،  ،1331سنة  مايو 13مؤر خ في  146-31المرسوم التنفيذي رقم  
  .991-999ص ، ص1331-21-33، الصادرة في 31الجريدة الرسمية، العدد  ،وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
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 . ة ويتولى أيضا أمانة المجلسإستشاريبصفة  دارةات مجلس اإلإجتماعيشارك المدير العام في و  
 جدول في المدرجة لمسائلا يف يفيد أن نهأش من ةكفاء لديه شخص بكل يستعين نأ دارةاإل مجلسل يمكنو    

 .من طرف نظرائه لمدة مهمته دارةنتخب رئيس مجلس اإلي  و  األعمال،
 بالسكن المكلف الواير من بمقرر المرسوم، نفس من 75كما نصت عليه المادة  دارةاإل مجلس أعضاء نعي  ي  و    

 إنتهاءها إلى غاية نفسض باألشكال عو  عضو من األعضاء ي   أي  وفي حالة توقف  ،سنوات( 1) ثالث لمدة
    .الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به حسب تعويضات دارةيتقاضى أعضاء مجلس اإلالمهمة، و 

صادق ا للقوانين واألنظمة المعمول بها وي  طبق   دارةمجلس اإل يتداول 67/711 من المرسوم 77حسب المادة و     
   :على

 .   مشروع نظامه الداخلي – 7
 .الترقية ديوانبرنامج عمل  – 6
 .        الترقية النظام الداخلي للديوان – 1
 .الترقية ديوانصادقة على المخطط السنوي لتمويل القروض والم – 1
 .يةحتياطتوظيف األموال اإلستعمال األموال القابلة للتصرف و القواعد العامة إل – 5
 .   قبول الهبات والوصايا –2
 .العقارات وتأجيرها والتصرف فيها وتبادل الحقوق المنقولة والعينية إقتناء –1
 .اا ملتام  تفاقيات والصفقات األخرى التي يكون الديوان فيها طرف  الشروط العامة إلبرام الصفقات والعقود واإل –6
 .المسائل المرتبطة بالقانون األساسي وشروط التوظيف ودفع األجور وتكوين المستخدمين –6

قتراحالحصائل وحسابات النتائج و  –75  .ات تخصيص النتائجا 
عمله و  الترقية ديواننها تحسين تنظيم أالمدير العام والتي من شكل القضايا التي يعرضها  ،وبصفة عامة –77
 .هأهدافالتشجيع على تحقيق و 
 .للحسابات ويحدد مرتبه امحافظ   دارةن مجلس اإلعي  ي  باإلضافة إلى ذلك  
 ديوانمصلحة  قتضتإمن رئيسه كلما  ستدعاءإب دارةيجتمع مجلس اإل أن:  من المرسوم 76ة ونصت الماد  

يتعين على الرئيس و  ةستثنائياإل اتجتماعاإل، باإلضافة إلى مرات في السنة على األقل( 1)أربع  ،ذلك الترقية
 .على طلب من ثلثي أعضائه على األقل ابناء   نعقادلإلدعوة المجلس 

 ،النصاب إكتمالفي حالة عدم إال بحضور ثلثي أعضائه على األقل، و ا قانون   دارةاوالت مجلس اإلال تصح مدو   
 .ا مهما يكن عدد األعضاء الحاضرينأيام ويتداول المجلس حينئذ قانون  ( 6)جل ثمانية أآخر بعد  إجتماعد عق  ي  
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ن و  د  وت   ،يرجح صوت الرئيس ،األصواتصوت على القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل ي  
رسل محاضر الجلسات ع عليه رئيس المجلس وت  وق  خاص ي   في سجل سجلوت   محاضر في دارةاإل مجلس مداوالت
 .دارةيوما إلى الواير المكلف بالسكن وأعضاء مجلس اإل( 75)جل مدته خمسة عشر أخالل 

 
 :"OPGI" بسكرةلوالية  ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتعريف : ثالثا
ذات  وطنية عمومية تحت وصاية واارة السكن والعمران، مؤسسةديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة   

وقد  إداريبطابع  61/75/7612المؤرخ في  12/711بموجب مرسوم  تأسست( OPIC)طابع صناعي تجاري 
 الترقية نوايد يتمتع وبذلك ،76/55/7667 في رخالمؤ  67/711 سوممر  بموجب للمؤسسة القانونية الطبيعة تغيرت

 خضع لقواعد القانونيمع الغير و  في عالقاته اد تاجر  ع  ي  و  المالي ستقاللواإلالمعنوية  بالشخصية والتسيير العقاري
مدير السكن والتجهياات و المحلية  دارةمكون من مدير اإل إدارةعام تحت إشراف مجلس مدير  رهسي  التجاري، وي  

 واارة إشراف تحت المشاركة لجنة وعضو العمرانية والتهيئة التخطيط ومدير بسكرة، لوالية الخاينة أمينو ومية، العم

ديوان مهامها تحصيل اإليجار وتمثيل وكاالت مالية  56ويتم تحصيل اإليجار عن طريق  ،السكن والعمران
 :يليكما تراب الوالية  عبر مواعةعلى مستوى المناطق الترقية 

I- 51 وكاالت بمدينة بسكرة.    
II-  ،وراللأوكالة واحدة في كل من سيدي عقبة، لوطاية، أوالد جالل، طولقة . 
 66111، 6575جويلية  62الى غاية لوالية بسكرة  لديوان الترقية والتسيير العقاريالعقارية  الحظيرةولقد بلغت   

 : ا مواعة كاآلتيتجاري   محال   7261وحدة سكنية و
      : ظيرة المؤجرةالح -1

                 17341 :السكنات -أ                           
 1134 :المحالت -ب                           

       :الحظيرة المباعة -2
                    7139: السكنات -أ                          
                          122: المحالت -ب                          

من خالل  2015-2010يمكن عرض حركة العمال في الفترة ما بين  عامل 667 حاليا الترقية ديوان شغلوي  
 :تيالجدول اآل
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 2015-2010في الفترة ما بين  ديوان الترقية مستخدمينحركة (: 08)الجدول رقم
  لاتصنيف العم 

 السنة
 المالية

 التنفيذ أعوان التحكم أعوان اتطار اإل
 المجموع

 الباقين الخارجين القادمين الباقين الخارجين القادمين الباقين الخارجين القادمين
2202 03 04 73 05 06 81 27 48 174 328 
2200 14 08 81 02 04 79 08 39 162 322 
2202 04 03 82 03 03 79 15 44 135 296 
2202 14 11 83 00 03 73 16 12 138 294 
2202 17 06 108 01 01 71 29 04 163 342 
2202 22 20 80  -22 80  -22 022 291 

 .لوالية بسكرة العقاريديوان الترقية والتسيير ب دائرة الموارد البشرية: المصدر
 
 :على مختلف الدوائر بالشكل التالي الترقية ديوانعمال  حيث يتواع  
 

 على مختلف الدوائر والمصالحية الترقديوان توزيع عمال  (:09)الجدول رقم
 التصنيف               
 المجموع التنفيذ أعوان التحكم أعوان عقود مدعمة إطارات عليا إطارات الدوائر

 56-  56-  55 57 المديرية العامة
 17-  75 56 71 57 دائرة المالية والمحاسبة
دائرة التسيير وصيانة 

 761 66 76 57 75 57 الحضيرة

 16 57 52 56 66 57 ة التحكم في المشاريعدائر 
 56-  56 57 51 57 دائرة الترقية والعقار

دائرة الموارد البشرية 
 16 16 61 52 75 57 والوسائل العامة

 667 765 21 65 26 52 المجموع
  .لوالية بسكرة العقاريديوان الترقية والتسيير على وثائق  ااد الباحث بناء  من إعد :المصدر

التحكم هم  أعوانو  طاراتاإل أن  يالحظ حيث  في الديوان الموظفيند و عقفيوضح طبيعة  ما الجدول الثالثأ  
 وجود لوحظ كما ،العقاريهم أساس نشاط ديوان الترقية والتسيير  ينداريواإل لكون المهندسين والتقنيين ،األغلبية
األساسية  ةقاعدال أن  كون  ذلك رفس  ي  و  الكلية،ة من اليد العامل 42.955 %بنسبة  أي  تنفيذ  أعوانك عامال   131

مؤسسة يشغل إلى ذلك  باإلضافة ،الترقية ديوانمشاريع التي يقوم بها النشاط و اللطبيعة  هي اليد العاملة التنفيذية
العقود المدعمة من طرف الوالية التي  إطارمنهم جامعيين في  34ومنهم مؤقتين  93 ا،إطار   33 محل الدراسة

 .ها الحكومة الجاائريةأقرت
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  ديوان الترقية والتسيير العقاريطبيعة العقد عمال توزيع العمال حسب (: 11)جدول رقم 
 21/11/2112بتاريخ 

 النسبـة العـدد البيـان
 طبيعة العقد

 مؤقتين دائمين
 التسييرية طاراتاإل

 
 طاراتاإل

 
 التحكم أعوان

 
 التنفيذ أعوان

27 

33 

79 

131 

  3.273 % 

% 31.615 

% 23.368 

% 42.955 

27 

19 

72 

71 

 -

93 

29 

72 

 111 181 % 100 291 المجموع
 .لوالية بسكرة العقاريديوان الترقية والتسيير لعلى وثائق  امن إعداد الباحث بناء   : المصدر

  
  الهيكل التنظيمي لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة :المطلب الثاني

 :0880ل التنظيمي الول لديوان الترقية والتسيير العقاري سنة الهيك: أوال
ديوان الترقية  إدارةمجلس  إقتراحعلى  اللديوان بناء   على الهيكل التنظيمي قررصادق الواير المكلف بالسكن بم  ي    

ية والتسيير كان الهيكل التنظيمي لديوان الترق 67/711المرسوم رقم والتسيير العقاري، ففي بادئ األمر وحسب 
مصالح مع إمكانية رفع هذا العدد إلى أربعة  1دوائر، وفي كل دائرة  1 من العقاري يتكون وتحت إشراف المدير

من  إقتراحعلى  اصالحيات كل مصلحة بناء   دارةويحدد مجلس اإل ،على األكثر وذلك حسب أهمية الممتلكات
  :يلي ماك 7667سنة  في والتسيير العقاري لديوان الترقية التنظيمي الهيكل كانو  ،المدير العام

I- تضم  :والمالية دارةدائرة اإل 
 .  ة المحاسبة والمياانيةمصلح -2            .مصلحة الموارد البشرية -1

 .مصلحة الوسائل العامة -3                     

II- وتضم :دائرة تسيير الممتلكات  
 .  ة التناال عن الممتلكاتمصلح -2        . مصلحة استغالل الممتلكات -1

 .مصلحة الصيانة والترميم -3                      

III-  وتضم  :المشاريع إنجازدائرة التحكم في 
 .  يةجتماعاإلالبرامج السكنية  إنجاامصلحة  -2     .   مصلحة الدراسات والصفقات -1

 .مصلحة الترقية العقارية -3                      
 : لييمكن تلخيصه في الشكل المواو   
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 1991لسنة  الهيكل التنظيمي األول للديوان الترقية والتسيير العقاري(: 13رقم )الشكل 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لوالية بسكرة العقاريديوان الترقية والتسيير  وثائقعلى  ابناء   باحثمن إعداد ال :المصدر

 المدير العام

 دائرة تسيير الممتلكات دائرة التحكم في انجاز المشاريع دائرة اإلدارة والمالية

 مصلحة الموارد البشرية

 مصلحة التنازل عن الممتلكات

 مصلحة الدراسات والصفقات مصلحة استغالل الممتلكات

 مصلحة المحاسبة والميزانية

 مصلحة الصيانة والترميم مصلحة الوسائل العامة

 مصلحة الترقية العقارية

نجاز البرامج إمصلحة 
 جتماعيةالسكنية اإل
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 :0226لديوان الترقية والتسيير العقاري سنة  المستحدثالهيكل التنظيمي : ثانيا
 :يلي ومن أهمها ماالترقية  ديوانلالضرورة لتغيير الهيكل التنظيمي عت د  إلوجود عدة أسباب     

I-  السوق إقتصادتغيرات المحيط الخارجي للمؤسسة ودخول الجزائر إلى نظام. 
II- مواكبة التطورات.  

III- حتياجبزيادة حجم المشاريع المقررة من طرف الدولة و  الترقية ديوانادة مهام ونشاطات زي أفراد  تاا 
 . المجتمع

IV- ظهور برامج سكنية جديدة كمشاريع السكن التساهمي والترقوي مما زادت الحاجة للمورد البشري . 
رقم  الوزاري للقرار والمتمم لمعدلا 52/50/5552 في المؤرخ 215/52رقم  الوزاري القرار طريق وعن  

 .المتضمن الهياكل التنظيمية لدواوين الترقية والتسيير العقاري 18/15/1889المؤرخ في  89/خ.م/04
المتضمن الهياكل المصادقة  18/58/5552المؤرخ في  55/5552على محضر مجلس اإلدارة رقم  اوبناء    

 الصادر 171/5551 الرئاسي للمرسوم اوبناء   له، المسيرة اتاإلطار  قتراحا  و  وانللدي التنظيمي الهيكل على

 دوائر (52) خمسة من يتكون بسكرة لوالية العقاري والتسيير الترقية لديوان التنظيمي الهيكل صبحأ 52/52/5551

  :على النحو التالي
 نائب مدير مساعد  -0                               المدير  -1
 : دوائر وهي 2 الهيكل التنظيمي يتضمن  :الدوائر -3
 وتتضمن: دائرة الموارد البشرية والوسائل العامة -أ

 .والشؤون القانونية مصلحة المنازعات*            مصلحة الوسائل العامة*          مصلحة الموارد البشرية* 
 وتضم : دائرة المالية والمحاسبة -ب
 التحصيل مصلحة *     .  ستثماراتاإل مصلحة *      المالية  مصلحة*     .  مصلحة المحاسبة* 
 وتحتوي: دائرة تسيير وصيانة الحضيرة -ج
 مصلحة الصيانة *             مصلحة التنازل  *        .   ستغاللإمصلحة  *
 :دائرة التحكم في المشاريع -د
 .ة متابعة العملياتمصلح *       .مصلحة األسعار والصفقات*   .     مصلحة الدراسة والبرمجة *
 :دائرة الترقية العقارية والعقار -هــ
 .تجاريةالمصلحة ال *                         الترقية العقارية والعقارمصلحة  *
  :هياكل خاصة منظمة في شكل خاليا وهيهي  :وظيفية خاليا -4
 .ستقباللتنظيم وأنماط اإلعالم واإلا *               .التدقيق الداخلي *               .األمن الداخلي *
 :مواليفي الشكل ال الترقية لوالية بسكرة لديوان المستحدث يكل التنظيميويمكن عرض اله  
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 0226لسنة  للديوان الترقية والتسيير العقاري لمستحدثالهيكل التنظيمي ا(: 41 رقم)الشكل 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاري ئقوثا :المصدر

 المدير العام

 الماليةدائرة 
 المحاسبةو  

 نجازإ في دائرة التحكم
 المشاريع 

 مساعدعام مدير 

 المحاسبةمصلحة  مصلحة الموارد البشرية

 التسيير دائرة
 وصيانة الحضيرة

 

 العامة مصلحة الوسائل سعار والصفقاتاأل مصلحة
 

 المنازعات مصلحة
 والشؤون القانونية 

 الماليةمصلحة 

 والبرمجةمصلحة الدراسات 
 

مصلحة الترقية 
 العقارية والعقار

 

خلية التنظيم وأنماط  لداخليخلية التدقيق ا
ستقبالاإلعالم واإل  

 خلية األمن الداخلي 

الموارد البشرية دائرة 
 والوسائل العامة

 رقية دائرة الت
 والعقارالعقارية 

 مصلحة التنازل 

 مصلحة الصيانة 

 ستغاللمصلحة اإل

 مصلحة ال
 التجارية

وكاالت عقارية  20
 بمدينة بسكرة

 الة عقاريةوك
  سيدي عقبة 

 وكالة عقارية
 أوالد جالل

 

 وكالة عقارية
 طولقة

 

 وكالة عقارية
 وراللأ

 

 ستثماراتاإلمصلحة 

 

 التحصيلمصلحة 

 متابعة العمليات مصلحة
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 اديوان التيقية والتسييي العقاي  لوالية بسكيةل اداي التنظيم اإل: ثالثا
الهياكل الخاصة و المصالح  ،لدوائر وفًقامكن التعرف على طريقة التسيير ي  الترقية  لديوانمن خالل الهيكل التنظيمي 

 :بالمهام والمسؤوليات التالية المكلفة
I- يتولى المهام التالية :الماديي العام: 

 .هالخاصة بنشاط والمستندات القانونية وقع على جميع الوثائقي  و إزاء الغير الترقية ديوان  مثلي   -1
 .دار يسهر على تحقيق األهداف المرسومة للديوان ويضمن تنفيذ قرارات مجلس اإل -2

لهم ن المستخدمين ويعز عي  مارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، وي  ر المصالح وي  يضمن سي   -3
 .به حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري العمل

 . مارس الدعاوى القضائيةيقوم باألعمال التحفظية وي   -4

 .دار قدمها للمصادقة عليها من طرف مجلس اإلالجداول التقديرية لإليرادات والنفقات وي   عد  ي   -5

 .نظيم المعمول بهالت إطارفي  إتفاقية أو إتفاقبرم كل صفقة أو عقد أو ي   -6

ا باإليرادات وحسابات النتائج ويرسله إلى السلطة ا عن النشاط مرفقً ا سنويً يعرض في نهاية كل سنة مالية تقريرً  -7
 .دار الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس اإل

حو  تنفيذه ويسهر على دار قدمه للمصادقة عليه من مجلس اإلوي   الترقية لديوانالنظام الداخلي  عد  ي   -8  .             هتراما 
II- وتعمل تحت إشراف وتسيير نائب مدير مساعد وتقوم بالمهام التالية: الادوائي:   
 :تقوم بـ: ادائية المواياد البشيية والوسائل العامة -1
 .الترقية ديوانلد األهداف واإلستراتيجية العامة المشاركة في تحدي -أ

 .الترقية لديوان داريع اإلالتنسيق والتنشيط ومراقبة كل النشاطات ذات الطاب -ب

 .ضمان التنسيق والمتابعة والمراقبة للنشاطات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية والوسائل العامة -ج

 . الترقية ديوانمصالح  يق الداخلي والخارجي بينضمان التنس -د

ــ  .وضع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية -هـــ

 . ع كفاء  وأداء العاملتنظيم دورات تكوينية للعمال لتحسين ورف -و

 .لمؤسسةامتابعة ومراقبة القضايا الخاصة بالمنازعات وكذا اإلجراءات الخاصة باألمن ووقاية وحماية ممتلكات  -ي

 :تهتم بـ :مصلحة المواياد البشيية *
 .    متابعة ومراقبة أجور العمال -       .تسيير الحيا  المهنية لمستخدمي الديوان -

  .لتوظيف والتكوين لتحسين ورفع مستوى المستخدمينتسيير مخطط ا -

 .متابعة وتنسيق ومراقبة النشاطات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية -
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 :مهامها محدد  في :مصلحة الوسائل العامة *
 .تسيير الوسائل المادية وكل المعدات والسهر على توفيرها بصفة دائمة -

           .مراقبة مشتريات الديوان -
 .أعمال الجرد -          .تسيير ومراقبة المحزونات -

 .مراقبة وتنسيق وصيانة حضير  السيارات -

قتناء مراقبة وضمان المخالصة على فواتير مشتريات  -  .رقيةتال ديوانالعتاد والتجهيزات الخاصة بالمستلزمات وا 

 :تعمل على :القانونية والشؤون مصلحة المنازعات *
 .قيةالتر  يواندالقة بقضايا المنازعات الخاصة بتنشيط مختلف النشاطات التي لها عالتنسيق والمتابعة و  -

 .السهر على حماية مسؤولية الديوان والحفاظ على مصالحه في عالقته التعاقدية والقضائية مع الغير -

 .ى حقوقها فيها والدفاع والحفاظ علالديوان طرفً  عد  ي   متابعة مختلف القضايا المطروحة أمام القضاء والتي -

 .الترقية ديوانتنفيذ األحكام القضائية لصالح  متابعة -

 .أمام الهيئات القضائية والتأسيس كطرف في مختلف القضايا الترقية ديوانتمثيل  -

 :تقوم بـ :ادائية المالية والمحاسبة -2
 .الترقية لديوانلف النشاطات المالية والمحاسبية متابعة وتنسيق مختمراقبة،  -أ

 .ة متعلقة بتحديد الوسائل المالية للميزانية وكذا الوسائل األخرى المتعلقة لتنفيذهامراقبة ومتابعة كل عملي -ب

 .تنفيذهاالميزانية و  إعداديات المتعلقة بمتابعة ومراقبة وتنسيق كل العمل -ج

 .الترقية ديوانعلقة بمسك كل الحسابات الخاصة بمراقبة كل النشاطات المت -د

ــ         .الترقية ديوانمصاريف مراقبة مداخيل و  -هـ
 .مراقبة تسيير اإليداعات المالية للديوان وتحركاتها -و

 .ها مركز معالجة البيانات المحاسبيةإعتبار لهذه الدائر  ب -المبحث الثاني –يتم التطرق بنوع من التفصيل سو     

 :بـ تقوم: وصيانة الحضييةالعقاي  تسييي الادائية  -3
دار تسيير و  -أ  .ارية من خالل عملية التأجير والملكية المشتركةالحضير  والممتلكات العق ا 

 .مسك ومراقبة ومتابعة بطاقية ووصوالت الممتلكات -ب

 .الترقية ديوانهر على حفظ وصيانة وسائل حضير  الس -ج
 :تعمل على : ستغاللمصلحة اإل *
 .عقود اإليجار والبيع للممتلكات إعداد -           .متابعة كل عمليات تأجير الممتلكات -

 .متابعة ومراقبة ومراجعة بيانات مداخيل اإليجار -        .تحديد قيمة اإليجار واألعباء للممتلكات -
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 :وظائفها هي :مصلحة التنازل *
 .للتشريع المعمول به وفًقاالتنازل على الممتلكات  متابعة عمليات -

 .مول بهللتشريع المع وفًقامتابعة عملية تقييم الممتلكات وتحديد سعر التنازل  -

 .متابعة عملية نقل ملكية الممتلكات المتنازل عليها مع مصالح أمالك الدولة والتسجيل -

 :تقوم بـ :مصلحة الصيانة *
عدادمتابعة ومراقبة بطاقية الممتلكات و  -  .الدفاتر الصحية للعمارات ا 

عا -  .د  الهيكلةبرمجة ومراقبة تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والحراسة وترميم العمارات وا 

 :يتمثل نشاطها في :ادائية التحكم في المشاييع -4
 .يةجتماعالخاصة بالسكنات اإل نجازضمان مراقبة ومتابعة تسيير مشاريع الدراسة واإل -أ

 .المشاريع بالتنسيق مع مكاتب الدراسات إنجاز أشغالمتابعة ومراقبة  -ب

نجازات والصفقات الخاصة بدراسة و تفاقاإل إعداد -ج  .للتشريع المعمول بها وفًقالمشاريع السكنية ومراقبة تنفيذها ا ا 

 :تتحدد مهامها في :مصلحة الادياسات والبيمجة *
      .يةجتماعالمشاريع اإل إنجازدراسة وتحليل مشاريع  -
 .تقييم وتحليل وفحص عروض الخدمات -

 .يع ومتابعتها بعد المصادقة عليهاالمشار  نجازات الخاصة بالدراسة واإلتفاقتسيير الصفقات العامة واإل -

 .السهر على حسن تسيير العالقات المالية للمشاريع وعلى إعاد  تقييمها في حالة نفاذها لتكملة المشاريع -

 .شغالمتابعة تخليص وضعيات األ -

 .التنسيق مع مصلحة المحاسبة قصد غلق العمليات المالية للمشاريع -

 :د مهامها فيتتحد: والصفقات سعايمصلحة األ *

           .دفتر الشروط للمشاريع إعداد -
 .ة والسوقيةدارياإل سعارأللمراجع ا وفًقاتقييم المشاريع  -

 .التكميلية للمشاريع التي ال تكون محدد  في الصفقة شغالتحديد قيمة األ -

 :تعمل على :متابعة العملياتمصلحة  *
 .نجازباإل الخاصة شغالالمتابعة الدائمة لعمليات األ -

    .نجازيات الخاصة باإلتفاقبنود الصفقات واإل إحترامالسهر على  -
 .نجازاإل أشغالمتابعة رزنامة تنفيذ  -
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بداء التحفظات إن  ستالمومحاضر اإل شغالورزنامة األ شغالالمصادقة على وضعيات األ - المؤقت والنهائي وا 
 . وجدت

للتشريع المعمول  وفًقامع دفاتر الشروط  شغالمراقبة المعايير التقنية الخاصة بالبناء ومطابقة األالحرص على  -
 .به

 :تقوم بـ :ادائية التيقية العقايية والعقاي -5
ختيارنتقاء و إ -أ نجازجل تكوين حافظة عقارية و أاألراضي قصد شرائها من  ا   .مشاريع ترقوية وتساهمية عليها ا 

 .ية وتقنية خاصة بالترقية العقاريةإقتصاد إجراء دراسات -ب

عدادات الترقية العقارية و إحتياجتقييم  -ج ا مع مختلف المتعاملين والزبائن بتكوين صناديق التركيبة المالية له   ا 
عدادو  إستعمالمتابعة بيع أو تسويق السكنات الترقوية عن طريق   .االقانوني له   طاراإل ا 

 :تتمثل في(: ياالخال) الهياكل الخاصة  -6
 :يتمثل نشاطها في: خلية األمن الاداخلي للمؤسسة -أ
    .الترقية لديوانومتابعة ومراقبة مخطط األمن  إعداد *
 .الترقية لديوانة داريمخطط حراسة المقرات اإل إعداد *

 .مع المصالح المختصة الترقية ديوانيبات األمنية والوقائية ألعوان برنامج تدر  إعداد *

 .باألمن والوقاية للعمالإعطاء التوصيات الخاصة  *
 :وظائفها في :خلية التادقيق الاداخلي للمؤسسة -ب

 .ومتابعتهاالترقية ديوان ة والمالية لمختلف مصالح داريتقييم وتحليل القدرات اإل *

 .وتقييم أساليب التسييرالترقية ديوان ية لنشاطات تدقيق النتائج الفصل *

 .هاوتحليلها وتقييمالترقية ديوان المراقبة الداخلية لحسابات  *

 :تقوم بـ :خلية التنظيم وأنماط اإلعالم واالستقبال -ج
 .لذلك ةزمفي مجال اإلعالم ووضع اإلجراءات الال   الترقية ديوانسيق بين مختلف المصالح التابعة لالتن *

     .الترقية ديوانستقبال المتعاملين مع ا  متابعة عملية إعالم و  *
 .اتجتماعتنظيم وتنشيط اإل *

 .نشغاالتهم ومتابعتها مع المصالح المختصةإاطنين ودراسة ستقبال المو إتنظيم مصلحة  *

 .تنظيم األيام اإلعالمية والدراسية والملتقيات *
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 اديوان التيقية والتسييي العقاي  وأهادافنشاطات : المطلب الثالث
 دمة العمومية في ـة الخـاري ترقيـعقـال رـتسييـة والــن الترقيــولى دواويــة، تتــة للدولــة اإلجتماعيـيد السياســفي إطار تجس  

 .اميدان السكن ال سيما بالنسبة للفئات اإلجتماعية األكثر حرمانً 
 :مهام اديوان التيقية والتسييي العقاي : أوال
 :الرئيسية يسعى ديوان الترقية والتسيير العقاري ألداء المهام التالية أهدافه تحقيق كجزء من   

I-  والتسيير قوم ديوان الترقية المشاركة في تنفيذ سياسة الدولة، ي إطارفي : ئيسي لصالح الادولةالمقاول الي
 .اية األكثر فقرً جتماعالعقاري بتعزيز الخدمة العامة في مجال اإلسكان ال سيما بالنسبة للفئات اإل

II- فيعتبر  والتسيير العقاريالترقية الوالية، فديوان  ترابيتم ذلك على مستوي أنحاء  :تطويي العقايات والممتلكات
 :المسؤول للقيام بـ

 .وتسيير المساكن العامة المؤجر  إنشاءمن خالل  الترقية العقارية -1

     .تطوير األراضي -2
 .الحفاظ على التراث -3
عاد  اإلاإلجراءات لتقديم الخدمات لضمان صيانة و  إتخاذ -4 عاإليها  عتبارترميم األمالك العقارية وا  د  هيكلة وا 

 .القطاع العقاري
عاد مراقبة عمليات تصفية  -5  .برنامج الترميم إطارهيكلة المباني في  وا 
 .(مديرية السكن والتجهيزات العمومية مديرية التعمير والبناء،)نيابة عن العمليات العمومية إدار  المشروع دعم  -6

III- ا، عن ذلك تسيير األمالك العقارية المسند  له   عقاري، فضالً ل دواوين الترقية والتسيير الخو  ت   :الممتلكات إاداية
ضح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير شروط وكيفيات التكفل بهذه المهمة تو  لية نموذجية إتفاقتحدد 

 .المكلف بالسكن

 :يلي ، بماالتسييي العقاي يكلف ديوان الترقية والتسيير العقاري في ميدان و  

 .المهني والتجاري والحرفي، أو التنازل عنها ستعمالأجير المساكن والمحالت ذات اإلت -1

 .تحصيل مبالغ اإليجار واألعباء المرتبطة باإليجار وكذا ريوع التنازل عن األمالك العقارية التي تسيرها -2

 .مراقبة الممتلكات من خالل ملف المستأجرين الذين يتم تحديدهم دوريا -3

 .ستمرار في حالة صالحة للسكنإظة على العمارات وملحقاتها قصد اإلبقاء عليها بالمحاف -4

جرد للعمارات المكونة للحظير  العقارية التي تسيرها، وضبطه ومراقبة وضعية النظام القانوني لشاغلي  إعداد -5
 .الشقق والمحالت الكائنة بهذه العمارات

 .رها وتنسيق ذلكاألمثل للمجمعات العقارية التي تسي   مالستعتنظيم جميع العمليات التي تستهدف اإل -6
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وحدوية  إطارلحق بها، حسب شروط خاصة، في لحقت بها أو سوف ت  ضمان تسيير جميع األمالك التي أ   -7
 .وقواعد تسيير الممتلكات العقارية

 :أهاداف اديوان التيقية والتسييي العقاي : ثانيا
 :ية للدولةجتماعسيير العقاري المسؤول على تنفيذ ما يتعلق بالسياسة اإليعتبر ديوان الترقية والت  
I- المعامالت المتعلقة بملكية المنازل السكنية إنجاز. 

II- تعزيز برامج اإلسكان العام، كالمشاريع التساهمية والترقوية . 
III- يةجتماعتسيير السكنات اإل. 
IV-  عاد   إدار تولي مسؤولية  .هيكلة المباني ضمن برنامج خاص إلعاد  التأهيلعملية تنظيف وا 
 

 :نجازات والمشاييع قياد اإل نجاز اإل : ثالثا
فديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكر  ينجز ثالث  سكنيالتأجير الخاص بال نجازفيما يخص برامج اإل   

 :أنواع من المشاريع السكنية
I- يتم و  ،من حيث تكلفة األراضي والبناء %111ة من طرف الدولة هي السكنات الممول :يةجتماعالسكنات اإل

 .بتسييرها الترقية ديوان، ويقوم التابعين لها من طرف الدوائر والبلدياتللمستفيدين توزعها 
II-  2111ستحدثت منذ أ  السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديد  : (التساهمية سابقا) التيقوية المادعمةالسكنات 

وقد . LSPي التساهمي للسكن المعروف تحت تسمية الـ جتماعمومية لتعويض السكن اإلمن طرف السلطات الع
 .من قبل قطاع هام من المجتمععليه طلب زياد  ال إنتشاًرا بسبب عرف السكن الترقوي المدعم

III- ليف هي السكنات الممولة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري من حيث جميع التكا :السكنات التيقوية
، لكن هذه ه بإعتباره مالًكا للمشروع، واإليرادات من هذه السكنات تكون لاإلنتهاء منه من بداية المشروع إلى غاية

ذا كان هذا النوع من المشاريع قائما، يلجو المالية المحدود ،  ها إلمكانياتا نظرً شاريع قليلة جدً الم  الترقية ناديو  أا 
 .    المشاريع هذا النوع من نجازعلى األموال إللطريقة البيع من خالل التصاميم حتى يحصل 

 26الى غاية بسكر  وتحديد وضعيات تنفيذها ة والتسيير العقاري لوالية مشاريع ديوان الترقيبرامج توضيح ويمكن   
 : كاآلتي 2115 جويلية
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 (5022-00-52) -5002للفترة الممتدة  لوالية بسكرة ييجار للسكن العمومي اإل ديوان الترقية والتسيير العقاريمشاريع وضعية تنفيذ (: 11)رقم الجدول

 

 البرنامج
برنامج 
 الجنوب

 برنامج
6002 

 برنامج
6002 

 برنامج
6002 

 برنامج
2009 

 برنامج  قطاع
 التربية

 6002-6000البرنامج الخماسي 

 6000شطر 
شطر االول 

6000 
شطر الثاني 

6000 
شطر االضافي 

6000 
 1500 5500 1000 2000 583 1500 2000 1200 500 1500 عدد السكنات

 1302 4440 655 1260 453 1230 1958 1110 500 1449 السكنات المنجزة
السكنات طور 

 االنجاز
51 _ 90 42 270 130 740 345 1060 198 

انجاز عمليات 
مختلف الشبكات 

 والطرقات
 متواصلة متواصلة متواصلة متواصلة متواصلة متواصلة متواصلة متواصلة منتهية منتهية

 .لوالية بسكرة العقاريديوان الترقية والتسيير على معلومات من  إعتماًداالباحث  إعداد :المصدر 
 

وحدة سكنية عبر مختلف بلديات والية بسكرة وقد شملت مختلف برامج  0436توزيع  6102جويلية سنة  62جانفي الى غاية  10عرفت المدة ما بين  :توزيع السكنات
 .المحددة في اآلجال( بما فيها التخصيص المسبق)مسكن عبر مختلف بلديات والية بسكرة  4646ية، كما سيتم توزيع حصة يجار السكنات العمومية اإل
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 (5022-00-52) -5002لوالية بسكرة للفترة الممتدة األخرى السكنية للبرامج  مشاريع ديوان الترقية والتسيير العقاريوضعية تنفيذ (: 12)الجدول رقم

 

 البرنامج

برامج 
 الترقوي

مسكن  20)
 ( شتمة

 برامج 
 يجارالبيع باإل

 (وكالة عدل)
مسكن  200)

 بسكرة

 برامج الترقوي المدعم ي التساهمي جتماعبرامج اإل

 26برنامج 
 مسكن 

 والد جاللأ

 022برنامج 
 مسكن طولقة

 050 برنامج
سنة )بسكرة 

6000) 

قطاع  600برنامج 
 األمن الوطني بسكرة

 (6000سنة ) 

 000برنامج 
 الدرك الوطني بسكرة 

 (6000سنة )

 بسكرة  20برنامج 
 (6000سنة )

 20 000 600 050 022 26 200 20 عدد السكنات
 - 000 600 020 ***022  **26 200 20 السكنات المنجزة
السكنات طور 

 االنجاز
- - - - 020*  - - 20****  

عمليات انجاز 
مختلف الشبكات 

 والطرقات
 - منتهية منتهية متواصلة متواصلة %00 منتهية 20%

 .لوالية بسكرة العقاريديوان الترقية والتسيير على معلومات من  إعتماًداالباحث  إعداد :المصدر
 
 .رضية غير متوفرةأمسكن  011 - *
 .مسكن في مرحلة المناقصة 01 -   

 (%59نسبة األشغال ) مسكن 24 **
 (%01نسبة األشغال ) مسكن 002*** 
 رضية غير متوفرةأ مسكن 01 ****



 لتحسين التدقيق الداخلي في ديوان الترقية والتسيير العق اري لوالية بسكرةاستخدام نظام المعلومات المحاسبية  : الفصل الرابع
 

 216 

والتسيير العقاري لوالية  ديوان الترقيةبنظام المعلومات المحاسبية والتدقيق الداخلي  واقع: المبحث الثاني
 بسكرة 

بعة في تحسين ت  الم   يق الداخلي، وهذا ما يعكس سياستهلتدقلا ا كبير  إهتمام   ديوان الترقية والتسيير العقاري بديي    
 . من أجل الوصول إلى أهدافها المسطرة وتأدية نشاطها على أحسن وجه اأداء خلية التدقيق الداخلي وتطويره

 
  لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريب التدقيق الداخلي واقع :األولالمطلب 

 للكشف الداخلية، رقابةال نظام س ير إختبار من هنمك  ت   وظيفةو  الداخلي التدقيق العقاري والتسيير الترقية ديوان عتبري  
 . الترقية ديوان تسيير عرقلي   ضطرابإ أي عن يدتحي  ال المسؤولين على ويقترح ،التسييريةو  المالية طاءاألخ عن
 

 :لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريبتنظيم التدقيق الداخلي : أوال
التي  الممتلكاتتحركات  أن  على يقين من  واكونيأن بصفة دورية و حاجة في أي وقت، ب مسيريهو  الترقية ديوان  
إلى  ممتلكاته ةمترج   هي تتطلب أيضافبطريقة جيدة وخالية من الشكوك،  ، وبين هياكله المختلفة،من خالله يرسي  ت  

 .من الحقيقة ممكن مع أقصى قدر أرقام،
طالعه على هيكله التنظيمي الترقية ديوانب الباحث ومن خالل تواجد   ع خلية التدقيق الداخلي تتمت   أن  ، لوحظ وا 
 ديوانع ألعلى سلطة في من الناحية التنظيمية فهي تتب   اءسو  مؤسسة محل الدراسةية عن باقي وظائف تقاللسباإل

 :لعوامل التاليةا وجود تتمثل فيأما من الناحية العملية ، (المديرية العامة) الترقية
  التدقيق الداخليرخصة للقيام بعملية عتبر ك  عليه من طرف المدير العام والذي ي   م صادقمخطط التدقيق . 
 دليل التدقيق متالكهإ ((GUIDE D’AUDIT  ن هذا الدليل عليه من طرف المدير العام، حيث يبي   م صادقو

لوصول إلى جميع المستندات المتعلقة بالموظفين واألصول ذات العالقة، شرط أن لصالحيات المدقق الداخلي 
 .المؤداة يكون ذلك في مجال المهمة

   الترقية لديوان فع إلى المدير العامر كافة التقارير ت. 
من خالل دورة تدريبية خالل شهري ماي  كمشروع بعد دراسته لتدقيق الداخليادليل  ضعو   :دليل التدقيق الداخلي  

بالمعهد العالي للتسيير  العقاري على مستوى الوطن والمقاموين الترقية والتسيير اوجوان ضمت معظم ممثلي دو 
رقية الت مختلف دواوين نتمكيمن هذه الدورة ، والهدف 6002ببرج الكيفان بالجزائر سنة  I.S.G.Pوالتخطيط 

، من تقييم اإلجراءات واألساليب المطبقة ومحاولة هاتسيير  تواجهتحديد مناطق الخطر التي قد  منالعقاري  والتسيير
 .أجل مواجهة تلك المخاطر

عند تدقيق دوائر  خذ  ت  لتطرق إلى أهم جوانب اإلجراءات التي ت  يتم اس أعاله ومن خالل هذا الدليل المشار إليه  
 :الترقية ديوان
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I-  عند عملية التدقيق تتمثل فيها إتخاذمن أهم اإلجراءات الواجب  :دائرة المحاسبة والماليةتدقيق: 
 ديون حقيقيةات لإلتزامالمحصلة تكون مقابل  المقبوضاتجميع  أن  التأكد من  منه الهدف :المقبوضات تدقيق -1

 .البنك فييوميا  إيداعهاالتي يتم و  الترقية ديوان لمدينو

  : الجوانب التالية أن يتوفر فيهطبق والتي ينبغي من تقييم نظام المقبوضات النقدية الم   لتحقيق هذا الهدف ال بد  و   
             .الصندوقحماية والحفاظ على ال -أ

  .الخاص بالصندوقبق نظام المعلومات المط وجودة نوعية -ب
   .رئيس الدائرةو  فصل المهام بين أمين الصندوق -ج
 :إلزامية وجود وثائق كافية أهمها مع   
                          .      (PV)للصندوق  محضر دقيق *     .  المبالغ المستردةبطاقة خاصة بمتابعة  *       . وصل التحصيل *
 .تسجيل الشيكات والسندات في جدول تسليم الخاص بها *        .    وصل الدفع *
كما يقوم بيانات اليصاالت في قاعدة اإل تلقائي اسجل هو نظام محوسب ي   الترقية ديوان على مستوى المنفذ النظام* 

 .اإليرادات اليومية وبيان الدخل الشهري بتسجيل خروج أيضا
كل بالتي يجب أن تفي و  لنظام المقبوضات، الرقابة الداخليةتقييم نظام بالخاصة  اتستبيانوضع اإل ضرورة مع   

 .وكفاءته تهيفع ال، حتى يتم التأكد من الجوانب المذكورة أعاله
 والمبررةالفعلية  الترقية ديونجميع المدفوعات تتوافق مع  أن  التأكد من  منه الهدف :دفوعاتالمتدقيق  -2
 :ما يليفيه توفر تالذي ينبغي أن المخرجات و من تقييم نظام  د  لتحقيق هذا الهدف ال بو ، المستندات المؤيدةب
                  .الصندوقحماية وحفظ  -أ

  .الخاص بالصندوقنظام المعلومات المطبق  وجودة نوعية -ب
   .رئيس الدائرةو  فصل المهام بين أمين الصندوق -ج
 :إلزامية وجود وثائق كافية أهمها مع   
 .    أمر بالدفع *     (le mandat de paiement) لدفعطلبيه ا *      لتسديدابطلب  *
 .    البنك كشف *.  وصل الصندوق *.   الشيك *
 .(PV)للصندوق  محضر دقيق *     .(PV)للبنك  محضر دقيق *
مالي للنظام المحاسبي ال وفق ا مسجلةجميع القيود المحاسبية  أن  التأكد من منه  الهدف :المخصصات تدقيق -3

SCFق الثبوتية التي تأكد صحة العمليات والقيودالوثائ، ومدعمة ب. 
يتم تسجيل جميع المبالغ المقبوضة والمدفوعة من قبل  أن  ضمان منها  الهدف :قاربة للبنك والصندوقالم -4

 .الطرفين
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 .وقانونية جيدة التنظيمية موجودة وبحالة الدفاتر أن  التأكد من  منه الهدف :التنظيمية الدفاترتدقيق  -5
II-  عند تدقيق الدائرة عتبارأهم اإلجراءات التي تؤخذ بعين اإل من :دائرة الموارد البشرية والوسائل العامةتدقيق: 
المناصب  لعمل فيل قدرة األكثراألشخاص الذين تم توظيفهم هم جميع  أن  التأكد من  منه الهدف :التوظيف -1

حو متطلبات ون وأنهم يلب  الشاغرة،   .الترقية ديوانالتنظيمي ل هيكلال ولديها موقع في، المطلوبة الوظيفةات تياجا 

 : المطبق من خالل من تقييم نظام التوظيف ال بد  و   
  .الموارد البشرية بتسيير المتعلقجودة نظام المعلومات المطبق تطوير حماية وحفظ و  -أ

 .وتحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بجميع الموظفينفصل  -ب
ق على سب  م   إشعار من ينطلق أوال   ،الترقية ديوان ذ الخاص بهذه الدائرة على مستوىفالمنالنظام أما من حيث   

الشخص األنسب  إختياروجود مناصب شاغرة، مع وضع الشروط الواجب توفرها في طالب العمل، وبعد ذلك يتم 
 . وجود عقود ما قبل التشغيل واإلدماجتطبق بسبب  عد  ت  هذه الطريقة لم  أن  للوظيفة المطلوبة، إال 

، كل الجوانب المذكورة أعالهبالتي يجب أن تفي  الرقابة الداخليةتقييم نظام الخاصة ب اتستبيانضع اإلضرورة    
 .الترقية ديوانالمطبق الخاص بنظام التوظيف في نظام الرقابة الداخلية كفاءة و ية فع الحتى يتم التأكد من 

ا أشخاص حق   ، همتدريبالمن  نالمستفيدي الترقية ديوانالعاملين بجميع  أن  التأكد من  منه فالهد :التدريب -2
 .مراكز متخصصة على مستوى خيرهذا األيتم و  ،تدريبال هذا إلىبحاجة 

 :تأكد من الجوانب التاليةوال الترقية ديوانب المطبق تقييم نظام التدريبمن  بد   وال 
 .المعلوماتوجودة نوعية المحافظة على  -ب.     لعاملين بأكمل وجهلإدارة الحياة الوظيفية  -أ
 .الوظيفي للعامل تحسين األداءعلى تطبيق تعليمات اإلدارة وتشجيع  من جهة أخرى -ج
، حتى كل الجوانب المذكورة أعالهبالتي يجب أن تفي  الرقابة الداخليةتقييم الخاصة ب اتستبيانوضع اإل إلزامية  

 .الترقية ديوانص بنظام التدريب المطبق من طرف ية نظام الرقابة الداخلية المطبق الخافع الن يتم التأكد م

 يةتفاقإلل وفق ا أقساطبقدم ت  و  تعويضاتال تحتوي على ،جورجميع األ أن  التأكد من  منه الهدف :وجوراأل تدقيق -3
لهيئات مستحقات ادفع الية بسكرة، و يه العمل الخاصة بو مع مفتش الترقية ديوان الموق عة من طرف ةالجماعي

 . كل مصاريف العماللبصفة صحيحة لها يسجوت   ،وكذا الضرائب ةيجتماعاإلوالخدمات ية جتماعاإل
 :ضمان ما يليلطبق الم جورمن تقييم نظام األ ال بد  و    

 مع، تحسين األداءتطبيق تعليمات اإلدارة ومساعدة في و ونوعية المعلومات،  جوربرامج تسيير األحفظ و حماية   
 :إلزامية وجود وثائق كافية أهمها

 . كشوف المرتبات -ج          .ورقة تصنيف العمال -ب     (.  ورقة التنقيط)سجل الحضور  -أ
 .ملخص لكشوف المرتبات -و         .الرواتب شبكة -هـ     .طارئة للعمال للتغيرات المبينةالوثائق  -د
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  .حساب الجاريو أمر بالدفع أو يكون بشيك أ جوردفع األ -ي
لقاعدة البيانات وكما يقوم  وفق ا جوراأل تلقائي اهو نظام محوسب يحسب  الترقيةديوان على مستوى  النظام المنفذ *

 .عن طريق فروع وأصناف جورأيضا بتسجيل خروج األ
 .من الجوانب المذكورة أعالهكل بيجب أن تفي التي الرقابة الداخلية تقييم نظام ات الخاصة بستبيانوضع اإل  
جودة،  أحسنو  بأقل سعر المشتراة يكون البضاعة والمواد واللوازم أن  التأكد من  منه الهدف :المشترياتتدقيق  -4

 :والذي بجب أن يتضمن الجوانب التالية الترقية ديوانقييم نظام المشتريات المطبق في من ت وال بد  
 .تطبيق تعليمات اإلدارة ومساعدة في تحسين األداء -ب   .ات المخرجةحماية وحفظ نوعية وجودة المعلوم -أ

 :إلزامية وجود وثائق كافية أهمها مع   
 .(les factures proformas) األولية فواتير *.     وصل الطلب *
 .وصوالت الشحن *.   مقارنة بين العروض جدول *
 فتر جرد المخزوناتد *    .الفواتير النهائية *.     ستالموصوالت اإل *
كل الجوانب بالتي يجب أن تفي  المطبق نظام المشترياتلات الخاصة بالرقابة الداخلية ستبيانيتم وضع اإل   

 .تهوكفاء تهيفع الالمذكورة أعاله، حتى يتم التأكد من 
يتم تسجيلها و  ،الترقية ديوانجميع المخزونات موجودة بمخازن  أن  التأكد من  منه الهدف :المخزونات تدقيق -5

 .ا يسمى بالجرد الدائمم  مجال المحاسبة ل   خضوعو ، بقيمة تكلفة الشراء
 : الجوانب التالية عتبارلقوائم الجرد، وينبغي األخذ بعين اإل وفق امن تقييم نظام تسيير المخزون المطبق  بد   وال 
 .لشروط المطلوبة والتأمين عليه وفق احماية حفظ الجيد للمخزون  -أ

     .وعية وجودة المعلومات المخرجة من هذا النظامن -ب
 .تطبيق تعليمات إدارة وتشجيع وتحسين األداء -ج

 :إلزامية وجود وثائق كافية أهمها مع    
 .    وصل الخروج *.    بطاقة المخزون *
 (.الطلب على المواد واللوازم العمل)وصل الطلب الداخلي  *
 (.الجرد الدائم)سمح بالمراقبة الدائمة حوسبة وتسيير المخزون بطريقة ت *
 كل الجوانببالتي يجب أن تفي نظام المخزونات المطبق لالرقابة الداخلية تقييم ات الخاصة بستبيانيتم وضع اإل   

 .وكفاءته تهفع اليالتأكد من المذكورة أعاله، حتى يتم 
للقواعد  وفق ايتم جردها  الترقيةعة لديوان جميع الممتلكات التاب أن  الهدف منه التأكد من : الوجرد المادي -6

 .واإلجراءات المقبولة والمعمول بها
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 وفق اقتنائها إفي ظل ظروف مواتية وتم  هايتم تشغيل تثبيتاتجميع ال أن  التأكد من  منه الهدف :تثبيتاتال تدقيق -7
الذي  تثبيتاتابة الداخلية الخاص بنظام اليجب على المدقق الداخلي القيام بتقييم نظام الرق، و تثبيتاتال حيازةللقواعد 

ترك خسائر غير ل معالجة المعطيات، وحماية األصول من خطر التسرب أو نسيان أو تعمد  و يجب أن يوفر حماية 
 .السابقة جراءات الرقابيةية اإلفع الوالفصل بين المهام الذي يسبب غيابه عدم  ،سجلةم  
بأقل تكلفة مع أقصى قدر من يها يتم التأمين عل الترقية ديوانوسائل ميع ج أن  التأكد من  منه الهدف :التأمين -8

 .التغطية للمخاطر
والطرق المعمول بها وطريقة  للوائح وفق اضمان أن يتم نقل جميع الممتلكات  منه الهدف :تثبيتاتال نازل عنالت -9
 .الترقية ديوان استخدمههتالك الذي ياإل
حماية  وجوب عتباراإلببشكل صحيح، مع األخذ ع تب  ت  جميع القضايا الخالفية  ونتك ه أنالهدف من :التقاضي -11

 .الترقية ديوانمصالح 
ومفتشيه من لجنة الصحة والسالمة معتمدة  جميع التوصيات أن  التأكد من  منها الهدف :الصحة والسالمة -11

 .العمل
 .جب أن تفي كل من الجوانب المذكورة أعالهالتي ي الخاصة بالرقابة الداخلية اتستبيانوضع اإل مع ضرورة  

III- ما يليعند تدقيق الدائرة  عتبارأخذ بعين اإلأهم اإلجراءات التي ت   :دائرة التسيير وصيانة العقار تدقيق: 
عادة الرعاية والصيانة *  لخطط  وفق اتنفذ رعاية جميع عمليات الصيانة وال أن  التأكد من  منها الهدف :التأهيلوا 

 :إلزامية وجود وثائق كافية أهمها مع، الترقية ديوانمن طرف  امسبق   محددة يةوميزان
 .وهو خاص لرقابة الحالة الصحية للمباني السكنية :(صيانة للمبنى)السجل الصحي  -1
         .العمل إستالممحضر  -3      .  لعروضا ةمقارنلجدول  -6

   .   المشغل إختيارلجنة محضر  -4            
IV-  ما يليعند تدقيق الدائرة  عتبارأهم اإلجراءات التي تأخذ بعين اإل ومن :دائرة التحكم في المشاريعتدقيق: 
، 06/650للمرسوم الرئاسي رقم  وفق ا هإعداددفتر الشروط تم  أن   ضمانمنه الهدف  :دفتر الشروطتدقيق  -1

الخاص بتنظيم  11/00/6003من  03/301: ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم64/00/6006
، المعدل 00/10/6010، 10/632لمرسوم الرئاسي رقم با تم إلغائه وع و ضهذا المرسوم  أن  إال ، الصفقات العمومية

فعلى ، -.الخاص بتنظيم الصفقات العمومية 62/01/6016من  16/63: والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 منح جميع العقود أن  ضمان ل وذلك ،العروض المقدمة تقييمو  ،المشاريع ألسواق، وعتبةاأوضاع تقييم  الترقيةديوان 

 .10/632للمرسوم الرئاسي رقم تم وفق 
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شروط المتفق القواعد شروط البناء و لل وفق ا المشاريع إنجاز إتمامضمان  منها الهدف :مراقبة العمل والخدمات -2
 .العقود مع المقاولين عليها في

V- ما يليعند تدقيق الدائرة  عتبارأهم اإلجراءات التي تأخذ بعين اإل من :الترقية العقارية والعقار دائرة: 
باألسعار التعاقدية والتأكد من  العمالء فواتير عد  أ  الترقية ديوان أن  ضمان منه الهدف : العميل/مبيعاتتدقيق ال -1
للشروط المعمول  وفق ا المناسبة السليم في الفترةو شكل صحيح جلت بس  هذه الفواتير أن  ، و لعمالءلئتمانية اإل قدرةال

ن الذي يجب أن يضم ،على المدقق القيام بدراسة تقييمية لنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمبيعات والزبائنو بها، 
 .ابقةالس جراءات الرقابيةية اإلفع الالفصل بين المهام الذي يسبب غيابه عدم الدقة في معالجة المعطيات، و 

عدادات الترقية العقارية و إحتياجتقييم يتم : اتحتياوجاإل -2 مع مختلف المتعاملين والزبائن  له االتركيبة المالية  ا 
ستعمالو  إعدادبتكوين صناديق متابعة بيع أو تسويق السكنات الترقوية عن طريق   أن  ، لضمان له ااإلطار القانوني  ا 

 .األموال حققت الغرض المطلوب
 لمتطلباته وفق التطوير الدائم له حاول التحسين واالداخلي ويا بمجال التدقيق هتم كثير  ي الترقية ديوانن إا فوم  وعم  
عتماد المسؤولين على تقاريره، وما ورد إالقرارات، وخير دليل على ذلك هوى مدى  إتخاذيساهم بدرجة كبيرة في ه ن  أل

كامل أو أغلبها، وهذا لدرجة الثقة التي منحت في موظف خلية  فيه من نتائج وتوصيات، حيث يتم تنفيذها بشكل
من خالله تحقيق األهداف المحددة والمراد  الترقية ديوانلداخلي هو الوسيلة التي يستطيع فالتدقيق ا ،التدقيق الداخلي
 .الوصول إليها

  
 :لوالية بسكرة ية والتسيير العقاريديوان الترقب منهوجية التدقيق الداخلي: ثانيا
نفذ أن ت   الواجبحدد العمليات التي سوف يتم تدقيقها والتواريخ لتدقيق الداخلي، فت  ل سنوي شاملبرنامج  دادإعيتم   

ه هناك أن  تحديد الجهة التي يتسنى للمدقق الرجوع إليها لمباشرة مهامه وأخذ مادته منها، إال هذه العمليات، مع بها 
ا وعموم  والعمل على تداركها،  معي نعضلة في جانب الم   تشافإكجل أستثنائية من إجرى بصورة عمليات للتدقيق ت  

 :تمر منهجية عمل التدقيق الداخلي في المؤسسة محل الدراسة بالمراحل التالية
I- تتم هذه المرحلة عبر الخطوات التالية :التخطيط:  
 :تتم هذه الخطوة كالتالي  :عملية التحضير للمهمة -1
، لخلية التدقيق المدير العام للمؤسسة طرفترسل من  هي وثيقة مكتوبة :لمهمةأو األمر با: رسالة المهمة -أ
 (01الملحق رقم : )، وتتضمن هذه الرسالة البيانات التاليةبتاريخ محددقيام بعملية التدقيق ها بالشعار إل

      .تاريخ بداية المهمة *           موضوع التدقيق    *
 .المهمة نجازإل حتملةالفترة الم *

 .المدير العام إمضاء *  سم المدقق            إ *
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ا، يقوم المدقق الداخلي بدراسة كل المعلومات المفيدة المتعلقة بالنشاط المهمة ميداني   إنجازقبل : الدراسة األولية -ب
 .لتدقيقمحل التدقيق وهذا ما يسمح بتكوين مرجع لميدان محل التدقيق، والقيام بتحليل المخاطر وتحديد أهداف ا

 : يتم من خاللها: كسب المعرفة -ج
 . جمع الوثائق حول الموضوع محل التدقيق *.  معرفه األشخاص المتعامل معهم *.  تحديد مجال التدقيق *
مج بر  نطالق في عملية التدقيق يجب علي رئيس المهمة أن ي  قبل اإل: محل التدقيق الوجهةالتشاور مع مسيري  -2

للتشاور حول فائدة وأهداف المهمة، وكذا مناقشة تنسيق التدقيق مع عمل المصلحة،  نعنييولين المؤ لقاء مع المس
 .ويسمح هذا التشاور بتأكيد المخاطر التي تم تحديدها

جز على أساس نقطة التوجيه، وهو موجه لتعريف، توزيع، تخطيط ن  هذا البرنامج ي  : تحضير برنامج العمل -3
 .متابعة أعمال المدققو 

II- تمر عملية تنفيذ المهمة بالخطوات التالية: يذ المهمةتنف: 
، والحصول على زمةالال  وطبقا لبرنامج العمل بالفحوصات  المدققفي هذه الخطوة يقوم : الفحص الميداني -1

 :ومن بين األدوات المستعملة في عملية الفحصتي تساعد على تحقيق أهداف المهمة، المعلومات ال
 (مثال الجرد معي نللجانب  الترقيةديوان السياسة المتبعة في )ل إجراءات يدل   :وثائق العمل -أ

 .الرقابة الداخلية نظام قائمة استقصاء *.         المحاورة *       :أدوات االستوجواب -ب

 خريطة سير المعلومات  *      شبكة تحليل المهام *      الهيكل الوظيفي *    :الدراسة الوصفية -ج
بعد كل مرحلة من برنامج العمل، يتم وضع خالصة جزئية من طرف المدقق : المالحظات المكتشفة تدوين -2

  .وتحليل المشكل، تعريفه، أسبابه، تأثيره والتوصيات
محل التدقيق إلعالمهم بالنتائج المتوصل  جهةيكون بين المدقق ومسؤولي : نهاية مرحلة الفحص إوجتماع -3

 .اإليه
III- تمر هذه المرحلة بثالث خطوات: خالصة المهمة:  

بعد نهاية مختلف عمليات الفحص، يتم وضع مشروع تقرير والذي يوضح مختلف : مشروع تقرير المهمة -1
 .محل التدقيق جهةالمالحظات والتوصيات، ويوزع على مسؤولي ال

 :فيهلتدقيق يتم االجهة محل مسؤول و بين المدقق  إجتماععقد  من خالليكون  :ة على المشروعُمصادقال -6
 .مناقشة كل النقاط التي يتضمنها مشروع التقرير وتعديلها إذا تطلب األمر ذلك -أ

 .تحديد أجال تنفيذ التوصيات -ج.     تحديد األشخاص المكلفين بتنفيذ التوصيات -ب
 رير نهائييصبح تق ،ذلكتعديله إذا تطلب األمر ة على المشروع و م صادقعد عملية الب :التقرير النهائي -3
 :يتضمن هذا التقرير يجب حيث (06الملحق رقم )
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 .المالحظات والتوصيات -ب              .خالصة موجهة للمدير العام -أ   
 .تدقيقموقف المسؤولين المعنيين بعملية ال -ج               

  :ويتم إرسال هذا التقرير إلى كل من   
 .المدير العام *         .تالمسؤولين المعنيين بتنفيذ التوصيا *   
 .   مسؤول المصلحة أو الوكالة الخاضعة للتدقيق *              
IV- تدقيق الداخليرحلة في متابعة التوصيات الموجودة في تقارير المتتمثل هذه ال :متابعة التوصيات. 
 

 :لوالية بسكرة ير العقاريية والتسيديوان الترقب التدقيق الداخلي التقرير إعدادوشروط معايير  :ثالثا
 ديوانرى يأو الوكالة محل التدقيق،  ، قسملفهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من قبل المصلحة   

 :حترم فيها مجموعة من النقاط وهيالتقرير النهائي ألي عملية بجودة ي   عد  ه يجب أن ي  أن   الترقية
I-   وفي الوقت المناسب ااء  يجب أن يكون التقرير موضوعي وواضح، مختصر وبن. 

II- األسباب،  تسميحتوي التقرير الموضوعي على حقائق تكون غير متحيزة وخالية من التشويه، كما يجب أن ت
 .تحيز عدموالنتائج والتوصيات ب

III- دقق الداخلييجب أن يحتوي التقرير على رأي الم. 

IV- ن المعلومات العامة رير وعلى ملخصات تبي  من الممكن أن يحتوي التقرير على معلومات عامة كخلفية للتق
 .واألنشطة محل الفحص، كما توفر معلومات تفسيرية مالئمةالمجاالت 

V-  ها عملية خاصة تم طلبها خالل الفترةأن  أم ( مبرمج)تدقيق مجدول يوضح التقرير ما إذا كان يغطي عملية. 

VI-  محتويات التقرير ات، فيجب أن تكون معبرة عنشتمل التقرير على ملحقإإذا. 

VII- مثل المدة ( موضحة) يجب أن تحدد البيانات الخاصة باألنشطة محل التدقيق وأن تشمل معلومات دالة
الزمنية للتدقيق، ويجب أيضا وصف طبيعة ومدى التدقيق التي تم القيام بها، وقد تشتمل النتائج الحقائق التي وجدها 

 .تستنتاجات والتوصياالمدقق الداخلي، واإل

VIII-  توصياته، ويجب على  أوستنتاجات المدقق إ علىيشتمل تقرير التدقيق الداخلي رأي الجهة محل التدقيق
ل الحصول على موافقتها على نتائج التدقيق، وعلى او خير من مناقشتها مع الجهة محل التدقيق، وأن يحهذا األ

 .خطة للعمل على تحسين العمليات التشغيلية

IX- هذه المعلومات قد  ن  ير المالئم اإلفصاح عن بعض المعلومات إلى جميع من يتلقون التقرير ألقد يكون من غ
 .الترقية ديوانيكون إفشاؤها في غير صالح  أوتكون سرية، 
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 لوالية بسكرة ة والتسيير العقاريديوان الترقيبنظام الرقابة الداخلية  واقع: المطلب الثاني
المشتريات، ) ستغاللت وطرق العمل التي تنظم مختلف عمليات اإلاإلجراءامجموع  وهنظام الرقابة الداخلية   

 ديوانم الرقابة الداخلية ألهم أنشطة نظاواقع  جل معرفةأ، ومن (إلخ...تثبيتات، المخزونات والجورالرواتب واأل
بعض من  يهاحصل علمتالالمعلومات  من خاللطريقتي الوصف النظري وخرائط التدفق،  إتباع يتمس الترقية

كدائرة الموارد البشرية ومصلحة  واألقسامالمصالح الدوائر و ها الباحث مع مسؤولي المقابالت الشخصية التي أجر ا
وفيما يلي وصف وغيرها، ...،ستالماإل قسمتسيير المخزونات، قسم ، جوراألقسم المستخدمين، قسم الوسائل العامة، 

 .الترقية ديوانبعض إجراءات الرقابة الداخلية بمختصر ل
 

  :لوالية بسكرة والتسيير العقاري الترقية ديوانبالتموين إوجراءات الرقابة الداخلية لنشاط  :أوال
مرسوم لل وفق ا الترقيةديوان ب (الخ...مواد البناء ،تموينات أخرىمواد ولوازم، )تتم عملية الشراء مهما كان نوعها    

لإلجراءات  وفق ا تم عملية الشراء، وتخاص بتنظيم الصفقات العموميةال 21/12/1121مؤرخ في  12-21الرئاسي 
 :التالية

I-  تحتوي جميع  إستشارةوتحرر  عد  عد ذلك ت  ب ا،سنوي   ات كل الدوائر والمصالحإحتياجمصلحة الوسائل العامة تحدد
  ((04)ورقم (03)الملحق رقم) .(مفتوحة وقد تكون محدودة ستشارةممكن تكون هذه اإل)ات حتياجهذه اإل

II- لوحات  ، من خاللتموينات أخرى مواد ولوازم أو قتناءإل إستشارة إعالنات يتم حتياجبعد الموافقة على هذه اإل
  .أرباب العملمنظمة ، و ةوالصناع ، مديرية التجارة، غرفة التجارةالترقية ديوانات بعالناإل
III- من خالل اإلجراءات التاليةذلك يتم و ، الموردين تيارخإل بمختلف إجراءات المناقصات ديوانال إدارةقوم ت: 
 .لمستلزماتهذه االشروط الكيفية والكمية ل جميع يحتوي على شراؤها المراد للمستلزماتوضع دفتر شروط  -1
 .إجراء مناقصة للموردين -6
توي على تح، مختومةو  التي تستقبل عروض الموردين في أظرفة مغلقةهي اللجنة  :ةإنشاء لوجنـة فتـح األظرفـ -3

 .، وترتب بحسب الوصولهماألسعار المقترحة من طرف
للشروط  همملفات إحترامحدد مدى م عروض الموردين وت  يتقيب تقـوم هذه اللجنة :تقييم العروضء لوجنـة إنشا -4

التي  محضر لترتيب الموردين حسب العروض إعدادوالمعايير الموجودة في دفتر الشروط، وينتج عن هذه الخطوة 
  .يقدمونها

 .قل سعرأ.   + حسن جودةأ:  + ا على عاملين همابناء   المورد إختياربعد فتح األظرفة ودراسة األسعار يتم  -5
 وعادة والمورد الترقية ديوانعقد بين  إعدادب، المورد، تقوم مصلحة المنازعات والشؤون القانونية إختياربعد  -2

 .األطراف المتعاقدة طرف منعليه  مضاء، يتم اإلعقد سنوييكون 
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IV- وصل الطلب  إعداد(Bon de Commande )(05 الملحق رقم )ر من طرف رئيس مصلحة الوسائل  ي حر 
 نسختينو  منح للموردنسخ، نسخة ت   4وصل الطلب من  عد  ي  ، الترقية ديوانل من طرف المدير العام ي م ضىالعامة و 

ما أتعاد الى مصلحة الوسائل العامة،  خرىواأل ،حة المحاسبةمصلل منهما تمنعنسخة  ،تمضى من طرف المورد
 .دفتر طلبيات الشراءب تبقى الرابعة

V-  ممضية ومختومة ( 02 الملحق رقم) فاتورة الشراءلمورد للشخص المكلف بالشراء ا دمالمشتريات يق إقتناءعند
  .المشتريات+ من طرف المورد 

VI-  مطابقة  بالتأكد منفيقوم ( أمين المخزن) ستالملقسم اإلوالتموينات األخرى تسلم المشتريات من المواد األولية
 .الكمية والنوعية المستلمة مع طلبية الشراء ومحتوى الفاتورة قبل التخزين من الناحية هامواصفات

VII-  هما صادف حالتينالمشتريات قد ي  مطابقة مواصفات بعد عملية التأكد من: 
ر :(تطابقال) حالة االيوجابيةال -1 الملحق )( Bon de Réception)المشتريات  إستالموصل أمين المخزن  ي حر 
رمضي من طرفه ورئيس المصلحة، ي  ( 00 رقم  مصلحة المحاسبةتقدم ل نسخة نسخ، 4من  ستالماإل وصل ي حر 

 قسموالرابعة تبقى في من الفاتورة،  ، والثالثة تسلم لقسم تسيير المخزونات مع نسخةوالثانية لمصلحة الوسائل العامة
  .ستالماإل
 . ختالفمع المورد لتغطية هذا اإل افور   مريتم مناقشة األ: (عدم التطابق) السلبيةحالة ال -2

VIII- ر ( 08الملحق رقم )( AVIS DE REGLEMENT)بالتسوية  إشعاررئيس مصلحة الوسائل العامة  ي حر 
 .لى رئيس دائرة المالية والمحاسبةإ ي رسلد البشرية، بتكلفة المشتريات يمضى من طرف رئيس دائرة الموار 

IX- ر من طرف أمين الصندوق ويمضى من ( ORDER DE VIREMENT)أمر التحويل الشيك أو  ي حر 
 .لتسديد قيمة المشتريات الترقية لديوانلمحاسبة والمالية والمدير العام طرف رئيس دائرة ا

X- بالتسوية  إشعارعلى  الترقية لديوانمحاسبة والمالية والمدير العام لمن طرف رئيس دائرة ا مضاءكما يتم اإل
 .أيضا

XI-  مضاءخير بعد اإلسلم هذا األ، وي  بالتسوية إشعارعلى  إمضاءيقوم بو ( حالة الدفع بشيك)للمورد  الشيكيسلم 
 .لى مصلحة الماليةإ

XII-   قدم ملف مكون مني:  
صل صورة طبق األ+ بالتسوية  إشعارنسخة من +  ستالمصل اإلو  +فاتورة الشراء  نسختين من +وصل الطلب 

 .مصلحة المحاسبة للتسجيل المحاسبيمن أمر التحويل ل
 .الترقية ديوانب شراءال ن خريطة تدفق إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بنشاطيبي   مواليوالشكل ال 



بسكرة لوالية العق اري والتسيير الترقية ديوان في الداخلي التدقيق لتحسين المحاسبية المعلومات نظام استخدام: الرابع الفصل  
 

226 
 

 لوالية بسكرة الترقية والتسيير العقاري يوانالمستلزمات لدشراء جراءات الرقابة الداخلية لنشاط خريطة تدفق توضح إ: (15) الشكل رقم

 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريباإلعتماد على معلومات من  من إعداد الباحث :المصدر
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 :الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة ديوانب إجراءات الرقابة الداخلية لنشاط تسيير المخزونات: ثانيا

I-  والتموينات األخرى لمصلحة  ليةو من المواد األتسلم المشتريات : المواد واللوازم من المخازن دخولعملية
 في الفاتورة ما هو مسجلمقارنة المواد من الناحية الكمية مع ن فيقوم أمين المخزن بو ز قسم المخالوسائل العامة، 

مضي من طرفه يُ  نسخ  4من ( Bon de réception)المشتريات  إستالموصل  ُيحّرربعد التأكد  ،ووصل الطلب
من  صورة طبق األصلالوسائل العامة مع لرئيس مصلحة  والثانيةمصلحة المحاسبة لتقدم  ورئيس المصلحة، نسخة

دفتر وصوالت نسخة الرابعة تبقى في ، والمع نسخة من الفاتورة تسيير المخزونات قسمسلم ل، النسخة الثالثة تُ الفاتورة
 .(لدى أمين المخزن) ستالماإل

II- تتم هذه العملية وفقا لإلجراءات التالية: عملية خروج المواد واللوازم من المخازن: 

 اتتياجحبكمية اإل (90 الملحق رقم) وصل طلب داخليالترقية ديوان ويمضي كل رئيس دائرة من دوائر  ُيحّرر -1
 .لى مصلحة الوسائل العامةإرسل تُ  والتموينات األخرى من المواد واللوازم الاَلزمة

، كما يمضي على نفس من طرف أمين المخزن (09 الملحق رقم)( نسخ 3) خروجوصل  ُيْمضيو  ُيحّرر -2
رئيسها أيضا  يمضي ،رئيس مصلحة الوسائل العامة وبمجرد وصول المواد واللوازم للدائرة المعنية بالطلب الوصل

 .المطلوبة لمواد واللوازمل هستالم، كدليل إل(Bon de Sortie) خروجالعلى وصل 

بمجموع المواد  (00 الملحق رقم) نسختين من ستهالكاإل جدول عد قسم تسيير المخزوناتفي أخر كل شهر يُ  -3
يمضي عليه رئيس مصلحة  ة،ومصالحها وأقسامها المختلفالترقية  ديواندوائر كل واللوازم المستهلكة من طرف 

 .لى مصلحة المحاسبةإ منه نسخةوترسل  الوسائل العامة

 .الترقية ديوانب بتسيير المخزوناتت الرقابة الداخلية الخاصة ن خريطة تدفق إجراءايبيَ  مواليوالشكل ال   
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 لوالية بسكرة ية والتسيير العقاريديوان الترقب تسيير المخزوناتخريطة تدفق توضح إجراءات الرقابة الداخلية لنشاط : (61) الشكل رقم
 مصلحة المحاسبة  المركز الطالب لحة الوسائل العامةمص مصلحة تسيير المخزونات االستالم فرع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4 3 

بعد تفحص 
 المادة كميا

2 

1 إستالموصل   

 

  1وصل طلب داخلي 
ممضى من رئيس الدائرة 

 التابع لمركز الطالب

تسجيل المخرجات في برنامج 
إلى  المواد ترسل تسيير المخزون على الحاسوب

 المركز الطالب

2 

تسجيل المدخالت في 
برنامج تسيير المخزون 

 اسوبعلى الح

 بعد تحديد االحتياجات

  1وصل طلب داخلي 
ممضى من رئيس الدائرة 

التابع لمركز 
ال

 1صل التسلي  الداخلي و 

 طالب
2    

       1وصل الخروج     

1 وصل االستال     2 وصل االستال     
3 وصل االستال     

  1وصل خروج          
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 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريعتماد على معلومات من باإل ثالباح إعدادمن : المصدر

تتوفر هل 
في  لزماتالمست

 المخزون 

االستمرار في 
عملية تسيير 
 المخزونات

معالجة 
 محاسبية

 1ل االستهالك جدو  2

الرجوع إلى 
 إجراءات الشراء

 نعم

 ال
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 : لوالية بسكرة ية والتسيير العقاريالترق ديوانب التثبيتات إقتناءإجراءات الرقابة الداخلية لنشاط : الثثا

 :ا لإلجراءات التاليةوفق   ةيقر تلاديوان تتم عملية شراء التثبيتات في    

I-  تحتوي  إستشارة رئيسها عد  ا، بعد ذلك ي  سنوي   ات كل الدوائر والمصالحإحتياجمصلحة الوسائل العامة تحدد
 (.مفتوحة وقد تكون محدودة ستشارةتكون هذه اإل) اتحتياججميع هذه اإلعلى 

II- ديوانات بعالنلوحات اإل من خالل التثبيتات قتناءإل إستشارة إعالنات يتم حتياجبعد الموافقة على هذه اإل 
 .أرباب العملمنظمة ، و والصناعة ، مديرية التجارة، غرفة التجارةةيقر تلا

III- من  ذلكيتم و ، التثبيتات ختيار مورديإلبمختلف إجراءات المناقصات،  ةيقر تلا ديوان إدارةقوم ي بعد ذلك
 .المذكورة سابقا في حالة شراء المستلزمات اإلجراءاتنفس خالل 

IV- عداد وصل الطلب إ(Bon de Commande) ( 21الملحق رقم) ر من طرف رئيس مصلحة  ي حر 
 نسخة تمنح للمورد نسخ، 4اعداد وصل الطلب من ، يتم ةيقر تلا ديوانل العام ى من المديروي ْمضالوسائل العامة 

مصلحة )تمنح للدائرة المالية والمحاسبة  منهما نسخة، التثبيتات موردى من طرف مضْ ت  نسختين و  التثبيتات
 .دفتر طلبيات الشراءب تبقىلى مصلحة الوسائل العامة، أما الرابعة إعاد ت   أخرىو  (المحاسبة

V-  الملحق ) ةيقر تلا ديوانلشراء من اللشخص المكلف بفاتورة اإلقتناء  التثبيتات مورديقدم  التثبيتات إقتناءعند
 .المقتناة التثبيتات+  هممضية ومختومة من طرف (23 رقم

VI-   الكمية  من الناحية هامطابقة مواصفات من بالتأكديقوم ف (أمين المخزن) ستالمسلم التثبيتات لقسم اإلت
 .رسالها للمصلحة أو القسم المستفيدإ المستلمة مع طلبية الشراء ومحتوى الفاتورة قبل تقنيةوال

VII-  صادف حالتينقد ي   قتناءاإلمطابقة مواصفات بعد عملية التأكد من : 

 إستالمويقوم أمين المخزن بتحرير محضر  ستالمقسم اإللتسلم التثبيتات  :(التطابق) حالة االيجابيةال -1
مصلحة تقدم ل نسخ، نسخة 4من  ضى من طرفه ورئيس مصلحة الوسائل العامةمْ ي   (24 الملحق رقم) إستثمار

والرابعة  سلم لقسم تسيير المخزونات مع نسخة من الفاتورة،، والثالثة ت  والثانية لمصلحة الوسائل العامة المحاسبة
 .(أمين المخزن) ستالماإل لدى قسم بقىت

 . ا مع مورد التثبيتات لتغطية هذا االختالفمر فور  يتم مناقشة األ: (التطابقعدم )الحالة السلبية  -2

VIII- ر الملحق رقم )( AVIS DE REGLEMENT)بالتسوية  إشعاررئيس مصلحة الوسائل العامة  ي حر 
 .والمحاسبةلى رئيس دائرة المالية إ رسلمضى من طرف رئيس دائرة الموارد البشرية، ي  بتكلفة المشتريات ي   (25



استخدام نظام المعلومات المحاسبية لتحسين التدقيق الداخلي في ديوان الترقية والتسيير العق اري لوالية بسكرة: الفصل الرابع  
 

231 

 

XI-  يقوم موظف المكلف بتسيير المخزونات من مصلحة الوسائل العامة بترقيمها وتسجيلها للمتابعة المادية- 
 التثبيتاتفيما بعد وتسلم  ،-الموجودة فيها مرقمة التثبيتاتحيث عند الدخول لكل المكاتب تم مالحظة أن كل 

 (21 الملحق رقم) .بواسطة مقرر حركة العتاد (ة للتثبيتاتالطالب)لمصلحة المعنية 

X- ر محاسبة والمالية ضى من طرف رئيس دائرة المْ أمر التحويل من طرف أمين الصندوق وي   الشيك أو ي حر 
 .لتسديد قيمة التثبيتات ةيقر تلا ديوانوالمدير العام ل

XI-  بالتسوية أيضا إشعارعلى باإلمضاء  ةيقر تلا ديوانمحاسبة والمالية والمدير العام لرئيس دائرة الكما يقوم. 

XII-   سلم هذا ، وي  بالتسوية إشعارعلى  إمضاءيقوم بو  (في حالة الدفع بشيك) للمورد التثبيتات الشيكسلم ي
 .لى مصلحة الماليةإ مضاءخير بعد اإلاأل

XIII- يقدم ملف مكون من: 

                     .وصل الطلب  -1

 .نسختين من فاتورة الشراء -1

  .          ستثماراإل إستالممحضر  -3

  .بالتسوية إشعارنسخة من  -4

 .مصلحة المحاسبة للتسجيل المحاسبيمن أمر التحويل ل صلصورة طبق األ -5

 .ةيقر تلا ديوانب التثبيتات إقتناء ت الرقابة الداخلية الخاصة بنشاطن خريطة تدفق إجراءاوالشكل التالي يبي   
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      لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاري القتناء التثبيتاتخريطة تدفق توضح إجراءات الرقابة الداخلية : (71) الشكل رقم

 
 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريباإلعتماد على معلومات من  من إعداد الباحث :المصدر
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 :لوالية بسكرة ية والتسيير العقاريالترق ديوانالرقابة الداخلية لنشاط الجرد بإجراءات : رابعا

وثائق  إستخدامإجراءات الجرد الفعلي تتطلب الجرد،  عملية يخص فيما مكتوبة سياسة ةيقر تلا ديوان لدى   
الملحق : )في ما يلي ةيقر تلا ديوانتمثل وثائق الجرد المستعملة في ينة وكشوف جرد مرقمة مع المحاسبة وتمع
 (17 رقم

I- وثيقة تحديد أنواع المواد واللوازم( . 71الملحق رقم/A).    II- أوراق الجرد( . 71الملحق رقم/B.) 
III- قائمة مراقبة أوراق الجرد( . 71الملحق رقم/C). IV- الملحق رقم ) .بيان موجز للحالة المخزونات
71/D.)          V-  جداول مفصلة لتوضيح الفروقات المسجلة في عملية الجرد. 

نظام الجرد الدوري مرة كل سنة، أي في نهاية الدورة المالية، ويتم تعيين لجان الجرد في  ةيقر تلاديوان بع يت  و     
 الجرد ةنلج نشاءإتضمن ة تا على مقرر وبناء   وكل المعنيين بعملية الجرد ةيقر تلاديوان بحضور مدير  إجتماع

بقيادة أحد مراكز القرار  تعيين لجنة الجرد جتماعويتم في هذا اإل، (81 ملحق رقمال) ضي من طرف المديرم  ت  
، فرقتين للعد، فرقة ثالثة للمراقبة التي تقوم بالجرد الفعلي خرين على األقل، وثالث فرقآوعضوين  ةيقر تلا ديوانب

 :وتتم عملية الجرد حسب المراحل التالية، على األقل ينصر عن، وكل فريق يتكون من والتدقيق
ي ، التي تحتو (Feuilles de Comptage) العد  من خالل برنامج تسيير المخزونات، يتم إخراج أوراق  -8

 .على العناصر الموجودة بالمخازن
ن الكميات تبدأ الفرقة األولى بحساب الكميات الموجودة بالمخازن، أي تبدأ بعملية الجرد الفعلي، وتدو   -2

 .كل أعضاء الفريق المصادقة عليها منوالمالحظات في أوراق الحساب، ويتم 
وتقوم بنفس المهمة التي قامت بها  فريق الثاني بأعمال الجرد الفعليفريق العمل األول، يبدأ ال إنتهاءبعد  -3

 .الفرقة االولى
فرقة المراقبة ) جرد الثالثات بين نتائج الجرد األول والجرد الثاني، يأتي دور فريق الإنحرافعند وجود  -4

 .من هذه الفروقات للتأكد للقيام بالجرد الفعلي (والتدقيق
ات، وذلك بتفريغ نحراففرق الحساب من عملية الجرد، يأتي دور فريق جمع المعلومات ودراسة اإل إنتهاءبعد  -5

 .إلى برنامج تسيير المخزونات في الجزء الخاص بعملية الجرد العد  البيانات الواردة في أوراق 
، هاالبحث عن أسبابو ات، نحرافستخراج اإلا  من ثم تأتي خطوة المقارنة بين الجرد الفعلي والجرد المحاسبي، و  -6

 .لهَّاومن ثم التسوية المحاسبية 
النتائج المتوصل إليها  كافة حول عملية الجرد يظم (71 الملحق رقم)محضر وفي نهاية المهمة يتم كتابة  -1

 .وكذا التوصيات الواجب إتباعها
 .ةيقر تلا ديوانالداخلية الخاصة بنشاط الجرد ب والشكل التالي يبين خريطة تدفق إجراءات الرقابة      
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 لوالية بسكرة ية والتسيير العقاريالترق بديوان الجردخريطة تدفق توضح إجراءات الرقابة الداخلية لنشاط : (81) الشكل رقم
 حاسبةمصلحة الم دراسة االنحرافاتلجنة  فرقة المراقبة والتدقيق فريق الجرد الثاني فريق الجرد األول لجنة الجرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريباإلعتماد على معلومات من  الباحث إعدادمن : المصدر

 2 ورقة حساب
 

1 

2 ورقة حساب  2 

 

هل يوجد انحراف 
 (2)و( 1)بين الجرد 

إجراء جرد 
 ثالث

 نعم

2 
وفي  الفعلي التسجيل في سجل الجرد

 1 البرنامج الخاص بتسيير المخزونات
                    

 

 ال

 1الجرد المحاسبي  2 

حساب االنحرافات 
ان وجدت والبحث 

 عن اسبابها
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 لوالية بسكرةالعقاري ديوان الترقية والتسيير بالمحاسبية  واقع نظام المعلومات: المطلب الثالث
المتمثلة في  يةساسيتكون من العناصر األالترقية  ديوانلنظام المعلومات المحاسبية  إن  نظام للمعلومات ف أي  ك  

ا كانت مرور السنوات، فسابق   ت هامة معالنظام تطورا حيث عرف ،المدخالت، العمليات التشغيلية، والمخرجات
نتشارلكن بعد ظهور اإلعالم اآللي و  يدوي اجميع العمليات تتم  ية قتصادلمؤسسات اإله في اإلدارات واإستعمال ا 

 إقتناءا با محوسب  معلومات المحاسبية نظام  ال من نظام التطورات فجعل إلى مسايرة تلك الترقية ديوان وغيرها سارع
ستخدامو   .ع عمليات المعالجةر  سل جمع البيانات وت  سه  وبرامج اإلعالم اآللي حديثة ت   هزةأج ا 
 
 :لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريب مركز معالجة البيانات المحاسبية: الأو 
ية ساساأل وحدةال، فهي ديوان الترقية والتسيير العقاري المحاسبة مركز للمعالجة داخلو المالية  دائرةتعتبر    
المعلومات المحاسبية إلى متخذي القرارات بعد معالجة البيانات  المتكفلة بإصدارالمعلومات المحاسبية، و  مللنظا

ية للوظيفة المالية هي تحليل المعطيات المحصلة أما ساسالمهمة األف ،خر الواردة من مختلف المصالح األ
 . وهذا بعد تسجيلها وتبويبهاالقرارات المالية  تخاذالمحاسبة فتزودنا بالمعلومات الضرورية إل

 :ربع مصالح يمكن عرضها من خالل الشكل المواليأ المحاسبةو المالية  دائرةوتظم   
 

 لوالية بسكرةلديوان الترقية والتسيير العقاري  المحاسبةو المالية  الهيكل التنظيمي لدائرة(: 91)الشكل رقم 

 
 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريب المحاسبةو المالية  دائرة: المصدر

 
 هلشركائ، وتبليغ ذلك ومركزه المالي الترقية ديوان لحسابات تقديم صورة وافية أودور المحاسبة هو إعطاء  إن     

 .الخ...من موردين، زبائن، موظفين، الدولة والبنوك
مع  الترقية ديوانالمالي المحاسبي ل نظام ططمخ من خاللمحدد ومنظم  إطاروظيفة المحاسبة في  أداءويتم   

وتسجيل العمليات المالية  نشطةر األالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، واللوائح والتعليمات المنظمة لسي   إحترام
 .والمحاسبية

  ئرةدا
المحاسبةو المالية   

 مصلحة
التحصيل   

 مصلحة
ماراتاإلستث   

 مصلحة
المالية   

 مصلحة
 المحاسبة
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 :تيآلل وفق امهامها  ؤديت لهَّا مصالح ربعأالمحاسبة والمالية بمعالجة البيانات عن طريق  دائرةوتقوم   
I- تتمثل مهامها في: مصلحة المحاسبة: 
 .مسك الدفاتر المحاسبية -2       .تسجيل جميع العمليات اليومية كالشراء التسديدات وغيرها -1

 .الوثائق المحاسبية والسهر على مطابقتها للقانون الساري به العمل مراقبة وتدقيق -3

 .حقاتها للسنةومل ةالميزانية الختامي إعداد -4

II- تتمثل مهامها في: المالية مصلحة: 

       .تنظيم ومراقبة مخططات التمويل -1
 .ومتابعة تطوراتها الترقية ديوانتسيير الخزينة، حقوق ديون  -2

 .جدول المقاربة البنكية إعداد -3
III- تلف بمخ الترقية ديوان تثبيتاتبمتابعة العمليات الخاصة ب قوم هذه المصلحةت :اتستثمار اإل مصلحة
، ويقوم (ية وكل مالحقهاجتماعالسكنات اإل)وغيرها المملوكة من طرف الدولة ، تجهيزات ها من مبانيأنواع

 :بالعمليات التالية

 والتنازل قتناءالخاصة بعمليات اإل المحاسبية العمليات جميع تسيير -1

 .قتناءاإل عملياتب الخاصة الملفات ومراقبة تنظيم على العمل -2

   .ات والمتابعة الدائمة لقيمة هذه التثبيتاتهتالكاإل اولجد إعداد -3

IV- تتمثل وظيفتها في :مصلحة التحصيل: 
      .تحصيل المداخيل وتسديد المصاريف -1
 .والصندوق مسك ومتابعة عمليات الحسابات البنكية -2

 .الترقية لديوانابعة ومراقبة اإليداعات المالية تسيير ومت -3
 

 :لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريبع تب  الحاسوب الم   لوماتمع نظام: ثانيا
 الحاسوبستخدم ه كان يأن   أي  شبه آلي  بيو حاس معلومات نظامعتمد على ي الترقية ديوانكان  مرفي بادئ األ 
 برنامج وهو البسيط البرنامجبالمحاسبة، وهو  خاص وحيد برنامج خالل من وذلك ،عتمد عليه بصورة بسيطةوي

جميع البرامج المتوفرة في الحاسوب عبارة عن  كانت الترقية ديوان نشاط بداية في هن  أل محددة بوظائف يقوم
 :برامج بسيطة مثل

Works : ه ن  أل ستعمالوهو صعب اإل الجداول إعدادوهو برنامج يستخدم في القيام بالعمليات الحسابية وكذلك
 .Excel  مجبرنامج بدائي وقد تم تعديله ليصبح في ما بعد برنا

L’éditeur :  ستخدم للقيام بالوظائف الكتابية مثل كتابة الرسائل والتقاريرهو برنامج آخر كان ي. 
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الوطني لكن مع التطورات التي حدثت على الصعيد نذاك، أعلى النظام اليدوي هو السائد  عتمادكان اإلوعليه   
أد  ذلك إلى  ها،نجاز إل الترقية لديوانالدولة  رفط وزيادة المشاريع المتعلقة بالسكن والعمران الممنوحة من

وجود نظام للمعلومات  ضرورةالشراء، مما إستدعى حجم المعامالت الخارجية كالبيع و لية و إرتفاع العمليات الداخ
قرارات سريعة  تخاذإل الصحيحةو  زمةالال  قنية للقيام بالعمليات اليومية وتوفير المعلومات المحاسبية عالي الت

 .في وقتها المناسبمة وسلي
أما التطورات التي حدثت على الصعيد الخارجي فهي في مجملها تخص الجانب التكنولوجي، الذي أصبح    

ألعمال على مختلف ا ت سه لمجموعة من البرامج التي رة خاصة في ميدان المعلوماتية، و يوفر أجهزة متطو 
 .ستمر نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرةأسعار أجهزة الحاسوب في إنخفاظ م أن  ها، هذا و أنواع
متطور للغاية يعمل عن لمعلومات المحاسبية و حتوي على نظام لي الترقية ديوان أصبح 2014فمنذ سنة    

ا من برامج صممت خصيص   هيفبسطها، عمليات المعالجة وت   ت سر عجمع البيانات و  ت سه لبرامج حديثة طريق 
برنامح خاص كبرنامج خاص بمتابعة وتسيير الحضيرة السكنية،  الترقية ديوان من أجل طرف مهندسين تقنيين

مؤسسة تطوير برامج مصنعة من طرف  أخر وبرامج  ،محاسبةوبرنامج خاص بال ،والرواتب جورباأل
 :والمتمثلة فيما يلي )GL.D.( التسيير

I- PC Compta Windows : علق بتسجيل المحاسبي يت (العامة)وهو برنامج خاص بالمحاسبة المالية
 .الترقية ديوانية اليومية التي يقوم بها قتصادلكل العمليات اإل

II- PC Stock : يعات، المشتريات، المب) بالمخزونالعمليات الخاصة  إدارةب الترقية ديوانلسمح يج نامهو بر
نتاجو  إستهالك  (الخ...، ا 

III- PC Paie : اليةبالعمليات الت يسمح بالقيامهذا البرنامج : 

        .حساب العطل -2       .جوراألحساب  -1
  .العمل شهادات -3       .شهادات العمل -3

    .السنوي األجرشهادة  -4
   .الشهري األجرشهادة  -5

IV- PC Patri : والتراثات ستثمار باإلالعمليات الخاصة  إدارة الترقية سمح لديوانبرنامج الذي يهو. 
 

 :لوالية بسكرة ية والتسيير العقاريديوان الترقبام المعلومات المحاسبية طريقة عمل نظ: ثالثا
فهو يعمل عن طريق  ،نظام آخر للمعلومات أي  مثله مثل  الترقية ديواننظام المعلومات المحاسبية في  إن    

 .ثالثة مراحل المدخالت، المعالجة، المخرجات
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I- المدخالت : 
تجة ية الناقتصادي تلك البيانات التي تنشأ نتيجة التدفقات اإلتتمثل ف ةمدخالت نظام المعلومات المحاسبي إن     

والوثائق القانونية ات م ستندوتتجسد البيانات المحاسبية في تلك ال ،الترقية يواندبدورها عن عمليات يقوم بها 
ية الموزعة فرعا، هذه البيانات تقدمها مختلف النظم اللتسجيل العمليات محاسبي   زمةالال  التي تتشكل منها الملفات 

 .خاص بهاالا نظام للمعلومات ، حيث كل مصلحة لهَّ الترقية ديوانحسب مصالح 
 :الترقية نديوا بها يقوم التي العمليات ألهم زمةالال   القانونية والوثائق اتم ستندال يلي وفيما  
  :الشراء لعملية زمةالال   القانونية والوثائق اتم ستندال -9
والتي تم التطرق لها بنوع من - المواد واللوازم شراءتتم عملية  :للمخازن ل المشترياتعملية الشراء ودخو -أ

 :من خالل الم ستندات التالية -التفصيل في المطلب السابق

ر للمواد واللوازم، (Bon de Commande) وصل الطلب * من طرف رئيس مصلحة الوسائل العامة  ي حر 
 .ترقيةال لديوان المدير العامعليه  ي مضىو 
  .ورة الشراء من طرف الموردفات *
ر المشتريات  إستالموصل  *  من طرفه ورئيس مصلحة ي مضىو ( Bon de réception)المخزن  أمينه ي حر 

  .أيضا الوسائل العامة
ر بالتسوية بتكلفة المشتريات  إشعار * من طرف رئيس دائرة الموارد  ي مضىه رئيس مصلحة الوسائل العامة و ي حر 

 .يةالبشر 
 :الوثائق التالية لهَّا ضافي  لمصلحة المحاسبة  وعندما يتم تسليم هذه الوثائق    
رمن أمر التحويل  صلنسخة طبق األ - رئيس دائرة المالية  من طرف ي مضىالصندوق و  أمينمن طرف  ي حر 

 .الترقية ديوانل مدير العاموالوالمحاسبة 
 .المشترياتللتسديد تكلفة  تإثباك من طرف المورد ي مضى بالتسوية إشعار -

 :التالية اتم ستندلل وفق اتتم هذه العملية : عملية خروج المواد واللوازم من المخازن -ب

ر وصل طلب داخلي *   .مستلزماتالطالبة لدائرة الرئيس  من طرف ي مضىو  ي حر 
ر (Bon de sortie) خروجوصل ال *  لوسائل العامةرئيس مصلحة او  المخزن أمينمن طرف  ي مضىو  ي حر 
  .المستفيدالطرف و 
عليه  يمضىو من طرف قسم تسيير المخزونات  ي عد   ،بمجموع المواد واللوازم المستهلكة ستهالكاإل جدول *

 .للمعالجة المحاسبية لى مصلحة المحاسبةإ رسلوي   رئيس مصلحة الوسائل العامة
 :ات التاليةم ستندلل وفق ا الترقية وانديفي التثبيتات شراء تتم عملية  :التثبيتات إقتناءعملية  -ج
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ر (Bon de Commande)وصل الطلب  * عليه  مضاءمن طرف رئيس مصلحة الوسائل العامة واإل ي حر 
 .الترقية لديوان يكون من طرف المدير العام

 .التثبيتاتمورد  طرفسلم من ت  ة الشراء فاتور  *
ر  إستثمار إستالممحضر  *  .من طرفه ورئيس مصلحة الوسائل العامة وي مضىالمخزن  أمينه ي حر 
ر  التثبيتاتبتكلفة  بالتسوية إشعار * من طرف رئيس دائرة الموارد  ي مضىو رئيس مصلحة الوسائل العامة  هي حر 

 .البشرية
 :المستندات التالية لهَّا يضافلمصلحة المحاسبة  وعندما يتم تسليم هذه الوثائق    
ر لتحويالأمر من  صلنسخة طبق األ - رئيس دائرة المالية  من طرف ي مضىو  الصندوق أمينمن طرف  ي حر 

 .الترقية ديوان مدير العاموالوالمحاسبة 
 .للتسديد تكلفة المشتريات إثباتمن طرف مورد التثبيتات ك ي مضى بالتسوية إشعار -

 :(التنازل) البيعلعملية  زمةالال   القانونية اتم ستندوالات جراءاإل -2
دائرة الترقية العقارية والعقار ل المصلحة التجارية التابعة تتولى :السكنات والمحالت( التنازل)يع عملية ب -أ

 :اآلتيفي األنواع هذه تتمثل غها المختلفة والموجهة للبيع، و السكنات والمحالت بصي   وبيع تسويقعملية 
منح ت   راضيمن ثمن األ %59يض بتخف من طرف الدولة دعمةوهي السكنات الم: ترقوية المدعمةالسكنات ال* 
بالمائة  3متر مربع مع نسبة تحمل بـ  07لترقوي المدعم بـ اددت المساحة الصالحة للسكن ح  و  ،الترقية ديوانل
متر مربع إلى  79.0مساحة السكن الترقوي المدعم تتراوح ما بين  أن  ، مما يعني (أمتار 3.3زائد أو ناقص  أي  )

 .متر مربع 03.3
 :من السكن الترقوي المدعم كل شخص ستفادةالعمران، ال يحق اإلرة السكن و حسب وزاو   
ا أو جزء من عقار ورثه، من يمتلك في الشيوع عقار   أن  هذا يعني : السكني ستخداما لإليمتلك ملكية كاملة عقار   -

 .من سكن ترقوي مدعم ستفادةيحق له اإل
 .من سكن ترقوي مدعم ستفادةالحية، يحق له اإلمن يمتلك أرضا ف بمعني: يمتلك أرض موجهة للبناء -
ي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن مكتسب بصيغة البيع إجتماعي أو سكن إيجار من سكن عمومي  إستفاد -
 .يجارباإل
 .شراء أو بناء أو حتى تهيئة مسكن إطارمن مساعدة الدولة في  إستفاد -
 .هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج مقدم الطلب 
رقي عقاري في نجز السكن الترقوي المدعم من طرف م  ، يجب أن ي  (سعر السكن) نسبة للشروط الماليةبالو   

 دج  37.777يتوجب على المتقدمين بالعروض أن يقترحوا سعر بيع المسكن بمبلغ ال يفوق و  ،مناقصة إطار
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مما ، بيع على المخطط عقد إطارضية في للمتر المربع القابل للسكن خارج أو بدون حساب سعر القطعة األر 
ون حساب قيمة بد جد 777..50..دج و 7.8.777..سعر السكن الترقوي المدعم يترواح ما بين  أن   ييعن

من  الف دج 07ما يقدر بـ  أي   %9. بنسبة لف دجأ 87.بمتوسط سعر  السكنات إنجاز تمويلويتم ، األرض
لف دج من طرف أ 17.ما يعادل ب %09، و(CNLالصندوق الوطني للسكن )عن طريق  طرف الدولة

 6الزوجة معا عم يجب أن ال يتجاوز دخل الزوج و من سكن ترقوي مد ستفادةلإلو  ،المستفيدين شخاصاأل
مكن وي  ، دج 100000بـ  2012ا من جانفي قدر ابتداء  الوطني المضمون، الذي  لألجردنى أضعاف الحد األ

  :في الجدول الموالي توضيح ذلك
 

 السكنات الترقوية المدعمةمن طرف الدولة للمستفيدين من  المقدم دعمال: (91) الجدول رقم
 (دج)قيمة الدعم (دج)جوراألفئة 

.3.777-0..777 077.777 
0..771-178.777 377.777 

  .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريعلى معلومات من  إعتماد االباحث  إعداد: المصدر
من طرف الصندوق الوطني للسكن يتم كما هو موضح في  عانةية الحصول على اإلأما فيما يخص كيف   

 :الجدول التالي
 

 كيفية الحصول على قيمة الدعم من الصندوق الوطني للسكن(: 91) الجدول رقم
 السكنات إنجازنسبة التقدم في  النسبة المقدمة من مبلغ الدعم

97% 17% 
.7% 07% 
.9% 177% 
 ت للمستفيدينتسليم السكنا 9%

 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريعلى معلومات من  إعتماد االباحث  إعداد: المصدر
 

عن طريق ألف دج للفرد، يكون ذلك  17.بما يعادل  %09في ما يتعلق بباقي ثمن السكنات والمتمثل في و   
 وفق اقود البيع على التصاميم كضمان، و من خالل وضع عللمستفيد  مؤسسات القرض وأالبنوك قروض تمنحها 

  1:تتمثل في أخر لشروط ل
                                                 

القتناء سكن   منوحة من الدولةلمباشرة المساعدة الممستويات ا يحد د ،717.أكتوبر سنة  9 مؤر خ في 39.-17 مرسوم التنفيذي  رقممن ال 77المادة  -1
-17-70، الصادرة في 98الجريدة الرسمية، العدد  ،ساعدةلمكيفيات منح هذه ا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا فيجماعي أو بناء سكن ري

 .37ص ،717.
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 لد  البنوك ومؤسسات القرض إذا كان يستوفي شروط وحدود السن السارية. 
   (13) الجدول رقم في لمذكورةا ا ضمن الحدودإذا كان دخله محصور. 

، األجرب من األسباب كالسن أو سب ي  أل( ألف دج 17.)للمستفيد   البنك المبلغ الكلي عدم منحوفي حالة    
 . خالل مدة زمنية محددة أقساطشكل ثمن البيع في  تفاق على تسديد المبلغ المتبقي منففي هذه الحالة يتم اإل

من الفئتين المذكورتين  ال  في ك  الدولة  إعانةبالنسبة للمستفيدين من  %1بنسبة  ةالقرض محدد فائدةسعر  حيث  
 :التالية لخطواتل وفق ا السكناتم عملية البيع لهذا النوع من تتو ، (13)في الجدول رقم 

 مع تحديد كامل للشروط ببيع عدد محدد من السكنات( العربية والفرنسية)عن طريق الجرائد باللغتين  إعالن 
  .واآلجال المحددة لتقديم الطلبات

 ؤشر من طرف مديرية السكن وم  سلم ذو شكل قانوني ي   بسجل خاص بالطلبات تسجلبطلباتهم  يتقدم الراغبين
 .معلومو جل محدد أخر طلب خالل آ إنتهاءغلق بي   مدير العام للمديرية، على كل صفحاته بختم

 مضى من طرف ، ت  وتوزيعها هاإنجاز حسب عدد السكنات المراد  قائمة إعدادتم من التسجيل ي نتهاءعد اإلب
 .اتلترتيب الزمني للتسجيل الطلبوتكون القائمة مرتبة حسب ا الترقية ديوانمدير العام ل

   المدعمة وذلك من الترقوية رئيس الدائرة التابعة للمناطق المتواجد فيها مشاريع السكنات لى إ رسل هذه القائمةت
صالحة  أراضيو قطع أفي القائمة من سكنات المسجلين  شخاصمن األ أي   إستفادةجل التأكد من عدم أ

 .للسكن
 رسل هذه القائمة مباشرة للوالية إلعادة تحفظات ت   أي  في حالة عدم وجود و تحقق، من عملية ال نتهاءبعد اإل

تحفظاته في حال  بها يضعيقوم رئيس الدائرة بتحرير مراسلة في حالة وجود تحفظات  أما، نفس عملية التحقق
سلة دون سجل أسماءهم في هذه المراي   صالحة للسكن، أراضيسكنات أو قطع  وا منإستفادقد  أشخاصوجود 

عدادو  شخاصهؤالء األ إلغاءجل أمن  الترقية ديوانلى إعاد وت   إليه،شطب أو مسح للقائمة المرسلة   قائمة ا 
الجدد  شخاصمن األ أي   إستفادةلى رئيس الدائرة للتأكد من عدم إ أخر ها مرة رسالإل تعويضية إضافية

 .صالحة للسكن أراضيالمسجلين في هذه القائمة من سكنات أو قطع 
  عدادو  جل المصادقة على هذه القائمةأبعملية التحقق مرة ثانية، يتم تكوين لجنة من  الواليةوبعد قيام  ا 

 .مضى من طرف الكاتب العام للواليةي  محضر 
  من الصندوق الوطني للسكن والواليةلكل  هاإعتمادترسل نسخة من القائمة بعد. 
 عن  إعتمادعلى  صلاح، و اجروي أو طبيعي لديه صفة التشخص معن أي   الديوان أو) أو البائع مرقييقوم ال

 تبادلةـــالمفالة ــضمان والكـندوق الــصد  ــل أمينـت إجراءب ،(1التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريينطريق 
                                                 

عدد الجريدة الرسمية، ال، التي تنظم نشاط الترقية العقاري العقارية يحدد القواعد ،711.سنة  فبرابر 10مؤر خ في   40-11من القانون  40المادة رقم  -1
  .77، ص711.-73-77، الصادرة في 13
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ا على أمين  ن يكتتب لديه تأ، المنخرط فيه ، حيث يجبر الصندوق المتعامل في الترقية العقاريةفي الترقية العقارية
دفوعات المقدمة في شكل تسبيقات ملل اضمان   جراءاإلعتبر هذا المشروع المتضمن الملك موضوع البيع، حيث ي  
تصاميم، في حالة عجز المرقي البيع على ال إطارفي  للمساكن على الطلب من طرف المشترون المستقبلون

 .المشروع نجازإل

الفعلي للملك  في التسليم أخيرمعاينة الت بعد  جال المحددةفي اآلما في حالة عدم تسليم السكنات جاهزة أ   
 إستثناءبو ، قضائي من طرف محضر أجل التسليم إنقضاءالتصاميم عند  عقد البيع علىالعقاري موضوع 

 ،العقاريرقي لما ويتحملها أخيرالت األجل التعاقدي إلى تطبيق عقوبة إحترام عدم يؤدي ،حاالت القوة القاهرة
البيع عند دفع  رسعه من إقتطاعويتم  ،التي تمت معاينتها أخيرالعقوبة حسب عدد أيام الت يتم حساب مبلغحيث 

  1.تفق عليهلما من سعر البيع%  17ظرف  أي  تحت  أخيركن أن يتجاوز مبلغ عقوبة التيمال ، و تبقيلمالرصيد ا

  مخصص من الجزء ال% 7. بـوالمقدرة ( ةالمساهمة الشخصي)ولى المستفيدين للتسديد الدفعة األ إستدعاءيتم
 .لسكنمن ثمن االجمالي لدفعة ك

 مثل كم   الترقية ديوانحضور المستفيدين والمدير العام لبلد  الموثق  تسجل عقود البيع على التصاميم
واألرضية التي  ويخص في نفس الوقت البناء شهاربالتسجيل واإل ويخضع للشكليات القانونية الخاصةللمؤسسة 

وآجال  التصاميم تحت طائلة البطالن تشكيلة سعر البيع يجب أن يوضح عقد البيع على ، حيثد عليها البناءي  ش  
  . شغالالدفع بالنسبة لتقدم األ

  (20 الملحق رقم) بالدفع عن طريق البنك أمرمن خالل  %7.بـ  المقدرةيتم تسديد المساهمة الشخصية 
ر  منح للعميلي    بمنحه، وعند التحويل يقوم البنك المدير العام من طرف ي مضىتجارية و المصلحة ال ه رئيسي حر 

تحتفظ  لدفعا لعملية إثباتك التجارية مصلحةاللى إ يعيده ،(21 الملحق رقم)ة للعميل معي نوصل تحويل بقيمة 
م ثم يتوترسل مع نسخة من أمر بالدفع الى مصلحة التحصيل للتسجيل عملية الدفع،  ،المصلحة بنسخة منه

الصندوق هذه العملية في  أمينسجل ي   ماوبعد ،للمصلحة المالية( يصلاأل تحويلالوصل + أمر بالدفع ) إرسال
 .ةالمحاسبي جل المعالجةأمن لى مصلحة المحاسبة إ في أخر الشهر هذا الملف إرسالدفاتره يقوم ب

  ة من البناء وتكون محددة معي ن نسبة إنجازالمتبقية كل ما تم  قساطلعمالء بدفع األلمسبق  إشعاريتم كما
 .بنفس طريقة المساهمة الشخصية قساطدفع باقي األت  و  ،مسبقا في عقد البيع

  
                                                 

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم ، 713.ديسمبر سنة  18مؤر خ في  331-13من المرسوم التنفيذي رقم  77و 79المادتين  -1
الجريدة الرسمية، العدد  ،وآجالها وكيفيات دفعه لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير

 .13، ص713.-13-9.، الصادرة في 77
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 للمصلحة المحاسبة، ونسخة  أخر من أربعة نسخ، نسخة للعميل و ( ..الملحق رقم )البيع فواتير  إعداد
  .ف رئيس الدائرة والمدير العاممضى من طر سخة لرئيس دائرة الترقية والعقار، وت  للمصلحة التجارية ون

  (بصفته المرقي) الترقيةديوان يقوم  دين،يمن طرف المستف قساطألوتسديد كامل ل السكنات إنجاز إنتهاءعند 
عدادو  لصالح المستفيدين التبرئة من الديون شهادة بإصدار الحصول على و محاضر تسليم المفاتيح لكل مستفيد،  ا 

 .التابعة للمديرية الوالئية للتعمير الصادرة من مصلحة التعمير ازنجشهادة المطابقة للشروط اإل
  يقوم ( سنوات لفائدة المستفيد 17ضمان لمدة )العشري  أمينالى عقد ت ضافةباإل بتوفير كل الوثائق السابقةو

م حضور المستفيدين والمدير العابتسجيل محضر حيازة ب -سجيل العقود بالتصاميم قام بتالذي -نفس الموثق 
كذلك،  شهاربالتسجيل واإل للشكليات القانونية الخاصةهذا المحضر ويخضع مثل للمؤسسة كم   الترقية ديوانل

 .تنتقل الملكية الكاملة للمستفيدين جراءاإلوبهذا 
 وفق اففي هذه الحالة يكون البيع  الترقية ديوان من طرفبالكامل ها إنجاز هي سكنات يتم : السكنات الترقوية* 

 . المطابقة عن طريق الموثق والتسجيل النهائي للتنازل في المحافظة العقارية للشهادة
لطريقة البيع من خالل التصاميم حتى  خيراأل هذايلجأ  ،الترقية ديوانلا إلمكانيات المالية المحدودة نظر  إال أنه  

في  عالناإلعن طريق  كناتالس، وتتم عملية البيع لهذا النوع من المشاريع نجازإل التمويل الكافيعلى يحصل 
عر ا فيه السللدفتر الشروط محدد   وفق ا." غلفة مختومةأبيع سكنات من خالل التصاميم عن طريق "الجرائد 

 .نجازاإل فتتاحي المعبر عن تكلفةاإل
وط للشر  وفق ايتم الدفع  ،(بالمزايدة) ألعلى سعر مقدم لكل سكن وفق ا بالسكنات نئمة المستفيديوبعد تحديد قا  

، نجازاإلتدفع حسب نسبة التقدم في  أقساط الى المبلغ ميتقسبالمحددة في دفتر الشروط وتكون طبيعة الدفع 
 :، من خالل الجدول التاليالمذكور سابقا 331-13 ذي رقممرسوم التنفيمن ال( 73)المادة رقم وهذا حسب 

 
 سكناتللجزء المخصص من سعر ال نالمستفيديدفع كيفية (: 91) الجدول رقم

 السكنات إنجازالتقدم في  السكن ثمنالنسبة المقدمة من 
  عند التوقيع 7%.

 اتساساأل إنجاز %15
 الكبر  شغالمن األ نتهاءاإل %35
 الثانوية شغالمن األ نتهاءاإل %25

عدادو  تسليم السكنات للمستفيدين 9%  محضر الحيازة ا 
   ..1، ص713.-.1-9.الصادرة في  77العدد  رسميةعلى الجريدة ال إعتماد االباحث  إعداد: المصدر
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ات السابقة الذكر المتعلقة بالسكنات جراءاإلبنفس  وتسليم السكنات قساطألطريقة دفع ا ،للعقود، الفواتير وبالنسبة
 .الترقوية المدعمة

 التسديد بآجالقة من خالل الرزنامة المتعل قساطأما في حالة تأخر المشتري من دفع مستحقاته المتمثلة في األ  
ما يستحق لبائع العقار "  :بيع العقار حيث تنص إمتيازحق  555يمنح القانون المدني للبائع من خالل المادة 

ولو كان البيع مسجال، وتكون  متيازويجب أن يقيد اإل .على العقار المبيع إمتيازمن ثمن وملحقاته، يكون له 
 متيازنقضى هذا األجل أصبح اإلإي ظرف شهرين من تاريخ البيع فإذا مرتبته من تاريخ البيع إذا وقع التقييد ف

  ".اهنا رسمي
 موجهة للنشاط التجاري الترقية ديوانها بالكامل من طرف إنجاز يتم  محالتهي : المحالت التجارية الترقوية* 

من خالل شراء دفتر  دالجرائب عالناإلعن طريق  بالمزايدة محالتال، وتتم عملية البيع لهذا النوع من والحرفي
( نجازالمعبر عن تكلفة اإل)ا في دفتر الشروط فتتاحي والمحدد مسبق  اإل من سعر البيع 10%دفع فورا و شروط، 

وبعد تحديد ، عن طريق شيك بنكي عملية البيع تمامإلكضمان  (Coution de soumission)سمى بـ ي
اآلخرين، بينما المستفيدين يعتبر الضمان  شخاصألالضمانات ل إرجاع الذين رسى عليهم المزاد يتم شخاصاأل

ليس لهم الحق  المدة إنقضاءاتهم في حالة عدد السداد بعد إلتزاميوم كمهلة لدفع  7.ولديهم  كدفعة من السعر
دفعة واحدة وبنفس  المحل، وعملية التسديد تتم نبمثابة تنازل ع ي عد   لتزاماإلن عدم أالضمان، كما  إستردادفي 

 .بيع السكنات طريقة
تصبح غير قابلة  عندما الترقية ديوانيتم التنازل عن التثبيتات في  ما عادة :عملية التنازل عن التثبيتات -ب
 في بعض الحاالت يتم ،الترقية ديوانزة الموجودة بحو حيث بعد عملية الجرد المادي للتثبيتات  ،اتمام   ستعمالإل

معاينة  همتهام   تالفلجنة اإلبن لجنة خاصة تسمى تعي   حيث يتم ،هاالتخلص منمن  بد   ال التثبيتات بعض وجود
لتحديد  تالفمحضر اإل إعدادنتهائها يتم إوب ،هذه المهمة داءبخبراء أل ستعانةاإل إمكانيةهذه التثبيتات مع 

، يتم عليهوالمصادقة  على هذا المحضر الترقية ديوان إدارةالمراد التنازل عنها، وبعد موافقة مجلس التثبيتات 
عتبر محضر ي  بيع التثبيتات عن طريق المزاد العلني، و بعملية  زمةالال   اتجراءاإلبكل يقوم ل محافظ البيعتوكيل 

ر البيع الذي   .لعملية البيع اا رسمي  ه محافظ البيع بالمزايدة عقد  ي حر 
 يجاربتقديم خدمات اإل الترقية انديو يقوم : السكنات إيجار لعملية زمةالال   القانونية اتم ستندوالات جراءاإل -1

 ديوان فكل  ي  حيث  ،يةجتماعوالمحالت التجارية المبرمجة مع السكنات اإلي جتماعبرامج السكن اإل إطارفي 
الذي  778.مايو سنة  11المؤرخ في  .13-78لمرسوم التنفيذي رقم ل وفق ا من طرف الدولة بتسييرها الترقية

من خالل  ، ويتم التسديدمن خالل دائرة التسيير وصيانة الحضيرة، ييجار إليحدد قواعد منح السكن العمومي ا
 :ات التاليةجراءلإل وفق االتسع الموزعة عبر تراب الوالية، وتتم هذه العملية  الوكاالت
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 إحضاردين يبعد المصادقة عليها، يطلب من المستفية من الوالية جتماعلسكنات اإللقائمة المستفيدين  تسلم أ
هؤالء  ذا كانإوطنية للسكن والتحقق ما لى وزارة السكن لتسجيلها في البطاقية الإرسل ت  و عد قائمة ثانية ت   ملفات،

  . أخر وا من سكنات في مناطق إستفادقد 
 .ذا وجدتإظات لى تحف  إ ضافةالقائمة من الوزارة باإل رد  بعد عملية التأكد ت   -ب
من طرف مسؤول قسم  (3. الملحق رقم)فات مراقبة الكراء كشو و  (3. الملحق رقم)الدفع  أوامر عد  ت   -ج
الدفع  أوامرما أوصيانة الحضيرة،  فقط بختم رئيس دائرة التسيير العقاريختم كشوفات مراقبة الكراء ت   ،يجاراإل
جل أمن  لى الوكاالت التابعة للمقر السكناتإرسل وت   الترقية ديوانختم من طرف المدير العام لمضى وت  ت  

 .ديدالتس
بصفته  من طرف المستفيد والمدير العام ي مضى (الترقية ديوانعقد خاص ب) نسخ 3من  إيجارعقد  ي عد   -د

 أخر نسخة بنسخة، و  حتفاظمع اإل إلمضائها لى مصلحة الضرائبإ هذه النسخ رسل، ت  الترقية ديوانلممثل 
 .ية التسديدونسخة ثالثة تسلم للمستفيد عند قيامه بعمل يجارقسم اإليحتفظ بها 

   .التجارية يتم تسجيل العقد عند الموثق وتتم عملية التسديد بنفس الطريقة المحالتفيما يتعلق بما أ 
يقوم المستفيدين ي والمحالت التجارية المبرمجة معها، جتماعللسكن اإل الشهرية اتيجار تسديد اإلوبالنسبة ل   

 خصص لكل ساكن بطاقةي  حيث  ،شهريادفع منتظمة ت   ساطأقعبارة عن هي ( يجارببدالت اإل)بتسديد ما يسمى 
التابع لدائرة التسيير  ستغاللية لدي مصلحة اإلجتماعمتابعة آلية من خالل برنامج آلي لتسيير السكنات اإل

 .دائرة المحاسبة والماليةمصلحة التحصيل التابعة لفي أيضا  ماليةوبطاقات متابعة  العقاري،
  :التالية مراحلل وفق ا جاريوتتم عملية تحصيل اإل 

يل نقدي للحساب الجاري البريدي وذلك عن طريق تحو  على مستو  الوكاالت يجاراإليقوم الساكن بتسديد * 
ر ،الترقية ديوانل  -النقدي ا على وصل التحويلبناء  - (9. الملحق رقم) يجاراإل الوكالة وصل قابض ي حر 

لى تسلم للساكن، الثانية و نسخ، األ 3يكون هذا الوصل من  ،دان للتسديكبي   الوكالة رئيس من طرف ي مضى
   .للمصلحة التحصيل، الثالثة تسلم للوكالة

ثم ، التحصيلللمصلحة  يجارونسخ من وصوالت اإلالتحويل  وصوالتموظف الوكالة  قدماليوم ي   إنتهاءمع * 
   .   المحاسبة للتسجيل المحاسبيرسل للمصلحة خر الشهر ت  أمالية، وفي للمصلحة الترسل هذه الوثيقتين 

الترقية  ديوانمع ة من طرف الهيئات المتعاملة للخدمات المقدم زمةالال   القانونية اتم ستندوالات جراءاإل -1
من هيئات لخدمات عديدة و  خيربأكمل وجه يحتاج هذا األ تأدية المهام المنوطة بهجل أمن : والتسيير العقاري

ية المتعاملة شهار الوكالة اإل أن  ا علم   شهاريتم التطرق لخدمة اإل المقدمة خدمةالات اءإجر مثال لفهم وك ،مختلفة
 :اآلتيك خدمةتقديم هذه ال خطواتوتتمثل  ،(ANEP) شهارلإلالوكالة الوطنية  هي الترقية ديوانمع 
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 :وهي الترقية ديوانعادة يطلبها  إشهارناك ثالث خدمات هفي الحالة العامة  
ات دائرة الترقية عالناإل بة لهذهوالجهة الطال ،عن المزادات العلنية لبيع السكنات والمحالت الترقويةات إعالن -أ

 .العقارية والعقار
ات عالناإل بة لهذهوالجهة الطال ،يةجتماعات عن الكراء للسكنات أو المحالت التابعة للسكنات اإلإعالن -ب

 .وصيانة الحضيرة دائرة التسيير
والجهة الطالبة لهذه  ،ات معماريةإستشار مشاريع السكنات والمحالت أو  نجازمناقصات إلات عن إعالن -ج
 .لمشاريعا إنجازدائرة التحكم في ات عالناإل
ا محدد    (المقدم عالنحسب نوع خدمة اإل أعالهحد الدوائر المذكورة أمدير ) عالناإلطلب خدمة  إعدادب يقوم -د

الملحق ) النشر طلب ي عد  و ، الترقية ديوانمن طرف مدير  ي مضى ،النعاإلكل المواصفات وشروط  من خالله
مصلحة المالية، ل ونسخة مصلحة المحاسبةلتقدم ونسخة  شهارلوكالة اإلنسخ، نسخة تمنح ل 4من  (7. رقم
 .الجهة الطالبة عند بقىترابعة و 
 عالناإلنسخة من +  (0. الملحق رقم) الوكالةوختم  إمضاء عالنالفاتورة المتعلقة باإل إعدادوم الوكالة بقت -ر
 مضاءإل شهاردائرة المعنية بطلب خدمة اإلاللى مدير إرسل وت   ،باللغتين العربية والفرنسية (8. الملحق رقم)

 .عليها كدليل على تنفيذ الخدمة
ر -ف  .عالناإل فاتورةل التسوية إشعار شهارالدائرة المعنية بطلب خدمة اإلمدير  ي مضىو  ي حر 
ري   -ن  من ي مضىو  الصندوق أمينمن طرف ( ORDER DE VIREMENT) التحويل أمر والشيك أ حر 

 .لتسديد قيمة الخدمة المقدمة الترقية ديوانالعام لمدير طرف رئيس دائرة المحاسبة والمالية وال
ــ  .قيةالتر  ديوانحاسبة والمالية والمدير العام لرئيس دائرة الم التسوية أيضا إشعار على ي مضى -هـ
لى إ مضاءبعد اإل خيرسلم هذا األ، وي  بالتسوية إشعار على إمضاءب شهاراإل وكالة من الشيكستلم م  يقوم  -و

 .اليةمصلحة الم
  :يقدم ملف مكون من -ي

مصلحة التحويل ل أمرمن  صلصورة طبق األ+ بالتسوية  إشعارنسخة من +  عالنفاتورة اإل+ طلب النشر 
 .المحاسبة

 : ودفعها جوراأللعمليتي حساب  زمةالال   القانونية اتم ستندالو ات جراءاإل -1
 التابعة لدائرة الموارد البشريةالموارد البشرية  التابع لمصلحة جوراأل قسم توالهاي جوراأل عملية حساب ن  إ  

 جري أل، الكشف التفصيلجورالعام لأل الكشف إعداديتم  عملية الحساب،من  نتهاءاإلوبمجرد ، والوسائل العامة
قتطاعو على الدخل،  الضريبةبكل عامل، التصريحات الخاصة   .ي وغيرهاجتماعات الضمان اإلا 
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 :التالية مراحلل وفق ا الترقية ديوانب جوراأل إعدادتتم عملية   
ية الشهر  الغياباتالموارد البشرية التابعة لدائرة الموارد البشرية قائمة  التابع لمصلحةقسم المستخدمين حديد ي   -أ

  .لكل عامل
 معي نعامل  جرأمرضية، تجميد عطل  األمومة،الترقية، التقاعد، عطل )مقررات خاصة بالعمال تخص  -ب

 .(كالمنح والتعويضات جوراأليمس  معي نمن القرارات الجديدة التي تتعلق بتغير قانون  وغيرها...إستثناء
  :ليكما ي األجرويحسب  PC paieبرنامج  من خالل األجرحساب  -ج
الملحق ) صنف 7.قسام وأ 9ية جدول مقسم الى ساساأل جوراألالقاعدي محدد مسبقا من خالل شبكة  األجر *
  (5. رقم
 الغيابات قيمة –القاعدي  األجر= القاعدي الصافي األجر *
 :تحسب من خالل طريقتين: قيمة الغيابات *

 (.ساعات 8)عدد الساعات ( * 103.33/ القاعدي األجر=)  األجرقيمة الغيابات المقتطعة من 
 (حالة العطل المرضية) .عدد األيام( * 37/ القاعدي  األجر= )  األجرقيمة الغيابات المقتطعة من 

 .ه كل المنح والتعويضات التي من حق العاملأساسالذي تحسب على  األجرالقاعدي الصافي هو  األجر 
 .(تلتعويضاا+ المنح )+ القاعدي الصافي  األجر= المنصب جرأ *
 + األجرضريبة على +  ةيجتماعاإل اتأمينت +اعتراضات  + التسبيقات) –المنصب  جرأ =الصافي األجر *

  (ات السلف التعاضديإقتطاع +ي جتماعإلات السلف اإقتطاع +ية جتماعات الخدمات اإلإشتراك
والنقابة  الترقية ديوان إدارةن بي 777.سنة  ةبرمالمجماعية تفاقية الإلل وفق امحددة : المنح والتعويضات *

للوجود ملحقين  شارةالوطنية لديوان الترقية والتسيير العقاري من خالل مفتشيه العمل ومسجلة بالمحكمة، مع اإل
، والثاني في جوان 717.ل صادر في ماي و تفاقية معدلة ومتممة لها ومسجلين بالمحكمة، الملحق األلهذه اإل
 :والتعويضات تتمثل في المنح أنواع، فمن أهم .71.

كمكافئة لوفائه وتقدر بنسبة  الترقية بديوانمنح لكل عامل على كل سنة قضاها ت  : الخبرة أومكافأة االقدمية  -
كحد القاعدي،  األجر أساسا تحسب على سنوي   %.قدر هذا التعويض بنسبة ي، وي  ساساأل األجرمئوية من 

 .%37زيد على نسبة يال  أقصى
 ستغنىإ أونتهي عمله بمدة تعاقده إمكافأة نهاية الخدمة هي حق لكل موظف متعاقد : ية الخدمةمكافأة نها -

حدد مكافأة نهاية الخدمة في قطاع السكن من سبب، ت   أولظروف ال يكون للموظف عالقة  الترقية ديوانعنه 
 :خالل الجدول
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 مكافأة نهاية الخدمة في ديوان الترقية والتسيير العقاري: (91) الجدول رقم
(سنة)سنوات الخدمة   قيمة مكافأة نهاية الخدمة 

77-78 (كل عامل جرأحسب )أشهر  78 جرأ   
75-17 (كل عامل جرأحسب )أشهر  17 جرأ   
11-1. (كل عامل جرأحسب )أشهر  .1 جرأ   
13-13 (كل عامل جرأحسب )أشهر  13 جرأ   
19-17 (كل عامل جرأحسب )أشهر  17 جرأ   

سنة فما فوق 10 (كل عامل جرأحسب )شهر  7. جرأ   
 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريوثائق معلومات من : المصدر

 
القانونية للعمل والتي تقدر في المدة  يتجاوزمنح هذا التعويض للمؤدين لعمل ي   :ضافيةتعويض الساعات اإل -

 :للما يلي وفق اعادة  ضافيةحسب قيمة الساعات اإلساعة، وت   37بـ  قيةالتر  ديوان
  ساعات  3 وتكون على بعد الساعات القانونية للعمل، ضافيةللساعات اإل تمنح%: 15تعويض بنسبة

 .يساساأل األجر، وتحسب من إضافية
  والمذكورة سابقا الترقية يواندمحددة من خالل النظام الداخلي لأيام العطل القانونية وال%: 51تعويض بنسبة.  
  ذا قام  األجرأيام العطل مدفوعة %: 177تعويض بنسبة والخامسة  1.ا بعمل ليلي بين الساعة ستثنائي  إوا 

 .صباحا
قات الغير عادية التي يتطلبها منصب العمل، و دفع للعمال من أجل األهو تعويض ي  : تعويض عمل المنصب -

 .متعاقبة بشكل مستمر في مكان العمللى فرق إود عمال تنقسم يتطلب وجالذي  المتناوبكالعمل 
 .ي للعاملساساأل األجرمن % 9.و% 19بنسبة  ميناويقدر التعويض على منصب العمل في هذين النظ  
وهو التعويض الذي يمنح للعامل عندما يكون منصب عمله يقع في منطقة : تعويض المنطقة الجغرافية -

لوية في البرنامج و ، يحضى باألمعي نمؤهل  وذ أوية إقتصادوحدة  أوفي قطاع نشاط  أوصعبة  أوجغرافية نائية 
 %.1.ي للدولة، وتقدر هذه النسبة في ديوان الترقية والتسيير العقاري جتماعي واإلقتصاداإل
ري على م بشكل شهيقيمنح هذه المكافأة جزاء ا على المردود الفردي لكل عامل وت  ت  : ة المردود الفرديو عال  -

، ويجب أن ال (37 الملحق رقم) طيلة الشهر وبدون غياب موظفالشهر السابق شريطة أن يعمل ال أساس
 : موزعة كالتالينقطة  7.ز و اتتج
 نقطة 78: الحضور.           
 نقطة 77: جودة العمل.       
 نقطة 77 :حجم العمل . 
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 .ي للعاملساساأل جراألمن % 37ويجب أن ال تتعدي نسبة المردودية الفردية     
، دج زيادة على ذلك منحة نهاية 77.777.منحة تدفع لذوي حقوق العامل المتوفي وتقدر بـ : منحة الوفاة -

 .الخدمة
كل عامل معرض ألخطار نتيجة لممارسة عمله بالمنصب  التعويض يتحصل على هذا: تعويض الضرر -
 .(31 لملحق رقما)جدول خاص بهذا التعويض ل وفق احسب هذه النسبة وت  
يقدر بـ  تعويضي ثمن الوجبة في اليوم مضروب في عدد األيام وهذا الو اسهذا التعويض ي   :تعويض السلة -

 أيام المتمثلة في جمعة 8تمثل أيام العمل في الشهر محذوفا منها  ..باعتبار  ..×  97.دج بضرب  97.
 .دج في الشهر 9977ألربعة أسابيع، فيكون المبلغ  وسبت

العمل ومقر منح مثل هذا التعويض بحسب عدد الكيلومترات الخاصة بالمسافة ما بين مكان ي   :تعويض النقل -
 :لجدول الموالي وفق االعمال وذلك  سكن

 
 تعويض النقل في ديوان الترقية والتسيير العقاري: (95) الجدول رقم
(كلم)المسافة  (دج)المبلغ الشهري للتعويض    

73الى  71من    500 
78الى  73من   700 
19الى  75من   1000 
7.الى  17من   1200 
37الى  1.من   1400 

37من  أكثر   1500 
 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريوثائق معلومات من : المصدر

 
استه، ه، نقله حر أساسالتعامل على  تم الذي المبلغ أساس على قدمت   شهرية مكافأة وهي :الصندوق مكافأة -

  :للجدول التالي وفق اوتتحدد 
 في ديوان الترقية والتسيير العقاريالصندوق مكافأة : (91) الجدول رقم

(دج)المبلغ بالدينار  (دج)مبلغ المكافأة    
  377  177.777قل من أ
377.777الى  177.771من   777 
977.777 الى 377.771من   877 
097.777 الى 977.771من   1.77 
1.777.777 الى 097.771من   1.77 

1.777.777من  أكبر  1.77 
 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاري معلومات من وثائق: المصدر
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 : ويستفيد من هذه المكافأة فقط الموظفين التالين ذكرهم   
 عون نقل األموال -   ."الصندوق أمين"محاسب  –.     الصندوق أمين.  

 .مناء الوكاالتأ -       .ن الدفععو  -              
 .دج 3.777تدفع للعمال الذين شاركوا في عملية الجرد وتقدر بـ : منحة الجرد -
من القانون العام للعمل عندما ينفق العامل شخصيا وبصفة  137تنص المادة : مصاريف المهمات والتنقالت -

تحسب و  ،اإليواء خالل قيامه بمهمته مطلوبة منهسيما مصاريف التنقل و  عمله وال إطارمصاريف في  إستثنائية
 777كلم وتقدر هاته المصاريف  97من  أكثرالمسافة ويجب أن تكون  من خاللالمهام  داءمصاريف التنقل أل

 : للجدول التالي وفق ادج لليوم أما بالنسبة للمصاريف اإليواء تحسب 
 

 لتسيير العقاريمصاريف اإليواء في ديوان الترقية وا: (91) الجدول رقم
(األيام)الفئات   المجموع المبيت مبلغ العشاء مبلغ الغداء 
71-13 دج 977  دج 977  دج 1777  يوم/دج 777.   
13-.7 دج 777  دج 777  دج 1977  يوم/دج 077.   

 .لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريمعلومات من وثائق : المصدر
 

لعمال الذين يشغلون مناصب لقدم منحة ت   :الترقية ديوانغراض مصلحة السيارة الخاصة أل إستعمالمنحة  -
 .دج 9.777عمل تتطلب تنقالت مستمرة بطلب من الديوان مستعملين سيارتهم الخاصة لهذا الغرض وتقدر بـ 

 وتقدر ةمكافأ ربحي أو يإنتاجنشاط  أي  ب يقمن ال اللواتي الترقية ديوان موظفي يمنح للزوجات :البيت ربة مكافأة -

 .دج 977.بمبلغ 
 :الوثائق التالية من توفر ال بد   بمصلة المحاسبة جوراألولتسجيل العملية في يومية     
 جورالكشف العام لأل.                    
  كل عامل ألجرالكشف التفصيلي.  
  معي ن عامل جرأالترقية، التقاعد، عطل األمومة، عطل مرضية، تجميد )مقررات خاصة بالعمال تخص 

 .(كالمنح والتعويضات جوراأليمس  معي نوغيرها من القرارات الجديدة التي تتعلق بتغير قانون ...إستثناء
  كل بنك  قائمة بالعمال في+ ليها العمال إالتي ينتسب الجارية  البريدية والحساباتللبنوك  ات بالتسويةإشعار

 .دائرة الموارد البشريةرئيس ه و ن طرفمضى عليه مي   جوراأل قسمهما رئيس يعد  والبريد الجاري 

  رئيس مصلحة الموارد البشريةويوقع من طرف كل من  مستخدمينال قسمه ي عد  كشف مصاريف القيام بالمهام ،
 .والوسائل العامة دائرة الموارد البشريةرئيس و 

 :يةالمستندات التاليضاف إليهما  جوراألدفع و إلى مصلحة المحاسبة  ائقوعندما تصل الوث   
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 م حرر من طرف( للحسابات البريدية الجارية) شيك بريديو أمر بالتحويل للبنوك من  صلصورة طبق األ 
 .الترقية ديوانل العام مديرو المالية والمحاسبة  دائرةرئيس من طرف  م مضىالصندوق و  أمين

  عاد تسليمه وي  ، البريديالشيك  وأبالتحويل  لألمرة مستلمالجهة المن طرف  ةيمضمات بالتسوية إشعار
 .المحاسبةلمصلحة 

  :اتقتطاعات واإلشتراكلعمليات دفع مختلف اإل زمةالال  ات والوثائق القانونية م ستندال -6

 :الملف يتكون من الوثائق التالية: يجتماعات الضمان اإلإشتراك -أ

دائرة ه رئيس ويوقع جوراأل قسمرئيس  هي عد  ( في نسختين)ي جتماعت الضمان اإلاإشتراكتصريح يخص  *
 (.3 الملحق رقم) .الموارد البشرية

ذكر تاريخ الدخول  ن فيها أسماء العمال الجدد والعمال الراحلين معيبي  ( في نسختين) جراءاإلوضعية حركية  *
دائرة ويوقعه رئيس  جوراأل قسمرئيس  هي عد   (33 الملحق رقم) خ الرحيل حسب الحالة وسبب الرحيلتاري أو

 .يةالموارد البشر 
ر * دائرة رئيس ه و من طرف ي مضىو  يجتماعات الضمان اإلشتراكإلبالتسوية  إشعار جوراأل قسمرئيس  ي حر 

 .الموارد البشرية

 :المستندات التاليةإلى مصلحة المحاسبة يضاف إليهما  ائقوعندما تصل الوث  
 دائرةرئيس من طرف  ضىم مالصندوق و  أمين م حرر من طرفمن أمر بالتحويل البنكي  صلصورة طبق األ -

 .الترقية ديوانمدير و المالية والمحاسبة 

مستو  وكالة  العون المعني على) من طرف الجهة المستلمة لألمر بالتحويل موي خت ي مضىبالتسوية  إشعار -
عملية  إتمامكدليل على  المحاسبةعاد تسليمه لمصلحة ، وي  (يةجتماعات اإلأمينللصندوق الوطني للت بسكرة

 .سديدالت
 :من الوثائق التالية الملف يتكون :ات الضريبة على الدخل اإلجماليإقتطاع -ب

التي يقوم  G50 وثيقة أي  من المصدر  قتطاععن طريق اإل أوا التصريح بالضرائب والرسوم المحصلة فور   *
الخاضعة  جوراأل ن مبلغبي  هذا التصريح ي   دائرة الموارد البشرية،رئيس  عهاوقي  و  جوراأل قسمبملئها رئيس 

 .يتحدد حسب السلم الضريبي الذي داءللضريبة ومقدار الضريبة الواجبة األ
ر * دائرة رئيس من طرفه و  ي مضىو  على الدخل اإلجمالي للضرائببالتسوية  إشعار جوررئيس قسم األ ي حر 

 .الموارد البشرية

 :لتاليةالوثائق اإلى مصلحة المحاسبة يضاف إليهما  ائقوعندما تصل الوث  
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 دائرةرئيس من طرف  م مضىالصندوق و  أمين م حرر من طرفمن أمر بالتحويل البنكي  صلصورة طبق األ -
 .الترقية ديوانمدير و المالية والمحاسبة 

، ويعاد (عون قباضة الضرائب)ومختوم من طرف الجهة المستلمة لألمر بالتحويل  ي مضىبالتسوية  إشعار -
 .عملية التسديد إتمامدليل على ك المحاسبةتسليمه لمصلحة 

 جورمن الكتلة االجمالية لأل % 3 أساسات على شتراكحسب هذه اإلت   :يةجتماعات الخدمات اإلإشتراك -ج
 :من الوثائق التاليةالملف يتكون ، و السنوية

 .(يةجتماعلخدمات اإلا)ات شتراكاإلتصريح  *         .يةجتماعات لفائدة الخدمات اإلقتطاعبيان اإل *
ر * دائرة رئيس من طرفه و  ي مضىو  يةجتماعات الخدمات اإلشتراكإل بالتسوية إشعار جوررئيس قسم األ ي حر 

 .الموارد البشرية
 :الوثائق التاليةإلى مصلحة المحاسبة يضاف إليهما  ةوعندما تصل الوثيق

 دائرةرئيس من طرف  م مضىالصندوق و  أمين م حرر من طرفمن أمر بالتحويل البنكي  صلصورة طبق األ -
 .الترقية ديوانمدير و المالية والمحاسبة 

المسؤول المعني في نيابة مديرية )ومختوم من طرف الجهة المستلمة لألمر بالتحويل  ضىم مبالتسوية  إشعار -
عملية  إتمامكدليل على  المحاسبة، ويعاد تسليمه لمصلحة (الترقية ديوانية على مستو  جتماعاإل الشؤون
 .يدالتسد

ية على مستو  جتماعي هو مبلغ مالي تقرضه الخدمات اإلجتماعالسلف اإل: يجتماعات السلف اإلإقتطاع -د
ويتم  الترقية ة، مقتناة من طرف ديوانإلكتروني تجهيزات شراءل سلفة مقابلعادة طلب ي   ،عامل ي  أل الترقية ديوان
 السلفة ، ويقدر مبلغطالب السلفة العامل المعني رجأ من( اشهر 10)ا تقتطع شهري   أقساطبواسطة  منهاث إقتطاع
 :كما يلي

 .دج 600000 دج قيمة السلفة 400000و يساوي أقل أالعامل  جرأ *
 دج 1000000 قيمة السلفة دج 400000من  أكبرالعامل  جرأ *

ة لمصلحة الثاني ،يةجتماعاإلمصلحة الشؤون لى و األي يكون في ثالث نسخ، جتماعات السلف اإلإقتطاعملف   
 :الوثائق التالية منهذا الملف المحاسبة، ويتكون الثالثة لمصلحة و  ،المستخدمين

ر قتطاعومبلغ اإل قتطاعالكشف اإلجمالي بأسماء العمال المعنيين باإل - مصلحة  مسؤول وقع من طرفوي   ي حر 
 .العام مديرالو  رد البشريةدائرة الموا وقع أيضا من طرف رئيسكما ي   ديوانالية على مستو  جتماعالشؤون اإل

ر - رئيس و  همن طرف ي مضىو  يجتماعات السلف اإلقتطاعإلبالتسوية  إشعارية جتماعمسؤول الخدمات اإل ي حر 
 .دائرة الموارد البشرية
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 :إلى مصلحة المحاسبة يضاف إليهما ما يلي ةوعندما تصل الوثيق   
 رئيس من طرف  مضىم  الصندوق و  أمين م حرر من طرفمن أمر بالتحويل البنكي  صلصورة طبق األ

 .الترقية ديوانمدير و المالية والمحاسبة  دائرة

 بالخدمات  المسؤول المعني)من طرف الجهة المستلمة لألمر بالتحويل  ي ختمو  ي مضىبالتسوية  إشعار
 .التسديدعملية  إتمامكدليل على  المحاسبة، ويعاد تسليمه لمصلحة (الترقية ديوانمستو   على يةجتماعاإل
II-  بعد حدوث عملية ما يترتب عنها تدفق  :الترقية ديوانقوم بها يالمعالجة المحاسبية ألهم العمليات التي

( ات والوثائق القانونيةم ستندال)البيانات المحاسبية المتعلقة بها  ا من خالل جمعي تتم معالجتها محاسبي  إقتصاد
والطرف  ا، ثم تحليلها لتحديد الطرف الدائنومضمون   نونية شكال  الناحية القا والتأكد من صحتها وسالمتها من

 . المدين للقيد المحاسبي الواجب تسجيله في اليومية
 :والتسيير العقاري الترقية ديوانب ةالمحاسبي المعلومات نظام إطار في المستعملة اليوميات أهم -9
إلخ، ...كالمباني واآلالت والسيارات  التثبيتاتبلقة بتسجيل العمليات المتع ةخاصيومية  هي :التثبيتاتيومية  -أ

والمصادق  لهَّابعد التأكد من صحة ودقة الفاتورة والوثائق المرفقة  آلة جديدة يقوم المحاسب إقتناءعند  فمثال  
ساب وح هتالكوذلك من خالل تحديد نوع اإل الترقية ديوانر هذه اآللة داخل عليها، بتقيد هذه العملية ومتابعة سي  

 .هأقساط
ستخدامسجل فيه العمليات المتعلقة بالمخزونات، كعمليات دخول و هذا الدفتر ت  : المخزونات يومية -ب المادة  ا 
تقوم  ةمعي نمستلزمات إلى  ةمعي نعندما تحتاج مصلحة  إلخ، فمثال  ...إلى المخازن خر والتموينات األلية و األ

سيير المخزون، وعند حدوث هذه العملية تسجل في دفتر يومية إلى مصلحة ت ،من المخازن زويدهابتقديم طلب ت
 .المخزونات

مصلحة الوسائل ) الترقية ديوانقوم بها ر خاص بجميع عمليات الشراء التي يوهو دفت: يومية المشتريات -ج
راق، حبر و ألاألقالم، ا) الترقية ديوانر نشاط لوازم التي تدخل في سي  و مواد بضاعة و ، والمتمثلة في شراء (العامة

 .، مواد البناء، لوازم الصيانة، قطاع الغيار، وقود(إلخ...الطابعات
وهو خاص بتقييد العمليات التي تقوم بها مصلحة المبيعات والمتمثلة في عملية  (:التنازل)يومية المبيعات  -د

  .الترقية ديوانالتنازل عن السكنات المختلفة ل أوبيع 
 ديوانزينة الداخلية لالدفع والتي تتم على مستو  الخ أوفيه عمليات القبض حيث تقيد  :يومية الصندوق -ر

 .الصندوق أي   الترقية
جميع  أي  ، ستغاللاإل قسميقيد في هذا الدفتر جميع عمليات البنك الخاصة ب: ستغالليومية بنك اإل -ف

 .المصروفات التي تسدد عن طريق البنك
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رادات الواردة ياإل أي   اإليرادات قسمة بالدفتر جميع عمليات البنك الخاص يقيد في هذا :تباإليرادايومية بنك -هـ 
 .الخدمات والتي تكون مقبوضاتها عن طريق البنك أداء أوعن المبيعات 

دفتر يومية آخر من الدفاتر  أي  وهو خاص بتقييد العمليات التي ال تنتمي إلى : يومية العمليات المختلفة -و
 .وغيرهاالنقل،  ،شهاراإل ،كهرباء والغازمصاريف الالسابقة، مثل 

 .ودفعها للمستخدمين  وقيود اإلعانات والزيادات جوراأل إعدادسجل فيه قيود ت  : جوراأليومية  -ي
 المذكورة اليوميات في (scf)للنظام المحاسبي المالي  وفق ا الترقية ديوانالمحاسبي في  التسجيل عملية تتمو    

 .فيها المناسبة البيانات بحجز الحاسوب شاشة عبر المحاسبي البرنامج ظهرهاي   التي اإلكتروني سابقا
نجازو  يقوم البرنامج المحاسبي بالمعالجة اآللية للبيانات ةلكترونياإلبعد التسجيل في اليوميات    المراحل  ا 
عدادو  ستاذا في الترحيل إلى الدفتر األأساسمن العمل المحاسبي المتمثلة  خر األ  .ت المختلفةالمخرجا ا 
 

 :تسجيل العمليات المحاسبية في اليوميات المختلفة -2
 :سجل في هذه اليومية العمليات التاليةت   :اتستثمار يومية اإلالتسجيل في  -أ

 على الحساب أو/و البنك عن طريق هذه العملية يمكن أن تتم: التثبيتات العينية إقتناءعملية * 
 

 
2… 

44962… 

 
 
 

91./404 

 
 ت العينيةالتثبيتا

على التثبيتات سترجاعرسم ق م القابل لإل  
 موردو التثبيتات/البنك

...فاتورة رقم  

 
XXX 
XXX 

 
 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

عن  الترقية ديواني ف عملية التنازل عن التثبيتات تتم :عملية خروج التثبيتات العينية بسبب التنازل عنها* 
 :ما يليكيسجل  محاسبي او  -إليه شارةسبقت اإل –طريق المزاد العلني 

 :اآلتيالتثبيتات بالكامل تسجل عملية التنازل ك إهتالكفي حالة  -
  

 
.8… 

 

 
 

2… 
 

 
 اإلهتالك المتراكم للتثبيتات العينية

 التثبيتات المعنية بالتنازل                                  
 ترصيد التثبيتات                        

 
XXX 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  
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462… 

 

 
 

09. 
 

 
 مدنين عن تنازل اإلستثمار

 فائض قيم عن خروج التثبيتات غير المالية                                
 العينية تبيع التثبيتا                                  

 
XXX 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

 :اآلتيالتثبيتات الجزئي تسجل عملية التنازل ك إهتالكفي حالة  -

   ها خالل إستغاللحسب مدة ، بعملية التنازل التثبيتات المعنية إهتالكقيد سجل في يومية العمليات المختلفة ي
 .الدورة المالية الجارية

 أما بالنسبة للقيد التنازل، توجد حالتين وهي: 
  ات تسجل عملية التنازل مثل الحالة هتالكاإل إستبعادمن القيمة الباقية للتثبيتات بعد  أكبرحالة سعر البيع

 .السابقة
  كما يليات تسجل عملية التنازل هتالكاإل عادإستبحالة سعر البيع أقل من القيمة الباقية للتثبيتات بعد: 
  

 
3.7.. 
.8... 
79.  

2… 
 

 
 مدنين عن تنازل اإلستثمار

 اإلهتالك المتراكم للتثبيتات العينية
                     نواقص قيم عن خروج التثبيتات غير المالية
 التثبيتات المعنية بالتنازل                                       

 ترصيد التثبيتات                      

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 
 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

ي تتعلق بشراء المواد واللوازم في هذه اليومية العمليات التسجل ت   :يومية المشترياتالتسجيل في  -ب
  :ما يليك ي امحاسبسجل وت   والتموينات المختلفة

 
 

 
381./382. 

44566 
401.. 

 

 
 و تموينات أخر  /مشتريات مواد ولوازم أو

 رسم ق م قابلة إلسترجاع على المخزونات
 الموردين                                         

 ...فاتورة رقم

 
XXX 
XXX 

 
 
 

XXX 

 .الية بسكرةديوان الترقية والتسيير العقاري لو ب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  
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 :سجل في هذه اليومية العمليات التاليةت   :التسجيل في يومية المخزونات -ج

 :سجل من خالل القيد التاليت   :خر األالمواد واللوازم والتموينات البضاعة، و دخول  عملية* 

 

 
37./31./32. 

 

 
 

380./381./382. 
 

 
 و تموينات أخر /و مواد ولوازم أو/بضاعة أو
 و تموينات أخر /و مواد ولوازم أو/بضاعة أومشتريات    

 ...رقم وصل إستالم

 
XXX 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

 :سجل من خالل القيد التاليت  : خر المواد واللوازم والتموينات األالبضاعة،  خروج عملية* 

 

 
601./602. 

 31./32. 
 

 
 مستهلكة  و تموينات أخر /و مواد ولوازم أو/أوبضاعة 

 و تموينات أخر /مواد ولوازم أو و/بضاعة أو          
 ...رقم وصل خروج

 
XXX 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

السكنات  أشغاللتي تتعلق بوضعيات يتمثل في مبالغ فواتير اوالبضاعة المستهلكة حساب البضاعة  :مالحظة
 (33 الملحق رقم). والمحالت التجارية ية التساهمية والترقويةجتماعاإل
 
  :يومية الصندوقالتسجيل في  -د

ها غير مستعملة من أن  ة عملية في هذه اليومية بمعنى أي  سجل ال ت  : التسجيل في يومية الصندوق مقبوضات* 
 . تكون عن طريق الحساب البريدي مع الغير نقدية من جراء تعاملهالضات مقبو ال ن  أل الترقية ديوانطرف 

 :تسجل في هذه اليومية العمليات التالية: دفوعاتالتسجيل في يومية الصندوق م* 

 :ما يليك محاسبي اسجل ت  : إلى حساب الصندوق ستغاللعملية تحويل النقديات من بنك اإل -
 

 
930.. 

581 
 

 
 الصندوق

                                
 تحويالت داخلية    

 ...رقم وصل نقدي

 
XXX 

 
 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  
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المشتريات والخدمات تتعلق ب التي وهي العمليات :ستثنائيةاإلالعمليات جميع  تسديداتالمتعلقة بالعمليات  -
تسجيل القضايا لد  المحكمة لشراء الطوابع الجبائية،  دج، على سبيل المثال 300000ا غهالتي ال يتعد  مبل

 : اآلتيك محاسبي اوتسجل ، وغيرها
  لقيد اآلتيا يتم وفق(: الفاتورة)تسجيل العملية: 

 
 

7..... 
371.. 

 

 أجور الوسطاء واألتعاب
 موردو المخزونات والخدمات 

 ...فاتورة رقم

 
XXX 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: رالمصد
 

 يتم وفق القيد اآلتي :تسجيل عملية التسديد: 
 

 
401... 

530.. 
 

 موردو المخزونات والخدمات 
 الصندوق                                      

 ...رقمشيك 

 
XXX 

 
 

XXX 

 .والتسيير العقاري لوالية بسكرة ديوان الترقيةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

 :التاليةفي هذه اليومية العمليات سجل ت  : ستغالليومية بنك اإلالتسجيل في  -ر

 :ما يليك محاسبي اسجل ت: إلى حساب الصندوق ستغاللعملية تحويل النقديات من بنك اإل* 
 

 
981 

51... 
 

 تحويالت داخلية
 نك اإلستغاللب                                      

 ...رقمشيك 

 
XXX 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر

مثلتها تسديدات أعن طريق شيك بنكي ومن  الترقية ديوانيقوم بها  :المتعلقة بجميع التسديداتالعمليات * 
 :كما يلي سبي امحاوغيرها، وتسجل  جوراأل، الموردين، الخدمات المقدمة له

 

  
401./404./421. 
 512.. 

 

 
 او أجور مستحقة/او موردو اإلستثمار و/موردو المخزونات والخدمات و
 بنك اإلستغالل                                      

 ...رقمشيك 

 
XXX 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  
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ات إيجار بدفع  المتعلقة العمليات اليومية هذه في سجلت  : (التحصيالت)تاإليرادايومية بنك سجيل في الت -ف
 تفق عليها في دفاتر الشروطالواجبة الدفع من طرف المستفيدين والم   قساط، واألالشهرية يةجتماعات اإلالسكن
 :كما يلي لهذه التحصيالت محاسبي االترقوية والترقوية المدعمة، يتم التسجيل  السكنات قتناءإل
 

 

 
5171/512.. 

411.. 
 

 
 الحساب الجاري البريدي /البنك

 الزبائن                                   
 ...رقموصل تحويل 

 
XXX 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

 السكنات ية، أماجتماعا بالنسبة للسكنات اإلسجل هذا القيد شهري  ي   (:زلالتنا)التسجيل في يومية المبيعات  -هـ
 :المواليالمحاسبي يرصد حساب الزبائن بالقيد  خيربعد دفع القسط األ الترقوية والترقوية المدعمة

 
 

411..  
077 
33966 

 

 
 الزبائن

 تقديم خدمات أخر                                 
 سترجاع على المخزوناترسم ق م قابلة إل    

 ...فاتورة رقم/وصل

 
XXX 

 
 

XXX 
XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
  
على سبيل المثال ال - المتعلقة العمليات اليومية في هذه سجلت   :يومية العمليات المختلفةالتسجيل في  -و

 :يلي بما -الحصر
  .بالمؤونات المتعلقة العمليات *                     . بيتاتالتث اتإهتالك *
 .   الخ...الهاتف الغاز، الكهرباء، من لكل اتستهالكاإل قيمة *
 .المرجحة الوسطية التكلفة إحتساب عن الناتجة الفروق *
     .ستالماإل قيد فواتير بحساب متعلقة تسويات *           .حاتصالواإل الصيانات قيمة *
                .الضرائب على الدخل *                      .العمل طب حقوق *
 .        النقل لمعدات التقنية الرقابة قيمة *       .    يجتماعات الضمان اإلإشتراك *
               .المهني النشاط على الرسم *              .والمركبات السيارات قسيمة *
  .المضافة القيمة على بالرسم لقةالمتع المقاصة *

 : وفيما يلي كيفية تسجيل لبعض العمليات في هذه اليومية     

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  
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  :وفق القيد الموالي محاسبي اسجل هذه العملية ت  : ات التثبيتاتإهتالك إثباتعملية  -
 

 
681… 

281… 
 

 
 مخصصات اإلهتالكات

 إهتالك التثبيتات                             
 ... إهتالكات التثبيتات لدورة الماليةإثبات 

 
XXX 

 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

مؤونات المختلفة التي يستعملها ال إلغاءو أهي كل العمليات التي تتعلق بتكوين  :بالمؤونات المتعلقة العمليات -
 .خسائر القيمة عن المخزونات 35اب وكمثال على ذلك حس الترقية ديوان
   كما يلي محاسبي ا يتم التسجيل: تكوين المؤونةتسجل عملية: 

 
 

689.. 

39.. 
 

 
 مخصصات إهتالك ومؤونة وخسائر القيمة لألصول الجارية

 
 خسائر القيمة عن المخزونات                          

 تكوين مؤونة خسائر المخزونات

 
XXX 

 
 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 

 كما يلي محاسبي ايتم التسجيل : تكوين المؤونةعملية  (ترصيد) إلغاء: 
  

 
39.. 

 
785 

 

 
 خسائر القيمة عن المخزونات

 
 إسترجاعات اإلستغالل عن خسائر القيمة                   

 إلغاء مؤونة خسائر المخزونات

 
XXX 

 
 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 
 :كما يلي محاسبي اسجل هذه العملية ت  : الكهرباء والغاز إستهالك إثباتعملية  -

 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر

 
608... 
44966 

401.. 
 

 
 إستهالك الطاقة

 رسم ق م القابل لإلسترجاع
 واد المستهلكةموردو الم                          

 إثبات إستهالك الطاقة

 
XXX 
XXX 

 
 
 

XXX 

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  

 تاريخ العملية  
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 :كما يلي محاسبي اسجل هذه العملية ت  : يجتماعات الضمان اإلإشتراك إثباتعملية  -
 

 
639... 

 404.. 
 

 
 إشتراكات الضمان اإلجتماعي

 موردو الخدمات                          
 إثبات إشتراكات الضمان اإلجتماعي

 
XXX 

 
 

XXX 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب مصلحة المحاسبة: المصدر
 
 الملحق رقم) ويمكن توضيحها في جوراألسجل في هذه اليومية عملية حساب ت   :جوراأليومية التسجيل في -ي
39.) 
وجمع البيانات وتصنيفها  د عملية التقييد في دفاتر اليوميات المختلفةبع :ستاذل إلى دفتر األمرحلة الترحي -3

وذلك من أجل الترصيد والتأكد من الحسابات، وتتم عملية الترحيل إلى  ،ستاذتأتي عملية ترحيلها إلى دفتر األ
، حيث يقوم D.L.G (PC COMPTA)دفتر األستاد عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يحتوي على برنامج 

بحساب األرصدة  بإدخال البيانات في الخانات المناسبة فقط، ليقوم البرنامج بعد ذلك الترقية ديوانمحاسب 
جدول ميزان المراجعة، وذلك بشكل شهري  هذه األرصدة ليضعها في من ثم يقوم البرنامج بنقلالدائنة والمدينة، 

لكل من  ر الحسنة، ومقارنة األصول بالخصوم، والتأكد من السي  من أجل معرفة األرصدة الدائنة من المدين
 .الترقية ديواناألنظمة والمصالح داخل 

III- القوائم المالية التي فرضها  في الترقية ديوانب رجات نظام المعلومات المحاسبيةهم مخأتتمثل  :المخرجات
 : يكالتال وهي خر الى بعض الجداول األ ضافةالنظام المحاسبي المالي، باإل

ة معي نوذلك في لحظة زمنية  الترقية ديوانلوضع المالي أو الحالة المالية لتصوير ل عبارة عن هي :الميزانية -9
 ، وللميزانية جانبان، يسمى الجانب األول بالخصوم أو المطلوبات وتندرج فيه كافة البنود الخاصةعادة سنة
لتزامو  الترقية ديوان بخصوم  ن، والثاني باألصول أو الموجودات وتندرج فيه كافة البنود الخاصةاآلخري إتجاه اتها 
  .على اآلخرين وحقوقه الترقية ديوانبأصول 

خالل  الترقية ديوانطرف حساب النتائج هو بيان ملخص لألعباء والمنتوجات المنجزة من : جدول النتائج -2
برز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة لسحب وي  السنة المالية وال يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ ا

  (.الربح أو الخسارة)المالية 
جدول تدفقات الخزينة هو تلك األداة الدقيقة المستخدمة للحكم على فعالية تسيير : جدول تدفقات الخزينة -3

ستخدامالموارد المالية و  وعية في الحكم موض ركثالمعيار األ ي عد  على عنصر الخزينة الذي  إعتماد ااتها، وذلك ا 
تتخذ على ضوئها ( العليا دارةاإل)قيادة في يد القمة اإلستراتيجية  لعتبر كجدو وي   ،الترقية ديوانعلى تسيير مالية 

  .انسحاب منه أو النمو وغيرهمجموعة من القرارات الهامة كتغيير النشاط أو توسيعه أو اإل

 تاريخ العملية  
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للحركات التي أثرت في كل فصل  األموال الخاصة تحليال  شكل جدول تغير ي   :جدول تغير األموال الخاصة -4
  .رؤوس األموال الخاصة للكيان خالل السنة المالية من الفصول التي تتشكل منها

ية، يتم من خاللها إعطاء تفاصيل عن بعض صلرفق مع القوائم األت   إضافيةوتشمل على قوائم : المالحق -5
تي ال تستوعبها المالحظات الهامشية، ومثال ذلك األصول الثابتة وطرق البنود الواردة بالقوائم المالية، وال

التغير في المستو  العام لألسعار، قائمة المدينين ومخصص الديون  أساس، قائمة المركز المالي على هتالكاإل
 . الخ...يها، قائمة المخزون السلعيالمشكوك ف

 :وية المتعلقة بأعمال نهاية السنة الماليةلى الجداول المستخدمة في بعمليات التسإباإلضافة   
 كل عمليةب عند القيام الترقية ديوانه يقع على عاتق إن  بمبدأ الحيطة والحذر، ف عمال   :اتهتالكجدول اإل -6

هار الصورة الصادقة لعناصر ذمة دف إظبهالسنوي لكل عنصر من عناصر التثبيتات  هتالكاإل إثباتجرد، 
المنافع  إستهالكها، تقادمها أو ستعمالتدهور أو نقص في قيمة التثبيتات نتيجة إل هتالكإلا ويمثل ،الترقية ديوان
  .ابهية المرتبطة قتصاداإل
قابلة ألسباب غير  في قيمة بعض عناصر التثبيتات نقص أي  سجل فيه هو جدول ي   :جدول المؤونات -5
ذه به هتماميتجسد اإل، بكل عناصر األصولتتعلق  مخصصات الخسارة في القيمة فهي، نتفاء في المستقبللإل

  .كل سنة ايةنهالمخصصات من خالل العمل في 
ومجموعها المدين  ستاذدفتر األ فيالظاهرة هو جدول يحتوي على جميع الحسابات المالية  :ميزان المراجعة -8

  .نهاية الفترة المحاسبيةب والدائن وأرصدتها المدينة والدائنة
صيد الحساب الجاري البريدي لد  ر و ألسباب عديدة ال يكون رصيد حساب البنك  :لبنكيةجدول المقاربة ا -9

الصكوك البريدية، لذلك يجب من البنك و  متحصل عليهاللظاهر في الكشف ا متوافقا  مع الرصيد الترقية ديوان
  .رصدةتسويته كي تتوافق األختالف و المقاربة لتفسير اإلية وبصفة شهر  إجراء الترقية ديوانعلى 

ن  و     ما تدقيق و  ،من جهة ه في حساباتهوما سجل الترقية ديوانلوثائق  تدقيقعتمد على اليحالة التقارب  إعداد ا 
تحديد  من أجل ،أخر هو مسجل على الكشف المرسل من طرف البنك أو مركز الصكوك البريدية من جهة 

 كذلك تحديدو  ،الترقية ديوانمسجلة من قبل ريدية وغير الالعمليات المسجلة من طرف البنك أو الصكوك الب
 .غير الواردة على الكشف المرسلو  هعمليات المسجلة من طرفال

  
 



بسكرة لوالية العق اري والتسيير الترقية ديوان في الداخلي التدقيق لتحسين المحاسبية المعلومات نظام استخدام: الرابع الفصل  
 

262 
 

ديوان الترقية والتسيير بالتدقيق الداخلي نظام المعلومات المحاسبية في  دور: المبحث الثالث
 العقاري لوالية بسكرة

والتدقيق  المحاسبية المعلومات نظامتم التطرق بنوع من التفصيل من خالل المبحث السابق على واقع كل من   
 ديوانالمطبق ب المحاسبية المعلومات نظامالداخلي في مؤسسة محل الدراسة، وحتى يتم التعرف على تأثير 

لمعرفة نقاط قوته ونقاط ضعفه،  أوالا  المحاسبية المعلومات نظاممن تقييم  بد   على التدقيق الداخلي ال الترقية
 .لنظام بديوان الترقية والتسيير العقاريا المكونة لهذا ةفرعيال ةماألنظ أهممهام تحليل وتحديد شبكة 

 
 .بسكرة لوالية العقاري والتسيير الترقية بديوانتقييم نظام المعلومات المحاسبية : المطلب األول

 المعلومات نظامبجانب الوصف الكتابي وخرائط التدفق المنجزة إلجراءات أهم العمليات التي يقوم بها   
سوف يتم تحليل شبكة مهام أهم ، ومن أجل تقييمه بصورة أفضل وأصدق الترقية ديوانبالمطبق  المحاسبية

جراء بعض اإلاأل لى نهايتها في إمن بدايتها ر بعض العمليات ات لسي  ختبار نظمة الفرعية لنظام المعلومات، وا 
 ،الترقية ديوانمن طرف  صممةوالم جراءات المتعلقة بتنفيذ العملياتاإل هذهتطبيق مدى تأكد من لل األنظمة،هذه 

ستقصاء تحتوي على أسئلة مغلقة تكون إوضع قوائم  تملى التقييم الحقيقي لألنظمة الفرعية إمن أجل الوصول و 
األنظمة الفرعية أهم ر من طرف المسؤولين، تتمحور هذه األسئلة حول إجراءات سي  " ال"أو " نعم"اإلجابة فيها 

الفرعية، ولإلجابة على هذه  المحاسبية بمعنى أخر تقييم نظام الرقابة الداخلية لهذه األنظمة المعلومات لنظام
 :التالية األدواتستعمال إالقوائم تم 

 .المقابلة والمحاورة مع المسؤولين وموظفي الدوائر والمصالح واألقسام -
 .المالحظات -
 .الترقية ديوانالوثائق الخاصة ب -
 

  :بسكرة لوالية العقاري والتسيير الترقية بديوان نظام المشتريات والمخزونات تطبيق إختبار :أوال
شرية عتبر مصلحة الوسائل العامة التابعة لدائرة الموارد الب، ت  الترقية من خالل الهيكل التنظيمي لديوان  

قتناء التثبيتات إكفلة بالقيام بكل عمليات الشراء سواء كانت شراء مستلزمات أو والوسائل العامة، الجهة الم
 .وتسيير كل من المخزونات والتثبيتات

I- الشروط بين من الوظائف بين الفصل مبدأ عتبري  : والمخزونات نظام المشتريات شبكة تحليل مهام 
 وظيفته على ولؤ مس موظف كل أن من التأكد إلى تهدف الوظائف تحليل فشبكة ،الفع   رقابة لنظام األساسية

 : بالنسبة لنظام المشتريات ونظام المخزونات ذلك توضيح فيه يتم ينجدول يلي فيماو  ،النظام مستوى على
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 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةل (المستلزمات، التثبيتات) شبكة تحليل مهام نظام المشتريات(: 02)الجدول رقم 
 شخاص األ                             

 المهام
الشخص القائم 

 بالشراء
مين  أ

 المخزن
قسم تسيير 
 المخزونات

رئيس مصلحة 
 الوسائل العامة

الجهة 
 المستفيدة

رئيس دائرة 
 الموارد البشرية

أمين 
 الصندوق

مصلحة 
 المحاسبة

رئيس دائرة 
 المحاسبة والمالية

 المدير 
 العام

       X    .وصل الطلب إعداد -
 X          .وصل الطلبالمصادقة على  -
       X X  X .قتناءأو اإل عملية الشراء -
       X  X  .تستامعملية اإل -
       X  X  .مقارنة المشتريات بالفواتير -
 إتستامأو محضر  تستاموصل اإل إعداد -

       X  X  .االتستثمار

أو التثبيتات على  تتسجيل المشتريات -
        X   .برنامج االعام اآللى

       X    .بالتتسوية إشعار إعداد -
 X   X X      .بالتتسوية إشعارالمصادقة على  -
    X       أمر التحويل أو الشيك إعداد -
 X X          . أو الشيك التحويلالمصادقة على أمر  -
    X       .القائم بعملية التحويل البنكي -
التتسجيل المحاتسبي في يوميات الشراء،  -

الموردين، موردي التثبتات، المخزون، 
 .البنك

    
 

  X   

 .الترقية والتتسيير العقاري لوالية بتسكرة ديوانمن على معلومات  عتمادباإلالباحث  إعداد نم :المصدر
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 لمخزوناتشبكة تحليل مهام نظام ا(: 12)الجدول رقم 
 شخاص األ                                                               

 المهام

أمين  
 المخزن

قسم تسير 
 المخزونات

رئيس مصلحة 
 الوسائل العامة

رئيس دائرة الجهة 
 طالبة للمستلزماتال

الجهة 
 المستفيدة

مصلحة 
 المحاسبة

    X  X .المستلزمات أو التثبيتات إستالم -

    X  X .التثبيتات إستالمالمستلزمات أو محاضر  ستالموصل اإل إعداد -

    X  X . التثبيتات إستالمأو محاضر  ستالمالمصادقة على وصل اإل -

      X (. المستلزمات)عملية التخزين  -

    X X  .مراقبة عملية التخزين -

    X   .التثبيتاتترقيم  -

    X  X .مقرر حركة العتاد إعداد -

  X  X  X .المصادقة على مقرر حركة العتاد -

   X    .وصل الطلب الداخلي إعداد -

   X  X X .المصادقة على وصل الطلب الداخلي -

    X  X .وصل الخروج إعداد -

   X  X X .المصادقة على وصل الخروج -

    X X  .المستلزمات أو التثبيتاتمراقبة خروج  -

    X  X .تسليم المستلزمات أو التثبيتات -

     X  .متابعة حركة المخزونات، والتثبيتات -

    X X  .ستهالكات المستلزمات الشهريإجدول  إعداد -

    X   .ستهالكات المستلزماتإالمصادقة على جدول  -

 X      .يوميات المخزوناتالتسجيل المحاسبي للخروج في  -

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعتماد على معلومات من الباحث باإل إعدادمن   :المصدر
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 بين التام الفصل عدم هناك أن   التنظيمي الجانب من نتبي   الوظائف تحليل لشبكة السابق التحليل خالل من  
مصلحة  أن   إال ،ات هذا النظامإجراء تنفيذ في قعو  م   يمثل الذي الشئوالمخزونات  في نظام المشتريات الوظائف

 .الدورة برنامج عملجيد ل يريست محاولة منها تنظيم بكل الشراء عمليات نفيذتتحاول  الوسائل العامة
II-  رسي  العمليات ت أن  عنى التأكد من ت: لديوان الترقية والمخزونات بنظام المشتريات العمليات رسي  ات إختبار 

وفق الشكل الذي وصفت به حقيقة من خالل الوصف الكتابي وخرائط تدفق العمليات، وسيتم التركيز ألداء هذه 
ة خير المسار الذي مرت به هذه األ تتبُّع إعادةمسار المستندات المحاسبية، فبالتالي  تتبُّعات على طريقة ختبار اإل

العمليات عن طريق التركيز  رسي   إختبار إجراءاألصلية، ويتم  ائقا من الوثإنطالق  لى النهاية إمن البداية  كلية  
 :على العمليات المالية الرئيسية بالتدفقات الفعلية لعناصر هذا النظام وهي كما يلي

 (.المستلزمات والتثبيتات) عملية شراء  -1
       .التثبيتات إستالمعملية دخول المستلزمات للمخزون، أو  -2
         .عملية التسديد -3
                                      .يعملية التسجيل المحاسب -4
 (. اتستهالكاإل)عملية الخروج  -5
لى النهاية ألربع عمليات من إالتشغيل الروتيني من البداية  تتبُّعات التطابق من خالل إختبار تم القيام بتنفيذ و    

طرف ات من ختبار اإلعليها  إجراءالعمليات المراد  إختياروكانت عملية  ،2113هذا النظام خالل سنة 
الوقود ومواد الصيانة  ،شراء المستلزماتتتعلق بعمليات بطريقة عشوائية ثالث  إختياربحيث قام  ،المحاسب
لى مصلحة الوسائل إالتثبيتات، وبالحصول على نسخ من الفواتير لهذه العمليات، تم التنقل  قتناءوعملية إل

مسار العمليات للحاالت المختارة، وتمت  تتبُّعللحصول على المستندات والوثائق من أجل  الترقية ديوانب العامة
 :ات ومراحل كانت كما يليجراءإل وفق اات ختبار هذه اإل

 :  شراء لوازم مكتبية: العملية األولى -أ
 :مسار مراحل عملية الشراء وكانت كالتالي تتبُّعمن خالل  ختبارهذا اإل إجراءتم : ختباراإل إجراء* 
 112401قام رئيس مصلحة الوسائل العامة بإعداد طلب شراء رقم  2113فيفري  11بتاريخ : عملية الشراء -

صيانة الحضيرة، يحتوي على و على طلب من رئيس مصلحة االستغالل التابعة لدائرة التسيير العقاري  بناء ا
فيفري  14، وبتاريخ (15 الملحق رقم)المصادقة عليه من طرف المدير العام  مجموعة من لوازم مكتبية، تم  

 (.10 الملحق رقم) 1121رقم تحت من المورد  الشراء فاتورة أ ستلمت 2113
على  بناء االمشتريات من طرف أمين المخزن  أ ستلمت 2113فيفري  14بنفس التاريخ : عملية التخزين -

 (.10 الملحق رقم) 11111113/2113رقم  إستالموصل 
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( التسديد)بالتسوية  إشعارالوسائل العامة بإعداد مصلحة قام رئيس  2113فيفري  14بتاريخ : عملية التسديد -
 أ رِسللموارد البشرية والوسائل العامة، ه من طرف رئيس دائرة اإمضاءتم  ،(10 الملحق رقم)سم المورد إب
قام أمين الصندوق بتحرير شيك بنكي رقم  2113أفريل  14لتسديد، وبتاريخ امن أجل لمصلحة المالية ل

ه من طرف رئيس دائرة المالية والمحاسبة والمدير العام، إمضاءدج تم  1506150604بمبلغ الفاتورة  1320210
 مضاءباإلر هذا األخيبالتسوية، وعند تسليم الشيك للمورد قام  شعارعلى اإل مضاءين باإلخير كما قام هذين األ

 .شعاراإلهذا على  أيضا
نسختين من فاتورة + الطلب وصل )ملف يتكون من  أ رِسل 2113أفريل  31في : عملية التسجيل المحاسبي -

 وفق اللمصلحة المحاسبة من أجل المعالجة المحاسبية وكانت ( بالتسوية إشعار+  ستالموصل اإل +الشراء 
 (30رقم  لحقللم)

طلب  إعداد وصلخروج المستلزمات من المخزن المهمة لات جراءاإلمن : (اتستلاكاإل)عملية الخروج  -
 قام خيرعلى هذا األ بناء ا، و (12 الملحق رقم)جهة الطالبة للمستلزمات المن طرف رئيس دائرة  م ْمضىداخلي 

من طرفه ورئيس مصلحة الوسائل  م ْمضى (11الملحق رقم ) أمين المخزن بإعداد وصل خروج المستلزمات
كل  أن  ن تبي  ( ختبارمحل اإل)الوثائق والمستندات لهذه اللوازم  أرشيففحص  لكن عندالعامة والجهة المستفيدة، 

علقة بخروج الوصوالت المت ذهكثير من هوصل خروج، لكن في حقيقة األمر  على بناء ا تمتات ستهالكاإل
 :  كانت النتائج كما يليو  الخاص بها، طلب داخليوصل ب رفقاللوازم المكتبية لم ت  

 Impression contra locatif de location كما هو مبين في الملحق رقم  أ ست هلكت(11/A) لكن ،
 . دون وجود وصل طلب داخلي في كل الحاالت

 Chemise dossier locatif كما هو مبين في الملحق رقم  أ ست هلكت(11/B) دون وجود وصل طلب ،
 .  داخلي في كل الحاالت كذلك

 Ordres de mission كما هو مبين في الملحق رقم  أ ست هلكت(11/C) وصل  15، تم تسجيل وجود
 . حالة 23طلب داخلي من بين 

عملية  تتبُّع، ومن خالل الترقية ديوانول بها بات المتعلقة بنظام الشراء والمعمجراءحسب اإل: ختبارنتائج اإل* 
ات جراءتماشى مع اإلتتنفيذ مراحل هذه العملية  سيرورة أن  ن لى نهايتها، تبي  إشراء اللوازم المكتبية من بدايتها 

إلزامية والمتمثل في  ستهالكخاص بخروج المستلزمات لإل إجراءهناك  ، إال أن  الترقية ديوانمن قبل  صممةالم
به في جميع حاالت خروج  بة للوازم المكتبية، لم يتم التقي دمن طرف الجهة الطال الم عد  جود وصل طلب داخلي و 

 (.   ختبارمحل اإل)هذه المستلزمات 
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 : شراء وقود: العملية الثانية -ب
 :مسار مراحل عملية الشراء وكانت كالتالي تتبُّعمن خالل  ختبارهذا اإل إجراءتم : ختباراإل إجراء* 
 112400قام رئيس مصلحة الوسائل العامة بإعداد طلب شراء رقم  2113مارس  10يخ بتار : عملية الشراء -

 11بناء على طلب من رئيس مصلحة الصيانة التابعة لدائرة التسيير العقاري صيانة الحضيرة، يحتوي على 
 2113مارس  24، وبتاريخ (37 الملحق رقم)دفاتر لوصوالت الوقود، تم المصادقة عليه من طرف المدير العام 

 (.38 الملحق رقم)من مؤسسة نفطال  2322121رقم ب الشراء فاتورة أ ستلمت
على وصل  بناء االمشتريات من طرف أمين المخزن  أ ستلمت 2113مارس  24بتاريخ : عملية التخزين -

 (.39 الملحق رقم) 11111110/2113رقم  إستالم
سم المورد إب( التسديد)بالتسوية  إشعارقام أمين الصندوق بإعداد  2113مارس  21بتاريخ : عملية التسديد -
بمبلغ الفاتورة المقدر بـ  2144300وفي نفس الوقت قام بتحرير شيك بنكي رقم ( 40 الملحق رقم)

ين خير ن األه من طرف رئيس دائرة المالية والمحاسبة والمدير العام، كما قام هذيإمضاءدج تم  3406051611
لِ بالتسوية،  شعارعلى اإل مضاءباإل  .شعاراإل هذا على مضاءالشيك للمورد دون ما يقوم باإل مس 

نسختين من فاتورة + الطلب وصل )ملف يتكون من  أ رِسل 2113أفريل  31في : عملية التسجيل المحاسبي -
 وفق اللمصلحة المحاسبة من أجل المعالجة المحاسبية وكانت ( بالتسوية إشعار+  ستالموصل اإل +الشراء 

 (41رقم  لحقللم)
ن تبي  ( ختبارمشتريات محل اإل)مستندات الوقود وثائق و  أرشيفبعد فحص : (اتستلاكاإل)عملية الخروج  -
مرفقة كن لم تهذه الوصوالت لكن ، و (42 الملحق رقم) خروج تالو على وص بناء اات كانت ستهالككل اإل أن  
 جداول هناك من طرف قسم تسيير المخزون، عد  ستهالك الم  إوباإلضافة إلى جدول  ،طلب داخليوالت صبو 

 ل عليهالي سج  لى حضيرة السيارات إرسل من طرف مصلحة الوسائل العامة وت   ت عد   ات الوقودإستهالكخاصة ب
 .(43 الملحق رقم) اتستهالكاإل هذه
تنفيذ  أن  ن لى نهايتها، تبي  إمسار عملية شراء الوقود من بدايتها  تتبُّعو  ختباراإل إجراءبعد : ختباراإلنتائج * 

ات مرحلة جراءإل وفق او ، الترقية ديوان طرفمن  الم صممةات جراءمع اإل مراحل هذه العملية لم يتماشى كلية  
مضي من ي  و العامة الوسائل التسوية من طرف رئيس مصلحة  إشعاربتحرير  المبتدئةالتسديد لعملية الشراء 

هذا  أن  ، إال (مين الصندوقأ)لى المصلحة المالية إ لرس  ي  طرف رئيس دائرة الموارد البشرية والوسائل العامة، ثم 
ِرر  لم يتم حيث  جراءاإل الموارد رئيس دائرة  إمضاءعدم وجود مع مين الصندوق أمن طرف بالتسوية  إشعار ح 

من طرف الجهة  مقدم ات بدون وجود وصل طلب داخليستهالكخروج اإل كما تمالبشرية والوسائل العامة، 
  .الطالبة للمستلزمات
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 : شراء مواد ولوازم الصيانة: العملية الثالثة -ج
 :مسار مراحل عملية الشراء وكانت كالتالي تتبُّعمن خالل  ختبارهذا اإل إجراءتم : ختباراإل إجراء* 

 112405قام رئيس مصلحة الوسائل العامة بإعداد طلب شراء رقم  2113مارس  10بتاريخ : عملية الشراء -
على طلب من رئيس مصلحة الصيانة التابعة لدائرة التسيير العقاري صيانة الحضيرة، يحتوي على  ابناء  

 31، وبتاريخ (44 الملحق رقم)تم المصادقة عليه من طرف المدير العام  مجموعة من مواد ولوازم الصيانة،
 (.45 الملحق رقم) 2113/11رقم تحت فاتورة من المورد  أ ستلمت 2113مارس 

على وصل  بناء االمشتريات من طرف أمين المخزن  أ ستلمتتم  2113مارس  31تاريخ ب: عملية التخزين -
 .(46 الملحق رقم) 11111110/2113رقم  إستالم

سم إب( التسديد)بالتسوية  إشعارقام رئيس الوسائل العامة بإعداد  2113مارس  31بتاريخ : عملية التسديد -
لمصلحة  أ رِسل ،ه من طرف رئيس دائرة الموارد البشرية والوسائل العامةإمضاءتم  (47 الملحق رقم)المورد 

بنكي بمبلغ الفاتورة  1320213قام أمين الصندوق بتحرير شيك  2113أفريل  14المالية للتسديد، وبتاريخ 
ه من طرف رئيس دائرة المالية والمحاسبة والمدير العام، كما قام هذين إمضاءدج تم  2106300611المقدر بـ 

 .شعاراإل هذا خر علىهو اآل مضاءلمورد قام باإلتسليم الشيك لوببالتسوية،  شعارعلى اإل مضاءين باإلخير األ
نسختين من فاتورة + الطلب وصل )ملف يتكون من  أ رِسل 2113أفريل  31في : عملية التسجيل المحاسبي -

 وفق اللمصلحة المحاسبة من أجل المعالجة المحاسبية وكانت ( بالتسوية إشعار+  ستالموصل اإل +الشراء 
 .(48حق رقم للمل)

ن تبي  ( ختبارمحل اإل)الوثائق والمستندات للوازم الصيانة  أرشيفبعد فحص : (اتستلاكاإل)عملية الخروج  -
برفقة وصل طلب داخلي  عدم وجودتم تسجيل  كماعلى وصل خروج،  بناء اات كانت ستهالككل اإل أن  

 :  كانت النتائج كما يلي ،وصوالت خروج لوازم الصيانة
 Combinaison bleu   - Salopette  - Botte de travail على وصل طلب  بناء ا أ ست هلكت

، (50الملحق رقم ) 11111153/2113، ووصل خروج رقم (49الملحق رقم ) 2113/10داخلي مشترك رقم 
    (.51الملحق رقم )ها موضح في إستهالكوجدول 

 Tenue de travail للوصل الخروج  وفق اوكان خروجها ، (52الملحق رقم )ن في كما هو مبي   أ ست هلكت
بعد و المستفيد، و مين المخزن أ إمضاءلكن لم يحمل هذا الوصل ، (53الملحق رقم ) 11111512/2113رقم 
 والتسيير العقاري الترقية ديوانن بيسائقالأحد عهده موجودة ب   هذه المستلزمات أن  ن مر تبي  ستفسار عن األاإل
 .يوضح ذلك( 54الملحق رقم )
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عملية  تتبُّع، ومن خالل الترقية ديوانول بها بات المتعلقة بنظام الشراء والمعمجراءحسب اإل: ختبارنتائج اإل* 
تماشى مع ا عموم  تنفيذ مراحل هذه العملية  سيرورة أن  ن لى نهايتها، تبي  إشراء مواد ولوازم الصيانة من بدايتها 

 .الترقية ديوانات الموضوعة من قبل جراءاإل
 : التثبيتات إقتناء: العملية الرابعة -د

أحد التثبيتات خالل السنة  إقتناءمسار مراحل عملية  تتبُّعمن خالل  ختبارهذا اإل إجراءتم : ختباراإل إجراء* 
 :وكانت كالتالي "آلة طابعة" 2113المالية 

 112402طلب شراء رقم قام رئيس مصلحة الوسائل العامة بإعداد  2113فيفري  10بتاريخ : عملية الشراء -
، يحتوي على تثبيت يتمثل في آلة المالية والمحاسبةالتابعة لدائرة  ماليةعلى طلب من رئيس مصلحة ال ابناء  

فاتورة  أ ستلمت 2113فيفري  10، وبتاريخ (12 الملحق رقم)طابعة، تم المصادقة عليه من طرف المدير العام 
قيم الخاص بالجرد ، كما تم وضع التر (13 الملحق رقم) 2113/10 رقم تحت مورد التثبيتات طرف مناإلقتناء 
 .هذا التثبيت في نفس الفاتورةب المتعلق

على  بناء االتثبيت من طرف رئيس مصلحة الوسائل العامة  مأ ستلِ  2113فيفري  10وبتاريخ : ستامعملية اإل -
 .(14 الملحق رقم) 111101رقم  إستثمار إستالممحضر 

( التسديد)بالتسوية  إشعارقام رئيس الوسائل العامة بإعداد  2113فيفري  10بنفس التاريخ : عملية التسديد -
لمصلحة  أ رِسله من طرف رئيس دائرة الموارد البشرية والوسائل العامة إمضاءتم  (15 الملحق رقم)باسم المورد 

 1320210قام أمين الصندوق بتحرير شيك بنكي رقم  2113أفريل  14بتاريخ و ، السداد المالية من أجل عملية
ه من طرف رئيس دائرة المالية والمحاسبة والمدير العام، كما إمضاءدج تم  116401651بمبلغ الفاتورة المقدر بـ 

 خر علىو اآله مضاءبالتسوية، وعند تسليم الشيك للمورد قام باإل شعارعلى اإل مضاءين باإلخير قام هذين األ
 .شعاراإل هذا

نسختين + الطلب وصل )ملف يتكون من  أ رِسل 2113أفريل  31في أخر شهر : عملية التسجيل المحاسبي -
للمصلحة المحاسبة من أجل المعالجة ( بالتسوية إشعار+  إستثمار إستالممحضر + من فاتورة الشراء 

 .المحاسبية
 وفق ا( المصلحة المالية)تم تسليم التثبيت للجهة المستفيدة  2113فيفري  10بتاريخ : عملية حركة التثبيت -

فقط  م ْمضىه أن  ن ، لكن عند مالحظة هذا السند يتبي  (16 الملحق رقم) 111400للمقرر حركة عتاد خروج رقم 
هذا  إمضاء يعتبر لمستفيد حيثامين المخزن و أل إمضاءدون وجود  الوسائل العامة، رئيس مصلحة طرف من
   .  ليهإنتقال عهدته ا  أخذه للتثبيت و يثبت  ا ودليال  هم  م   خيراأل
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فيذ تن ن أن  لى نهايتها، تبي  إالتثبيت من بدايتها  إقتناءمسار عملية  تتبُّعو  ختباراإل إجراءبعد : ختبارنتائج اإل* 
، الترقية ديوانمن قبل  الم صممةات جراءمع اإل كلية لم تماشىجميع مراحل هذه العملية المتعلقة بشراء التثبيتات 

على  أمين المخزن إمضاء عدم في ينحركة التثبيت والمتمثلو  ستالماإل في عملية ينئإجراهناك نقص ألهم  ن  أل
  . عتادالخروج كل من أمين المخزن والمستفيد على مقرر حركة  إمضاءالتثبيت، وعدم  إستالممحضر 

 

 : بسكرة لوالية لديوان الترقية والتسيير العقاري نظام المبيعاتتطبيق  إختبار: ثانيا
الجهة التي تقوم بتنفيذ كل عمليات التسويق والبيع  أن  ن ، يتبي  الترقية ديوانللى الهيكل التنظيمي إبالرجوع دائما  

الترقية المصلحة التجارية التابعة لدائرة المتعلق بالسكنات التساهمية والترقوية والمحالت التجارية، تتمثل في 
  .العقارية والعقار

I- جراءألهم مراحل و  لهيكل التنظيمي والوصف الكتابيمن خالل ا: تحليل شبكة ملام نظام المبيعات نظام ات ا 
مكن ، ي  -المبحث السابق–ه بنوع من التفصيل والمستندات والوثائق المدعمة للعملياتو الترقية  ديوانالمبيعات ب

 :من خالل الجدول المواليتحليل شبكة وظائف هذا النظام 
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 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةل لمبيعاتنظام اشبكة تحليل مهام (: 22)رقم  الجدول
 شخاصاأل                                            

 المهام
مصلحة الترقية 

 العقارية
المصلحة 
 التجارية

رئيس دائرة الترقية 
 العقارية والعقار

 أمين
 الصندوق

مصلحة 
 التحصيل

مصلحة 
 المحاسبة

رئيس دائرة 
 المحاسبة والمالية

المدير 
 العام

طلب النشر للمزايدات العلنية لبيع المحالت التجارية  -
       x  .والسكنات الترقوية والترقوية المدعمة

 x        (.عالناإل)المصادقة على طلب النشر  -
      x   .كدليل لتنفيذ الخدمة عالنالمصادقة على فاتورة اإل -
       x  .بالتسوية إشعار إعداد -
 x    x x   .بالتسوية إشعارالمصادقة على  -
     x    .مر بالتحويل البنكيأ إعداد -
 x x       .بالتحويل األمرالمصادقة على  -
       x  ات بالدفع للعمالء إشعار  إرسال -

       x  (.اقساط المتعلقة بالتسديد)أمر بالدفع  إعداد -
 x        .بالدفع األمرالمصادقة على  -
    x     . متابعة التحويالت النقدية -

       x  .الفاتورة إعداد -
 x     x   .المصادقة على الفاتورة -
ختيارو  نتقاءإ -         x .شرائها قصد األراضي ا 

        x .المشاريع الترقوية والترقوية المدعمة إنجازمتابعة  -
      x x  .متابعة عمليات تسديد الزبائن -
التسجيل المحاسبي في يومية العمليات المختلفة  -

   x      .ويومية المبيعات، يومية البنك
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةاحث باالعتماد على معلومات من الب إعدادمن   :المصدر
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 اعموم   هناك أن   التنظيمي الجانب من نجد لنظام المبيعات الوظائف تحليل لشبكة أعالهجدول ال خالل من  
 الكامل تنفيذ يجابية فيإيساهم بصورة  اجيد   عامال   يمثل الذي نظام الشئهذا الالوظائف في  بين كامل فصل

  .الترقية ديوانمن طرف  المبيعات المصمم نظام ومراحل اتجرا إل
II-  العمليات بنظام المبيعات بنفس الطريقة المستعملة  رسي   إختبارتم  :بنظام المبيعات العمليات رسي  ات إختبار
المسار الذي مرت به هذه  تتبُّع إعادةوالمتمثلة في  -العمليات بنظام المشتريات والمخزونات رسي   في إختبار –

عن طريق التركيز  ختبارهذا اإل إجرا تم ، و صليةاأل ثائقمن الو ا إنطالق  لى النهاية إالعمليات كلية من البداية 
 :على العمليات المالية الرئيسية بالتدفقات الفعلية لعناصر هذا النظام وهي كما يلي

 .                                     عملية التسجيل المحاسبي -3         .عملية الفوترة -2        .   عمليات التسديد -1
 لى النهاية ألربع عملياتإالتشغيل الروتيني من البداية  تتبُّعات التطابق من خالل إختبار وتم القيام بتنفيذ    

حاالت التجارية المباعة من طرف السكنات والم ألنواع وفق ا، وذلك 2113من هذا النظام خالل سنة  مختلفة
العمليات بنفس الطريقة السابقة،  رسي  ات إختبار عليها  إجرا العمليات المراد  إختياروكانت عملية  ،الترقية ديوان

بيع للسكنات ومحالت تجارية ترقوية وفي من العمليات بطريقة عشوائية للحالتين  إختيارحيث قام المحاسب ب
والعقار بديوان  لى دائرة الترقية العقاريةإ، تم التنقل وبالحصول على نسخ من الفواتير السكن التساهمي إطار

لحاالت المختارة، لمسار العمليات  تتبُّعللحصول على المستندات والوثائق من أجل  الترقية والتسيير العقاري
 :كما يلي ات ومراحل كانتجرا إل وفق اات ختبار اإل تمتو 
 : بيع مسكن ترقوي: العملية األولى -أ

 F5نوع  95رقم مسار مراحل عملية بيع مسكن ترقوي  تتبُّعمن خالل  ختبارهذا اإل إجرا تم  :ختباراإل إجراء* 
ببلدية شتمة، علما أن البيع يتم عن طريق عقود على التصاميم وبعد القيام مسكن ترقوي  01ضمن مشروع 

المتعلقة  -بحث الثانيمفي ال فيما يتعلق بالسكن الترقوي سبق التطرق لها بنوع من التفصيل -ات جرا بجميع اإل
عدادعن المشروع و  عالنباإل  األسعار،قدموا أعلى يالذين  شخا األ إختياريتم  دفاتر الشروط وبيعها وغيرها ا 
    : ات التاليةجرا هذه العملية من خالل اإل رسي   إختباروتم 

من  %111للمساكن الترقوية يكون عمليات تمويل المشاريع  أن  ليه إ شارةكما سبق اإل :التسديد عمليات -
وشروط العقد المبرم مع هذا األخير، وعادة ما تكون عملية التسديد  تفاقوذلك حسب اإل المستفيد طرف المشتري

من  عملية التسديد تمت، وبالنسبة لهذه الحالة في المشروع شغالدفع حسب نسب تقدم األت   أقساطمن خالل 
، ير العامدالممن طرف  مضيت  التي المصلحة التجارية  من طرف الم عد ةالدفع  ألوامر وفق ا أقساطخالل ثالث 

، ويمكن لدى القرض الشعبي الجزائري وكالة بسكرة الترقية ديوان لحساب بنكي تحويلعن طريق يكون  والدفع
 :ليموالجدول المن خالل ا توضيح عملية التسديد
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 مسكن ترقوي ببلدية شتمة 08مشروع  F5نوع  95مراحل تسديد مسكن ترقوي رقم : (32) الجدول رقم
              البيان          

 قسا األ
رقم األمر 

 بالدفع
تاريخ األمر 

 بالدفع
رقم وصل 

 التحويل
تاريخ التحويل 

 البنكي
 النسبة مبلغ القس 

% 
 220200 308880888088 85/82/3811 332322 80/82/3811 151 ولالقس  األ 

 220200 308880888088 38/11/3812 222253 15/11/3812 222 القس  الثاني
 280232 102250189029 32/13/3812 291221 32/13/3812 229 القس  الثالث

 188 902250189029 -  - - المجموع
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعلى معلومات من  بنا  االباحث  إعداد: المصدر

 
 وفق اكانت  قساطعملية التسديد لأل أن  ن تبي  ( 57، 56، 55) ومن خالل المالحق رقم أعالهمن الجدول   

 ثائقو ل نظرأوامر الدفع، وبال إعدادمن تاريخ  حد  كأقصى أيام  10المدة المحددة للدفع كانت ، بحيث آلجال
        . مر بالدفعأمن تاريخ صدور واحد فقط عملية الدفع كانت بعد يوم  أن  لوحظ  قساط،التحويل النقدي لأل

عملية الفوترة تتم بعد دفع القسط األول  أن  ليه كذلك في المبحث الثاني إ شارةكما سبقت اإل :عملية الفوترة -
 الفاتورة أن  نالحظ  112425رقم  ختباربيع للحالة محل اإلالمتمثل في فاتورة  (58 ملحق رقمال)في  وبالنظر

    .2113جانفي  10بتاريخ  تأ عد  
تقوم مصلحة المحاسبة بالتسجيل على مرحلتين المرحلة األولى تتمثل في  :عملية التسجيل المحاسبي -

وصل + أمر بالدفع )وذلك بعد ما تتحصل على الوثائق المدعمة للعملية الدفع  قساطالمعالجة المحاسبية لأل
كتسبيق للمبيعات  قساطاألتعتبر  بحيث ا،وحساب الزبائن دائن   امن خالل جعل حساب البنك مدين  ( التحويل

وعند منح خالل سنوات مالية مختلفة وذلك للطبيعة النشاط العقاري،  قساطتحصيل األ إمكانيةلى إباإلضافة 
 . الفاتورة يتم ترصيد حساب الزبائن مع حساب المبيعات

 ديوانول بها بوالمعمالخا  بالسكن الترقوي ات المتعلقة بنظام المبيعات جرا حسب اإل :ختبارنتائج اإل* 
مسكن ترقوي ببلدية شتمة  01ضمن مشروع  F5نوع  95لعملية بيع مسكن ترقوي رقم  تتبُّع، ومن خالل الترقية

ات الموضوعة من قبل جرا تنفيذ مراحل هذه العملية تتماشى مع اإلسيرورة  أن  لى نهايتها، تبين إمن بدايتها 
 .الترقية ديوان

 : بيع محل تجاري ترقوي: العملية الثانية -ب
موجهة للنشاط مسار مراحل عملية بيع محل تجاري ترقوي  تتبُّعفي هذه الحالة  ختبارتمثل اإل :ختباراإل إجراء* 

تم بيع مثل حيث ي ،من بدايتها حتى نهايتها مسكن ترقوي ببلدية شتمة 01مشروع  إطارفي و  ،التجاري والحرفي
 :هذه العملية كما يلي رسي   إختبارم وتبالجرائد،  عالنعن طريق اإل محالت بالمزايدةالهذه 
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المزاد  إرسا بعد أن يتم تتم دفعة واحدة  المحالت التجارية تسديدعملية  أن   شارةسبقت اإل :التسديد عمليات -
 إطاربالطابق األول وفي  الكائن 10بالنسبة للمحل التجاري رقم و  أعلى األسعار، يقدمونالذين  شخا األعلى 

العروض المنعقدة بتاريخ تحليل للقرار لجنة  وفق ا 00/10/3102المعلن عنها بتاريخ  10/3102المزايدة رقم 
سم إب بالدفعمر أ إعدادعليه تم  بنا  ادج، و  3.010.111.11 ـعلى مبلغ قدر ب المزاد رسى 10/10/3102

من  ضىم م   من طرف رئيس المصلحة التجارية (95الملحق رقم ) 3102وت أ 10بتاريخ  031رقم  المستفيد
وت أ 11 بتاريخ الترقية ديوانلحساب  250045برقم  الدفع عن طريق تحويل بنكيكان و  ،طرف المدير العام

 حد  يوم كأقصى  21 بـ تمثلت أمر بالدفع وثيقةبالمحددة  اآلجال في نظر، وبال(01الملحق رقم ) 2113
 .أيام فقط أربعةالمستفيد بالوفا  بالمبلغ المطلوب خالل قام  ،الدين ستحقاقإل
سم المستفيد من إب( 01الملحق رقم ) 112032فاتورة رقم  أ عدِّت 2113أكتوبر  21بتاريخ  :عملية الفوترة -

 . المدفوع جماليالمحل التجاري وبالمبلغ اإل
تقوم مصلحة المحاسبة بالتسجيل على مرحلتين المرحلة األولى تتمثل في  :عملية التسجيل المحاسبي -

أمر )المعالجة المحاسبية للتسديد قيمة المحل التجاري، وذلك بعد ما تتحصل على الوثائق المدعمة للعملية الدفع 
د وصول الفاتورة ، وبعاوحساب الزبائن دائن   امن خالل جعل حساب البنك مدين  ( وصل التحويل+ بالدفع 

                                                                         .للمصلحة المحاسبة، يرصد حساب الزبائن مع حساب المبيعات
 ديوانبها ب لمحالت التجارية والمعمولات المتعلقة بنظام المبيعات الخا  باجرا حسب اإل :ختبارنتائج اإل* 

مسكن  01مشروع  إطار الكائن بالطابق األول في 10رقم محل تجاري نا لعملية بيع تتبَّع، ومن خالل الترقية
ات جرا تنفيذ مراحل هذه العملية تتماشى مع اإلسيرورة  أن  ن من بدايتها الى نهايتها، تبي  ترقوي ببلدية شتمة 

 .الموضوعة من قبل المؤسسة محل الدراسة
  :(الترقوي المدعم حاليا) بيع مسكن تساهمي: العملية الثالثة -ج

تساهمي رقم  يإجتماع مسار مراحل عملية بيع مسكن تتبُّعمن خالل  ختبارهذا اإل إجرا تم  :ختباراإل إجراء* 
البيع يتم عن طريق عقود  أن  ، علما ي تساهمي ببلدية الحاجبإجتماعمسكن  144ضمن مشروع  F4نوع  15

 المساهمة من كونتت ةمالي ةتركيب طريق عنيكون  السكنات من النوع هذاة من ستفاداإلو  ،على التصاميم
 للسكن الوطني الصندوق من مباشرة ومساعدة مدعمة فائدة بنسبة بنكي قرض الطلب، لصاحب الشخصية

فيما يتعلق  سبق التطرق لها بنوع من التفصيل -ات جرا وبعد القيام بجميع اإل ،المرقي لفائدة مباشرة تصب
عن المشروع  عالنالمتعلقة باإل -بحث الثانيمفي ال (ي التساهمي سابقاجتماعالسكن اإل)بالسكن الترقوي المدعم 

 هذه العملية من رسي   إختبار، تم قوائم المستفيدين والمصادقة عليها والتسديد وغيرها إعدادتقديم الطلبات وكيفية و 
 :    ات التاليةجرا خالل اإل
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دفعات يمكن  خمستمت عملية التسديد من خالل  ختباربالنسبة لهذه الحالة محل اإل :التسديد عمليات -
 :توضيحها من خالل ما يلي

 من السعر التقديري القاعدي %21بـ المساهمة الشخصية المقدرة  في هذه الدفعة تتمثل: الدفعة األولى، 
تسديد ود أمام الموثق، حيث تمت عملية العق إبرامسمه في القائمة ووقت إينبغي للمستفيد دفعها بمجرد ظهور و 

سم إمن طرف المدير العام، ب م مضىمن طرف المصلحة التجارية و  أ عد  على أمر بالدفع  بنا  اهذه المساهمة 
، تم (21) الملحق رقم دج 3022031251بمبلغ قدره  14/12/2115والصادر في  925المستفيد يحمل رقم 

بتاريخ  جزائريلدى القرض الشعبي ال الترقية ديوانللحساب البنكي ل 192412برقم  الدفع عن طريق تحويل نقدي
 ستحقاقإل حد  أيام كأقصى  10المحددة في أمر بالدفع  اآلجال، وبالرجوع الى (21) الملحق رقم 21/12/2115

 .المستفيد قام بالوفا  بالمبلغ المطلوب خالل ستة أيام أن  الدين لوحظ 

 الصندوققدمت من طرف  دج 4912111وهي عبارة عن مساهمة الدولة وقدرت بمبلغ : الدفعة الثانية 
 :المشروع يمكن توضيحها بالجدول الموالي إنجازمن خالل مراحل تم الحصول عليها و الوطني للسكن، 

 

 الدعم من الصندوق الو ني للسكنعلى  حصول ريقة : (42) الجدول رقم 
 (%)السكنات  إنجازنسبة التقدم في  (دج)المبلغ   ( %)النسبة المقدمة من مبلغ الدعم 

91 339.111 01 
31 51.111 01 
39 003.911 011 
 تسليم السكنات للمستفيدين 33.911 9

 - 091.111 011     المجموع 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة على معلومات من إعتماد االباحث  إعداد: المصدر

 

 وِّ منه صاحب المسكن  إستفاددج  12101.111.11بقيمة هي عبارة عن قرض بنكي : ةلثالدفعة الثا  لوح 
على وصل  بنا  االقرض الوطني الجزائري وكالة والية بسكرة لدى  الترقية لديوانحساب البنكي اللى إمباشرة 

 .(02 الملحق رقم) 20/12/2111تحويل بتاريخ 

 تكميليال على أمر بالدفع بنا  احيث تمت عملية التسديد  ،تمثلت في دفعة تكميلية لسعر البيع :رابعةالدفعة ال 
والصادر في  025من طرف المدير العام، باسم المستفيد يحمل رقم  م مضىمن طرف المصلحة التجارية و  أ عد  
عن طريق تحويل نقدي برقم ع هذا المبلغ ، د ف  (03 الملحق رقم)دج  924200بمبلغ قدره  25/19/2111

 الملحق رقم) 31/19/2115لدى القرض الشعبي الجزائري بتاريخ  الترقية لديوانللحساب البنكي  214504
المستفيد قام  أن  الدين لوحظ  ستحقاقإل حد  أيام كأقصى  10المحددة في أمر بالدفع  اآلجال، وبالرجوع الى (04

 .يوم واحد فقطبالوفا  بالمبلغ المطلوب خالل 
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 صيل غاز المدينة لمسكن ها تتعلق بدفع مصاريف تو ن  ستثنائية ألإتعتبر هذه الدفعة : الدفعة الخامسة
ا ا عد   على أمر بالدفع بنا  اتمت عملية التسديد المستفيد،  من طرف  ضىم م  من طرف المصلحة التجارية و  أيض 

الملحق )دج  292111211بمبلغ قدره  24/11/2111والصادر في  103سم المستفيد يحمل رقم إالمدير العام، ب
لدى القرض الشعبي  الترقية لديوانللحساب البنكي  211920، تم الدفع عن طريق تحويل نقدي برقم (09 رقم

أيام  10المحددة في أمر بالدفع  اآلجال، وبالرجوع الى (60 الملحق رقم) 29/11/2111الجزائري بتاريخ 
 .المستفيد قام بالوفا  بالمبلغ المطلوب خالل يوم واحد فقط أن  الدين لوحظ  ستحقاقإل حد  كأقصى 

 :وجدت فاتورتين تمثلت فيما يلي ختبارفي هذه الحالة محل اإل :عملية الفوترة -
  ( 22الملحق رقم ) 12/12/2115ها بتاريخ إعدادتم  112191رقم  صليةوهي الفاتورة األ: ولىالفاتورة األ

  . دج 125132199292المدفوع والمقدر بـ  جماليمبلغ اإلي التساهمي وبجتماعيد للسكن اإلباسم المستف

 10/11/2113ها بتاريخ إعدادتم  112455رقم  صليةوهي فاتورة تكميلية للفاتورة األ: الفاتورة الثانية 
 .، باسم المستفيد متمثلة في مصاريف التوصيل بغاز المدينة للسكنه(02الملحق رقم )

تقوم مصلحة المحاسبة بالتسجيل على مرحلتين المرحلة األولى تتمثل في  :عملية التسجيل المحاسبي -
وصل + أمر بالدفع )وذلك بعد ما تتحصل على الوثائق المدعمة للعملية الدفع  قساطالمعالجة المحاسبية لأل

 مع، تعتبر كتسبيق للمبيعات قساطتلك األ ن  أل اوحساب الزبائن دائن   امن خالل جعل حساب البنك مدين  ( حويلالت
                                                                     .وتكميلية أصليةوجود فاتورتين 

الترقوية المدعمة والمعمول به ات المتعلقة بنظام المبيعات الخا  بالسكنات جرا حسب اإل :ختبارنتائج اإل* 
 144ضمن مشروع  F4نوع  15ي تساهمي رقم إجتماعمسكن  نا لعملية بيعتتبُّع، ومن خالل الترقية ديوانب

العملية تنفيذ مراحل هذه سيرورة  أن  ن من بدايتها الى نهايتها، تبي   ي تساهمي ببلدية الحاجبإجتماعمسكن 
 .الترقية ديوانات الموضوعة من قبل جرا تماشى كلية مع اإل

  تساهميي إجتماع شروع سكنبيع محل تجاري تابع للم: العملية الرابعة -د
موجهة للنشاط مسار مراحل عملية بيع محل تجاري  تتبُّعفي هذه الحالة  ختبارتمثل اإل :ختباراإل إجراء* 

، حيث يتم بيع ي تساهمي ببلدية الحاجبإجتماعالكائن بحي مسكن من بدايتها حتى نهايتها  التجاري والحرفي
ات جرا هذه العملية من خالل اإل رسي   إختباروتم بالجرائد،  عالنعن طريق اإل محالت بالمزايدةالمثل هذه 

 :التالية
ختيارالمزاد و  إرسا عملية تسديد المحالت التجارية تتم دفعة واحدة بعد أن يتم : عمليات التسديد -  شخا األ ا 

ي إجتماعبحي مسكن الكائن  10الذين قدموا أعلى األسعار، وفي هذه الحالة بالنسبة للمحل التجاري رقم 
  .30/13/3102المعلن عنها بتاريخ  10/3102المزايدة رقم  إطاروفي  ،تساهمي ببلدية الحاجب
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ر بـ د  على مبلغ ق  رسى المزاد  30/12/3102للقرار لجنة تحليل العروض المنعقدة بتاريخ  وفق ا
 3102 افريل 33بتاريخ  031سم المستفيد رقم إأمر بالدفع ب إعدادعليه تم  بنا  ادج، و  0.150.001.11

الدفع عن طريق كان من طرف المدير العام، و  م مضىو من طرف رئيس المصلحة التجارية ( 00الملحق رقم )
أما فيما ، (05الملحق رقم ) 2113وت أ 20كان  الترقية ديوانلحساب البنكي ل 200112تحويل بنكي برقم 

ددت يتعلق المستفيد قام بالوفا   أن  الدين لوحظ  ستحقاقيوم كأقصى حد إل 21بـ في أمر بالدفع  بآجال الدفع ح 
 .أيام فقط ستةبالمبلغ المطلوب خالل 

سم المستفيد من إب( 21الملحق رقم ) 112409فاتورة رقم  إعدادتم  2113 ماي 12بتاريخ : عملية الفوترة -
 . المدفوع جماليالمحل التجاري وبالمبلغ اإل

مرحلتين المرحلة األولى تتمثل في تقوم مصلحة المحاسبة بالتسجيل على : عملية التسجيل المحاسبي -
أمر )المعالجة المحاسبية للتسديد قيمة المحل التجاري، وذلك بعد ما تتحصل على الوثائق المدعمة للعملية الدفع 

الفاتورة ، وبعد وصول اوحساب الزبائن دائن   امن خالل جعل حساب البنك مدين  ( وصل التحويل+ بالدفع 
                                                                        .الزبائن مع حساب المبيعات للمصلحة المحاسبة فترصد حساب

 يوانمحالت التجارية والمعمول بها بدات المتعلقة بنظام المبيعات الخا  بالجرا حسب اإل: ختبارنتائج اإل* 
ي تساهمي إجتماعالكائن الكائن بحي مسكن  10رقم  نا لعملية بيع محل تجاري فيتتبُّع، ومن خالل الترقية

ات جرا تنفيذ مراحل هذه العملية تتماشى مع اإلسيرورة  أن  ن لى نهايتها، تبي  إمن بدايتها  ببلدية الحاجب
 .الترقية ديوانالموضوعة من قبل 

 
 : ةر كسب ةيالو ل بديوان الترقية والتسيير العقاري األجورنظام  ت بيق إختبار :ثالثا
التابع لمصلحة الموارد البشرية التابعة لدائرة  األجوريعتبر قسم  ،الترقية ديوانمن خالل الهيكل التنظيمي   

 . ولواحقها األجور إعدادات المتعلقة بجرا ة بتنفيذ جميع اإلفل  كشرية والوسائل العامة، الجهة الم  الموارد الب
I-  األجور والرواتب المصمم من طرف  وظائف نظامتحليل شبكة مكن وي   :األجورتحليل شبكة مهام نظام

 :مواليمن خالل الجدول ال الديوان
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 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةل والرواتب األجورشبكة تحليل مهام نظام (: 52)الجدول رقم 
 شخاص األ                                         

 المهام
قسم 

 المستخدمين
قسم 
 األجور

رئيس مصلحة 
 الموارد البشرية

رئيس دائرة الموارد 
 البشرية

 والوسائل العامة

مين أ
 الصندوق

مصلحة 
 المحاسبة

رئيس دائرة 
 المحاسبة والمالية

المدير 
 العام

        X .قائمة الحضور إعداد -
     X X   .المصادقة على قائمة الحضور -
        X .كشف مصاريف القيام بالمهمات إعداد -
         .المصادقة على كشف مصاريف القيام بالمهمات -
ا على كشوفات بناء   عالوة المردود الفردي قائمة إعداد -

 التقييم المعدة من طرف رؤساء العمل المباشرين للموظفين
X        

        X ية والمالية للموظفينتجتماعمتابعة الشؤون اإل -
       X  .األتجورالرواتب و  إعداد -
       X  .الفردية األتجوركشوفات  إعداد -
       X  . كشف األتجر االتجمالي إعداد -
     X X   .األتجورمراقبة قوائم  -
     X  X  .األتجورالمصادقة على قوائم  -
       X  (2. )يتجتماعشتراكات الضمان اإلإ إعداد -
       X  (3. )وضعية حركة االتجراء إعداد -
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       X  (4. )يةتجتماعشتراكات الخدمات اإلاإل إعداد -
       X  (5. )تصريحات الضريبة على الدخل االتجمالي إعداد -
     X  X  (.5)، و(4)، (3)، (2)، (1)المصادقة على الوثائق  -
، (1)ولواحقها  األتجورات بالتسوية للرواتب و إشعار  إعداد -
(2) ،(3) ،(4) ،(5 .) 

 X       

 X  X   X X  ات بالتسويةإشعار المصادقة على  -
قوائم البنوك والحسابات التجارية المفتوحة فيها  إعداد -

 (1. )الحسابات الشخصية للعمال لتحويل رواتبهم وأتجورهم
    X    

    X     .أوامر التحويالت إعداد -
 X X       . أو الشيكات المصادقة على أوامر التحويالت -
    X     .القائم بالتحويالت -
 (المستخدمين) األتجورالتستجيل المحاسبي في يومية  -

   X      .العمليات المختلفةويومية  ويومية البنك والحساب البريدي

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعتماد على معلومات من الباحث باإل إعدادمن   :المصدر
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ا فصل كافي عموم  الجانب التنظيمي أن هناك  منمن خالل التحليل السابق لشبكة تحليل الوظائف نجد   
وهذا  األجورستقالل قسم المستخدمين عن قسم إمكن مالحظته من خالل ي   ،والرواتب األجورفي نظام للمهام 

 .دليل عن عدم جمع أكثر من وظيفة متعارضة في آن واحد

II-  ديوانب األجورو الرواتب  إعدادر عملية سي   إختبار إجراءمن أجل  :األجورر العمليات بنظام ات سي  إختبار 
 . من أشهر السنة محل الدراسة لشهر العمال عينة من كشوفات أجور إختيارتم  ،3102لسنة المالية ل الترقية

ف عمال يصنيتم ت " تصنيف العمالورقة " على إعتماد االعينة محل الدراسة  أفراد إختيارتم  :العينة إختيار -1
بصورة عشوائية مفردة من كل  إختيارفتم  فئات مختلفة،لصنف وكل صنف يصنف  01لى إ الترقية ديوان

لى ذلك تم إ، باإلضافة (عينة عشوائية طبقية) كشف راتب 01العينة تمثل في  أفرادعدد  ن  أصنف بمعنى 
عدد  بحيث كان، 3102العينة وكان شهر ديسمبر  أفرادمنه  إختياربصورة عشوائية الشهر الذي تم  إختيار

=  x 011 392/01 لى مجتمع الدراسةإ نسبة العينة عامل، فتمثلت 392( مجتمع الدراسة)العمال بهذا الشهر 
 : ويمكن توضيح مفردات العينة المختارة في الجدول التالي ،% 5,102

 
 مفردات العينة المختارة (: 62)الجدول رقم 

 البيــان 

من تاريخ العقد الى ) سنوات العمل المسمى الوظيفي الفئة الصنف مفردات العينات
 (محل الدراسة) 6112غاية سنة 

 10 عاملة نظافة  10 10 10

 01 حارس ليلي 10 10 10

 00 عامل صيانة 10 10 10

 00 حارس  10 10 10

 01 دهان 10 01 10

 00 ةإداري يرةسكرت 10 00 10

 00  يةإجتماعمساعدة  10 00 10

 00 مسير مخزون 10 00 10

 00 تيرة رئيس دائرةسكر  10 00 10

 00 رئيس حضيرة السيارات 10 00 01

 00 مكلف بالدراسات 10 00 00

 00 امين الصندوق 10 00 00

 10 معماري مهندس 10 00 00

 00 رئيس مشروع 10 00 00

 01 رئيس مصلحة المحاسبة 10 01 00

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة من على وثائق إعتماد االباحث  إعداد :المصدر



بسكرة لوالية العق اري والتسيير الترقية ديوان في الداخلي التدقيق لتحسين المحاسبية المعلومات نظام استخدام: الرابع الفصل  
 

281 
 

تم  ،العينة المختارة أفرادخالل  من األجوررواتب و ر العمليات بنظام اللسي   ختباراإل جراءإل :إختبار إجراء -6
 :تمثلث في ما يلي األجورو الرواتب  إعدادات إجراء تطبيق لتأكد من اتختبار من اإل جملةعلى  عتماداإل

دفتر قانوني تابع )في سجل الخاص بالعقود ( العينة أفراد)التأكد من وجود أسماء العمال في كشوف الرواتب  -أ
 (.لقسم المستخدمين

من خالل قائمة الحضور ( العينة أفراد) الرواتب كشوفالمسجلة في ( األيام)أكد من ساعات العمل الت -ب
  .3102الشهرية الخاصة بشهر ديسمبر 

  .العينة المختارة أفرادتتعلق بو حوادث العمل أكان هناك حاالت العطل المرضية  إذاالتأكد ما  -ت
 .التأكد من الحسومات المتعلقة بالغياب والتأخير -ج 

و عالوات أمومة أو عطل أالعينة المختارة تتعلق بالعقوبات  أفرادكان هناك مقررات خاصة ب إذا التأكد -د
 .ضافية وغيرهاإ

 .(39الملحق رقم ) الترقية ديوانبالمعتمدة  األجورالعينة من خالل شبكة  فرادالقاعدية أل األجورمن  التأكد -ر
العينة من قبل  أفرادلى نتائج تقييم عمال إالتأكد من صحة عالوة المردودية الفردية من خالل الرجوع  -س

 .في العملرؤسائهم المباشرين 
 . التأكد من صحة عالوة الخبرة المهنية من خالل سنوات العمل لمفردات العينة -ط
 .المتعلق بمفردات العينة الترتيب السلميتدقيق صحة  -ف
 .(13 الملحق رقم)الضرر لمفردات العينة من خالل عالوة  صحة من التأكد -ق
 .ستثنائية لمفردات العينة المختارةالعالوات اإل التأكد من -ك
ي والضريبة على الدخل جتماعات الضمان اإلقتطاعالتأكد من العالوات الخاضعة والغير الخاضعة إل -ل

 .جمالياإل
 . جماليي والضريبة على الدخل اإلجتماعالضمان اإلات االجبارية قتطاعالتأكد من اإل -م
 .لمفردات العينة األجورو رواتب التأكد من صحة حساب ال -ن
 . المقارنة بين الرواتب المستحقة وأوامر التحويل البنكية والبريدية لمفردات العينة -هـ
 .  والرواتب لشهر ديسمبر لمفردات العينة المختارة األجورالتأكد من تسليم كشوف  -و

 . التأكد من التسجيل المحاسبي لألجور والرواتب ولواحقها -ي
 من صحة تنفيذ هذهلتأكد  ات المنفذةختبار ا على ورقة اإلبناء   األجورالرواتب و  إعدادر عملية تتبع سي   وتم  

 :من خالل الجدول الموالي اتجراءاإل
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 الروابب واألجور للعينة محل الدراسة إعدادات إجراءات المنفذة حول بطايق تخبارر ورقة اإل(: 72)الجدول رقم 

 كشوف الروابب للعينة المتخبررة  
ات تخبارر اإل رتــــــــالحظــــالم

 المنفذة 
10 17 10 10 10 10 12 10 10 01 00 07 00 00 00 

10 X X X X X X X X X X X X X X X يوجد عرملين ادوام جزئي 
17 X X X X X X X X X X X X X X X بسجيل ثالث غيرارت مبفروبة لثالث موظفين 
10 X X X X X X X X X X X X X X X  (عطلة مرضية)حرلبين 
10 X X X X X X X X X X X X X X X  (26)الجدول رقم 
10 X X X X X X X X X X X X X X X لم يبم بسجيل وال حرلة 
10 X X X X X X X X X X X X X X X  
12 X X X X X X X X X X X X X X X  
10 X X X X X X X X X X X X X X X  ارلنساة لعالوة التخارة المهنيةحرالت ازيردات متخبلفة  10بسجيل 
10 X X X X X X X X X X X X X X X  
01 X X X X X X X X X X X X X X X  
00 X X X X X X X X X X X X X X X 10  سبثنرئيةإحرالت لعالوات. 
07 X X X X X X X X X X X X X X X  
00 X X X X X X X X X X X X X X X  
00 X X X X X X X X X X X X X X X  
00 X X X X X X X X X X X X X X X  البحويل والبرريخ الفعلي لبحويل أوامر إعدادالفررق يوم واحد اين 
00 X X X X X X X X X X X X X X X  (أفراد العينة)بم بسليم كشوف الروابب لكل الموظفين 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة من وثائق ومعلومات ا علىعتماد  إالباحث  إعدادمن : المصدر
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 : مالحظة
- X: المنفذ تخبار اإل. 
 (. ف اد العينة المتخبر ةأ)ب بيب كشوف  وابب الموظفين (: فقيرأ) 01الى  10من   ار األ -
  .ات المنفذةتخبار  ب بيب اإل(: عمودير) 01الى  10من   ار األ -
بطايق   سي  من  للبأكدات المنفذة تخبار  وضح اإلالذي ي  ( 21)من تخالل الجدول  ا  : تختاا نتائج اإل -3

  :ب  البوصل الى النبرئج البرلية األجو  وابب و ال إعدادات إج اء
وكذلك  العقود سجل من تخالل( العينة أف اد) ال وابب كشوف في العمرل أسمرء وجود منالفعلي  البأكدب   -أ

، ارإلضرفة الى ذلك وجود الب اية ديوانة كل األسمرء ألشتخرص فعال موظفين االمقرالة الشتخصية، وكرنت النبيج
  .(عرمل الصيرنةو عرملة النظرفة، )ف اد العينة ادوا  جزئي أعرملين من 

، 2102ب  البأكد من سرعرت العمل ألف اد العينة من تخالل ارئمة الحضو  الشه ية التخرصة اشه  ديسما   -ب
 :في الجدول الموالي كرلبرلي وهي ما  ة حرالت غيرب 2 س جلت

 
 العينة المتختا ة ألف ادتا ي  حاالت الغياب (: 82) الجدول  قم

 الساب (يوم)عدد الغيااات  مف دة العينة
 غياب م ضي ما   شهادة طاية 58 (50) قم 
 ج عطلة م ضية غي  مدفوعة األ 53 (50) قم 

 يوم ما   اغياب م ضي ما   شهادة طاية - 52 (13) قم 
 ج ايام عطلة م ضية غي  مدفوعة األ 50 -

 .ديوان الب اية والبسيي  العقر ي لوالية اسك ة من على وثرئق إعبمرًداالارحث  إعداد: المصد 
 
المف دة  ا  و  أير ، 12لمدة ( 10) ببعلق ارلمف دة  ا ج  للعطلة م ضية غي  مدفوعة األ حرلبين س جلت -ت
 .لمدة أساوع (02)
 :تخالل الجدول المواليسومرت المبعلقة ارلغيرب والبأتخي  من الح يمكن بوضيح -ج
 

 تختا ةالم لعينةللمف دات من ا والتأتخي الغياب احاالت  الحسومات المتعلقة(: 80) الجدول  قم

Nombre Le poste de travail 
Absences maladie   ِ Congé sans solde 

heures montant d’h Solde(D A) heures montant d'h Solde (D A) 

5 Peintre 11,555 99,007 1 144,05       

9 Secrétaire de direction       17,333 119,577 2 072,63 

13 Architecte 5,778 169,227 977,74 40,444 169,227 6 844,21 

 .ديوان الب اية والبسيي  العقر ي لوالية اسك ة من على وثرئق إعبمرًداالارحث  إعداد: المصد 
 

 ذلك ة ويمكن بوضيح ـل العرديــرت العمــسرع رســأسرت المبعلقة ارلغيرب على ـياين حسرب الحسوم أعالهرلجدول ف
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 :عينةمف دات ال لارايحسب وانفس الط يقة ب( 11)لمف دة  ا  حس  الغيرب ل حسربمن تخالل 
 :يب  حسرب حس  الغيرب كرلبرلي: (50)المف دة  قم * 
  تحديد ساعات الغياب : 
 سرعة 012322: محددة عدد سرعرت العمل العردية في الشه  -يومين          : الغيرب -

 سر 012322يو             21:  ومنه
  Xيو            12       

 سر X =21/012322  *12  =003111ارلعالاة الثالثية نجد 
 سر 003111وعليه اد ت سرعرت الغيرب اـ   
   ومن تخالل (20الملحق  ا  )القرعدية  األجو على شاكة  إعبمرًدا :الحسم المتعلق االغيابتحديد مالغ ،

ج  دج، فهذا المالغ يمثل األ 013071370فرلمالغ المقرال هو  10الفئة  00الصنف ( 11)بصنيف المف دة  ا  
 :وعليه يكون ،القرعدي للعرمل مقرال سرعرت العمل العردية المؤداة

 دج             013071370سر            012322 
  X            سر 003111 

 دج X =012322/013071370 * 003111  =003111ارلعالاة الثالثية نجد 
 دج 0044311=  003111*  003111= وارلبرلي مالغ الحس  

 إضرفيةمق  ات تخرصة اأف اد العينة المتخبر ة ببعلق ارلعقوارت أو عطل أمومة أو عالوات ل ال بوجد حرالت -د
 .2102لشه  ديسما   وغي هر

 الب اية ديواناالمعبمدة  األجو شاكة  عن ط يقأف اد العينة جميع ل القرعدية األجو يمكن بوضيح  - 
ابصردية لدواوين الب اية والبسيي  العقر ي ووكرلة عدل والفد الية جمع المصرلح اإلصردق عليهر من ط ف م  والم  

 :ليبرال من تخالل الجدول ،الوطنية لعمرل اطرع السكن والعم ان
 

 المتختا ةالقاعدية الصافية لمف دات العينة  األجو و القاعدية  األجو (: 35)الجدول  قم 
Nombre Le poste de travail 

Salaire de 

base (D A) 

Absences 

maladie (D A) 

Congé sans 

solde (D A) 
I D R 

Salaire de base 

(net) (D A) 

1 Femme de ménage 10 704,20 

   

10 704,20 

2 Gardien de nuit 14 873,37 

  
 

14 873,37 

3 Agent d’entretien  11 620,18 

  

1 976,00 13 596,18 

4 Surveillant de cite 16 153,41 

  
 

16 153,41 

5 Peintre 17 160,69 1 144,05 

 
 

16 016,64 

6 

Secrétaire 

d’administration  
18 128,91 

  

 
18 128,91 
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7 Assistant social  18 934,37 

  
 

18 934,37 

8 Gestionnaire de stock 20 046,11 

  
 

20 046,11 

9 Secrétaire de direction 20 726,28 

 

2 072,63 
 

18 653,65 

10 Chef de section location 21 931,05 

  
 

21 931,05 

11 Charge d’études 23 464,81 

  
 

23 464,81 

12 Caissier principal 27 159,55 

  
 

27 159,55 

13 Architecte 29 332,31 977,74 6 844,21 
 

21 510,36 

14 Chef de projet  31 047,65 

  
 

31 047,65 

15 Chef service comptabilité  35 621,89 

  
 

35 621,89 

 .ديوان الب اية والبسيي  العقر ي لوالية اسك ةمن على وثرئق  إعبمرًداالارحث  إعداد: المصد 
 

ضرفة القرعدية الصرفية اعد حس  الغيرارت  األجو و القرعدية  األجو الجدول السراق يوضح    حرلة عالوة اإلوا 
حيث سنوات،  4هي عالوة بمنح للعرمل اال بقرعده لمدة  (Indemente de départ de retraite)للبقرعد 
 .يةجبمرعاإل رتابطرعواإل للض ائب (IDR)بتخضع 

لمف دات العينة  (Prime Rendement Individuel) عالوة الم دودية الف ديةيوضح ( 20)الجدول  ا   -س
 :ج  القرعدي الصرفياأل أسرسعلى ( P R I) محل الد اسة، بحسب

 
 لمف دات العينة المتختا ة الم دودية الف ديةعالوة (: 31)الجدول  قم 

Nombre Le poste de travail 
 

Salaire de base (net) 
P R I 

 % montant 

1 Femme de ménage  10 704,20 13,00 1 391,55 

2 Gardien de nuit  14 873,37 12,00 1 784,80 

3 Agent d’entretien  13 596,18 13,00 1 767,50 

4 Surveillant de cite  16 153,41 12,00 1 938,41 

5 Peintre  16 016,64 14,00 2 242,33 

6 Secrétaire d’administration  18 128,91 16,00 2 900,63 

7 Assistant social  18 934,37 16,00 3 029,50 

8 Gestionnaire de stock  20 046,11 16,00 3 207,38 

9 Secrétaire de direction  18 653,65 16,00 2 984,58 

10 Chef de section location  21 931,05 17,00 3 728,28 

11 Charge d’études  23 464,81 17,00 3 989,02 

12 Caissier principal  27 159,55 17,00 4 617,12 

13 Architecte  21 510,36 16,00 3 441,66 

14 Chef de projet  31 047,65 17,00 5 278,10 

15 Chef service comptabilité  35 621,89 18,00 6 411,94 

  .لوالية اسك ةديوان الب اية والبسيي  العقر ي  من على وثرئق إعبمرًداالارحث  إعداد
ب  البأكد من صحة عالوة الم دوية الف دية من تخالل فحص ومقر نة مر هو مسجل في كشوفرت ال وابب   

، 2102واألو اق المبضمنة نبرئج بقيي  عمرل أف اد العينة من اال  ؤسرئه  المارش ين في العمل لشه  ديسما  
 .ن أنهر كلهر صحيحةوباي  
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سنوات  أسرسبحسب على  (Indemnité d’expérience Professionnelle) عالوة التخا ة المهنية -ط
الصرفي ج  القرعدي على األ (I E P)بحسب فأمر من حيث القيمة سنوير،  %12وبقد  اـ  الت قية ديوانا العمل

 :يمكن بوضيحهر في الجدول البرليو 
 

 عالوة التخا ة المهنية لمف دات العينة المتختا ة(: 38)الجدول  قم 

Nombre Le poste de travail 
salaire de  base 

(net) 

I E P 

% montant 

1 Femme de ménage 10 704,20 14,00 1 498,59 

2 Gardien de nuit 14 873,37 40,00 5 949,35 

3 Agent d’entretien  13 596,18 40,00 5 438,47 

4 Surveillant de cite 16 153,41 26,00 4 199,89 

5 Peintre 16 016,64 37,50 6 006,24 

6 Secrétaire d’administration  18 128,91 40,00 7 251,56 

7 Assistant social  18 934,37 40,00 7 573,75 

8 Gestionnaire de stock 20 046,11 40,00 8 018,44 

9 Secrétaire de direction 18 653,65 38,00 7 088,39 

10 Chef de section location 21 931,05 36,00 7 895,18 

11 Charge d’études 23 464,81 37,50 8 799,30 

12 Caissier principal 27 159,55 40,00 10 863,82 

13 Architecte 21 510,36 6,00 1 290,62 

14 Chef de projet  31 047,65 29,00 9 003,82 

15 Chef service comptabilité  35 621,89 20,00 7 124,38 

 .ديوان الب اية والبسيي  العقر ي لوالية اسك ة من على وثرئق إعبمرًداالارحث  إعداد :المصد 
 

بمثلث فيمر  إسبثنرئيةتخمس حرالت لوحظ وجود وكشوف ال وابب للعينة المتخبر ة  (22) ا   من تخالل الجدول  
 :يلي
ن أن سنوات العمل لهذا الذي يوضح مف دات العينة يباي  ( 27) من تخالل الجدول  ا : الديوان حا س* 

، لكن اعد فحص %22=  %12* 00سنة، امعنى عالوة التخا ة المهنية لهذا األتخي  بقد  اـ  00الموظف بقد  
ن أن هذا الموظف باي   سبفسر ، اعد اإل%14أي افر ق  %27ن نساة عالوة التخا ة المهنية أكشف  اباه لوحظ 
البي بوضح كل مر يبعلق  الجمرعية بفرايةلى اإلإ  جوعابة اشهردات عمل، وارلث  سراقة م   لديه تخا ة سنوات

كرن موظف  إذاكل سنة تخا ة  على نقطة 10منح كل موظف لديه تخا ة سراقة ولواحقهر، ي   األجو ارل وابب و 
كرن  إذاا ة كل سنة تخ على نقطة ..00، و (السكن والعم ان)سراق في مؤسسرت أو هيئرت في نفس القطرع 

 (.السكن والعم ان)موظف سراق في مؤسسرت أو هيئرت تخر ج القطرع 
سنوات تخر ج القطرع وابطايق الش ط المحدد سراقر يسبفيد  00ارلنساة لهذا الموظف لديه تخا ة مهنية بقد  اـ   

 .لعالوة التخا ة المهنية التخرصة اه إضرفية %00انساة أي ( ..00*  10=  14)هذا الموظف 
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سنة، امعنى عالوة التخا ة  01 الب اية ديوانت التخا ة المهنية لهذا الموظف ااد ت سنوا: المكلف االد اسات* 
أي افر ق  %2131، واعد فحص كشف  اباه لوحظ أن نساة عالوة التخا ة المهنية %21=  %12*  01المهنية 

 .اشهردات عملسنة سراقة تخر ج القطرع مثابة  01، بمثل هذا الفر ق في تخا ة 131%
 اـ اد ت سنوات، امعنى عالوة التخا ة المهنية 01 الب اية ديوانت التخا ة المهنية لهذا الموظف اسنوا: الدهان* 
أي افر ق  %2131، واعد فحص كشف  اباه لوحظ أن نساة عالوة التخا ة المهنية 21%=  12%*  01

سنوات امؤسسة داتخل  01سنة سراقة امؤسسرت تخر ج القطرع و 01، حيث بمثل الفر ق في تخا ة 0131%
إضرفية لعالوة التخا ة  %...5انساة ، أي (0131=  10*  01+  1131*  01)القطرع مثابة اشهردات عمل 

 .التخرصة اه
سنة، امعنى عالوة التخا ة  02 الب اية ديوانت التخا ة المهنية لهذا الموظف اد ت سنواا   : ئيس مش وع* 

أي افر ق  %20، واعد فحص كشف  اباه لوحظ أن نساة عالوة التخا ة المهنية %24=  %12*  02المهنية 
 .ابة اشهردات عملث  سنوات سراقة تخر ج القطرع م   01، وبمثل الفر ق في تخا ة 1%
سنة، امعنى عالوة التخا ة المهنية  00 الب اية يوانالتخا ة المهنية لهذه الموظفة اد سنوات :سك تي ة  ئيس دائ ة* 
، %2أي افر ق  %20، واعد فحص كشف  اباه لوحظ أن نساة عالوة التخا ة المهنية 27%=  12%*  00

  .مثابة اشهردة عمل الب اية ديوان  البي بساق البثايت ارلوظيفة اأشه 10وبمثل الفر ق في فب ة بج اية لمدة 
مكن ، وي  (35 الملحق  ا )من تخالل  انرًءاب  البأكد من صحبهر  لمف دات العينةعالوة الض   ارلنساة ل -ق

 :لعينة المد وسة من تخالل الجدول البرليل هذه العالوة بوضيحهر للمف دات المسبفيدة فقط من
 

 عالوة الض   لمف دات العينة المتختا ة(: 33)لجدول  قم ا
Nombre Le poste de travail salaire de base (net) 

Indemente de nuisance 

% montant 

1 Femme de ménage 10 704,20 8,00 856,34 

2 Gardien de nuit 14 873,37 8,00 1 189,87 

3 Agent d’entretien  13 596,18 16,00 2 175,39 

4 Surveillant de cite 16 153,41 6,00 969,20 

5 Peintre 16 016,64 16,00 2 562,66 

12 Caissier principal 27 159,55 10,00 2 715,96 

  .ديوان الب اية والبسيي  العقر ي لوالية اسك ة من على وثرئق إعبمرًداالارحث  إعداد :المصد 
 الب اية ديوانسواء كرن ا الممر س عمله لطايعة نبيجة ألتخطر  مع ض عرمل كليهر عل يبحصلعالوة الض     
  اـ البى اد ببع ض لهر هذه المهن وبقد  من تخالل د جة التخط  ةمعي نوهي محددة انسب  موااع المشر يع،اأو 
 .ج  القرعدي الصرفياأل أسرسبحسب على ، و ممكن كأاصى حد 00%
  :موضحة كمر يلي ن هنرك ثالث حرالتلمف دات العينة المتخبر ة باي   سبثنرئيةمن العالوات اإل البأكد اعد -ك
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 لمف دات العينة المتختا ة إستثنائية عالوات(: 33)لجدول  قم ا
NOMBRE 

salaire de 

base (net) 
Le poste de travail 

I S P Prime 

de caisse 

Prime de fonction 

% montant % montant 

2 14 873,37 Gardien de nuit 10,00 1 487,34 
   

12 27 159,55 Caissier principal 
  

700,00 
  

15 35 621,89 Chef service comptabilité 
   

30,00 10 686,57 

 .ديوان الب اية والبسيي  العقر ي لوالية اسك ةمن على وثرئق  إعبمرًداالارحث  إعداد :المصد 
 

 :بي، وبمثلت هذه العالوات في اآلإسبثنرئيةحرالت لعالوات  12 وجودالجدول السراق يوضح   
، (07:21-10) اعداال و  أي غي  العرديةسرعرت العمل بمنح مقرال : (I S P)عمل المنصب  تعويض *

   .ج  القرعدي الصرفياأل منوبحسب عن ط يق نساة  منهر الحر س الليلي إسبفرد
ولقد ساق ش ح  (00)وهي محددة من تخالل جدول  ا   مين الصندوقأمنهر  إسبفرد :عالوة مكافأة الصندوق *

 .هذه العالوة ارلماحث الثرني من هذا الفصل
 ببعلق تخرصة ومطرلب التخا ة ومسبوى ،بمنح للموظف كنبيجة لد جة المسؤولية هي عالوة: عالوة الوظيفة *
 ،وبمنح ل ؤسرء المصرلح ج  القرعدي الصرفياأل أسرسوبحسب عن ط يق نساة على  هريشغل البي صبرلمنا
سبفردو   .(مف دة من العينة المتخبر ة) منهر  ئيس مصلحة المحرساة ا 
مهر  المنصب  أداءجدا به  في ل سنوي بقيي  أسرسللموظفين على لب بياي االسل   البقد  في بحديد يب  -ق

أعضرء ممثلين للعمرل  12و دا ةعضرء من مجلس اإلأ 12ويب  هذا البقيي  اواسطة لجنة مكونة من  ،المشغول
نقطة كأاصى حد عن ط يق أو اق بقيي  لكل عرمل  21 أسرسالديوان، حيث يب  بنقيط كل موظف على 

المشركل  مهر  المنصب، القد ة على بحليل أداءالقد ة على  محددات بقيمييةأ اع على  انرًءا، و (71 الملحق  ا )
  .بصرلوأتخذ الق ا ات الالزمة التخرصة امهر  الوظيفة المشغولة، القد ة على البنظي ، القد ة على اإل

 :وبحدد هذه العنرص  من تخالل د جرت محددة في الجدول الموالي
 

    الت تيايتحديد النقطة السنوية النهائية لتقييم العامل لمنحه د جة التقدم في السلم  :(30) الجدول  قم
 (د جات)نوع التقدم  (85على ) النقطة النهائية المتحصل عليها  النقطة التقدي 
 12 21الى  00من  11 جيد

 10 01الى  01 12 متوسط
 11 نقطة 01ال من أ 12 ضعيف

  .ديوان الب اية والبسيي  العقر ي لوالية اسك ةوثرئق  :المصد 
منحه د جة البقد  في السل  جل أمن  ،لبقيي  العرملمن النقطة النهرئية  نعرملين يتخفضرنه هنرك أ إال   

 : ويمكن بوضيحهر كرآلبي نضارطهمر الغيرارت وعد  اإل الب بياي
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 النقطة السنوية النهائية لتقييم العامل لمنحه د جة التقدم في السلم الت تياي   عوامل بتخفيض  (:33)الجدول  قم
 
 
 
 
 

 .ديوان الب اية والبسيي  العقر ي لوالية اسك ةوثرئق  :المصد 
 

المقد   (S.N.M.G)ج  الوطني األدنى المضمون األ أسرسعلى  ب بيايالسل  ال الد جة من بحسب ايمةو    
 : والجدول الموالي يوضح هذا البقسي ( دج 003111) اـ 2102منذ 
 

 التقدم في السلم الت تياي للموظفين االديواننسب  (:30)الجدول  قم 
 (عدد)السلم  نساة من األج  الوطني األدنى المضمون

 11الى  10من  12%
 01الى  17من  14%
 01الى  00من  11%
 21الى  07من  11%

 .ديوان الب اية والبسيي  العقر ي لوالية اسك ةوثرئق  :المصد 
 

من يسبفيدون  ارلديوان وظيفبه  مر سونوالزالوا ي ،(الد جة النهرئية) د جة 21وكل العمرل المبحصلين على     
 .من األج  الوطني األدنى المضمون %11 أسرسد جرت سل  مفبوحة بقد  اد جة كل سنة بحسب على 

مكن بوضيحهر في الجدول ي   المتخبر ة العينة مف دات للموظفين الب بياي السل  في البقد  د جرتل أمر ارلنساة 
 :الموالي

 

 (نقطة)التتخفيض قيمة  طايعة ساب التتخفيض
 لكل يو  غيرب 131 الغياب 

 131 انذا  كتااي 
 12 توايخ 

 12 وقف مؤقت عن العمل 
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 العينة المختارة مفردات للموظفين الترتيبي سلمال درجات التقدم في (:83)لجدول رقم ا

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةن ما على وثائق عتماد  إاعداد الباحث  :المصدر 

 

 

 

 

 

Nombre 

Echelons/1 Echelons/2 Echelons/3 Echelons/4 Echelons 7% du S N M G 

Echelon 
Montant 

Solde  Echelon 
Montant 

Solde  Echelon 
Montant 

Solde  Echelon 
Montant  

Solde  Echelon 
Montant 

Solde  
 d'échelon  d'échelon  d'échelon d'échelon  d'échelon 

1 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00                   

2 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 5,00 900,00 4 500,00 5,00 1 260,00 6 300,00 3,00 1 260,00 3 780,00 

3 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 5,00 900,00 4 500,00 5,00 1 260,00 6 300,00 6,00 1 260,00 7 560,00 

4 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 4,00 900,00 3 600,00             

5 5,00 336,00 1 680,00 5,00 672,00 3 360,00 3,00 840,00 2 520,00             

6 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 5,00 900,00 4 500,00 5,00 1 260,00 6 300,00 5,00 1 260,00 6 300,00 

7 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 5,00 900,00 4 500,00 5,00 1 260,00 6 300,00 8,00 1 260,00 10 080,00 

8 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 5,00 900,00 4 500,00 5,00 1 260,00 6 300,00 8,00 1 260,00 10 080,00 

9 5,00 324,00 1 620,00 5,00 648,00 3 240,00 5,00 810,00 4 050,00 5,00 1 134,00 5 670,00 6,00 1 134,00 6 804,00 

10 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 5,00 900,00 4 500,00 5,00 1 260,00 6 300,00 1,00 1 260,00 1 260,00 

11 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 5,00 900,00 4 500,00 5,00 1 260,00 6 300,00 1,00 1 260,00 1 260,00 

12 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 5,00 900,00 4 500,00 5,00 1 260,00 6 300,00 7,00 1 260,00 8 820,00 

13 4,00 264,00 1 056,00                         

14 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 4,00 900,00 3 600,00             

15 5,00 360,00 1 800,00 5,00 720,00 3 600,00 4,00 900,00 3 600,00             
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 من خالل (50)ن الغياب يؤثر في مقدار الدرجة فمثال المفردة رقم أ كذلك نيتبي  ( 38)من خالل الجدول رقم   
وسلم بمقدار  50منها بدرجات كاملة المقدرة بـ  50( سلم) 53ن يجمع من خاللها أستطاع إسنوات خبرة  05
 :في الطبيعي سوف يتحصل علىف درجات، 53

 0دج x 50% x 50  =00855 080555لكل درجة أي ( S.N.M.G)من  %50درجات بمقدار  50 -
 0جد x 50% x 50  =30655 080555لكل درجة أي ( S.N.M.G)من  %50درجات بمقدار  50 -
 دج x 50% x 53  =00755 080555لكل درجة أي ( S.N.M.G) من %50درجات بمقدار  53 -
 :ذلك على قيمة درجة السلم فتحصل هذا العامل على ما يليفأثر لديه يومين غياب هذا العامل كان  ن  أ إال  

- 080555 x 50%  =365 /35 يوم x 08 336=  يوم x 50  =00685 0دج 
- 080555 x 50%  =705/35  يومx 08  670= يوم x 50  =30365 0دج 
- 080555 x 50%  =055/35  يومx 08  805= يوم x 53  =00005 0دج    
ي والضريبة على الدخل جتماعات الضمان اإلقتطاعالعالوات الخاضعة والغير الخاضعة إلتم التأكد من  -ل

 :من خالل الجدول الموالي جمالياإل
 

ي والضريبة جتما ات الضمان اإلقتاا العالوات والتعويضات الخاضعة والغير الخاضعة إل (:93)الجدول رقم 
 جمالي لى الدخل اإل

 (I R G) قتاا الخاضعة إل (C N A S)ات قتاا الخاضعة إل العالوات والتعويضات

 X X عالوة الخبرة المهنية 

 X X عالوة المردود الفردي

 X X (IRAP)على النشاط المهنيتعويض الخطر 

 X X (I S P)عمل المنصب عالوة

 X X مكافأة الصندوق 

 X X عالوة الوظيفة 

 X X تعويض الضرر

 X X درجات السلم الترتيبي

  X (%12) المنطقة الجغرافية عالوة

 X  كل منحة األ

 X  منحة النقل 

 X  منحة نهاية الخدمة

   منحة المهمات والتنقالت

   منحة الوفاة
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منحة استعمال السيارة الخاصة ألغراض 
 مصلحة الديوان

  

   منحة الجرد

   منحة المرأة الماكثة بالبيت

   منحة التمدرس

   المنح العائلية

 0ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة من على وثائق إعتماًداالباحث  إعداد: المصدر
 

 0العينة المختارة مفرداتلكن لم تظهر في كشوف رواتب  الترقية يواندك بعض المنح يتم التعامل بها بهنا 
  ،جمالياإلي والضريبة على الدخل جتماعالضمان اإلة المتمثلة في جباريات اإلقتطاعالتأكد من اإلتم  -م

، حيث تحسب (73)ورقم  (72)رقم  ينحقبالمل دولينين من خالل الجختبار توضيح تنفيذ هذين اإلويمكن و 
ي يتم تخفيض جتماعالضمان اإل إقتطاع ، وبعدساس أجر المنصبأي على جتماعالضمان اإلات إقتطاع

جر القاعدي األمن  %00 التي تقدر بـالعالوات والتعويضات الغير خاضعة للضريبة كعالوة المنطقة الجغرافية 
 ،جمالياإلليه منحة السلة ومنحة األكل ليصبح المقدار الخاضع للضريبة على الدخل إالصافي، ثم يضاف 

   0خيرةجدول خاص يحدد هذه األتم التأكد من مقدارها من خالل ( IRG)بـ  وفيما يتعلق
يضاف للمقدار المتحصل  جماليي والضريبة على الدخل اإلجتماعات الضمان اإلإقتطاعمن  التأكدبعد  -ن

ض من خف  ، وي  منحة المهمات والتنقالت وغيرهاعليه المنح الغير خاضعة للضريبة كمنحة المرأة الماكثة بالبيت و 
يوضح الراتب ( 74)، والملحق رقم وغيرها في التعاضديات اإلشتراكخرى و ية األجتماعنفس المقدار الخدمات اإل

 0المدروسة لمفردات العينةالصافي المستحق 
تمت المقارنة بين الرواتب المستحقة والمبالغ المحررة في أوامر التحويل البنكية والبريدية لمفردات العينة،  -هـ
 0أوامر التحويل وتاريخ الفعلي للتحويل يوم واحد فقط إعدادن أن الفارق بين تاريخ بي  وت  
من تسليم كشوف األجور والرواتب لشهر ديسمبر لمفردات العينة المختارة وذلك من خالل سجل  التأكدتم  -و

 0  0503تسليم الكشوفات أرشيف شهر ديسمبر 
عامل  000ر د  وهذا راجع للعدد الموظفين الذي ق   ،م التسجيل المحاسبي لكل كشف راتب على حدىال يت   -ي

ه يتم التسجيل المحاسبي لألجور والرواتب ولواحقها الكلية لكل شهر والملحق ن  أ، إال 0503في شهر ديسمبر 
 0 0503يوضح التسجيل المحاسبي لشهر ديسمبر ( 75) رقم
 الترقية ديوانبولواحقها الرواتب واألجور  إعداد عمليةات إجراءر سي  لتأكد من ات المنفذة ختبار من خالل اإلو   

ات جراءسيرورة تنفيذ مراحل هذه العملية تتماشى كلية مع اإل ن أن  ، تبي  0503لشهر ديسمبر للسنة المالية 
 0مؤسسة محل الدراسةالموضوعة من قبل 
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 :لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاريب عية لنظام المعلومات المحاسبيةتقييم األنظمة الفر : رابعا

I- تقييم نظام الشراء : 
 :ما يلي أسئلة هذه القائمة حول محورتت: لنظام المشتريات ستقااءاإلقائمة  -1
 .ات خاصة بتنفيذ وظيفة الشراءإجراءالتأكد من وجود  -أ

 . كد من الشروط النوعية والكمية للمشتريات من خالل فواتير الشراءالتأ -ب

 .التأكد من كيفية تمام عملية الدفع ومتابعة التسجيل المحاسبي للمشتريات -ج

 . ات عمليات الشراءإجراء لالتأكد من التوثيق الكامل لك -د
 :في الجدول الموالي األسئلةوتمثلت     
 

 -نظام المشتريات – تقااءسقائمة اإل( 04)الجدول رقم 
 مالحظات ال نعم األسئلة الرقم

مشتريات مستقلة تتولى تلبية ( قسم)هل هناك مالحة  01
 X  الشراء لمختلف الدوائر والماالح االخرى؟

 

 لكن غير مستخدم  X هل يوجد سجل خاص بالمشتريات المستلمة؟ 40

ص ة شخُماادقعلى  بناًءاطلبيات شراء  إعدادهل يتم  03
  X ل؟ومسؤ 

من طرف رئيس مالحة الوسائل  ُيعد  
من طرف المدير العام  ُياادقالعامة، و 

 .الترقيةلديوان 

 مادًياها إستعمالويراقب  مسبًقا ترقيًماهل الطلبيات مرقمة  00
 (45الملحق رقم )  X ؟رقمًياو 

ا معي نا هل تخضع عملية الشراء التى تتعدى مبالغها حدً  05
 X  أحسنهم؟  ختيارالموردين إللى مقارنة عروض مختلف إ

 إعالندائما عند بداية السنة عن طريق 
للمرسوم  وفًقاات الشراء إجراءتتم  إستشارة
 /21/42في  مؤرخ 03-20 الرئاسي
 . الخاص بتنظيم الافقات العمومية 0420

06 
هل يقوم أشخاص مستقلون عن مالحة الشراء بمراقبة 

اللوازم المشتراة المدفوعة عن المواد و  سعاردورية لأل
 السوق؟ أسعارليست أغلى من  سعاروالتأكد من أن تلك األ

X  
 

لة بواسطة وثائق ويتم هل يتم تدعيم المشتريات المسج   07
طلب شراء، فواتير شراء، واوالت   X ة عليها من طرف جهات معنية؟ُماادقالموافقة وال

 الخ...إستالم

  X ؟ستالمة عن موعد اإلهل يتم متابعة أوامر الشراء المتأخر  01
تحدد فترة السماح بالتأخير في دفتر 

 70 الترقية ديوانقدر عادة في الشروط وتُ 
 (يامأ 3)ساعة 

 .ستالمقسم التخزين هو الذي يقوم باإل X  مستقلة؟ ستالملإل( قسم)هل هناك مالحة  09
ويمضى من طرف أمين المخزن ورئيس   Xلكل إدخال، وهل هى ممضاة  ستالموال اإل ُيعد  هل  24
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 رئيس مالحة الوسائل العامة ؟مسبًقا ترقيًماومؤرخة ومرقمة 
   X ؟ ستالمهل يحتفظ قسم التخزين بنسخة من وال اإل 12

 ستقبالمعلومات تدل على اإل ستالمهل يظهر على وال اإل 20
  X  الجزئي للطلبية؟

من طرف  الال زمة ستالمهل ترسل كل نسخ واوالت اإل 23
   X لى االقسام والماالح المعنية؟إزن أمين المخ

هل يتم تدقيق شكل الفاتورة من الناحتين الشكلية  20
  X ا؟ومطابقتها للموافات المتعارف عليها قانونً 

 مالحة الوسائل العامة -
 مالحة المحاسبة  -

للشروط المحددة في  وفًقاويجب أن تكون 
المؤرخ  061-45المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد شروط  0445-20-24في 
تحرير الفاتورة وسند التحويل ووال 

 .ة وكيفيات ذلكجماليالتسليم والفاتورة اإل
 ليس كل الفواتير  X  ع عملية الدفع؟هل تتضمن الفواتير مرج   25

سلم الفواتير بمجرد واولها الى قسم التخزين والى هل تُ  26
 م بالشراء من قبل الشخص القائ  X األشخاص المكلفين بدفعها؟

هل هناك متابعة مستمرة لدورة الموردين من خالل  27
   X الخ؟...ت المساعدة، التسديد، التسويةيومًياالتسجيل فى ال

هل تقارن كشوف الحسابات المرسلة من قبل الموردين  21
   X بالمستندات المبررة أو الحسابات الفردية لهم؟

29 
على علم بها  مشترياتهل كل العمليات المتعلقة بال

بمالحة المحاسبة فور حدوثها ليتمكن من عملية 
 التسجيل المحاسبي؟

 X  شهرًيايتم تسجيلها  

ة فجائي على فترات من طرف المدقق ُماادقهل يقدم طلب  04
  X  ؟آخرينالداخلي أو مسؤوليين 

كل المستندات المحاسبية وقت حدوث  إعدادهل يتم  02
   X العملية المالية؟

هل يتم التسجيل المحاسبي مباشرة بعد حدوث عملية  00
لى إيتم التسجيل المحاسبي بواول الوثائق   X لى المخزن؟إالشراء ودخول المستلزمات 

 .مالحة المحاسبة اخر كل شهر

03 
يومية المشتريات بشكل محايد وتتبع  إعدادهل يتم 

 وبطاقات المخزون والقوائم المالية ستاذالعمليات بدفتر األ
 .النهائية

X  
 

  .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةمن على معلومات  عتمادالباحث باإل إعدادمن   :المادر
من طرف رئيس مصلحة الوسائل العامة  نظام المشترياتر بسي   خاصةال األسئلةعلى قائمة  جابةتمت اإل  

 .المحاسبة ومصلحة( أمين الصندوق)مصلحة المالية  ،وموظفي أقسامها
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عتماد االمتعلقة بنظام المشتريات، و  ستقصاءاإلالتي تضمنتها قائمة  األسئلة إجاباتعلى  ابناء   :التقييم -2 على  ا 
لمشتريات وخريطة تدفق المعلومات ات اإجراءتحصل عليها من خالل الوصف الكتابي لمختلف الم   المعلومات

 :هذا النظام من خالل النقاط التاليةتقييم  من الباحثن تمك  ، الترقية ديوانبهذا النظام ل
 :تتمثل فيما يلي: نقاط القوة -أ
لكل الدوائر، ( ات السنويةحتياجتحديد اإل)من خالل  مسبق االكميات المشتراة من المستلزمات تكون محددة  *

 . عليها م صادقالمصالح واألقسام ال
من أجل توفير دقيق ا و  سليم ا هم كانإختيار  تأكد أنللالموردين، تمر بعدة مراحل  ختيارإلة فع الات إجراءوجود  *

 .أحسن جودةبلسعر المناسب و با الكميات المطلوبة
 .إلى هذا اإللغاء شارةطلبيات الشراء تحترم مبدأ الترقيم التتابعي، وكل وثيقة ملغاة يتم اإل أوامر *
الموافقة  مع( الخ...إستالماء، وصوالت شراء، فواتير شر  أوامر)م تدعيم المشتريات المسجلة بواسطة وثائق يت   *
 ة عليها من طرف جهات معنيةم صادقوال
 (.ةم صادقال)ها إعتمادطلبات الشراء ووظيفة من يقوم ب إعدادوجود فصل مالئم بين من يقوم ب *
 نأيتم تدقيق شكل الفاتورة من الناحتين الشكلية ومطابقتها للموصفات المتعارف عليها قانونا، حيث يجب  *

الذي يحدد  1550-01-05المؤرخ في  864-50للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم  وفق اة عد  تكون م  
 .ة وكيفيات ذلكجماليشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة اإل

الكميات المدخلة هي ، بعد التأكد من أن مسبق ا ترقيم اممضي ومؤرخ ومرقم  إدخاللكل  ستالموصل اإل ي عد   *
 .نفسها الظاهرة على الفاتورة

 .الوثائق يكون في وقت حدوث العملية أو بعد وقوعها بزمن قليل إعداد *

 :تتمثل في اآلتى: نقاط الضعف -ب
 .بعملية الشراءالقيام  همكنموظف من مصلحة الوسائل العامة ي   أي  فعدم وجود قسم مستقل للشراء،  *
عليها في لوحات  عالنيتم اإل( و محدودةأمفتوحة ) ستشارةإل وفق اتتم ن عملية الشراء أإلى  شارةسبقت اإل *
ات إجراء وإلتمام، مديرية التجارة، غرفة التجارة والصناعة، ومنظمة أرباب العمل، الترقية ديوانات بعالناإل

الشرط فيلجأ  لكن في بعض الحاالت ال يتوفر هذا ،عروض على األقل 50من توفر  بد   الموردين ال إختيار
 ختيارعملية اإل وتتم ،عروضهم لتقديمموردين والتوجه لهم  50تحديد ثانية أو  إستشارة إعالنلى إ الترقية ديوان
ؤخر من عملية الشراء وبالتالي تعطيل مهام هذا األمر قد ي  فا، المذكور آنف   12-21للمرسوم الرئاسي  وفق ا

 .  الدوائر، المصالح واألقسام
 .وهذا يدل على تداخل وعدم الفصل الجيد للمهام في هذا النظام ستالمالمسؤول عن اإلقسم التخزين هو  *
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 (.فارغ)وجود سجل خاص بالمشتريات المستلمة مختوم من المحكمة لكنه غير مستخدم  *
ألنه عنصر من البيانات التي  إجباريهذا المرجع فعملية الدفع، ( طريقة)أغلبية الفواتير ال تتضمن مرجع  *
 .اليه سابق  إالمشار  864-50من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة رقم  تنصما لق بالمورد حسب تتع
وجود كل الوثائق المتعلقة بالعملية وذلك بعد مراقبتها والتأكد من من خالل ن عملية التسجيل المحاسبي تتم إ *

هاية كل شهر عندما تتحصل مصلحة ن هذا التسجيل ال يتم فور حدوث العملية المالية، بل في نأصحتها، إال 
 .المحاسبة على هذه الوثائق من طرف المصلحة المالية

، وهذا دليل على آخرينين من طرف المدقق الداخلي أو مسؤول ة فجائي على فتراتم صادققدم طلب ال ي   *
 .بهذا النظامضعف الرقابة والتدقيق 

II-  المبيعاتتقييم نظام:  
 :ما يلي تتمحور أسئلة هذه القائمة حول: المبيعات لنظام ستقااءاإلقائمة  -1
 .ات خاصة بتنفيذ وظيفة البيع والكراءإجراءالتأكد من وجود  -أ

 . التأكد من الشروط النوعية والكمية للمبيعات من خالل فواتير البيع -ب

 .تايجار متابعة عملية التحصيل من الزبائن والتأكد من التسجيل المحاسبي للمبيعات واإل -ج

 . بيعات عمليات الإجراءالتأكد من التوثيق الكامل لكامل  -د
ناتج من بيع السكنات  الترقية ديوانن رقم أعمال أ شارةمن اإل جاباتها ال بد  إقبل التطرق لألسئلة وتحليل   

يجارالترقوية والترقوية المدعمة و   :في الجدول الموالي األسئلةة، وتمثلت يجتماعالسكنات اإل ا 
 

 -نظام المبيعات - إستقااءقائمة ( 02)الجدول رقم 
 مالحظات ال نعم  األسئلة  الرقم

المالحة التجارية التابعة   X خاص بالمبيعات؟( قسم)هل هناك مالحة  01
 لدائرة الترقية العقارية والعقار

  X ات؟يجار خاص باإل( قسم)هل هناك مالحة  40
التابع لدائرة  يجارقسم اإل

ة التسيير العقاري وايان
 الحضيرة 

تتعلق بتحديد  الترقية ديوان إدارةهل هناك سياسات معتمدة من مجلس  43
  X ؟يجاروالحاص وشروط البيع واإل سعاراأل

 وفًقاهذه السياسات محددة 
للقوانين ومراسيم رئاسية 

 اليها شارةوتنفيذية تمت اإل

40 
المعدة من المالحتين مرقمة  يجارهل فواتير البيع وواوالت اإل

 ومسجلة؟ مسبًقا اترقيمً 
 

X  
 ( 00الملحق رقم )
 ( 05الملحق رقم )

 رئيس المالحة التجارية -  Xبدقة من طرف شخص  يجارهل يتم مراجعة فواتير البيع وواوالت اإل 45
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 . ورؤساء الوكاالت - قبل منحها للعمالء؟ سعارها من حيث الشروط واألعد  أخر غير مُ 

من طرف  يجارالبيع وواوالت اإل ة على الفواتيرُماادقهل يتم ال 46
 ؟معي نمسؤول 

X  
من طرف رئيس دائرة  -

 .الترقية العقارية والعقار
 .ورؤساء الوكاالت -

 سعر البيع تقديري X  هل يعتبر سعر البيع نهائي؟ 47

  X .هل تتم المتابعة المستمرة للعمالء المتعاقدين 41

كل عميل لديه ملفه الخاص، 
بعة من الى المتا ضافةباإل

خالل جداول متابعة عمليات 
 البيع 

 X  هل هناك برنامج آلي خاص بتسيير ومتابعة عمليات البيع؟ 49
يتم المتابعة عن طريق جداول 

ها بواسطة برنامج إعداديتم 
EXEL 

   X ؟يجارهل هناك برنامج آلي خاص بتسيير ومتابعة عمليات اإل 24

22 
لية االعالم اآللي أو مالحة هل البرنامج متال بشبكة داخلية مع خ

 المحاسبة
 X 

 

20 
هل يسمح بتمديد تاريخ استحقاق بعض الحقوق لدى العمالء ومن 

 ة عليه؟ُماادقالقرار وال إتخاذالمسؤول ب
X  

 

23 
يتم تسجيلها  يجارالبيع أو اإل أقساطعمليات تسديد هل الفواتير أو 

 تخضع لمراجعة وتسجيل محاسبي فوري؟
 X 

محاسبي للفواتير أو التسجيل ال
يتم بواول  قساطسداد األ

الوثائق الى مالحة المحاسبة 
 .خر كل شهرآفي 

 X  هل هناك حساب مفال لكل عميل؟ 20

بالنسبة للبيع يتم تفايل  -
 .باألحياءالعمالء 

يتم  يجارما في حالة اإلأ -
تفايل حسابات العمالء من 
خالل الوكاالت التسع التي 

 . يتبع لها كل عميل

25 
بافة منتظمة ميزان مراجعة العمالء ويفحص من طرف  ُيعد  هل 

 مسؤول؟
X  

من طرف مالحة  ُيعد   -
 المحاسبة 

رئيس دائرة المالية  -
 والمحاسبة

سم، اإل: هل الشيكات التى يقدمها العمالء تخضع للرقابة وتتطابق 26
 الخ؟....التوقيع، التاريخ

X   ال يتم التعامل بالشيكات 

ات إجراءيتم التحقق من مالئمة العمالء قبل التعاقد معهم من هل  27
 ؟ الترقية ديوان

 X  
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21 
ات والتحايالت يجار تقرير ملخص عن المبيعات واإل إعدادهل يتم 

 والبنود المتعلقة بهما؟
X  

 

  X ات للعمالء فى حال التأخر فى التسديد؟إشعار  إرسالهل يتم  29

 إرسالبالنسبة للبيع يتم  -
 إعالنثم  إعذارم ث إستدعاء

عن اقااء المدة ما بين كل 
 .ايام 41منها 

ين ثم إعذار  يجارما اإلأ -
احالها للمحضر القضائي 

 يوم بين كل منها 25المدة 

04 
تستعمل مؤونات  الترقية ديوانهل توجد سياسة معدة من طرف 

لتحويل الحقوق المشكوك فيها واعبة التحايل الى الديون 
 المعدومة؟

X  
 

02 
ة فجائي على فترات من طرف المدقق الداخلي ُماادقم طلب هل يقد

 ؟آخرينأو مسؤوليين 
 X 

 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعلى معلومات من  عتمادالباحث باإل إعدادمن   :المادر
 
دائرة  ،قارية والعقارالع الترقية من طرف موظفي دائرة بنظام المبيعات خاصةال األسئلةعلى قائمة  جابةتمت اإل  

 (.المحاسب)، مصلحة المحاسبة (أمين الصندوق)التسيير العقاري وصيانة الحضيرة، مصلحة المالية 
عتماد او ، المتعلقة بنظام المبيعات ستقصاءاإلقائمة  التي تضمنتها األسئلة إجاباتعلى  بناء ا :التقييم -2 على  ا 

ن الباحث من تمك   ،الترقية ديوانبالبيع  اتإجراءمختلف ل ابيمن خالل الوصف الكتالمحصل عليها  المعلومات
 :تقييم هذا النظام من خالل النقاط التالية

 :تتمثل فيما يلي: نقاط القوة -أ
بيع السكنات ذات الطابع التساهمي والترقوي والمحالت وظيفتها ( المصلحة التجارية)وجود مصلحة مستقلة  *

 . سديدالتجارية الترقوية ومتابعة عمليات الت
ا ومتابعة والمحالت التابعة له   يجتماعكراء السكنات ذات الطابع اإلوظيفتها  يجاروجود مصلحة مستقلة باإل *

فهي من مهام  ية والمحالت التجاريةجتماعالسكنات اإل إيجارمتابعة عمليات تسديد الملفات والعقود المبرمة، أما 
 .الوكاالت التسع الموجودة عبر تراب الوالية

السكنات  إيجارتسيير ومتابعة عمليات وظيفتها هناك فصل تام بين مهام الدائرتين، فدائرة التسيير العقاري  *
تسيير ومتابعة عمليات بيع السكنات مهمتها ما دائرة الترقية العقارية أا، ة والمحالت التجارية التابعة له  يجتماعاإل

 .   التساهمية والترقوية والمحالت التجارية
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 الترقية ديوانلغى َأ ،لحسابات البنكية للعمالءكافية لعدم وجود أرصدة فادي مشكلة عدم التسديد بسبب للت *
 .هذهوسيلة الدفع ل هإستعمال بسببللعديد من الخسائر  لتعرضه بالشيكات التعامل

 الشروط حيث من هاعد  م   غير خرآ شخص طرف من بدقة يجاراإل ووصوالت البيع فواتير تدقيق يتم *
 .ة عليهام صادقوال للعمالء منحها قبل ارسعواأل
 موالألا عدد ممكن من أكبر وهذا من أجل تحصيل ،العمالء لدى الحقوق بعض إستحقاق تاريخ بتمديد سمحي   *

 العقارية الترقية دائرة رئيس عليه ةم صادقوال القرار إتخاذ على والمسؤول قصيرة،التمديد لفترات  هذا ويكون
 .يجارالتسيير العقاري وصيانة الحضيرة في حالة اإل دائرة رئيسيع، و في حالة الب والعقار

المستأجرين من خالل بطاقات تحتوي على كل المعلومات التفصيلية  ومتابعة بتسيير خاص ليآ برنامجوجود  *
 (. رهاالحالة الشخصية، العائلية، نوع السكن، الطابق، المبالغ المسددة والمبالغ المنتظر تسديدها وغي)حولهم 

لى إ ضافةبهما، باإل المتعلقة والتحصيالت المبيعاتو  اتيجار اإل عنأشهر  50مفصلة كل  ريراتق إعداد يتم *
 . ميزانية لكل المصاريف واإليرادات التي تخص الدائرتين إعداد

لية رئيس دائرة الما طرف من فحصوي   من طرف مصلحة المحاسبة العمالء مراجعة ميزان منتظمة بصفة ي عد   *
 .والمحاسبة

 :تتمثل في اآلتى: نقاط الضعف -ب
خاصة في حالة السكنات ذات الطابع الترقوي، وهذا ما  معهم التعاقد قبل العمالء مالئمة من التحقق يتمال  *

  . دعملية السداحيان التأخير في يتسبب في بعض األ
بالرغم من وجود عدد كبير من  ،ديداتالخاصة بالتس عملياتال ومتابعة بتسيير خاص ليآ برنامجعدم وجود  *

 .العمالء
م نقل البيانات من عدم وجود شبكة داخلية لإلعالم اآللي بين الدوائر والمصالح لنقل المعلومات، حيث يت   *

  . المعلومات في الوقت المناسب إنتقالهذا ما يؤخر ، و دخالخالل وسائط اإل
وذلك بعد  قساطبعملية تسديد األ المتعلقة الوثائق ير وكلبوجود الفواتتم ن عملية التسجيل المحاسبي تإ *

فور حدوث العملية المالية، بل في نهاية كل شهر عندما  يتم ال التسجيلن هذا أ ، إالمراقبتها والتأكد من صحتها
 .من طرف المصلحة المالية والمستندات تتحصل مصلحة المحاسبة على هذه الوثائق

، وهذا دليل على آخرين مسؤوليين أو الداخلي المدقق طرف من فترات على ئيفجا ةم صادق طلب قدمي   ال *
 .بهذا النظامضعف الرقابة والتدقيق الداخلي 
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III-  األجور والرواتبتقييم نظام:  
 :ما يلي حولالقائمة  هذه أسئلة تتمحور: األجور والرواتبلنظام  ستقااءقائمة اإل -1

 .الرواتب ولواحقها إعداد وظيفة تنفيذب خاصة اتإجراء وجود من التأكد -أ

 .المحاسبي لها التأكد من عملية تسديد وتحويل الرواتب ولواحقها والتسجيل -ب
عدادات عملية تحضير و إجراءالتأكد من التوثيق الكامل لكامل  -ج  . االجور ا 

 :في الجدول الموالي األسئلةوتمثلت     
 

 -والرواتب جوراألنظام  – إستقااءقائمة ( 00)الجدول رقم 
 مالحظات ال نعم  األسئلة  الرقم

42 
ات مكتوبة تتعلق حول كيفية تحضير إجراءهل هناك 

عدادو   األجور والرواتب وكشوفها ولواحقها؟  ا 
X   

   X هل توجد الئحة ثابتة تحدد األجور، المرتبات والعالوات؟ 40

43 
ا لم   وفًقاالخدمة أو فال الموظفين  إنهاءهل تتم عملية 

 ورد في اللوائح وقانون العمل المعمول به؟
X   

00 
ا خااة بالمستخدمين له  ( قسم)هل هناك مالحة 

 المعلومات الكاملة والسارية المفعول حول المستخدمين؟
X   

45 
بالمستندات والوثائق الخااة بالموظفين  حتفاظهل يتم اإل

 ورواتبهم وأجورهم؟
X   

46 
حالة المالية لكل موظف بطاقات ال الترقية ديوانمسك يهل 

 عتمادن فيها جميع البيانات الضرورية والتى يتم اإلدو  يُ 
 ؟األجور إعدادعليها فى 

X   

47 
أو تغيير  األجورفى قائمة  أشخاصسماء أ إضافةهل 

عليها من  ُياادقو  مسبًقاالفردية تخضع لرقابة  األجور
 ؟األجور قسمل ومستقل عن وطرف شخص مسؤ 

X  

 :يكون عن طريق سم شخصإ إضافة
 .عقد التوظيف -
عليها من طرف رئيس  ُماادقمقررة  -

دائرة الموارد البشرية والوسائل العامة 
 .والمدير العام

 X  ليا؟آنارافهم ا  هل يتم تسجيل وقت حضور العاملين و  41
في القوائم  مضاءيدويا عن طريق اإل

قسم )الخااة بالغيابات والحضور 
 (.المستخدمين

والرواتب وكشوفها من طرف  األجور إعدادعملية  هل تتم 49
 أكثر من موظف؟

X  
 مسؤول مالحة األجور

 ( 40)وموظفيين 

24 
ل مستقل من قسم وهل تخضع قبل ارفها الى موافقة مسؤ 

 ؟األجور
X  رئيس دائرة الموارد البشرية والوسائل العامة 
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22 
هل يتم تدقيق كشوف األجور والرواتب الموافق عليها 

ابقتها مع سجل الحضور والغياب واإلجازات من قبل ومط
 قبل سدادها؟ األجور قسممستقل عن  شخص

X  
 .رئيس مالحة الموارد البشرية -
 مالحة المحاسبة  -

20 
شخص خالف  األجور طلب تسديدهل الشخص الذى يقوم ب

 كشوفها؟ إعدادالذين شاركوا فى 
X  

عليه  ُياادقيحرره مسؤول قسم األجور و 
 دائرة الموارد البشرية والوسائل العامة رئيس

23 
من طرف شخص  جورألل الدفع أمرة على ُماادقهل يتم ال

 ل؟ومسؤ 
X  

عليه كل  ُياادقمين الاندوق و أيحرره 
من رئيس دائرة المحاسبة والمالية والمدير 

 .العام

 X   ؟األجورهل يوجد حساب بالبنك خاص ب 20
بات الى حسا بأمر دفع األجور ارفيتم 

و أسواء البنكية لموظفين الشخاية ا
 .البريدية

25 
 األجورهل يتم تغيير األشخاص الذين يوزعون كشوف 

 ا؟حيانً أالفردية 
 X  

26 
 للموظفين ضافيةوات والمزايا اإلهل يتم منح جميع العال 

 ؟دارةبموافقة اإلوكذا الخاومات على األجور والرواتب 
X  

 ادقُمايكون ذلك عن طريق مقررة  -
عليها من طرف رئيس دائرة الموارد البشرية 

 .  والوسائل العامة والمدير العام

27 
ا لتحديد كافيً  هل توجد قائمة حسابات مفالة تفايالً 

، العالوات، اتقتطاعاإل) ألجورلالتوزيع المحاسبى 
 ؟...(شتراكاتاإل

X   يطلق عليها(RECAP) 

11 
ن طرف المدقق على فترات م فجائية ُماادقهل يقدم طلب 

 ؟آخرينليين و و مسؤ أ ياخلدال
 X  

   X ؟(الكمبيوتر)األجور والرواتب وكشوفها آليا  إعدادهل يتم  29

04 
لى البرنامج الخاص باألجور عن طريق إهل يتم الدخول 

 رقم سري؟
X  

كل موظف في مالحة األجور له رقم سري 
 (المستخدم)

02 
 مختلفة ت التشغيلهل يعمل هذا البرنامج على جميع بيئا

  windows, xp, vista,...etc.))؟ 
X   

00 
هل البرنامج يقوم بتحديد االحيات كل مستخدم في إدخال 

 يها؟عل واإلطالعالمعلومات 
 X لكن يحدد كل مستخدم قد قام باإلدخال . 

  X  ؟اتهل يحتوي هذا البرنامج على عدة لغ 03

00 
لمستخدم يساعد ا (aide) مساعدهل يتضمن هذا البرنامج 

 ؟طرق العمل على البرنامجحول إرشادات  من خالل
X   

00 
هل يجري تدريب مسبق لألشخاص الذين سيستعملون 

 برامج حديثة لإلعالم االلي؟
 X  
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  X ؟تعديل المعلوماتو  بتغيير هل يسمح البرنامج 05
ويمكن معرفة من قائم بالتعديل والتاريخ 

 . والزمن

06 
المعلومات المحذوفة عن طريق  رجاعإست إمكانيةفي 
 ؟الخطأ

X   

   X األجور بالتوقيت الجزئي؟  إعدادهل يستطيع هذا البرنامج  07

  X  باألجور والرواتب؟التقارير الخااة  إعداد إمكانيةهل هناك  01

09 
ترجمة المعلومات أو اإلحاائيات إلى  إمكانيةهل هناك 

 ؟رسومات بيانية
 X  

34 
لحماية البرنامج من الفيروسات أو  كانيةإمهل هناك 
 ؟االختراقات

X  
 إتاالالى ذلك عدم وجود شبكة  ضافةباإل

داخلية والجهاز المركب عليه البرنامج غير 
 . متال بشبكة االنترنت

32 
ث البرنامج في حالة تطلب األمر ومراقبته يتحدهل يتم 

 ؟على الدوام
X   

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعلى معلومات من  دعتماالباحث باإل إعدادمن   :المادر
 
من طرف موظفي مصلحة الموارد البشرية  والرواتب جورلأل بنظام خاصةال األسئلةقائمة على  جابةتمت اإل  

 .  بقسميها األجور والمستخدمين، مصلحة المالية، مصلحة المحاسبة

، المتعلقة بنظام األجور والرواتب ستقصاءقائمة اإل التي تضمنتها ةاألسئل إجاباتعلى  بناء ا :التقييم -2
عتماد او  عدادتحضير و  اتإجراءمختلف ل من خالل الوصف الكتابيالمحصل عليها  على المعلومات ا  األجور  ا 

 :ن الباحث من تقييم هذا النظام من خالل النقاط التاليةتمك  ، الترقية ديوانب ولواحقها والرواتب

 :تتمثل فيما يلي :نقاط القوة -أ

سهل مما ي   اجيد   ترقيم ا برز المسؤوليات وهي مرقمةستندات داخلية كافية تغطي العمليات المنجزة، وت  وجود م   *
 .عها وتدقيقهاعملية تتب  

ة، يجتماعيهتم بمتابعة وتسيير الموظفين سواء من الناحية المالية أو اإل( قسم المستخدمين)وجود قسم مستقل  *
 . لى وجود برنامج حاسوبي لتسيير الموظفينإ ضافةباإل

سنة  ةبرمالمجماعية تفاقية الإلل ضافةباإل ،(األجورشبكة ) المرتباتو  األجور تحددمكتوبة  الئحة دو وج *
– من خالل مفتشيه العمل ومسجلة بالمحكمة الترقية نيو واوالنقابة الوطنية لد الترقية ديوان إدارةبين  1002

 .عقوبات وغيرهاجازات إما يتعلق باألجور ولواحقها من منح وعالوات  التي توضح كل -المشار اليها سابقا
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رش  ادات، (RECAP) اكافي    د قائم  ة حس  ابات مفص  لة تفص  يال  و وج   * للروات  ب  يوافي  ة لتحدي  د التوزي  ع المحاس  ب وا 
 .ات من األجورقتطاعالمتعلقة باإل المطلوبات ولضبط األجورو 
الم  وارد البش رية بجمي  ع مص الحها وأقس  امها  إدارةل  وحظ لك ل عام  ل ف ي واس  ع للتكنولوجي ا اآللي  ة بحي ث  إس تخدام *

 .جهاز كمبيوتر خاص به
ين ع د  ، وقي ام موظ ف آخ ر خ الف الم  موظ ف م ن أكث ر ط رف م نت تم  وكش وفها والروات ب األج ور إع داد عملية *

 إتخ اذي ث ال ي تم ح فع  البعملية تدقيق تلك العمليات بما هو مس جل ف ي الس جالت، وه ذا ي دل عل ى ض بط داخل ي 
 .ة عليه من طرف مسؤولين مكلفين بذلكم صادقعلى الموافقة وال بناء اعمل ما إال  إعتمادقرارات أو 

حي ث ي  تم  األج ورالتوثي ق الجي د لك  ل العملي ات الت ي تج  ري ف ي مص لحة الم  وارد البش رية بقس ميها المس  تخدمين و  *
  .وأكثر من ذلك الترقية ديوانخدمتهم في  إنتهاء حتىبالوثائق والمستندات الخاصة بالموظفين  حتفاظاإل
 1022 س نة بداي ة ف ي قتنائ هإ ت م ح ديث( PC Paie) وكش وفها والروات ب األج ور ع دادإل خ اص برن امج وج ود *

 الخص   ائص م   ن العدي   د البرن   امج ه  ذا يمل   ك حي   ث ،(D.L.G)التس   يير ب   رامج تط  وير مؤسس   ة ط   رف م   ن مص  نع
 الجزئ   ي، بالتوقي   ت األج   ور إع   داد مختلف   ة، تش   غيل بيئ   ات عل   ى م   لالع إمكاني   ة س   ري، رق   م طري   ق ع   ن ال   دخول)

 لمخرجات ه أكث ر مص داقية تم نح كله ا المزاي ا فهذه ،(لخإ...الخطأ طريق عن المحذوفة المعلومات إسترجاع إمكانية
 .المناسب الوقت وفي الضرورية المعلومات توفير على يساعدها كما
 .ذا تطلب األمر ومراقبته على الدوامإج الخاص باألجور البرنام (mise à jour)ث يتحد إمكانية *
 :تتمثل فيما يلي: نقاط الضعف -ب
 .ا وهذا ما يسمح ببعض التجاوزات وقلة المراقبةا وليس آلي  يتم يدوي   نصرافهما  و  العاملين حضور وقت تسجيل *
عطل سير العمل وهذا ما ي   لياآل لإلعالم حديثة برامج سيستعملون الذين شخاصلأل سبقم   تدريب يجريال  *

 .وأداء المهام في الوقت المناسب والمطلوب
، وهذا دليل ضعف آخرين مسؤوليين أو الداخلي المدقق طرف من فترات على فجائي ةم صادق طلب قدمي   ال *

 . الترقية ديوانالرقابة ب
 إليصال اكثير   قالور  على عتمدي الترقية ديوان فمازال اآللي، اإلعالم لنظام داخلية إتصال شبكة عدم وجود *

 ضافيةات والمزايا اإلقتطاعالمتعلقة باإل التعليمات القرارات، ،كالكشوفات الفردية لألجور والمرتبات المعلومات
 .وغيرها

 :ذكراآللي لألجور المستعمل ي اإلعالم ى برنامجمن نقاط الضعف المالحظة عل *
 . عليها طالعواإل معلوماتال إدخال في مستخدم كل صالحيات بتحديد يقومال  البرنامج -
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 .بيانية رسومات إلى اإلحصائيات أو المعلومات ترجمة إمكانيةعدم  -
 .والرواتب األجورب الخاصة التقارير إعداد البرنامج من إمكانيةعدم  -

IV-  تثبيتاتلاتقييم نظام:  
 :ما يلي حولالقائمة  هذه أسئلة تتمحور: تثبيتاتلنظام ال ستقااءقائمة اإل -1

 .شراء التثبيتات وظيفة بتنفيذ خاصة اتإجراء وجود من التأكد -أ

 . للمشتريات من خالل فواتير شراء التثبيتات الشروط النوعية والكمية من التأكد -ب

 .المحاسبي للحيازة التثبيتات كيفية تمام عملية الدفع ومتابعة التسجيل من التأكد -ج
 :في الجدول الموالي األسئلةوتمثلت    
 

 -التثبيتات نظام - إستقااءقائمة ( 03)جدول رقم ال
 مالحظات ال نعم  األسئلة  الرقم
  X  التثبيتات؟اص بمستقل خ( قسم) هل هناك مالحة 01
  X  ؟التقديرية بالموازنات خااة مالحة هل هناك 40

03 
ة شخص ُماادقعلى  بناًءا تثبيتات طلبيات شراء إعدادهل يتم 

 ل؟ومسؤ 
X  

رف رئيس مالحة من ط ُيعد  
من  ُياادقالوسائل العامة، و 
 .الترقيةلديوان طرف المدير العام 

   X ؟رقمًياو  مادًياها إستعمالويراقب  مسبًقا ترقيًماهل الطلبيات مرقمة  00

05 
ا الى مقارنة معي نا هل تخضع عملية الشراء التى تتعدى مبالغها حدً 

 أحسنهم؟  ختيارعروض مختلف الموردين إل
 X 

د بداية السنة عن طريق دائما عن
ات إجراءتتم  إستشارة إعالن

 الرئاسي للمرسوم وفًقاالشراء 
 في مؤرخ 20-03
 بتنظيم الخاص 21/42/0420

 . العمومية الافقات
 دارةعليها مجلس اإل ُياادق  X قتنائها؟إموازنة تقديرية سنوية للتثبيتات المحتمل  إعدادهل يتم  46

 مالحة الوسائل العامة -  X الغ التثبيتات مع الموازنة التقديرية لها؟هل يتم مقارنة تحركات مب 47
 مالحة المحاسبة -

 
 

41 
 

قاد الموافقة من طرف  الترقية ديوانريقة عمل متبعة فى هل هناك ط
 :أشخاص أو مجالس على

 الحاول على تثبيتات جديدة  -
 اتتالتنازل على التثبي -

X  

 
 إستشارةمن خالل  قتناءاإل -

المالحق )أو محدودة مفتوحة 
 ((40)ورقم( 43)رقم
عن طريق محضر لجنة  -

عليه من طرف  ُماادقاالتالف 
 دارةمجلس اإل
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49 
جراءو هل يتم مطابقة    وما( الكمية/التقنية)تقارب للتثبيتات المقتاة  ا 

قبل عملية  ستالمالت اإلو هو مسجل فى الفواتير وأوامر الشراء ووا
 الدفع؟

X  
 .ستالمقسم اإل -
 .مالحة الوسائل العامة -

  X هل يتم منح الترخيص المالى بالنسبة لحيازة التثبيتات؟ 24
رئيس دائرة المالية والمحاسبة 

 والمدير العام

22 
الترتيب الزمنى لفواتير حيازة  إحترامهل يتم التسجيل المحاسبى ب

 التثبيتات؟
 X  

   X ؟فورًاهل توزع نسخ الفواتير على مختلف الماالح المعنية  20

  X دائما؟ فورًاهل عملية الدفع عند حيازة التثبيتات يكون  23
 شيك -
 تحويل للحساب -

20 
عد فى أمقارنة على ما  التجاوزاتة على ُماادقهل يتم الموافقة وال
 الموازنة التقديرية؟

X  

بحضور اعضاء  إجتماعيتم عقد 
وذلك من اجل  دارةمجلس اإل

ة ُماادقلات وانحرافدراسة هذه اإل 
 .ضافيةعلى الموازنة اإل

25 
هل يتم حفظ الملفات والفواتير الخااة بالتثبيتات؟ وهل هناك سجالت 

 لكل تثبيت؟ تفايلية
X   

   X هل يتم ترقم وتعلم التثبيتات؟ 26

27 
هل هناك أشخاص فى دائرة المحاسبة والمالية مكلفون بالمتابعة 

 المحاسبية للتثبيتات؟
 X  المحاسب فقط 

21 
عن كل  عالنباإلتهم التثبيتات مطالبون ز هل المسؤولين أو الذين بحو 

وهل يتم تسوية ( الخ...االقفال ،البيع ،المكان)تغيير يتعلق بالتثبيتات 
 هذه التغيرات فى سجالت؟

 X  

29 
حسب الملفات والسجالت  مادًياا هل يتم جرد التثبيتات دوريً 

 التفايلية؟
X  

 سنوًيايتم  الجرد -
 

04 
هل المبانى والتجهيزات غير المستعملة تخضع الى المراقبة المادية 

 وفى الحسابات كذلك؟
X   

02 
ستثمار وما هو إات دقيقة مكتوبة تفرق بين ما هو إجراءهل هناك 

 ؟واإلاالحاتنفقات تتعلق بالايانة 
 X  

00 
الت ظاهرة فى ماز  حساباتهاا والمقفلة هل التثبيتات المهتلكة تمامً 

 السجالت التفايلية؟
X   

03 
المادي في  ا تخضع للعد  الموجودة خارجً  الترقية ديوانثبيتات هل ت

على وجودها من طرف الغير لديه خالل السنة  ُياادقو إنهاية السنة 
 وفي نهايتها؟

 X 
على مذكرة تسمى  بناًءايتم عدها 
 .رسالجدول اإل 

00 
ويتم تغيرها فى حالة المبالغة أو  اهتالك دوريً هل يتم مراجعة نسب اإل

 فى قيم التثبيتات؟ المفاجئالتدهور 
 X  
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05 
من قبل المدقق الداخلي  تثبيتاتلل ئة مفاجُماادقهل يتم تقديم طلب 
 معنين؟ آخرينأو من قبل أشخاص 

 X  

 .ية بسكرةديوان الترقية والتسيير العقاري لوال من على معلومات عتمادالباحث باإل إعدادمن   :المادر
 

التثبيتات من طرف رئيس وموظفي مصلحة الوسائل العامة،  بنظام خاصةال األسئلةقائمة على  جابةتمت اإل   
 . ومصلحة المحاسبة( أمين الصندوق)مصلحة المالية 

 فيما يخص الترقية ديوانبات المعمول بها جراءحول اإل أ عد تالتي  ستقصاءقائمة اإلمن خالل  :التقييم -2
عتماد او ، التثبيتات نظام  الرقابة بها نظام التي يمر مختلف الخطوات علىالمحصل عليها  على المعلومات ا 

 :ن الباحث من تقييم هذا النظام من خالل النقاط التاليةتمك  ، الترقية ديوانب تثبيتاتالداخلية لل
 :تتمثل فيما يلي: نقاط القوة -أ
لكل الدوائر، المصالح ( السنوية اتحتياجاإلتحديد )من خالل  امسبق   محددة تكون قتناؤهاإالتثبيتات المراد  *

  .عليها من طرف المدير العام م صادقواألقسام 
مفتوحة ) إستشارة إعالن طريق عن بدايتها مراحل بعدة تمر ،موردي التثبيتات ختيارإل ةفع ال اتإجراء وجود *

 بتنظيم الخاص 04/50/1501 في مؤرخ 10-01 يالرئاس للمرسوم وفق ا قتناءاإل اتإجراء تتمو  ،(او محدودة
 تثبيتاتال رتوفي والدقيق لمورد التثبيتات والتعاقد معه من أجل السليم ختياراإلوالهدف هو  ،العمومية الصفقات
 .حديثة جودة وتقنية ذاتو  المناسب السعروب المطلوبة

 :المتمثل في دارةاإل مجلس عليها صادقي  و  قتنائهاإ المحتمل للتثبيتات سنوية تقديرية موازنة إعداد يتم *
   .للسكن الوالئية مديريةممثل من  -(.  السكن والعمران)ممثل من الوزارة  -.    الترقية لديوانالعام مدير  -
 . ممثل من النقابة -  .العمرانية والتهيئة التخطيط مديريةممثل من  -. للخزينة الوالئية المديريةممثل من  -
 بحضور إجتماع عقد ، بعدالتقديرية الموازنة يف عد  أ   ما على مقارنة التجاوزات على ةصادقم  وال الموافقة ميت   *

 .ضافيةاإل الموازنة على ةم صادقوال اتنحرافاإل هذه دراسة جلأ من وذلك دارةاإل مجلس أعضاء
 إستالمحاضر م شراء، فواتير شراء، أوامر) وثائق بواسطة المسجلة التثبيتات إقتناءعمليات  تدعيم ميت  * 

 .معنيةال جهاتال طرف من عليها ةم صادقوال والموافقة( لخإ...التثبيتات
 .عنها بالمحاسبة يقوم ومن األصول بحيازة يقوم من بين الفصل *
 .المحكمة طرف من ومختومة يدوية خاصة بتسجيل كل البيانات المتعلقة بالتثبيتات سجالتوجود  *
 .كذلك من خالل برنامج خاص بتسيير التثبيتاتلكترون يا إتسيير ومتابعة التثبيتات يتم  *
 أمينضي من طرف م  مقرر حركة العتاد والتثبيتات م   إعدادمكان إال بعد  أي  لى إالتثبيتات  إنتقالال يتم  *

 (  06 الملحق رقم. )المخزن ورئيس مصلحة الوسائل العامة والطرف الحاصل على التثبيت
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 تسييرل لكترونياإل برنامجومخرجات ال اليدوية لسجالتل وفق اويتم بشكل منتظم  اسنوي  جرد التثبيتات يكون  *
 .(الوقت نفس في) المخزون جرد مع بالموازاة تتم التثبيتات جرد عملية أن كما، المستخدم التثبيتات

 :تتمثل في اآلتي: نقاط الضعف -ب
تات تتم من خالل مصلحة يبعة المادية للتثب، حيث أن المتامستقل خاص بالتثبيتات( قسم)مصلحة عدم وجود  *

 .ا من طرف مصلحة المحاسبةما محاسبي  أالوسائل العامة، 
 لألداء، الدائمة للمتابعة فع ال أسلوبالتقديرية وعليه عدم وجود خاصة بالموازنات ( قسم)جود مصلحة عدم  *

 .الضرورية التصحيحية اتجراءاإل تخاذإل اتنحرافاإل وقياس
 اإلحصائية، األساليب كإتباع علمية بطرق هاإعداد ميت   ال فإنهللتثبيتات  التقديريةالموازنات  إعدادن الرغم مب *

نما  .المحيط تغيرات دراسة دون السابقة السنوات إلى بالنظراإلعداد  ميت   وا 
عد مراقبتها والتأكد وذلك بالتثبيتات  إقتناءبعملية  المتعلقة الوثائقبوجود كل تم ن عملية التسجيل المحاسبي تإ *

فور حدوث العملية المالية، بل في نهاية كل شهر عندما تتحصل  يتم ال التسجيلن هذا أ ، إالمن صحتها
 .مصلحة المحاسبة على هذه الوثائق من طرف المصلحة المالية

، فهي الحاتواإلص بالصيانة تتعلق نفقات هو وما إستثمار هو ما بين تفرق مكتوبة دقيقة اتإجراء عدم وجود *
 . تعتبر ثغرة في هذا النظام تسمح بزيادة التكاليف

 من وجودها على ي صادق وأ السنة نهاية فيالفعلي  المادي للعد   تخضعال  اخارج   الموجودة ديوان تثبيتات *
 . طفق رسالاإل جدولب تسمى مذكرة على بناء ا، حيث تجرد نهايتها وفي السنة خالل لديه الجهة المستفيدة طرف

كنقلها خاصة تلك  بالتثبيتات يتعلق تغيير كل عن عالنباإل ال يقومون التثبيتات بحوزتهم الذين أو المسؤولين *
 . الموجودة داخل المكاتب، وهذا ما يعطل عملية الجرد المادي

 ، وهذا دليل ضعفآخرين مسؤوليين أو الداخلي المدقق طرف من فترات على فجائي ةم صادق طلب يقدم ال *
 .بهذا النظامالرقابة 

V- لمخزوناتا تقييم نظام:  
 :تتمحور أسئلة هذه القائمة حول: لنظام المخزونات ستقااءقائمة اإل -1

 .ات خاصة بتنفيذ وظيفة تسيير المخزوناتإجراءالتأكد من وجود  -أ

 .التأكد من عمليات دخول وخروج المستلزمات والتثبيتات وعمليات جردها -ب
 .التسجيل المحاسبي لكل عمليات الخاصة بمهام تسيير المخزوناتالتأكد من  -ج

 . ات المتعلقة بمهام تسيير المخزوناتجراءاإلالتأكد من التوثيق الكامل لكل  -د
 :في ما يلي األسئلةوتمثلت    
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 -نظام المخزونات – إستقااءقائمة ( 00)الجدول رقم 

 مالحظات ال نعم األسئلة الرقم
    التخزين 42
   X ؟هل يوجد أمين مخزن 2-2

محددة بوضوح في ات ومسؤوليات أمين المخزن إختاااهل  2-0
   X ؟الترقية ديوانلالتنظيم الداخلي 

ستالمهل يقوم قسم التخزين بقبول و  2-3 على  بناًءاالمواد واللوازم  ا 
 (45الملحق رقم )  X ؟طلب شراء

2-0 
النوعية هل يتم مطابقة مواافات المواد واللوازم الكمية و 

الشراء ومحتوى الفاتورة قبل التخزين وعملية  طلبيهالمستلمة مع 
 ؟الدفع

X  -  أمين المخزن 
 مسير المخزن -

لجميع المواد واللوازم  فورًا ستالماإل تقارير إعدادهل يتم  2-5
  X  ؟المستلمة

هل يتم تسجيل دخول المشتريات المستلمة حسب التاريخ  1-6
 (47الملحق رقم )  X ؟ستالماإل واوالتالمسجل في 

 ُماادقعلى طلب  بناًءاهل يتم خروج المستلزمات من المخزن  2-7
  X ؟عليه

الملحق )وال طلب داخلي 
عليه من  ُماادق( 49رقم 

 طرف رئيس الدائرة الطالبة

مين المخزن من مراقبة الكميات أخر غير آهل يقوم شخص  2-1
  X  ؟الخارجة من المواد واللوازم

 سير المخزنم -
رئيس مالحة الوسائل  -

 .العامة
 (24الملحق رقم )  X عليه؟ ُماادقوال خروج لكل للمستلزمات و  إعدادهل يتم  2-9

المستلمة  المستلزماتتحويل وارف المحاسبي لتسجيل الهل يتم  2-24
 X  ؟حسب التاريخ المسجل في مذكرات الخروج

 إستهالكجدول  إعداديتم 
رقم  (22الملحق )شهري 

 يسلم للمالحة المحاسبة 

2-22 

 :التالية هل تستعمل بطاقة الانف على البيانات
 ؟نوع الانف .أ
 ؟كمية الاادرات، الواردات والرايد. ب
 ؟رقم البطاقة .ج
 ؟والحد األعلى( stocks de sécurité)الحد األدنى .د

X 
X 
X 
 

 
 
 
X 
X 

 إلكتروًنيا هذه البطاقات 

ناف المختلفة على فترات دورية وخااة عند هل يعاد ترتيب األا 2-20
   X ؟ورود كميات جديدة

  X  ؟تقرير عن الوحدات التابعة أو الناقاة ُيعد  هل  2-23

2-20 
ات جزئية هل يتم توضيح ذلك في محضر إستالمفي حالة وجود 

مواد كل  إستالممن أجل تفادي الدفع المزدوج عند  ستالماإل
 ولوازم؟

 X  

  X  .متابعة دوران المخزون وأقدميتههل يتم  2-25
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2-26 

هل يتم التأكد من أن المخزونات محفوظة بطريقة جيدة فيما 
 :يخص
 ؟وضع المخزونات في أماكن مناسبة .أ
 ؟المخزونات بوسائل اإلطفاءتزويد  .ب
 ؟توفير قدر مناسب من الحراسة .ج   
 ؟تأمين المخزون. د   

 
X 
X 
X 

 

 
 
X 

2-27 
 من قبل المدقق مخزوناتلل مفاجئة ُماادقتقديم طلب هل يتم 

 ين؟معي ن آخرينالداخلي أو من قبل أشخاص 
 X  

40 
 

    الجرد الفعلي
 جرد سنوي  X ؟بالكميات والقيم يخص عناار المخزون نتظمهل هناك جرد م 0-2
0-0 

 
 

  X ؟بطاقات الجرد إستعمالهل يتم 
 
 

 
 :لجرد تتطلبات التخطيط لعملية اإجراءهل  0-3

 ؟أفضل تاريخ الجرد إختيار.أ
 ؟طبع تعليمات لألشخاص الذين يشتركون في هذه العملية. ب

 
X 
X 

 
 
 

 
 لىإ N-24-04من 

 40-42-N+1   
    :من يجري عملية الجرد الفعلي 0-0

    ؟أمين المخزن .أ
   X ؟لجنة .ب 

0-5 
افية، وتتطلب ات الجرد الفعلي تضمن تعليمات مكتوبة كإجراءهل 

 ؟ة وكشوف جرد مرقمة مع المحاسبةمعي نوثائق  إستخدام
X  

 ات الجرد مكتوبة إجراء -
 كشوف الجرد  -

 :عملية الجرد الفعلي تتطلب 0-6
 
 

   
 الفريق األول . أ 

 
X  3  على مقررة  بناًءالجان

عليها من طرف  ُماادق
 الترقية ديوانالمدير العام ل

 (26الملحق رقم )
 
 
 

 نيالفريق الثا . ب 
  . ت

X  

 الفريق الثالث .ج 
 

X 
 

 

  X  هل يتواجد المدقق الداخلي في حالة الجرد المادي؟ 0-7
   X هل يشارك موظفي قسم التخزين في الجرد؟ 0-1
   X ؟هل يتم التقاي عن أسباب الفروق بين نتائج الجرد 0-9

0-24 
هل يتم الحاول على موافقة من أحد المسؤولين فيما يتعلق 

 ؟تسوية أو تعديل سجالت المخزون بناء على الجرد الفعلية أي  ب
X  

اعضاء اللجنة  إمضاء
 . والمدير العام

    الجانب المحاسبي 43

3-2 
على علم بها قسم  زوناتخبالمهل كل العمليات األخرى المتعلقة 

 ؟الحسابات ليتمكن من عملية التسجيل المحاسبي
 X 

عمليات خروج المستلزمات 
 شهراخر التسجل 
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للتفرقة بين  عتماددليل مالئم يتم اإل الترقية ديوانهل يوجد ب 3-0
 عناار المخزون وللحسابات الخااة بالتسجيل المحاسبي؟ 

X  
 دليل عناار المخزون  -
 الدليل المحاسبي  -

ة في تقييم مخزوناتها عند عرض معي نهل يتبع الديوان طريقة  3-3
ظهار القيمة المحاسبية لعناار المخزون  في نهاية السنة؟  وا 

X  
طريقة التكلفة الوسيطية 

 .المرجحة

   X ؟هل يتم تطبيق هذه الطريقة في التقييم بثبات واتساق 3-0
   X ؟امحاسبيً  في الجرد هل يتم معالجة الفروق 3-5

    نظام المعلومات لتسيير المخزون 40

هل يتضمن هذا البرنامج وسائل مساعدة للمستخدم عن طريق  0-2
 ؟رشادات لطرق العمل على البرنامجإ

X   

هل البرنامج يقوم بتحديد االحيات كل مستخدم في إدخال  0-0
 ؟على التقارير أو المعلومات واإلطالعالمعلومات 

 X  

  X  ؟اتهل يحتوي هذا البرنامج على عدة لغ 0-3

  هل يعمل هذا البرنامج على جميع بيئات التشغيل 0-0
windows2000, xp, vista,...exc.))؟ 

 X  

   X ؟لحماية البرنامج من الفيروسات أو االختراقات إمكانيةهل هناك  0-5

خراج المواد مع البيان 0-6    X ؟هل يسمح بإدخال وا 

  X  ؟لطباعة التقارير الخااة بحركة المستودعات إمكانيةفي  0-7

عند  اتحديد مستوى إلعادة الطلب لكل مادة على حدً  إمكانيةفي  0-1
 ؟تجاوزها الحد األدنى

 X  

   X ؟هل يسمح البرنامج بتعديل المعلومات 0-9
  X  ؟لمعلومات المحذوفة عن طريق الخطأا إسترجاع إمكانيةفي  0-24
ترجمة المعلومات أو اإلحاائيات إلى رسومات  إمكانيةفي  0-22

 ؟بيانية
 X  

ع جرد الحاسب إدخال الجرد الفعلي ومقارنته م إمكانيةهل في  0-20
 ؟ومعالجة الفروق لضبط جرد المخزونات

 X  

البرنامج في حالة تطلب األمر ومراقبته على  تحديثهل يتم  0-20
 ؟الدوام

 X  0440لم يتم تحديثه من 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعلى معلومات من  عتمادالباحث باإل إعدادمن   :المادر
 
من طرف رئيس مصلحة الوسائل العامة وموظفي  المخزونات بنظام خاصةال األسئلةقائمة على  جابةتمت اإل   

 .أقسامها ومصلحة المحاسبة
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فيما يخص  الترقية ديوانات المعمول بها داخل جراءحول اإل أ عد تالتي  ستقصاءمن خالل قائمة اإل :التقييم -
عتماد او نظام المخزون،  الرقابة مر بها نظام التي يات جراءمختلف اإلعلى المعلومات المحصل عليها من  ا 

 :ن الباحث من تقييم هذا النظام من خالل النقاط التاليةتمك  ، الترقية ديوانالداخلية للمخزونات في 
 :تتمثل في: نقاط القوة -أ

 :من شأنه أن يساعد على الترقية ديوانوجود مصلحة لتسيير المخزون في * 

 .    تصنيف وتنويع المخزون -
 .ى حركة المخزونالرقابة عل -

 .بسجالت المخزون عن طريق اإلعالم اآللي حتفاظواإل، وصرف المخزون ستالماإلسهولة  -
 وتتطلب كافية، تعليمات مكتوبة لسياسة تضمن وفق ابعملية الجرد الفعلي للمخزونات  الترقية ديوانم قيا* 

 .المحاسبة مع مرقمة جرد وكشوف ةمعي ن وثائق إستخدام

 .وذلك بعد مراقبتها والتأكد من صحتها الال زمةعن طريق الوثائق  عملية التسجيل تتم* 

 بالتسجيل الخاصة لحساباتوا المخزون عناصر بين للتفرقة عليه عتماداإل يتم مالئم دليل الترقية ديوانب وجود *
 . المحاسبي

معرفة كمية في  الترقية ديوانالمخزونات وهذا األسلوب يساعد  نظام اإلعالم اآللي في مراقبة وتسيير إستخدام* 
 .وقيمة المخزونات الداخلة والخارجة في أسرع وقت ممكن عن طريق وضع ملفات وقوائم خاصة بالمخزونات

جهاز اإلعالم اآللي المثبت عليه برنامج لختراقات والفيروسات، ولحماية أكثر حماية البرنامج من اإل مكانيةإ* 
 .شبكة خارجية أي  تسيير المخزون غير متصل ب

ذا البرنامج على دليل مساعد للمستخدم عن طريق إرشادات لطرق العمل على البرنامج، وبالتالي يحتوي ه* 
 .هذا البرنامج تكون سهلة نوعا ما بالنسبة للمستخدم إستخدام إمكانية

 .يسمح هذا البرنامج بتعديل المعلومات* 

عملية ب والخاصةومة من طرف المدير لسياسة مكتوبة ومخت وفق انهاية كل سنة في  يكونقيام بعملية الجرد ال* 
من طرف المدير  ةومختوم نشاء لجنة الجرد ممضاةإتضمن ة تعلى مقرر  اإال بناء   المادي ال يتم الجردو لجرد، ا

ة وكشوف جرد مرقمة مع المحاسبة معي نوثائق  إستخدامات الجرد الفعلي إجراء كما تتطلب، الترقية لديوانالعام 
المهمة يتم  وفي نهاية. -الترقية ديوانب الجرد لنشاط الداخلية ات الرقابةجراءإليها في وصف إ شارةسبقت اإل-

النتائج  وضحشاركين في عملية الجرد، مع تالم شخاصمضي من طرف كل األي( محضر)تقرير  إعداد
 .المتوصل إليها وكذا التوصيات الواجب إتباعها
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يراقب عمل الفريق  فريقفرق حيث كل ( 50) ثالثفي مراقبة نتائج الجرد الفعلي على  الترقية ديوانعتمد ي * 
 .يسمح بمعرفة نتائج الفرق واألسباب التي أدت إلى ظهور هذه الفروقما وهذا  ،الذي سبقه

 :ما يليفي وتمثلت: نقاط الضعف -ب
في  وقوعهمن خالل  هيا علوهذا يؤثر سلب   هبحساب معدل دوران المخزون وأقدميت الترقية ديوانقوم ال ي* 

 .لعجز في المخزونالتكديس أو ا

 . الناقصة حتى تتم عملية الجرد السنوية الوحدات عن تقرير ي عد   ال* 

الخروج،  مذكرات في المسجل التاريخ حسب المستلمة المستلزمات وصرف لتحويل المحاسبي التسجيل ال يتم* 
في بداية كل  محاسبةال للمصلحة سلمي   من قبل مصلحة الوسائل العامة، شهري ا إستهالك جدول إعداد يتم بل

 .شهر

مشاركة موظفي التخزين ورئيس مصلحة الوسائل  لوحظعلى محضر التعيين لعملية الجرد  طالععند اإل* 
ات الجرد إجراءا في تمام   الجان الجرد وهذا األمر مستبعد   أعضاء فيالعامة في عملية الجرد بمعنى أدق 

  .عموما

ن أل احبذ  ا لكن م  إجباري  ليس  جراءالمادي، في الحقيقة هذا اإل ردالج حالة في الداخلي المدقق تواجد عدم* 
 .تواجده يساعد في تسهيل عملية الجرد وتوجيها

تالف مستلزمات الجداول الموضحة على  طالععند اإل*  لفروقات الجرد أغلبها فروقات تتعلق بضياع وا 
وهذا دليل لعدم وجود رقابة " النظام الجديدلى حسابها الحقيقي حسب إسيتم تحويلها "وتثبيتات وكتابة مالحظة 

 . ةفع ال

، وهذا دليل آخرين مسؤوليين أو الداخلي المدقق طرف من فترات على فجائي ةم صادق طلب ميقدتم تي ال* 
 . بهذا النظامضعف الرقابة 

ا لعدم تكوين حتى اآلن نظر   عملستإال أنه لم ي   ،1508سنة  في برنامج حديث لتسيير المخزونات إقتناءرغم * 
ا بحيث ال لتسيير المخزون بسيط جد   احالي  طبق الم البرنامج كما أنهذا البرنامج، ل الم ستخدممسبق للموظف 

ستعمالو ، (MS DOS)بل يعمل فقط على  ،((.windows, xp, vista...etcيعمل على بيئات التشغيل   ها 
 .هإستعماليستطيع فالشخص غير المتقن لهذه اللغة ال ( الفرنسية)للغة واحدة 

أو  األدنى الحد إلى المخزون وصول عند تخدمسالم   لتسيير المخزون ال يعمل على تنبيه طبقالم البرنامج *
 .تفادي الوقوع في حالة نفاذ المخزون أو تكديسه الترقية ديوانستطيع بالتالي ال ياألعلى و 

ع هذا و وق في حالةيضطر المستخدم المعلومات إذا حذفت بالخطأ، فقد  إسترجاعبال يسمح هذا البرنامج * 
 .  خرىأالمعلومات مرة  إدخاللى إ الخطأ
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التقارير الخاصة بحركة مخزون المواد واللوازم، وبالتالي عدم متابعتها  إعدادال يسمح البرنامج المستعمل * 
 .الدقيقة

المساعدة على  مكانيةإترجمة المعلومات أو اإلحصائيات إلى رسومات بيانية، وبالتالي عدم  إمكانيةعدم * 
تخاذو تحليل التغيرات التي قد تطرأ على المحزونات   .اإلدارية الصائبة تالقرارا ا 

كثر أصرف منذ ن المواد واللوازم لم ت  إيتم صرف المخزون غير المستعمل، وحسب المعلومات المعطاة ف لم *
خروج ودخول البضاعة  أوامرتر سنوات لحد اآلن متواجدة في المخزون، وهي عبارة عن سجالت ودفا 01من 
إلى أجهزة  ضافةإلعادة بيعها للمصانع التي تكرر مثل هذه النفايات، باإل إمكانيةستعمل بالرغم وجود لم ت  

 .عد تستعمللي قديمة لم ت  اإلعالم اآل
VI-  النقديةتقييم نظام:  

 :ليما ي حولالقائمة  هذه أسئلة تتمحور: تقدياتلنظام ال ستقااءاإلقائمة  -1

 .بالمهام المتعلقة بالنقديات خاصة اتإجراء وجود من التأكد -أ

  .حينها وفي الترقية ديوان سجالت في بدقة يدتوق   فعال   تحصيلها تم قد هاإستالم الواجب النقدية جميع أن -ب
 المختصة اإلدارية الجهة من هاإعتماد تم قد وأنه ،مشروعة ألغراض تمت قد النقدية المدفوعات جميع أن -ج
  .صحيحة بطريقة الدفاتر في تسجيلها وتم
 كافية اتإجراء هناك وأن صحيحة، بطريقة الترقية ديوان سجالت في تظهر والبنوك الصندوق في النقدية نإ -د

 .موالاأل هذه لحماية

 :في الجدول الموالي األسئلةوتمثلت  
 

– نظام النقديات - إستقااءقائمة ( 05)الجدول رقم 
 مالحظات ال نعم  األسئلة  الرقم
   X وجدية؟ احيحة بمستندات مؤيدة والمدفوعات المقبوضات كل هل 01

  X حركة النقدية؟ إثباتهل هناك سجل  02
 ا لكن ليس قانونيسجل يدويً  -
 التسجيل اآللي -

03 
أو  يومًياهل يتم إيداع المقبوضات النقدية والشيكات الواردة بالبنك 

 عندما تال الحد االقاى المسموح به؟
X  يومًيا  

04 
مين الاندوق أو أخر غير آهل يقوم بعملية اإليداع بالبنوك موظف 

 مم؟ذماسك الحسابات الشخاية لل
X  

مسؤولين الوكاالت التجارية 
 المنتشرة عبر تراب الوالية

05 
قسيمة  إستالممن  باإليداعهل يتحقق شخص اخر غير الذى قام 

 اإليداع  من البنك؟
X  امين الاندوق 
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06 
 الفوائد مثل المتنوعة المقبوضات على ةفع ال رقابة هناك هل
   X الخ؟...بيع ات،يجار واإل

07 
 فى البنك فى نقود مقابل الاندوق ألمين المقدمة الشيكات تودع هل
   X ممكن؟ وقت قربأ

41 
شخص ليس  ةهل تحفظ دفاتر الشيكات الغير مستعملة وتحت مسؤولي

 ؟مضاءله حق فى اإل
X   حديدية برقم سريخزنة 

  X وجود أكثر من توقيع على الشيك؟ الترقية ديوانهل يلزم نظام  49
 رئيس دائرة المالية والمحاسبة -
 الترقية لديوانمدير العام   -

24 
بالموظفين الذين  مباشرة هل لهم الة ،بنعم جابةفى حالة اإل

 ؟(ليا أو يدوياآ)يمسكون السجالت المحاسبية 
X  

اشر لكن أحدهم هو الرئيس المب
 لمالحة المحاسبة 

   X ؟ويختم بختمه الترقية يواندهل يتم تظهير الشيكات باسم  22

20 
؟ وهل على مستندات مبررة عتمادكات باإلالشي إعدادهل يتم 

 األشخاص المعدين لها غير األشخاص الموقعون عليها؟
X   ُمين الاندوقأمن طرف  عد  ت 

23 
ن قبل مجلس ون ممعي ن مضاءهل األشخاص الذين لهم حق اإل

 ؟دارةاإل
 X من طرف وزارة السكن والعمران 

   X هل يحتفظ بالشيكات الملغاة فى ملف خاص قاد المراقبة المستقبلية؟ 20
  X  ؟(سم المستفيدإدون ذكر )تحرير الشيكات لحاملها  يتمهل  25

  X  شيك على بياض؟ إمضاء يتمهل  26

   X . لعدم كفايتها للرايدهل يتم متابعة شيكات العمالء المستردة  

 امين الاندوق  X هل مسؤولية الاندوق يتحملها شخص واحد؟ 27

21 
للمبالغ القابلة للدفع عن طريق ( سقف)على أهل هناك حد 

 الاندوق؟
X  34.444  شهرًيادج 

29 
التى تسدد عن طريق الاندوق مبررة  الترقية ديوان هل كل مااريف

 ة؟بمستندات موافق عليها بافة منتظم
X   

  X  ؟نقدياتبال المختاين الموظفين على تأمين يوجد هل 04

  X  االمانة؟ خيانة ضد تأمين يوجد هل 02

   X لعمالءمتابعة الوضعيات المالية ل يخص جدول هل هناك 00
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  X  (الموردين) متابعة وضعية الديون  يخص جدول هل هناك 03

00 
عن طريق البريد والمدفوعة هل تقارن المجاميع والمبالغ المقبوضة 

والاندوق بشكل دورى بما هو مسجل من طرف شخص مستقل عن 
 ؟الاندوقكل الوظائف التى لها عالقة ب

X  مالحة المحاسبة 

 

05 

 :ات مقارنة الحسابات المارفية تتضمنإجراءهل 

 مباشرة؟ البنك لكشف بالعملية القائم الشخص حاول -
 كشوف على الظاهرة والمدفوعات اتالمقبوض ومبالغ تواريخ مقارنة -

 ؟الترقية ديوان سجالت فى البنك وما هو مسجل
 أن من التأكد بهدف المارفية الحسابات بين ما التحويالت تحليل -

 احيح؟ بشكل سجلت طرف كل فى العمليات

X   

06 
 قلاأل على المقارنات إجراءب الاندوق أمين غير خرآ شخص يقوم هل

 تسجيله؟ تم وما البنك والمسحوبة من ةالمودع المبالغ بين شهرًيا
X   مالحة المحاسبة 

  X من عملية المقاربة؟ نتهاءالتسوية البنكية بعد اإل  جدول إعدادهل يتم  07
هذا العمل تقوم به مالحة 

 .المحاسبة

 رئيس دائرة المالية والمحاسبة  X عليها؟ ُياادقكرات من طرف مسؤول و ذهل يتم مراقبة هذه الم 01

 أخر كل سنة   X (الحسابات البنكية، الحساب البريدي وغيرها)هل يتم جرد النقديات  09

30 
بمالحة المحاسبة على علم بها  نقدياتبالهل كل العمليات المتعلقة 

 ؟ليتمكن من عملية التسجيل المحاسبي فور حدوثها
 X  شهرًيايتم تسجيلها  

31 
من قبل المدقق الداخلي  نقدياتلل مفاجئة ُماادقهل يتم تقديم طلب 
 ؟جرد مفاجئ إجراء، أو ينمعي ن آخرينأو من قبل أشخاص 

 X  

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعلى معلومات من  عتمادالباحث باإل إعدادمن   :المادر
 

مصلحة من طرف موظفي مصلحة المالية و  النقديات بنظام خاصةال األسئلةقائمة على  جابةتمت اإل  
 .التحصيل ومصلحة المحاسبة

فيما  الترقية ديوانات المعمول بها داخل جراءحول اإل أ عد تي الت ستقصاءمن خالل قائمة اإل: التقييم -2
عتماد او يخص نظام النقدية،   الرقابة بها نظام التي يمر المحصل عليها على مختلف الخطوات على المعلومات ا 

 :ن الباحث من تقييم هذا النظام من خالل النقاط التاليةتمك   ،الترقية ديوانب الداخلية للنقديات
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 :في تتمثل: نقاط القوة -أ
من خالل الهيكل التنظيمي لوحظ وجود فصل تام بين المصلحة المالية ومصلحة التحصيل، حيث المصلحة  *

 .  األولى تهتم بكل المدفوعات أما المصلحة الثانية تهتم بكل المقبوضات
 الترقية ديوان بخزينة، وهذا يوضح تقليل النقدية الموجودة يومي اودع بالكامل في البنك تجميع المقبوضات  *

ختالسو وبالتالي تقليل خطر سرقة  عن طريق  اتهمإختالستيح للمتالعبين تغطية وحتى ال ي  موال، هذه األ ا 
 .في فترات تالية من أجل تغطية العجز الموجود في النقدية رد  النقدية التي ت   إستخدام

حق فى المستعملة في خزنة حديدية برقم سري، وتحت مسؤولية شخص ليس له الغير حفظ دفاتر الشيكات ت   *
 .المتمثل في أمين الصندوق مضاءاإل
شيك على بياض، بل يتم تظهير كل  إمضاءأو ( المستفيد سمإدون ذكر )سمح تحرير الشيكات لحاملها ال ي  * 

 . وتختم بختمه( الطرف المستفيد)مؤسسات سم إحدى الإأو ب معي نسم شخص إب الشيكات
حق الالذين لهم  شخاصن هؤالء األأ، كما (توقعين)وجود أكثر من توقيع على الشيك  الترقية ديوانم نظام لزَ ي   *

 . ون من قبل وزير السكن والعمرانمعي ن مضاءفي اإل
ابلة للدفع عن طريق للمبالغ الق( سقف)من خالل المعطيات المقدمة من أمين الصندوق هناك حد أعلى  *

 . الترقية ديوانلنقدية المحتفظ بها في في حجم اقتصاد ، فهذا يدل على اإلشهري ادج  050555الصندوق تقدر ب   
قارن المجاميع والمبالغ المقبوضة والمدفوعة عن طريق الحسابات البنكية والحساب البريدي والصندوق بشكل ت   *

مستقل عن كل و  بهذه المهمة آخر طرف قيام لىإ ضافةاإلب ،شهري بما هو مسجل من طرف أمين الصندوق
 (.مصلحة المحاسبة)الوظائف التى لها عالقة بالصندوق 

من طرف مصلحة المحاسبة،  شهري ا( البنكية، الحساب البريدي وغيرها)جدول المقاربة للنقديات  إعداديتم  *
 .عليه من طرف رئيس دائرة المالية والمحاسبة ي صادقو 
 .سنوي ا( الحسابات البنكية، الحساب البريدي وغيرها)نقديات جرد ال *
 :اآلتي في تتمثل :نقاط الضعف -ب
 .عدم وجود فصل تام في المهام في مصلحة المالية فمثال أمين الصندوق هو رئيس هذه المصلحة *
 .عدم وجود سجالت يدوية قانونية لحركة النقديات *
 ر  عذ  لى عدم فهم الكتابة وتَ إبشكل يدوي، مما يؤدي في بعض األحيان  هاالوثائق الخاصة بالتسديد يتم ملؤ  *

 . لى حدوث تأخير في العمليات الماليةإيؤدي  بشكلتها، قراء
لى المحاسبة، حيث تكون بمثابة إمطبوعة مرفقة للملفات الشهرية الموجهة  النقدية عدم وجود يومية للحسابات *

 . ممضي من الطرفين إرسالدول بيان شهري لحركة كل حساب ورصيده وكج
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فقط دون تسجيل ( الهيئات)تفاقيات العمالء لكن في الحقيقة يخص فقط العمالء ذوي اإلبوجود جدول يخص  *
 .شخاصالعمالء األ

 . عدم وجود جدول يخص متابعة وضعية الديون *
ت والخطوات اجراءذ اإللم تتخمنذ سنوات مالية سابقة،  الترقية ديوانل تمدق ديصر  نو دبشيكات هناك  *

 . ن أصحاب الشيكات معروفينمن أ بالرغم موالهذه األ إسترجاعجل أالضرورية من 
، له صلة مباشرة (رئيس دائرة المالية والمحاسبة) مضاءالذين لهم حق في اإل شخاصن أحد األألوحظ  *

الهيكل )اشر بالموظفين الذين يمسكون السجالت المحاسبية والمصلحة المالية، حيث يعتبر رئيسهم المب
لى إالتي تعمل على الوصول  (الفصل بين المهام) ات الرقابيةجراء، وهذا دليل على نقص أهم اإل(التنظيمي

 .أقصى حماية
و مقاربة بين أ إتصال، لكن ال يوجد شهري ا( المدفوعات والمقبوضات)ن يقومان بمقارنة النقديات هناك طرفا *

 .ن وجدت وتصحيحهاإاالخطاء  إكتشافيسهل من  قد الذي ، األمرهذين الطرفين
التي  الترقية ديوانبالرغم من طبيعة نشاط  -مختلفة عدم وجود برنامج آلى خاص لتسيير حركة النقديات ال *

 . فقط Exelالمعلومات على برنامج  إدخال، فعادة ما يتم -تسمح بحركة يومية للحسابات النقديات
بكل سهولة،  مواللى ضياع األإقديات وهذا قد يؤدي عدم وجود تأمين على الموظفين المختصين بالن *

 .موالاأل إختالسوهذا قد يشجع على  لى عدم وجود تأمين ضد خيانة األمانةإ ضافةباإل
ن عملية التسجيل المحاسبي لحركة النقديات يتم بالفعل عن طريق وجود كل الوثائق المتعلقة بالعملية وذلك إ *

ن هذا التسجيل ال يتم فور حدوث هذه الحركات، بل في نهاية كل شهر أإال  بعد مراقبتها والتأكد من صحتها،
 .عندما تتحصل مصلحة المحاسبة على هذه الوثائق من طرف المصلحة المالية

جراء، أو عدم و آخرينة فجائي على فترات من طرف المدقق الداخلي أو مسؤوليين م صادقم طلب يقديتم تال  *  ا 
 . بهذا النظامدليل ضعف الرقابة جرد مفاجئ للصندوق وهذا 
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 العقاري والتسيير الترقية ديوانل "القوائم المالية"المحاسبية  تدقيق مخرجات نظام المعلومات: المطلب الثاني
 لوالية بسكرة 

محل  الديوانبعلى التدقيق الداخلي " القوائم المالية"المحاسبية ر مخرجات نظام المعلومات أثتبيان لمحاولة ك   
قائمتي الميزانية وجدول  علىهذه العملية  تصر بحيث ح  " المالية القوائم"تم القيام بعملية التدقيق في  ،الدراسة
لنفس النتائج  ين، وجدول(67 الملحق رقم) 2102و 2102لسنتين متتاليتين  ميزانيتينا على إعتماد  ، فقط النتائج
ل المتوص   الترقية ديوانق بالمعلومات المحاسبية المطب  نتائج تقييم نظام على  بناء ا، و (66 الملحق رقم) السنتين

 الفعلي التدقيق المتمثلة في الفحص أدواتعلى  عتمادتم اإل القوائم المالية تدقيقمن أجل القيام با، و ليها سابق  إ
 الفترةنفس لالمعلومات المحاسبية والمالية بعض ات حول ستفسار اإلو التحليلي المستندي والحسابي،  ،(المادي)
 .مصلحة المحاسبة والمدقق الداخليالمقدمة من طرف و 
 

 :بسكرة لوالية العقاري والتسيير الترقية ديوانب ةالقانوني والمرجعي لتنفيذ المحاسب طاراإل :أوال
I- النصوص والقوانين التنظيمية: 
والمتضمن النظام المحاسبي  2116نوفمبر  22المؤرخ في  00-16بتنفيذ القانون رقم  الترقية ديوانيلتزم  -0

من  10عليها في المادة  المنصوص الشروط و معنوي يستوفيأكل شخص طبيعي  مز  لي   ، والذي(scf)المالي 
 .2101جانفي  10ا من إبتداء  هذا القانون بمسك محاسبة مالية 

-00 رقم القانون كامأح يقبتط م نيتضو  2008 نةس وماي 27 في مؤر خال 10-027 رقم يذي  تنفال رسوممال -2
 .اليالم المحاسبي النظام تضمنلموا 2116 سنة رنوفمب 22 يف ؤرخالم 16
 وكذا وعرضها اليةلما وفالكش وىومحت ةوالمحاسب يمالتقي دقواع ددحي   2008 ةسن ووليي 27 ؤرخمال رارقال -2

 .رهاسي   وقواعد الحسابات مد ونة
 :يضا بتعليمات وزارة المالية والمتمثلة فيما يليأ الترقية ديوان إلتزام -0
 .0202 المالي المحاسبي للنظام تطبيق أول تتضمن 0222-02-02 في مؤرخة 20 رقمالوزارية  تعليمةال -أ 
 التعليمة تطبيق بكيفيات المتعلقة 0200-0202 للمحاسبة الوطني لسلمجا ة مندر اص منهجية مذكرات -ب 

 . المالي المحاسبي النظام إلى للمحاسبة الوطني المخطط من نتقالاإل عملية معالجة ضمنتو  ،20 رقم
II-  الدفاتر المحاسبية التالية الترقية ديوانيمسك : المستعملة القانونيةالمحاسبية الدفاتر: 
                          .دفتر الجرد -ب                . دفتر اليومية -أ:         المحاسبية اجباريةالدفاتر  -1
 .                               دفتر دخول وخروج المستخدمين -ب               .جوردفتر األ -أ :  المحاسبية الملحقةالدفاتر  -2

 .         دفتر العطل -د         .دفتر حوادث العمل -ج                                  
 .دفتر عقود العمل –ودفتر طب العمل             –ه                                  
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III-  مالته وزيادة عدد وحجم عملياته ومعا الترقية ديوانتوسع نشاط  إن  : الترقية لديوانالتنظيم المحاسبي
لمعالجة المحاسبية في اليوم الواحد والتي ينشأ عنها صعوبة تسجيل العمليات في ات ار ق د  المالية يفوق بكثير 
لى إبمسك نظام محاسبي مركزي الذي يشير  الترقية ديواناليوم الذي تتم فيه، لذلك يقوم اليومية في نفس 

 . العام ستاذمساعدة ودفتر األ أستاذلى جانب اليومية العامة ودفاتر إعدد من اليوميات المساعدة  إستعمال
ا من خالل برنامج للقوائم المالية خالل السنتين محل الدراسة تم معالجتها آلي   وفق االحسابات المعدة  أن  كما   

والمبادئ ( scf)للنظام المحاسبي المالي  وفق امحدث ومعالج للعمليات المحاسبية  I.D.SOFTمحاسبي 
 .المتعارف عليهاالمحاسبية 

 
     :2112 المالية لسنة بسكرة لوالية العقاري والتسيير الترقية ديوان ميزانية تدقيق عناصر: ثانيا

ومقارنته  صولعملية التدقيق هو التأكد من صحة الوجود المادي لهذه األ إجراءيكمن الهدف من  :صو األ -&
وبعض  2102على محاضر الجرد لسنة المالية  عتمادهذه المهمة تم اإل نجازا، وإلبما هو مسجل محاسبي  

المادية  صول، ومخرجات نظام المعلومات المحاسبية المتعلقة باألصولالمستندات والوثائق المتعلقة باأل
لبعض عمليات التدقيق المختلفة التي قام ة عد  الى بعض تقارير المدقق الداخلي الم   باإلضافة ،والمعنوية والمالية

الفحص التحليلي لتشخيص ذلك على أسلوب ك عتمادتم اإل الهدف هذا ، ولتحقيقالسنة الماليةنفس  خاللبها 
ه سيتم توضيح فقط الحسابات التي أن  وتجدر االشارة ات المتوصل اليها في هذه المقارنة، نحرافوتحديد بعض اإل

  :للما يلي وفق ا المهمة هذه إنجازتم و بها نوع من الخطأ أو الغموض، كان 
I-  التثبيتات الثابثةتدقيق: 
التثبيتات المادية  إجماليمن  %97.29بنسبة  2102ت المباني في نهاية سنة ر ق د   :(212/ـح) مبانيال -1

 :اآلتيوتتمثل في  دج، 2.277.200.267.00ه ر ق د   إجماليبمبلغ 
 

  2112-12-21بتاريخ المباني  /حساب (:64)الجدو  رقم 

 
  .الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةديوان وثائق : المصدر

وتكون  الترقية ديوانها من طرف إنجاز حساب المباني هو حساب مجمل يتكون من المباني التي يتم  إن     
لذا من الطبيعي التمييز بين هذين الصنفين عن طريق التسجيل المحاسبي لكل صنف  ،يجاراإلو أموجهة للبيع 
ه تم أن  بالرغم من  الترقية ديوان أصولبعض البنايات مازالت متواجدة ضمن  أن  حيث  األصلي،في حسابه 

 . هأصولها من إخراج، فبالتالي يجب التنازل عنها خالل سنوات مالية سابقة
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 2102-02-20في  الترقية ديوانلتثبيتات المادية في ( لفيزيائيا)تمت عملية الجرد  :التثبيتات المادية جرد *
، حيث شملت 270/2102مقررة ممضاة من طرف المدير العام وتحمل رقم ها بواسطة إنشاءبواسطة لجنة تم 

، وكانت (الخ...، معدات النقل،والصيانة األمن أدواتاآللي،  إعالمومعدات مكتب، معدات  أدوات)عملية الجرد 
 :نتائج الجرد المادي والمحاسبي كما يلي

 2112-12-21 فينتائج عملية جرد التثبيتات (: 67)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
 بـ رق د  الفرق بين الجرد المادي والجرد المحاسبي للتثبيتات  أن  لوحظ  أعال همن خالل الجدول    

لى نتائج الجرد المادي من خالل محضر إالرجوع ب ، واكبير  حقيقة دج وهذا المبلغ يعتبر  0.222.062.01
 ،تاع العديد من التثبيتاضي  الفرق تمثل في  معظم مقدار هذا أن  وجد  2102لجنة جرد التثبيتات لسنة  إجتماع

جداول )ثبت خروجها فقط التي ت  للوثائق  وفق ايتم جردها  الترقية ديوانما فيما يتعلق بالتثبيتات الموجودة خارج أ
 (.رسالإ
بمبلغ صافي  2102-02-20في  نجازقيد اإل المادية التثبيتات بلغت: (22/ـح)نجازتثبيتات مادية قيد اإل  -2
حيث عرف هذا  ،التثبيتات غير الجارية إجماليمن صافي  %2.46بنسبة  دج 070.110.070.20ه ر ق د  

 وأجزاء سكنات إنجازنتهاء من تمثلت في اإل دج 27.702.200.61زيادة بمقدار  2102الحساب خالل سنة 
 :من خالل الجدول الموالي هذه الزيادة مكن توضيحي  و ، من المقر الجديد لديوان الترقية والتسيير العقاري
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 2112-12-21 في نجازتثبيتات مادية قيد اإل  /حساب (:64)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
برصيد ثابت لم يتحرك ال بالسلب  نجازتثبيتات مادية أخرى قيد اإل 222حساب  أن  الجدول السابق لوحظ  من  

قف و  م   منها ما هوهذه التثبيتات  أن  ن تبي   ستفساروبعد اإل ،(2102-2102)لسنتين متتاليتين  يجاباإلبوال 
 .نجازمطابقة اإلن وثائق تثبت شهادات م لحد اآلقد  لم ي   ومنها مافيها،  نجازاإل
 :2102تم ترصيده خالل سنة هذا الحساب  :(24/ـح)بمساهمات  ملحقة دائنة وحسابات مساهمات -2
 

 2112-12-21في بمساهمات  ملحقة دائنة وحسابات مساهمات /حساب(: 64)الجدو  رقم  

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق  :المصدر

 
 .هإسترداد ستحالةإل تم ترصيده مفتوح لدي بنك الخليفة ت مودعة في حسابكانعبارة عن ودائع حساب هذا ال  

 مصاريف ات التثبيتات المادية والمعنوية المسجل في حسابإهتالكمبلغ  رق د   (:24/ـح) صو ات األإهتالك -6
 69.220.092.29ه ر ق د  بمبلغ  2102-02-20في ( 66 الملحق رقم)بجدول النتائج  (44/ـح)ات هتالكاإل
 :يمكن توضيحه كالتالي هتالكالمبلغ الحقيقي لإل أن  ، إال دج

      
 2112-12-21في  صو ات األإهتالك /حساب(: 01)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةب ا على تقرير المدقق الداخليإعتماد  الباحث  إعداد: المصدر
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دج، حيث  60.220.079.00هو  2102لسنة  صولات األهتالكالمبلغ الصحيح إلفمن الجدول السابق   
 خاللات لتثبيتات تم التنازل عنها إهتالكوذلك بإضافة  ،ات التثبيتات الماديةإهتالكخطأ المحاسب في حساب أ

 . لم يقم بترصيد هذه التثبيتات المباعة في حسابها الخاصو ماضية سنوات 
II- ه ر ق د   إجماليتظهر بمبلغ صافي  2102-02-20التثبيتات الجارية للديوان بتاريخ  :التثبيتات الجارية

 :، وتتألف هذه التثبيتات مما يليصولاأل إجماليمن صافي  %20.61دج بنسبة  0.672.121.016.22
، دج 200.092.171.00 بـ 2102-02-20في  رصيد هذا الحساب رق د  : (2/ـح) المخزون حسابات -1

 :المخزونات فيما يلي وتمثلت هذه
 

 2112-12-21المخزونات في  /حساب(: 01)الجدو  رقم  

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة وثائق: المصدر

 
طبيعة  ن  وهذا مستحيل أل ،دائن في بداية المدة البضائعحظ وجود رصيد حساب لو  أعال همن خالل الجدول   

 .ان  مدي أصال   هذا الحساب
أي مجموع " نجازوضعيات اإل" في تتمثل الترقية ديوانبطبيعة مخزون البضائع  (:21/ـح) بضائعال حساب -أ

ية والترقوية الموجهة للبيع، وكانت حركة جتماعالمشاريع الخاصة بالسكنات التساهمية اإل إنجازالفواتير المتعلقة ب
 : اآلتيك 2102هذا الحساب خالل سنة 

  
 2112-12-21البضائع في  /حساب(: 02)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر
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المالية  أ تم مالحظته في الوثائق لسنةوهذا الخط دائن (211120/ ـح)حساب أن الجدول السابق يوضح   
 ـح)وهما ( بدون تسمية)لى وجود حسابين غير مفهومين إباإلضافة  لم يتم تعديله، هذا الخطأ أن   إال ،2102

ثابتين لمدة سنتين لم  (211221/ ـح) (211120/ ـح)وحسابين آخرين  ،(2112117/ ـح)و  (2110117/
 .يجابيتحركا ال بالسلب وال باإل

، دج 0.220.207.29بمبلغ  2102-02-20في  رصيد هذا الحساب رق د   (:22/ـح)تموينات أخرى  -ب
 :ويمكن توضيح عناصر هذا الحساب في الجدول الموالي

 
 2112-12-21تموينات أخرى في  /حساب(: 02)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
 ن  وهذا مستحيل أل ،دج 27.002.11الوقود دائن بمبلغ  220011حساب  أن  لوحظ  أعال همن خالل الجدول   

-02-20في  الترقية ديوانللمخزونات في ( الفيزيائي)لجرد ، كما تمت عملية اةطبيعة هذا الحساب مدين أصال  
، وكانت 270/2102ها بواسطة مقررة ممضاة من طرف المدير العام وتحمل رقم إنشاءبواسطة لجنة تم  2102

 :نتائج الجرد المادي والمحاسبي كما يلي
 

 2112-12-21عملية جرد المخزونات في نتائج  (:06)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
صغيرة، حيث  الفروقات بين الجرد المادي والجرد المحاسبي للمخزونات كانت جد   أن   أعال هن الجدول يبي    
التكلفة المتوسطة المرجحة،  والمتمثلة في الترقية ديوانالمطبقة بلى طريقة حساب المخرجات إرجعته لجنة الجرد أ

على  ،دج 1.97بــ  رق د  الفرق بين الجرد المادي والجرد المحاسبي المتعلق بالوقود ي أن  لى ذلك لوحظ إباإلضافة 
محل  دج في نهاية السنة 27.002.11رصيد هذا الحساب دائن بمقدار  أن  ( 22)ظهره الجدول رقم أالعكس ما 

 .الدراسة
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دج،  020.600.079.79بمبلغ  2102-02-20رصيد هذا الحساب في  رق د   (:20/ـح)منتجات تامة  -ج
 :تامة فيما يليالمنتجات ال هذه تمثلوت
 

 2112خال  سنة منتجات تامة  /حساب(: 00)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
 2112منتجات تامة خال  سنة  /حساب(: 04)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
، يجابلم يتحرك ال بالسلب وال باإلثابت لمدة سنتين  222000حساب  أن  لوحظ من خالل الجدولين السابقين   

 .موقفة على مستوى مواقع العمل شغالاأل أن  ن تبي   ستفساروبعد اإل
 

 :(6/ـح) الغير حسابات -2
 بلغـبم 2102-02-20اب في ــهذا الحسيد ــرص رد  ــق   :(61/ـح) الملحقة والحسابات الزبائنحساب  -أ

 :الجدول الموالي ويمكن توضيح مكونات هذا الحساب من خاللدج،  706.212.006.22
 

 2112خال  سنة  الملحقة والحسابات الزبائن /حساب(: 07)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
 :التاليةنقاط التم مالحظة  أعال هالجدول  من خالل  
 .اواضح   غير مفصل تفصيال   (000/ـح)حساب الزبائن  *
 .خطأ في تحديد طبيعتهما (000171/ـح) (000121/ـح)الحسابين  *

هذا الحساب ثابت لمدة سنتين لم يتحرك ال بالسلب وال : (002/ـح)وراق التحصيل أ –حساب الزبائن  *
 .ه مثال  إعدامو تم أ، أو كونت له مؤونة يجابباإل
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 2112خال  سنة  الملحقة والحسابات الزبائن /حساب(: 04)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
منذ سنوات ه عبارة عن مجموعة شيكات غير محصلة أن  ن هذا الحساب عن األمر تبي   ستفسارا تم اإللم  و     

 .الترقية ديوانب القانونية والشؤون المنازعات مصلحةا من قبل يتم متابعتها قضائي  مالية سابقة، 
 :يمكن توضيحه في ما يلي :(66/ـح)(ضرائب)األخرى  العمومية والجماعات الدولةحساب  -ب
 

 2112خال  سنة األخرى  العمومية والجماعات الدولة /حساب(: 04) الجدو  رقم

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
 وفق امن تسويته  ، لذا ال بد  يجابلم يتحرك ال بالسلب وال باإل 2102-2102هذا الحساب ثابت لمدة سنتين   

 .للقانون المعمول به
 :يمكن توضيحه في الجدول الموالي :األخرىالغير  حسابات -ج
 

 2112خال  سنة  تثبيتاتال عن التناز  عمليات عن الدائنة الحسابات /حساب(: 41)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
 :تم مالحظة النقاط التالية أعال همن خالل الجدول   
-2102دج للمدة سنتين متواليتين  00.011.11ه ر د  قبمبلغ مدين  (02/حـ) تسبيقات لألجورظهور حساب  *

 .قتطاع المبلغا  منها و  إستفادمن البحث عمن  ، لذا ال بد  2102
دج،  02.197.069.00 برصيد مدين بـ رق د   التثبيتات عن التنازل عمليات عن الدائنة الحسابات 072/حـ *

لألنظمة القانونية  وفق اتلك الحقوق  إستردادوالمؤسسات المعنية والمطالبة ب بالهيئاتتصال لذا ال بد من اإل
  .المعمول بها
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 .اي تظهر هنا برصيد كبير جد  همن ترصيدها ف ال بد  حسابات خصوم مدينة  076/حـ *
لم يتحرك ال بالسلب وال  2102-2102للمدة سنتين متواليتين  ظهر خرقيد التحميل هو اآل أعباء 066/حـ *

 والسنوات صليةمن معرفة طبيعة هذه المبالغ وتحميلها لحساباتها األ ا حيث ال بد  جد   ، وهذا خطأ فادحيجابباإل
 .اتالحساب المالية المتعلقة بها وترصيد هذه

 :الحسابات المالية وما يماثلها -2
مكن وي  دج،  001.292.06بمبلغ  2102-02-20في  رصيد الصندوق رق د  : (02/ح) حساب الصندوق -أ

 :الجدول الموالي الحساب من خالل توضيح مكونات هذا
 

 2112خال  سنة  الصندوق /حساب(: 41)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق  :المصدر

 
ولم  ،نفسه 2102في بداية ونهاية سنة  (221011/ـح) رصيد الصندوق الفرعي أن  لوحظ  أعال هالجدول من   

 ركات لهذا الحساب خالل هذه السنةه كانت هناك حأن  يتم تحويله للحساب البنكي أو البريدي الجاري بالرغم من 
  .ولم يتم ترصيده 2101رصيد هذا الحساب ثابت منذ سنة  أن   د  ج  ، وبعد الفحص و  المالية

-20هذا الحساب تم ترصيده : (041/ـح)ماثلها ي   وما المالية، والمؤسسات البنوك عن القيمة خسائر -ب
 :الجدول الموالي مكن توضيح مكونات هذه الحساب من خاللوي  ، 02-2102
 

 2112خال  سنة  المالية والمؤسسات البنوك عن القيمة خسائر /حساب (:42)الجدو  رقم 

 
 .الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةديوان وثائق  :المصدر

 
البنكي  المتعلقة بالحساب لقيمةل خسائرهو عبارة عن مؤونة ف ،هذا الحساب إقفالتم  أعال ه من خالل الجدول   

ه تم تطهير الحساب المقابل لها ن  أل ةغير مبرر  هذه المؤونة أصبحتفببنك الخليفة، مفتوح الذي كان 
  .بنك الخليفةودائع لدي  (241111/ح)
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  :الخصوم -£ 
I- يتكون هذا الحساب من (67الملحق رقم ) من خالل الميزانية :(11/ح) س الما  الخاصأر  حساب: 

 ( -)دج  208.082.81.402        رصيد في بداية السنة المالية                           
 ( -)دج        22.420..40         :                     نتيجة السنة المالية للسنة الحالية

 (-)دج  298.407.824798 :            هاية السنة الماليةفي ن الخاص مجموع رأس المال
لسنوات المالية السابقة، كما لوحظ عدم التصريح برأس مال للنتائج هذا المبلغ هو مجموع صافي خسائر ا 
 .الترقية لديوان( الصادر)ي جتماعاإل
II-  غير الجاريةالخصوم:  
ه ر د  قبمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب  بلغ: (14/ـح) المماثلة والديون القروضحساب  -1

 :الجدول الموالي مكن توضيح مكونات هذا الحساب من خاللوي  دج،  010.222.070.97
 

 2112خال  سنة  المماثلة والديون القروض /حساب (:42)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة وثائق: المصدر

 
الصندوق  الممنوحة من طرف تكون من قروضوالم حساب القروض والديون المالية أعال هن الجدول يبي     

المستفيدين من السكنات التساهمية  شخاصاألوالكفاالت المقبوضة من طرف  حتياطاإلو  الوطني للتوفير
برصيد  (072111/ـح)وجود حساب ودائع وكفاالت مقبوضة  .1رقم  من الجدول كما لوحظ أيضا، والترقوية

 .طبيعة الحساب في األصل دائن ن  أل وهذا خطأمنذ سنوات مالية سابقة ثابت  مدين
ه ر د  قبمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب  بلغ :(12/ـح)مؤجلة  أعباءو  اتإيراد -2

 :الجدول الموالي مكونات هذا الحساب من خاللمكن توضيح وي  دج،  2.219.297.020.20
 

 2112خال  سنة  المماثلةمؤجلة  أعباءو  اتإيراد /حساب (:46)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر
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 .يجتماعالسكنات ذات الطابع اإل نجازهو عبارة عن إعانة من طرف الدولة، موجهة إلهذا الحساب و  
III- الخصوم الجارية:  

بمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب  بلغ: (66/ـح) (الضرائب)الدولة، والجماعات العمومية  -1
 :الجدول الموالي مكن توضيح مكونات هذا الحساب من خاللوي  دج،  76.279.722.99ه ر ق د  
 

 2112خال  سنة  الضرائب /حساب (:40)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
 :تم مالحظة عدة نقاط تمثلت في 2102لشهر ديسمبر  G50الشهري بعد فحص التصريح   
والذي  وهذا خطأ دائن االرسم على القيمة المضافة المسترجعة في المحاسبة  002029ظهور الحساب الفرعي  -أ

 :G50ا غير مساوي لما هو مصرح به في رصيد الحساب محاسبي   أن  لى إا، باإلضافة أبد  ن يكون أمكن ال ي  

  .دج 292.627.299.11 بمبلغG50 ر ق م في        دج 22.690.116.76بمبلغ ر ق م محاسبيا   
 :وكان كما يلي G50ا غير مساوي لما هو مصرح به في رصيد حساب الضريبة على الطابع محاسبي   -ب

 .دج 0.027.007.72 بمبلغG50 ط في ض       دج    229.200.11 محاسبيا بمبلغ  ض ط    

 G50ا غير مساوي لما هو مصرح به في محاسبي   "األجور" جماليرصيد حساب الضريبة على الدخل اإل -ج

 :وكان كما يلي
 .دج 2.261.260.11 بمبلغG50  في د اض        دج 2.272.622.02ا بمبلغ محاسبي   د اض     

منذ سنوات  دج 002.270.22بــ  رق د  بمبلغ دائن ي (IRG/RAS) جماليعلى الدخل اإل الضريبة حساب -د
 .المحاسبغير مفهوم حتى من طرف  أن ه نتبي   بخصوص ذلك ستفسارا تم اإللم  و  ،سابقة

حساب الدفع الجزافي ظهور  (72) في الجدول رقم المفصح عنها لوحظ كذلك في المعلومات المحاسبية -هـ
 من 02 بالمادة المعدل المباشرة الضرائب قانون من 2-219 المادة) وفق ا غيتألهذه الضريبة  أن  ومن المعلوم 

  (.2117 لسنة المالية قانون
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 :من خالل الحسابات التاليةمكن توضيحها وي  : ديون جارية اخرى -2
ه ر د  قبمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب  كان (:64/ح) مختلفين ودائنين مدينين *

 :الجدول الموالي مكن توضيح مكونات هذا الحساب من خاللوي  دج،  222.079.026.21
 

 2112خال  سنة مختلفين  ودائنين مدينين /حساب (:44)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
 :تم مالحظة جملة من النقاط تمثلت في أعال همن خالل الجدول   
، (0762090/ـح)، (072221/ـح): وهي ثابتة منذ سنوات مالية سابقةالالعديد من الحسابات  هناك -أ
من البحث عن مصادرها أو تطهيرها  ال بد   ، لذا(076209999/ـح)و (076209000/ـح)، (07620960/ـح)

 . امحاسبي  
 .اتظهر هنا برصيد كبير جد   من ترصيدها فهي ال بد   ،دائنة أصولحسابات  0762111/حـ -ب
للمدة  ،يجابلم يتحرك ال بالسلب وال باإلا ثابت   هأن  إلى غير مفصل باإلضافة  ،مدينة أخرى حسابات 076/ـح -ج

 .من ترصيده لذلك ال بد  ، 2102-2102سنتين ماليتين متواليتين 
وهذا خطأ بمبلغ ثابت  2102-2102للمدة سنتين متواليتين  خر ظهرقيد التحميل هو اآل نتائج 066/حـ -د

ات المالية المتعلقة بها والسنو  صليةمن معرفة طبيعة هذه المبالغ وتحميلها لحساباتها األ حيث ال بد   ،افادح جد  
 .وترصيد هذا الحساب
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 706.102.627.10بمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب ر ق د   (:014/ـح) للدفع منتظرة فوائد -2
 :الجدول الموالي مكن توضيح مكونات هذا الحساب من خاللوي  دج، 

 
 2112خال  سنة  للدفع منتظرة فوائد /حساب (:47)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
المالية المتعلق بمسح ديون كل من من طرف وزارة  .08/28/022المؤرخ في  .024لقرار رقم بالرغم من ا   

ه لحد اآلن لم يتم أن  ديوان الترقية والتسيير العقاري، إال  إتجاه حتياطالحزينة العامة والصندوق الوطني للتوفير واإل
لغاءو  تطهير هذا الحساب  . فوائد الديون ا 

دج،  6.210.909.09بمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب  رق د   (:012411/ـح)خزينة سالبة  *
 :الجدول الموالي هذا الحساب من خالل عناصرمكن توضيح وي  
 

 2112خزينة سالبة خال  سنة  /حساب (:44)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
المتمثلة في شيكات غير مسحوبة  حركات النقديات الدائنة هذا الحساب مجموعيمثل  أعال همن خالل الجدول    

 . الترقية ديواناألفراد والهيئات المتعاملة مع المقدمة لمختلف 
 

   :2112للسنة المالية  بسكرة لوالية العقاري والتسيير الترقية ديوان نتائججدو  عناصر تدقيق : ثالثا
 بالسنة المالية متعلقةجميع االيرادات والنفقات  أن  الهدف من تدقيق جدول حسابات النتائج هو التأكد من  إن    

والتشريع الجبائي، ومن أم الحسابات ( SCF)للمبادئ النظام المحاسبي المالي  وفق ا، وتم تقييمها محل التدقيق
 :تتمثل فيما يلي خطأ أو غموضف فيها كتش  التي أ  

I- النفقات:  
ر سي   ات حولختبار اإل إجراءعند  العينة المختارةعند فحص كشوف رواتب  :(42/ـح) نفقات المستخدمين -1

هناك خطأ في كشوفات الرواتب تمثل في تكرار األجر القاعدي  أن  ن تبي   ،نظام الرواتب واألجور إجراءات
   .(60 ملحق رقمال)
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بمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب  رق د   :(46/ـح) الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة -2
 :الجدول الموالي من خاللعناصره مكن توضيح وي  دج،  00.060.072.72

 
 2112-12-21في  خرىالضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة األ /حساب (:44)الجدو  رقم 

 
  .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

مقارنة  2102سنة المالية في ال %61بنسبة زيادة عرفت  المماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب أن  لوحظ    
منهما موظفي  إستفادالتكوين والتمهين التي بالخاصة بالرسوم  متعلقة، وهذه الزيادة 2102للسنة المالية السابقة 

 (TAIC)سم ضريبة ختصار إلإوجود  أعال همن الجدول ، كما لوحظ 2102خالل السنة المالية  الترقية ديوان
بالرسم على النشاط المهني دل ستب  أ  ا أي وجود و له   وهذه التسمية لم يعد   "النشاط الصناعي والتجاريسم على الر "
(TAP) الصناعي النشاط على الرسم" من كل بإدماج وذلك ،0997 لسنة المالية قانون بموجب أنشئ الذي 

 .واحد رسم في"  التجاري غير النشاط على الرسم"و"  والتجاري
بمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب  رق د   :(40/ـح) خرىالعملياتية األالنفقات  -2

 :الجدول الموالي من خالل عناصرهمكن توضيح وي  دج،  6.002.226.01
 

 2112-12-21في  خرىالنفقات العملياتية األ /حساب (:71)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق  :المصدر

 
لسنة المالية السابقة بامقارنة  2102سنة المالية في ال %17بنسبة زيادة عرفت  األخرى العملياتية النفقات    

خالل السنتين الماليتين  %011زيادة بنسبة  (726/ـح)" نفقات خارج االستغالل"عرف حساب كما ، 2102
ت صل  وف   الترقية ديوان المقاوليين ضد  حد أناتجة عن خسارة قضية رفعها  ،2100بسنة  مقارنة   2102-2102

غرامات التأخير  ،(الصرف الصحي)رسوم التطهير  أخرى،يحتوي هذا الحساب مصاريف قضائية  كمالصالحه، 
م التصريح بالضريبة على الدخل على ما فيما يتعلق بأتعاب الحضور لم يت  أ، في الدفع الخاص ببعض المشاريع

 (.الداخليتقرير المدقق )تعاب الحضور أ
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دج،  722.661.91بمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب  رق د  : (44/ـح)المصاريف المالية  -6
 :الجدول الموالي من خالل همكن توضيح مكوناتوي  
 

 2112-12-21في  خرىاألالمصاريف المالية  /حساب (:71)الجدو  رقم 

 
 .بسكرة ديوان الترقية والتسيير العقاري لواليةوثائق : المصدر

 
مقارنة للسنة المالية السابقة  2102سنة المالية في ال %01.20بنسبة زيادة المصاريف المالية عرفت    

على مستوى مختلف الحسابات البنكية لدى  المؤداةتسيير مختلف العمليات  أعباءفي  تمثلت، و 2102
الذي و  114422المحاسب سجل هده النفقات في حساب  أن   أعال همن الجدول  لوحظكما المؤسسات المصرفية، 

خدمات  106/حـ الحساب الصحيح هو ن  ألوهذا خطأ  ،-القيمة نقص -المالية صولاأل عن التقييم فرقيمثل 
  .مصرفية وما شابهها

II- اتيراداإل:  
بمبلغ  2102-02-20في رصيد هذا الحساب  رق د   :(70/ـح) خرىالعملياتية األات يراداإل -1

مقارنة للسنة المالية  2102سنة المالية ال في %10بنسبة  إنخفاضعرف حيث دج،  90.192.666.00
 :العناصر التاليةويتكون هذا الحساب من ، 2102السابقة 

  
 2112-12-21في  خرىالعملياتية األات يراداإل /حساب (:72)الجدو  رقم 

 
 .والتسيير العقاري لوالية بسكرةديوان الترقية وثائق : المصدر

 
ن السكنات ونقل ملكيتها التنازل ع عبارة عن عوائد ات التشغيلية األخرىيراداإل كانت أعال ه من خالل الجدول   

 في حالةمثل غرامات التأخير المفروضة على المقاولين  ستثنائيةات اإليرادللمواطن المستفيد، باإلضافة إلى اإل
 6262111وجود حساب كذلك لوحظ ديوان الترقية والتسيير العقاري، كما لمشاريع التأخرهم في أجال تسليم 

الحساب  أن  ن تبي   العام ستاذدفتر األ، وبعد فحص 2102-02-20بتاريخ دج  02.900.090.02بـ  رد  قبمبلغ 
 :يتكون من العناصر التالية
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 2112-12-21في  خرىاأل إستثنائيةات يراداإل /حساب (:72)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
ه أن  لى إ باإلضافة، (62)بالجدول رقم  مخالف على ما هو موجود الحساب هذا رصيد أن  ن هذا الجدول يبي    

  .2102بنفس المبالغ في السنة المالية السابقة  أيضا يظهر في حينوغير مفهوم،  غير مفصل
 

 2112-12-21في  خرىاأل إستثنائيةات يراداإل /حساب (:76)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق : المصدر

 
 .امن تطهير هذا الحساب ومعالجته محاسبي   وبالتالي ال بد         

 
 :والتوصيات المقدمة المتوص  لهاالنتائج : رابعا

I- لتم التوص   ،2102للسنة المالية  الترقية حسابات ديوانلمختلف  التدقيق الداخليات إجراءبعد تنفيذ  :النتائج 
 :مجموعة من النتائج تمثلت في النقاط التالية لىإ
 :ما يليهمها أ من: ياتيجاباإل -1 
 .القانون التجاري الجزائري مسك معظم الدفاتر القانونية التي فرضها -أ

  (.scf)للنظام المحاسبي المالي  وفق ام التسجيل المحاسبي يت   -ب
 .الوثائق ومستندات مدعمة له   وفق امعظم العمليات المحاسبية تم تسجيلها  -ج
لنظام ا لقواعد ومبادئ وفق اها وعرضها إعدادم يت  " القوائم المالية"مخرجات نظام المعلومات المحاسبية  -د

  .2101، المعمول به منذ سنة (scf)المحاسبي المالي 
للمقررة  وفق اها إنشاءم مرة كل سنة من طرف لجنة يت   ت جرىعملية الجرد المادي للتثبيتات والمخزونات  -هـ
عضاء اللجنة أمن طرف كل  كذلك وتنتهي هذه العملية بمحضر جرد ممضي ،ضاة من طرف المدير العامم  م  

 .بعملية الجردالقائمة 
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الهيئات المتعاملة معه كمصلحة الضرائب، الضمان  إتجاه الال زمةبكل التصريحات  الترقية ديوانقيام  -و
 .ي وغيرهاجتماعاإل
والمصادقة عليها من طرف رئيس  ا من قبل مصلحة المحاسبةها شهري  إعدادم ت  يالمقاربات البنكية جداول  -ي

ا من قبل موظفي شهري   أيضا هاإعدادم ت  ي (PV)محاضر الصناديق الفرعية ، وكذلك دائرة المحاسبة والمالية
 . والمصادقة عليها من طرف روؤساء الوكاالت المنتشرة عبر تراب الوالية الوكاالت

 :أهمها ما يلي من :سلبياتال -2
خراجو  إلغاءخالل السنة محل التدقيق قبل  الترقية ديوان صولات السنوية ألهتالكتم حساب اإل -أ  صولاأل ا 

وبالتالي تقديم  صولالتي تم بيعها خالل سنوات مالية سابقة، وهذا ما يدل على وجود خلل وخطأ في تقدير األ
 .قيمة غير فعلية لهذه الموجودات

للوثائق فقط،  وفق ام جردها ويت   الترقية ديوانهي ليست بحيازة ا لكن في الحقيقة مسجلة محاسبي   أصولوجود  -ب
 2110-16-27تقييم واإلدراج في الحسابات المحددة ضمن القرار المؤرخ في للقواعد الخاصة ب وهذا مخالف

، سيرها وقواعد الحسابات مد ونة وكذا وعرضها اليةلما وفالكش وىومحت ةوالمحاسب يمالتقي دقواع حددالذي ي  
 تثبيت أي حذفي  " الحساباتلقواعد الخاصة بتقييم واإلدراج في ا من الفصل الثاني 00.020 الفقرة حيث تنص

 ،دائمة بصورة ستعمالاإل خارج األصل يكون عندما أو  الكيان من خروجه عند يزانيةالم من معنوي أو عيني
  ".االحق   خروجه من وال هإستعمال من ال مستقبلية اقتصادية منفعة أي منه ينتظر الكيان يعد   ولم
المنقولة وغير المنقولة في سجل جرد التثبيتات الذي هو تحت عدم وجود تسجيل كامل لكل التثبيتات  -ج

لما هو موجود في هذا ها غير مطابقة أن  ات هتالكحساب اإل عادةإن بعد مسؤولية مصلحة المحاسبة، كما تبي  
    .السجل

ع لهذه الجرد المحاسبي والجرد الفعلي لعناصر التثبيتات دون وجود تبرير مقنكبيرة بين  وجود فروقات جد   -ر
 .اتنحرافاإل
 . التثبيتات والمخزوناتب الخاصة ات الجردنحرافالمعالجة إل الال زمةعدم وجود التسجيالت المحاسبية  -ف
م متابعتها من طرف الجهات ثابتة منذ سنوات مالية سابقة، ولم يت   أرصدةوجود العديد من الحسابات ذات  -ق

 .المعنية
 .حة لهاضغير مفهومة وبدون أسماء مو  سابات وجود أيضا العديد من الح -ك 
  .صليةظاهرة بغير طبيعتها المحاسبية األ وجود العديد من الحسابات -ل 
 .2102عمال المحقق خالل السنة المالية عدم التصريح الكلي والكامل لرقم األ -م
 :الجدول المواليمكن توضيحها من خالل عدم التصريح بالضريبة على الدخل ألتعاب الحضور والتي ي   -ن
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 2112خال  سنة  دارةأتعاب حضور أعضاء مجلس اإل (:70)الجدو  رقم 

 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةوثائق  :المصدر

 
وضريبة  جمالي، الضريبة على الدخل اإلسترجاعلى القيمة المضافة القابلة لإلعالتصاريح الفعلية للرسم  -هـ

ل في السجالت لدى مصلحة سج  ا هو م  ا لم  لشهر ديسمبر مخالفة تمام  ( G50)الطابع في التصريح الشهري 
 .  المحاسبة

 .ستبدالها منذ زمن طويلا  لغائها و إوتسميات لضرائب ورسوم تم  أرصدةوجود  -و
ة على ر قدعدم ال مخاطر لمواجهةو ، و المخزوناتألمواجهة نقص في قيمة التثبيتات  عدم تخصيص مؤونات -ي

 .المستحقات والشيكات الغير قابلة للتحصيل الجاري الفصل فيها قضائيا منذ سنوات مالية سابقة إسترداد
II- االقتراحات والتوصيات: 
 :مكن تقديم بعض التوصيات بخصوص النقاط التاليةليها ي  إالمتوصل لنتائج على ا بناء ا   
 :التاليةات جراءتسويته وتطهيره من خالل تنفيذ اإليجب " المباني "  .00حساب  -0
 .فصل المباني التي تم بيعها خالل السنوات المالية السابقة إلظهار هذا الحساب بقيمته الحقيقية -أ

والمباني  الترقية ديوانذلك عن طريق الفصل بين ممتلكات صل و هذا األ (ventilation)توزيع  عادةإ -ب
 .يجارالموجهة للبيع واإل

 .و التي بيعت بالفعلأالمباني الموجهة للبيع  اتإهتالك إلغاء -ج
مر تكوين لجنة ألذا تطلب اإحتى  ،ات بين نتائج الجرد المادي والجرد المحاسبينحرافحول اإل أكثرالتقصي  -0
 .تحقيق حول ضياع التثبيتاتال جراءإل
 .المحاسبيوالجرد الجرد المادي  فروقاتالناتجة عن ات نحرافاإلالتسجيل المحاسبي المتعلق بتسوية  -.
سجل جرد  ها فيإعدادالتي تم ( الخ...اتإهتالكحيازة، تنازل، نقص قيمة، )العمليات المحاسبية  تدقيق -.

 . الترقية لديوانالمادية والمعنوية  صولالتثبيتات، وذلك لضمان تسجيل كامل لكل ما يتعلق باأل
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 :تتعلق بالحسابات التالية المحاسبية التي القيام بالتسويات -2
                     .وقود 220011 -أ

  .(الحاجب مسكن تساهمي 000)منتجات تامة  222000 -ب
 .      (والد جاللأمسكن تساهمي  00) بضاعة 21100 -ج
  .(فيال ترقوي 20)بضاعة  211120 -د
                                                                                .(والد جاللأطولقة و مسكن  011)بضاعة  211221 -هـ
ات واضحة صارمة للمتابعة تحصيل هذه إجراءوذلك بوضع ( الحقوق)الذمم المدينة تطهير وتسوية حسابات  -7

 .امتابعة حركة هذه الحسابات غائب تمام   أن  المستحقات، مع العلم 
توقف العمل بها منذ ببعض مواقع المشاريع الم   شغالجل معاودة األأوالمناسبة من  الال زمةالتدابير  إتخاذ -6

 .2102سنة 
 :تها المحاسبية مثلطبيعالظاهرة بغير التحقق من الحسابات  -0

ودائع وكفاالت  072حساب و  مسكن 711زبائن  000171 حساب مسكن، 211زبائن  000121 حساب
 .مقبوضة

، وتصحيح قيمة الرسم على القيمة المضافة 2102عمال المحقق خالل سنة برقم األ التصريح الكامل -9
( G50)الوارد في التصريح الشهري  جماليالرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل اإل ،المسترجعة

 .الجبائية دارةمشاكل مع اإلال الترقية ديوان إدارةالمقدم لمصلحة الضرائب، حتى تتجنب  2102لشهر ديسمبر 
ات ومعرفة طبيعتها وتحميلها لسنوات المالية إيرادو أترصيد حسابات قيد التحميل سواء كانت مصاريف  -01

 .الخاصة بها
  .أو الخصوم صولسواء كانت في جانب األالقديمة  رصدةذات األالثابتة تطهير وتسوية الحسابات  -00
عن طريق ترصيد المبلغ الظاهر به منذ سنوات وذلك ( 221011/ح)تصحيح وضعية صندوق الفرعي  -02

 .رغم وجود حركة دائمة في هذا الحساببال ،مالية سابقة
منذ سنوات مالية شيكات غير محصلة أوراق للتحصيل التي هي عبارة عن  002التسوية الفورية للحساب  -02

هذه األموال  ردادإستجل أمن  الصارمة ات والخطوات الضروريةجراءاإل إتخاذ الترقية ديوانيجب على فسابقة، 
 . أصحاب الشيكات معروفين ن  أل

  .العمل على تحديث بعض الدفاتر القانونية -00
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لوالية  العقاري والتسيير الترقية بديوان الداخلي على التدقيقالمحاسبية ر نظام المعلومات يأثت: لثالمطلب الثا
 بسكرة

ليه إهذا التقييم المتوصل ا على بناء  و التدقيق الداخلي،  عملية على المحاسبية المعلومات نظام تقييم نتائجتؤثر   
ات إجراء من قللتحق وذلك بها القيام ينوي التي اتختبار اإل وتحديد تدقيق،ال برنامج تصميمب يقوم المدقق الداخلي

نظام  يكون فعندما ،المالية بالقوائم الواردة المبالغ التحقق من وأالفرعية  نظمةالعمليات التي تقوم بها األ رسي  
يساعده في تحسين وتطوير و  عليه عتماداإل دقق الداخليلمل مكني   فع الو  قوي المحاسبية المستخدم المعلومات

 .مهمته أداء
 

 :على التدقيق الداخلي بسكرة لوالية ر الهيكل التنظيمي لديوان الترقية والتسيير العقارييأثت: أوال

 الرقابة نظام عناصرأهم  أحد أن  ذ إ ،الداخلي دققالم عمل على للمؤسسة سليم تنظيمي هيكل وجوديؤثر   
 خطوط من يتضمنه وما التنظيمي الهيكل يميقي   أن الداخلي المدقق فعلى مالئم، تنظيمي هيكل وجود هو الداخلي
 التنظيمي الهيكل بكفاءة يتعلق فيما رأيه بديي   لكي وذلك إلخ، واإلشراف تصالاإل وخطوط والمسؤولية للسلطة
 الهيكل كان مال  ك  حيث  الداخلية، الرقابة نظام فاعلية من يزيد بما بخصوصه، وتوصياته مالحظاته ويضع

 دققالم به قومسي الذي الفحص حجم قل ثم ومن الداخلية الرقابة نظام فاعلية زادت ماكل   ءكف التنظيمي
 .الداخلي

ية لنظام الفرع نظمةة لتقييم أهم األعد  الم   ستقصائيةومن خالل شبكة تحليل الوظائف السابقة والقوائم اإل  
، بعض المهام والوظائف فيهنقص في مالئمة الفصل بين هناك  أن  ن ، تبي  الترقية ديوانالمعلومات المحاسبية ب

ختالس لوجود تداخل في بعض المهام التي من الواجب الفصل بينها، لخطر اإل الترقية ديوانرض ع  ي  وهذا ما قد 
مكانية تسوية وتغطية ذلك في الدفاتر والمستندات لإلعفاء والتهرب من المسؤولية، وهذا ما قد ي   بالمدقق  ع  وق  وا 

ا في على ما هو واقع بالفعل وهذا ما يؤثرا سلب   اا مخالف  بدي تقرير  ي  س وبالتالي، كتشافالداخلي في خطر عدم اإل
 .عملية التدقيق الداخلي

ا الهيئة الوحيدة في والية عتبر تقريب  ه ي  ن  ألعملياته  وتشابك وتعقدأنشطته  حجم بكبر الترقية ديوان زتمي  كما ي  
 لتغطية دققين الداخلينالم من كاف عدد وجود يستدعي بما ،فة بالتنظيم والتسيير للنشاط العقاريكل  بسكرة م  
في حقيقة األمر المسمى خلية التدقيق الداخلي مع وجود شخص  ولكن ،أنشطته على والتدقيق الرقابة أعمال
التدقيق  خلية قدرة أمام عقبة الداخليين دققينالم عدد في نقص وجود شكلي  هذه الوظيفة، فقد  داءا فقط ألواحد  

بعض المسؤولين  إدراكرجع الباحث سبب ذلك لنقص ، وي  المطلوبة والفاعلية كفاءةالب بمهامها القيام على الداخلي
ضافةلى تحقيق أهدافه المسطرة إ الترقية ديوانالداخلي الذي بالفعل قد يوصل ب بأهمية التدقيق  .  قيمة له وا 
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  :بسكرة لوالية التسيير العقاري ديوانالتدقيق الداخلي بية فّعالالتدقيق الداخلي على  إدارةتأثير : ثانيا
 عن النظر بغض ،الترقية ديوانب الداخلي التدقيق مسؤول خلية على الداخلي التدقيق نشاط إدارة مسؤولية تقع   

 التدقيق بميثاق امستند   وظيفته أداءب أن يقوم ، فهو مطالبالترقية ديوانخصائص نشاط  أو الوظيفة هذه حجم
 ،ات ومراحل عملية التدقيق الداخليإجراءهذا الميثاق من حيث ما يتعلق ب محتوىبالمقارنة مع و ه أن  الداخلي، إال 

 أن  ن في خصوص هذا األمر، تبي   لمدققالتي تم طرحها على ا سئلةلبعض األ إجاباته من إستنتاجوما تم 
لى إبالرجوع و هو مكتوب بالميثاق،  ِلم اا تمام   مهمة التدقيق مخالفة   أداءالمنهج الذي يستخدمه في و  سلوباأل

في  معي ننجد تكرار مقصود لتساؤل  ،الترقية ديوانأنظمة الرقابة الداخلية ب لتقييم تي صممتال ستقصاءقوائم اإل
 مسؤوليين أو الداخلي المدقق طرف من فترات على فجائي مصادقة طلب قدمي   هل: جميع القوائم أال وهو

المتمثلة  2102لى غاية إيجابات بالنفي وما يؤكد هذا مالحظات تقرير المدقق الخارجي ؟، فكانت كل اإلآخرين
ن  على عدم كفاءة المدقق الداخلي و  في عدم وجود تقارير للتدقيق الداخلي، وهذا ليس دليال   درجة في قص ما ن  ا 

 أداء على تؤثر قد التي قاتالمعو   فمن العليا حول أهمية التدقيق الداخلي، دارةوعي بعض المسؤولين باإل
 عامل يكون قد الجهة لهذه السلوكي الجانب أن   إذ المسؤولة، دارةاإل وسلوكيات توجهات هو الداخليين المدققين
مهمة  أي   أداءالمدقق الداخلي ال يستطيع  أن  وفاعليته، كما  كفاءته تتأثر ثم ومن العمل في المدقق لمهمة معيق

تدقيق بعض العمليات  أداءتكليفات من أجل ال هناك عدد كافي من ال نجد حيثإال بتكليف من المدير العام، 
 . ، وهذا ما يؤثر سلبا على التدقيق الداخليالترقية ديوانأو مصالح ب إداراتالتي تقوم بها 

 على المدقق إطالعمدى تتمثل في  ،الترقية ديوانثر على التدقيق الداخلي بؤ أيضا من أهم العوامل التي قد ت   
عتبر المتعلقة بنشاط الديوان، الذي ي   المهنية المعرفة فروع من وغيرها والهندسة العامة دارةواإل ،عمالاأل مجاالت

ا القيام بمهامه دقق أحيان  الم األمر من طلبتي حيثالمؤسسات األخرى،  أنشطةختلف بعض الشئ عن باقي م  
المشاريع والتحقق في  إنجازحول مجاالت بعيدة بعض الشئ عن المحاسبة والمالية كالتحقيق في التأخر في 

افية ببعض العلوم والقوانين التي تساعده في يكون على دراية كأن طلب منه تهذا ي، فإلنجازاالتأكد من وضعيات 
 الرياضياتب زمةوالال   الكافية المعرفةب يتمتعون تدقيقالوظيفة ب مختصين إعداد من بد   ال لذا أداء مهامه،
 .العلوم والقوانينمن وغيرها  اآللية والحاسبات الهندسةو  واإلحصاء

 
 : الترقية والتسيير العقاري ديوانب الحاسب اآللي على التدقيق الداخلي إستخدامتأثير مخاطر : ثالثا
، تم وضع الترقية ديوانة للنظام المعلومات المحاسبية بالفرعي نظمةلأل ستقصاءقوائم اإل في مرحلة تصميم  

تسجيل ه تم أن  ومدى مواكبتها للتطورات الحديثة، إال به تكنولوجيا المعلومات  إستخدامتتعلق بتقييم واقع  أسئلة
 :يلي العديد من النقائص تمثلت فيما
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I- الخاصة بتسديدات العمالء وتسيير حركة النقديات  عملياتال ومتابعة بتسيير ةعدم وجود برامج آلية خاص
، -وحسابات العمالء مح بحركة يومية للحسابات النقديةالتي تس الترقية ديوانبالرغم من طبيعة نشاط  -مختلفة ال

فقط، وهذا ما قد يؤثر على مصداقية األساليب والطرق التي  Exelالمعلومات على برنامج  إدخالفعادة ما يتم 
  .التدقيق الداخليتوقيت ا على ومعالجة تلك المعلومات المحاسبية، وهذا يؤثر سلب   خالإدتم بها 

II- منذ ث  ت حد  لم  اهأن  المستأجرين، وتسيير المخزونات والتثبيتات إال  ومتابعة بتسيير ةخاص ةليآ جوجود برام
ه تم أن  ، بالرغم من 2112نذ سنة ه مديث  فمثال بالنسبة لبرنامج تسيير المخزونات والتثبيتات لم يتم تح   ،هاإستعمال
البرنامج المستعمل ال  أن  ستخدم حتى اآلن، كما ه لم ي  أن  إال  2102برنامج حديث لتسيير المخزونات سنة  إقتناء

 إدخاللى إع هذا األمر و وقفي حالة  إذاحذفت بالخطأ، فقد يضطر المستخدم  إذاالمعلومات  سترجاعإبيسمح 
ؤثر سلبا على عملية التدقيق سواء كان التدقيق الداخلي أو المعلومات مرة أخرى مهما كان حجمها، وهذا ما ي  

مخرجات في شكل جداول أو تقارير من أجل تدقيقها، أو  وعدم توفرالمعلومات  هذه حذف بسببالخارجي 
 إليه شارةكما سبقت اإل ،(المادي الفحص) بالمخزن المقارنة على أساسها بما هو مسجل وما هو موجود فعال  

وعدم مسك مصلحة الوسائل العامة لبطاقات  ،سجالت قانونية يدوية خاصة بالشراء أو التخزين أي  عدم وجود 
لى توسيع إالمدقق الداخلي  زم، وذلك قد ي ل  الترقية ديوانلمستلزمات المستخدمة بنوع من ا كل  يدوية خاصة ب

ات من المستلزمات لفترة محل التدقيق، ستهالكشامل لجميع عمليات الشراء واإلمجال التدقيق ليصبح تدقيق 
 .   عملية التدقيق الداخلي توقيتجهد و وبالتالي زيادة 

III- من خالل الح لنقل المعلومات، حيث يتم نقلها عدم وجود شبكة داخلية لإلعالم اآللي بين الدوائر والمص
 . المعلومات في الوقت المناسب إنتقالهذا ما يؤخر ، دخالوسائط اإل

IV-    يذكر الترقية وانبديبرامج اآللية المستعملة الالحظة على من نقاط الضعف الم: 
 . عليها طالعواإل المعلومات إدخال في مستخدم كل صالحيات بتحديد قومتال  البرامج -0
 .بيانية رسومات إلى اإلحصائيات أو المعلومات ترجمة إمكانيةعدم  -2
 .التقارير إعداد امج منالبر  إمكانيةعدم  -3
ها في عملية التدقيق إستعمالدوات المراد األ إختيارسلبا على التدقيق الداخلي من خالل  ئصتؤثر هذه النقا    

جراءو  داءالداخلي، بحيث ال تساعد المدقق من تقييم األ  حساب رصيد منطقية مدى لتحديد والعالقاتالمقارنات  ا 
 عمليات أو حسابات عزل في التحليلية اتجراءاإل ستخدمت   الحاالت بعض فيف ،آخر بيان أي   أو ماأو عملية 

، قللتحق   بها القيام يجب أخرى خطوات هناك كانت إذا ما لتقرير متعمق نحو على فحصها يتم أن يجب مالية
 وفحص السابقة للفترات المصروف نفس مع الحالية للفترة اإلجمالي المستخدمين مصروف مقارنة يتم فمثال
 .النقص أو الزيادة سبب على التعرفمن أجل  نحرافو اإلأ الفرق
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 :الترقية والتسيير العقاري ديوانب تأثير نظام المعلومات المحاسبية على منهجية التدقيق الداخلي: رابعا
فمن جهة يعتبر البيئة التي سيقوم المدقق  ،ساس عملية التدقيق الداخليأيعتبر نظام المعلومات المحاسبية   

 اتجراءواإل هيعتمد عليها لوضع برنامجداة والوسيلة التى بتدقيقها والتأكد من مدى سالمتها، ومن جهة أخرى األ
      . التي سينفذها في عملية التدقيق

 
I- الداخلي مرحلة التخطيط لعملية التدقيق علىالمحاسبية  نظام المعلومات تأثير: 

لمساعدته  الداخلي في مرحلة التخطيط لعملية التدقيق المحاسبية المعلومات إستخدامالداخلي بيقوم المدقق 
دوات واألساليب التي ات التي سيتبعها، وحتى األجراءواإلالتدقيق التي سينفذها  أعمالعلى تحديد طبيعة وتوقيت 

  .الجيد لمهمته التدقيقة داءعلى األسيستخدمها في جمع األدلة الكافية التي ستساعده 
جراءالمطبق و  ةفالفهم الجيد لنظام المعلومات المحاسبي  بطريقة ( الرقابة الداخلية)العمليات  رسي  ات ومسار ا 

 .ةفع الكافية يسمح للمدقق من تطوير منهجية تدقيق 
تم  الترقية ديوانية المطبق بم المعلومات المحاسبالمعلومات والعمليات بنظا رسي  جيد لمسار الفهم الومن أجل    
 :الوسائل تمثلت فيمن على العديد  عتماداإل
جل أ، وذلك من واإلداريالتنظيمي  التعرف على هيكله، و الترقية ديوانحاطة بموجز عن تاريخ حياة اإل -1

 .       هعملياتومدى حجم تعقيد  الترقية لنشاط ديوانوفهم أكثر السلطة والتسلسل الهرمي للوظائف،  معرفة مراكز
 .الرئيسيين وواجباتهم ومدى سلطتهمالتعرف على الموظفين  -2
 ديوانوالموظفين من مختلف المستويات التنظيمية داخل  المصالح مختلف رؤساء المقابالت الشخصية مع -3

ات إجراء رسي  فية لمهام والوظائف الموكلة لهم وكيعلى اتعرف لل مناسبة ستفساراتإمن أجل طرح  ،الترقية
، وذلك من أجل التأكد من سالمة وصحة تطبيقه، (نظام الرقابة الداخلية)العمليات بتلك الدوائر والمصالح 

 .والتعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف فيه
ن خالل نظام لمختلف العمليات التي تتم ممدعمة الالقانونية المستندات والسجالت طبيعة التحقق من  -4

، والحصول على المعالج للبيانات المحاسبيةمدى تعقيد نظام الحاسب اآللي  المحاسبية، ومعرفةالمعلومات 
للمبادئ المحاسبية التي جاء بها  الترقية ديوانتدقيقها ومعرفة مدى تطبيق لمخرجات هذا النظام من قوائم مالية 

 (.scf)نظام المحاسبي المالي 
الموضحة  الجرد النهائيةنتائج نشاء لجنة الجرد وكذلك محاضر إعليها تم  اعلى المقررة التي بناء   طالعاإل -5
 .ليها فيما يتعلق بجرد المخزونات والتثبيتاتإالمادية المتوصل  اتنحرافإل

  . ملفات والمستندات والسجالت القانونيةال كل  لتوثيق لالتأكد من مدى جدية عمليات وطرق ا  -6
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وفحص بعض تقارير التدقيق الداخلي المستطاع التحصل  العديد من المقابالت مع المدقق الداخلي إجراء -7
بقصد  الترقية ديوانوذلك لتقييم وسائل الرقابة في  ،(3102)عليها والتي كانت حول السنة المالية محل الدراسة 

 .تنفيذها للعمليات المختلفةتم التي  اتختبار اإل مالئمةعليها، ومدى  عتماداإلمكان إتقدير مدى 
م المعلومات المحاسبية المطبق محاولة فهم نظال عليها عتماداإل تم التيو سابقة الذكر ات جراءاإلومن خالل   
ات ومراحل العمليات إجراء رسي  تطبيق  صحة مدىلتأكد من  ختباراإلعمليات  أداءومن أجل  ،الترقية ديوانب
 الباحث على ماعتمد إ، 2103تنفيذ عملية تدقيق القوائم المالية لسنة و  ،الفرعية لهذا النظام نظمةمختلف األل
تم حيث ، (2103و 2102ميزانتي وجدولي النتائج لسنتي ) في  والمتمثلةمالية قوائم  منعليه  حصولال ستطاعأ

والوقت المقدر لتنفيذ كل عنصر من عناصر  ات وكيفياتإجراءمحاولة وضع برامج للتدقيق الداخلي يشمل على 
 عتمادباإلالفرعية لنظام المعلومات المحاسبية والقوائم المالية محل الدراسة،  نظمةالتدقيق الداخلي لأل برنامج
، وسيتم عرض العمليات من خالل الوصف الكتابي وخرائط تدفق المعلومات رسي  على التقييم األولي ل أيضا

   .النقطة الموالية البرامج المتبعة في
 تدقيقال خطر تقييم من دققالم نمك  ي   الداخلية الرقابة اتجراءإل السليم التطبيق إن  ستنتج مما سبق وي     

 ،عليها عتماداإل يمكن معلومات توليد على المحاسبية المعلومات نظام قدرة مدى عن تأكيد على والحصول
 نتبي   إذا هأن  ف ذلك من العكس وعلى ،المراد تنفيذه التدقيق الداخلي برنامج من اكبير   اجزء   ختصارإ وبالتالي

 من يكونو  فحصه، نطاق بتوسيع سيقوم هأن  ف سليم، غير الداخلية الرقابة اتإجراءتطبيق  أن   الداخلي دققللم
 عتباراتإل –  %011 بنسبة العمليات هذه جميع فحصب دقق الداخليالم قيام االقتصادي وغير الممكن غير

 خطر عنه ينتج قد إلحصائيةا العينات أسلوب على دققالم إعتمد إذا وفي هذه الحالة ،– التكلفةالجهد و  ،الوقت
وبالتالي فشله في  المالية القوائمب و الحسابات المعروضةأ نظمةاأل في التحريفات جميع إكتشاف منقدرته  عدم

 .عملية التدقيق
 
II- على مرحلة العمل الميدانيالمحاسبية  نظام المعلومات تأثير: 

مرحلة  أثناء الداخلي التدقيق عمليةفي تفعيل وتسهيل  المحاسبية المعلومات نظام إستخدامبراز أهمية إيمكن   
 .لتنفيذه لبرنامج التدقيق الموضوع سابقا بها المدقق الداخلي قام من خالل الخطوات التي العمل الميداني

ة لعملية فع الئج لى نتاإ الوصولجل أمن  (:مستلزمات وتثبيتات) والمخزونات نظام المشترياتتدقيق  -1
 :الموالي جدولفي ال ةات برنامج التدقيق الموضحإجراءتم تنفيذ  ،لهذا النظام التدقيق الداخلي
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 1023 :السنة المالية المنتمية -                                      نظام المشتريات والمخزونات :نظام محل التدقيق -
 المدقق الداخلي :من طرف عتمد  أ   -                                   :                        المهمة أداءفي  المساعدين -
 

 برنامج التدقيق لنظام المشتريات والمخزونات(: 67)الجدول رقم 
 المالحظات المستخدمة دلةاأل المستخدمة المستندات الوقت الفعلي الوقت المقدر العمل اتإجراء تفاصيل

 : عمليات الشراء المستلزمات اتإختبار  *
 (وصوالت)وقود  -  لوازم مكتبية -
 .ومواد الصيانةشراء  -
 :التثبيتات إقتناء اتإختبار  *
 لة طابعةآ إقتناء -

 
 
 
 
 
 

 أيام 05
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 أيام 08

 
 
 
 
 
 
 

 وصوالت طلب  -
 فواتير الشراء -
 
 
 

 .الفحص المستندي -
 .اتستفسار اإل -
 .حتساباإل إعادة -
 .الفحص الفعلي -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات إجراءمطابقة لجميع كل العمليات  -
 .الشراء المصممة لشراء

 :عمليات دخول المستلزمات للمخزون اتإختبار  *
 (وصوالت)وقود  -لوازم مكتبية   -
 .شراء ومواد الصيانة -

 : التثبيتات إستالم إختبار* 
 لة طابعةآ إستالم -

 ستالماإلوصوالت  -
 االستثمار إستالممحضر  -

عملية دخول المستلزمات كانت مطابقة  -
 .إستالموصوالت  أساسوكلها على 

المتمثل  إجراءهم أغير مطابقة لنقص  -
على محضر  المخزن أمين إمضاءفي 
   التثبيت إستالم

 :عملية التسديد اتإختبار  *
 (وصوالت)وقود  -    لوازم مكتبية -
  .ومواد الصيانة -
 لة طابعةآ -

 فواتير الشراء -
 ات التسوية إشعار  -

 إشعار إعداد إجراءغير مطابقة في  -
 طرف منه إعدادبالتسوية لشراء الوقود تم 

 رئيس إمضاء وجود وعدم الصندوق مينأ
 .العامة والوسائل البشرية الموارد دائرة
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   عملية التسجيل المحاسبي *
 

 .قتناءواإلعمليات الشراء  -
 .دخول للمخزون -

 
 
 

 كل التسجيالت المحاسبية صحيحة -

 (:اتستهالكاإل)عملية الخروج حول  اتإختبار * 
 لوازم مكتبية -
 (وصوالت)وقود  -
 .ومواد الصيانة -

 وصوالت طلب داخلي -
 .وصوالت خروج -
 .اتستهالكجداول اإل -

 بدون المخزون من لوازم المكتبية خروج -
 .لذلك داخلي طلب وصل وجود

 المخزون من الوقود اتإستهالك خروج -
  .لذلك داخلي طلب وصل وجود بدون

 :حركة العتاد اتإختبار * 
 لة طابعةآ -

المتمثل  إجراءهم أغير مطابقة لنقص  - .مقرر حركة العتاد -
 والمستفيد المخزن أمين من كل إمضاءفي 
 .  خروج عتاد حركة مقرر على

 .الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة ديواني لنظام المشتريات والمخزونات بتدقيق الداخلتنفيذ عملية العلى  بناًءاالباحث  إعداد: المصدر
 

عمليات شراء مستلزمات  سّير تتبُّعليها من خالل إات المتوصل ختبار كانت نتائج اإل ،من خالل جدول تنفيذ برنامج التدقيق الداخلي المتعلق بنظام المشتريات والمخزونات   
خرى المصممة أات مراحل إجراءات بعض المراحل لكنها لم تتطابق مع بعض إجراءماشى كلية مع تمراحل هذه العملية تتنفيذ سيرورة أن  تبّينلى نهايتها، إوتثبتات من بدايتها 

 .هذا النظامب الخاصة الترقية ديوانمن قبل 
ليه من خالل المعلومات والوصف الكتابي إتقييم األولي المتوصل الومن خالل  ،هذا النظامللعملية التدقيق الداخلي  فّعاللى نتائج إ الوصولجل أمن  :المبيعاتنظام تدقيق  -1

 :الموالي جدولفي ال ةات برنامج التدقيق الموضحإجراءتم تنفيذ  ،عمليات هذا النظام سّيرحول 
 1023: السنة المالية المنتمية -                                               نظام المبيعات :نظام محل التدقيق -
 المدقق الداخلي: من طرف عتمد  أ   -:                                                    المهمة أداءفي  المساعدين -
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 المبيعاتبرنامج التدقيق لنظام (: 66)الجدول رقم 
 المالحظات المستخدمة دلةاأل المستخدمة المستندات الوقت الفعلي الوقت المقدر العمل اتإجراء تفاصيل

  :ات على عمليات التسديدإختبار  *
 ترقوي مسكن بيع -
 ترقوي تجاري محل بيع -
 (حاليا المدعم الترقوي) تساهمي مسكن بيع -
 تساهمي يإجتماع سكن للمشروع تابع تجاري محل بيع -

 أيام 03 أيام 00

 . أوامر الدفع -
 .أوامر دفع تكميلية -
 .وصوالت التحويل -
 .وصل تحويل قرض -

 .المستنديالفحص  -
 .اتستفسار اإل -
 .حتساباإل إعادة -

 

 وفًقاكل عمليات التسديد تمت  -
ات الموضوعة من طرف جراءلإل

 .  الديوان
 

  :ات على عملية الفوترةإختبار  *
 ترقوي مسكن بيع -
 ترقوي تجاري محل بيع -
 (حاليا المدعم الترقوي) تساهمي مسكن بيع -
 تساهمي يإجتماع سكن للمشروع تابع تجاري محل بيع -

 .صليةفواتير البيع األ -
 .فواتير تكميلية -

 وفًقاكل عمليات الفوترة تمت  -
ات الموضوعة من طرف جراءلإل

 .  الديوان
 

 .تسجيل المحاسبي للفواتير - :عملية التسجيل المحاسبي *
  .تسجيل عمليات الدفع -

 كل التسجيالت المحاسبية صحيحة -

 .بديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعلى تنفيذ عملية التدقيق الداخلي لنظام المبيعات  االباحث بناءّ  إعداد: المصدر
 
موجهين للنشاط بيع محلين عمليات  سّيرل تتبُّعليها من خالل إات المتوصل ختبار كانت نتائج اإل ،المبيعاتمن خالل جدول تنفيذ برنامج التدقيق الداخلي المتعلق بنظام   

 الترقية ديوانات المراحل المصممة من قبل إجراءماشى كلية مع جميع تتنفيذ مراحل هذه العملية تسيرورة أن  تبّينلى نهايتها، إمن بدايتها  التجاري ومسكنين ترقوي وتساهمي
 .هذا النظامب المتعلفة
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ليه من خالل المعلومات إتقييم األولي المتوصل ال أيضا ومن خالل ،لعملية التدقيق الداخلي لهذا النظام فّعاللى نتائج إ الوصولجل أمن  :األجورالرواتب و تدقيق لنظام  -3
 :الموالي جدولفي ال ةات برنامج التدقيق الموضحإجراءتم تنفيذ  ،عمليات هذا النظام سّيروالوصف الكتابي حول 

 1023: السنة المالية المنتمية -                                      األجورنظام الرواتب و  :نظام محل التدقيق -
 المدقق الداخلي: من طرف عتمد  أ   -:                                                    المهمة أداءفي  نالمساعدو -
 

 والرواتب األجوربرنامج التدقيق لنظام (: 68)الجدول رقم 
 المالحظات المستخدمة دلةاأل المستخدمة المستندات الوقت الفعلي الوقت المقدر العمل اتإجراء تفاصيل

التأكد من وجود أسماء العمال في كشوف الرواتب  -1
  .(المدروسة أفراد العينة)
المسجلة في ( ياماأل)التأكد من ساعات العمل  -2

 (.أفراد العينة المختارة) كشوف الرواتب
ذا كان هناك حاالت العطل المرضية أو إالتأكد ما  -3

 . حوادث العمل تتعلق بأفراد العينة المختارة
 .التأكد من الحسومات المتعلقة بالغياب والتأخير -4
ذا كان هناك مقررات خاصة بأفراد العينة إالتأكد  -5

المختارة تتعلق بالعقوبات أو عطل أمومة أو عالوات 
 .اضافية وغيرها

  .المختارة القاعدية ألفراد العينة وراألجالتأكد من  -6
 .التأكد من صحة عالوة المردودية الفردية -7
التأكد من صحة عالوة الخبرة المهنية من خالل  -8

 أيام 20 أيام 07

 .سجل العقود -
 .قائمة الحضور -
 .سجل العطل المرضية -
 .القاعدية األجورشبكة  -
 .كشوفات تقييم العمال -
 .جدول تعويض الضرر -
جدول الضريبة على الدخل  -
 .2008لسنة  جمالياإل
 .األجوركشوفات المرتبات و  -
 .ملحقيهاتفاقية الجماعية و اإل -

 .الفحص المستندي -
 .اتستفسار اإل -
 .حتساباإل إعادة -
 .التشغيل إعادة -
 

سجلت بعض الحاالت غير واضحة عند  -
أنها  تبّين ستفساراإلوبعد  ،اتختبار إلاتنفيذ 

 .   لكنها عادية وليس خطأ إستثنائيةحاالت 
المنفذة كانت مطابقة  اتختبار اإلكل  -
الديوان ات الموضوعة من طرف جراءلإل

 .  األجورفيما يتعلق بنظام الرواتب و 
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 . سنوات العمل لمفردات العينة
تدقيق صحة الترتيب السلمي المتعلق بمفردات  -9

 .العينة
  .التأكد من صحة عالوة الضرر لمفردات العينة -10
لمفردات العينة  ستثنائيةالتأكد من العالوات اإل -11

 .المختارة
التأكد من العالوات الخاضعة والغير الخاضعة  -12
ي والضريبة على الدخل جتماعات الضمان اإلقتطاعإل
 .جمالياإل
ية الضمان جبار ات اإلقتطاعالتأكد من اإل -13
 . جماليي والضريبة على الدخل اإلجتماعاإل
لمفردات  األجورحة حساب الرواتب و التأكد من ص -14

 .المختارة العينة
المقارنة بين الرواتب المستحقة وأوامر التحويل  -15

 . البنكية والبريدية لمفردات العينة
والرواتب لشهر  األجورالتأكد من تسليم كشوف  -16

 .  ديسمبر لمفردات العينة المختارة
والرواتب التأكد من التسجيل المحاسبي لألجور  -17

  .ولواحقها
 .بديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة األجورالمرتبات و على تنفيذ عملية التدقيق الداخلي لنظام  ًءاالباحث بنا إعداد: المصدر
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كشف راتب عمال  15ليها من خالل عينة مختارة من إات المتوصل ختبار كانت نتائج اإل ،األجورمن خالل جدول تنفيذ برنامج التدقيق الداخلي المتعلق بنظام المرتبات و    
ات المراحل المصممة من قبل إجراءتنفيذ مراحل هذه العملية تماشت كلية مع جميع سيرورة أن  تبّينلى نهايتها، إمن بدايتها  األجورالرواتب و  إعدادعمليات  سّير تتبُّعبالديوان و 

 .هذا النظامب الخاصة الترقية ديوان
، ومن أجل 3102وتقارير المدقق الداخلي لسنة  المتوصل إليها الترقية ديوانم المعلومات المحاسبية المطبق بعلى نتائج تقييم نظا بناًءا: تدقيق الداخلي للقوائم المالية -4

 :ات برنامج التدقيق الداخلي الموضحة في الجدول المواليإجراءلى نتائج التدقيق الداخلي لحسابات القوائم المالية محل الدراسة تم تنفيذ إالتوصل 
 :برنامج تدقيق الميزانية* 
 1023: المنتميةالسنة المالية  -                                                    الميزانية :نظام محل التدقيق -
 المدقق الداخلي: من طرف اعتمد   -:                                                    المهمة أداءفي  المساعدين -
 

  الميزانية  برنامج التدقيق(: 67)الجدول رقم 
 المالحظات المستخدمة دلةاأل المستخدمة المستندات الوقت الفعلي الوقت المقدر العمل اتإجراء تفاصيل

 :الغير جارية صولاأل -2
في بداية السنة  صولحسابات هذه األ أرصدةمقارنة  -

 .2012ونهاية السنة المالية  2013المالية 
 . صولاأل لهذه الفعلي الوجود من التحقق -

 . صوللهذه األ ديوانال ملكية من التحقق -

 .صولاأل لهذه تقييم صحة من التحقق -
التي  صولالحيازة لهذا النوع من األفحص عمليات  -

 .لهَّاوالوثائق المدعمة  2013تمت خالل السنة المالية 
ماديا ومن  صولفحص عمليات التنازل وخروج األ -

 يوم 30 يوم 10

 .اتيتتثيسجل ال -
 .جدول جرد التثبيتات -
 .2013، 2012ميزانيتي  -
 2013ميزان المراجعة لسنة  -
العام لسنة  األستاذدفتر  -

2013. 
 .2013محضر الجرد لسنة  -
 إقتناءمستندات وفواتير  -

 .2013التثبتات لسنة 

 .الفحص المستندي -
 .الفحص الفعلي -
 .المالحظات -
 .اتستفسار اإل -
 .حتساباإل إعادة -
 .الفحص التحليلي -
  

 صولالسنوية أل اتهتالكاإل حساب تم -
خراج إلغاء قبل الديوان  تم التي صولاأل وا 
 وهذا سابقة، مالية سنوات خالل بيعها

 قيمة تقديمو  صولاأل تقدير في خطأيؤدي ل
 .الموجودات لهذه فعلية غير
 في لكن امحاسبيً  مسجلة أصول وجود -

 ويتم الديوان بحيازة ليست هي الحقيقة
 .فقط للوثائق وفًقا جردها

 التثبيتات لكل كامل تسجيل وجود عدم -
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 . الناحية المحاسبية كذلك
 قد اتهتالكاإل أن ومن التقويم صحة من التحقق -

 .الصحيح بالشكل االعتبار بعين أخذت
في  صولحسابات هذه األ أرصدةالمقارنة بين  -

 .العام األستاذالميزانية وميزان المراجعة ودفتر 

 صولهذه األ اتإهتالكجدول  -
 . 2013سنة 

على مستوى  التثبيتات جرد سجل في
 . مصلحة المحاسبة

 الجرد بين كبيرة جد فروقات وجود -
 لعناصر الفعلي والجرد المحاسبي
 .التثبيتات

 :الجارية صولاأل -
في بداية السنة  صولحسابات هذه األ أرصدةمقارنة  -

 .2012ونهاية السنة المالية  2013المالية 
 .ات تنفيذ عمليات الجردإجراءالتحقق من  -
المحاسبي في المقارنة بين الجرد المادي والجرد  -
31/12/2013. 
من خالل  2013مشتريات السنة المالية فحص  -

 لهَّاعينة ومقارنتها بالوثائق والمستندات المدعمة  إختيار
 .اتستهالكللشراء واإل

التأكد من صحة ودقة التسجيالت المحاسبية لهذه  -
 .لهَّاللمستندات المدعمة  وفًقا صولاأل
ذا ما كان إالمخزون فحص عملية جرد  أثناءالتحقق  -

 .هناك حاالت تسجيل تثبيتات كعنصر من المخزونات
من  مدينة االخرىالالزبائن وحسابات فحص حسابات  -

عينة لمختلف الحسابات خاصة التي تبدو  إختيارخالل 
 لهَّادات المدعمة غير طبيعية ومقارنتها بالوثائق والمستن

   .ذلكات بستفسار واإل

 
 
 
 
 يوم 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 يوم 00

 
 
 
 
 يوم 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 يوم 70

 فواتير الشراء ومستندات المدعمة -
 .(العينة المختارة) والدفع ستالمإل
 المستلزماتات إستهالكجداول  -
  والوثائق المدعمة( العينة المختارة)
محضر جرد المخزون لسنة  -

2013. 
 .ميزان مراجعة العمالء -
 .وراق التحصيلبأ قائمة -

 أرصدةب الحسابات من العديد وجود -
 يتم ولم سابقة، مالية سنوات منذ ثابتة

قيم ، و المعنية الجهات طرف من متابعتها
 .حسابات أخرى أصبحت غير مبررةل
 غير الحسابات من العديد أيضا وجود -

 .لهَّا موضحة أسماء وبدون مفهومة
 بغير ظاهرة الحسابات من العديد وجود -

 .صليةاأل المحاسبية طبيعتها
في  عدم تخصيص مؤونات لمواجهة نقص -

لمواجهة مخاطر عدم  وأالمخزونات، قيمة 
القدرة على تحصيل المستحقات والشيكات 

 .الغير قابلة للتحصيل
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 :النقديات -
المركزي  قصندو  في الموجودة األموالالتحقق من  -

على مستوى وكاالت  المختلفةوالصناديق الفرعية 
  .الفرعية

 دفتر في والمدفوعات المقبوضات إثبات من التحقق -
 .(PV) ومحاضرها مستنداتها وفحص الصندوق

 .المختلفة البنوك في ديوانال أرصدةالتحقق من  -
البنكية من خالل جداول المقاربة  رصدةحركة األ تتبُّع -

 .البنكية
 .الشيكات رفض وأسباب المرفوضة الشيكات تتبُّع -

 
 

 
 يوم 40

 

 
 

 
 يوم 70

الصندوق الشهرية محاضر  -
 .المركزي والصناديق الفرعية

 .المقاربات البنكية الشهرية -
كشوفات البنكية والحساب  -

 .الشهرية البريدي الجاري

ألحد الصناديق  مدين رصيد وجود -
 يتم ولم 2010 سنة منذ ثابتالفرعية 
 . ، رغم الحركة الدائمة لهذا الحسابترصيده

 :الخصوم غير الجارية -
 قد وأنها الديوان على اتلتزاماإل هذه وجود من التأكد -
 . الحقيقية بقيمتها بالدفاتر ثبتتأ
 .التأكد من النتائج المصرح بها -

 الكافية المخصصات كونت قد ؤسسةالم أن من التأكد -
 .حتياطيإ مثل مستقبالً  تستحق التي اتلتزاماإل لمقابلة

جل التأكد من طبيعة وقيمة القروض طويلة األ -
 .للديوان

 
 
 
 
 يوم 20

 
 
 
 
 يوم  20

 
 حساب القروضميزان مراجعة  -
 

برأس المال الكامل غياب التصريح  -
  .الديوان

 الخصوم الجارية -
 من التحقق، و اتلتزاملإل وجود الفعليالتأكد من ال -

 .اقيمتهطبيعتها و 

، وذلك من حساباتالهذه  أرصدة ةمعقولي من التأكد -

 
 
 
 

 
 
 
 

ميزان مراجعة حساب الموردين  -
 .التثبيتاتالخدمات و ودائنو 

التصريحات لمختلف الضرائب  -
 .يةجتماعوالخدمات اإل

ثابتة  أرصدةوجود العديد من الحسابات ب -
 .منذ سنوات مالية سابقة

وجود العديد من الحسابات ظاهرة بغير  -
 . صليةالمحاسبية األطبيعتها 
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عينة لمختلف الحسابات خاصة التي تبدو  إختيارخالل 
 لهَّاغير طبيعية ومقارنتها بالوثائق والمستندات المدعمة 

 .  ات بذلكستفسار واإل
مصالح  إتجاه الاّلزمة التصريحاتالتأكد من صحة  -

 ي،جتماعاإل كالضمان يةجتماعاإل الهيئاتالضرائب و 
 .، ومقارنها بما هو مسجل محاسبياوغيرها التعاضدية

 

 يوم 30
 
 
 يوم 20

 

 يوم 40
 
 
 يوم 20

 ألتعاب الدخل على بالضريبة التصريح عدم - 
 .الحضور

التصاريح الفعلية للرسم على القيمة المضافة  -
، الضريبة على الدخل سترجاعالقابلة لإل

وضريبة الطابع في التصريح الشهري  جمالياإل
(G50 ) ًاا لشهر ديسمبر مخالفة تمام هو  لمَّ

 .  مسجل في السجالت لدى مصلحة المحاسبة
وتسميات لضرائب ورسوم تم  أرصدةوجود  -

ستبدالو  إلغائها  .ها منذ زمن طويلا 
 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعلى وثائق  اإعتمادً الباحث  إعداد: المصدر

 

ات مسار جراءالميزانية، يوضح كيفية تأثير نتائج تقييم المدقق الداخلي للنظام المعلومات المحاسبية ومدى فهمه إل المتمثل في برنامج التدقيق الداخلي لحساباتو  أعالهالجدول   
 معلومات دقيقتالالمستخدمة في  دلةاأل ُتعتبر، كما المهمةفي تنفيذ  والمستندات المستخدمةات تفاصيل العمل المختارة إجراء، على كل من (الرقابة الداخلية)عملياته ونشاطاته 

 دقق الداخليالم يسعى التي األهداف بين قوية عالقة هناكف ،المالية القوائم في رأيه المدقق نكو  يُ  هاأساس علىو  لعملية التدقيق الداخلي فّعال نتائج إلى الوصول من دققالم نمكّ تُ 
جراءو  الرقابة اتإختبار  إستخدام طريق عنعليها  الحصول مكنيُ ، و يجمعها التي ثباتاإل أدلةو  لتحقيقها  بما إثبات أدلة على الحصول من نمكّ تُ األولى ف الجوهرية، التحقق اتا 

 في موجودةال جوهريةال تحريفاتال عن إثبات أدلة على الحصول من نمكّ تُ الثانية و  الداخلية، الرقابة وأنظمة ةالمحاسبيالمعلومات  لنظام الفعلي والتشغيل التصميم مةئمال يؤكد
جراءو  /رصدةواأل العمليات تفاصيل اتإختبار : نوعان وهي المالية، القوائم  .التحليلي الفحص اتا 

 :حسابات جدول النتائجبرنامج تدقيق  -5
 1023: السنة المالية المنتمية -                                          النتائج جدول حسابات :نظام محل التدقيق -
 المدقق الداخلي: عتمد من طرفأ   -     :                                                   المهمة أداءفي  نودالمساع -



بسكرة لوالية العق اري والتسيير الترقية ديوان في الداخلي التدقيق لتحسين المحاسبية المعلومات نظام استخدام: الرابع الفصل  
 

351 
 

 جدول النتائج  برنامج التدقيق(: 80)الجدول رقم 
 المالحظات المستخدمة دلةاأل المستخدمة المستندات الوقت الفعلي الوقت المقدر العمل اتإجراء تفاصيل

المسجلة خالل  المصاريف طبيعة نأالتأكد من  -
 .تتعلق فعال وتخص هذه السنة 2013السنة المالية 

المسجلة خالل  يراداتاال طبيعة نأالتأكد من  -
 .تتعلق فعال وتخص هذه السنة 2013السنة المالية 

يرادات المعترف بها اإلو  المصاريفالتأكد من أن  -
للمبادئ نظام المحاسبي  وفًقاوتسجيلها تم تقييمها 

عينة لمختلف عناصرها  اختيارمن خالل مالي، ال
خاصة التي تبدو غير طبيعية ومقارنتها بالوثائق 

 .  ات لذلكستفسار واإل لهَّاوالمستندات المدعمة 
حتسابو التسجيالت  أسسفحص  - لمختلف  ا 

التشريعات  إحترامالضرائب والرسوم والتأكد من 
  .المعمول بها الجبائيةوالقوانين 

مصاريف الضمان  إحتساب أسسالتحقق من  -
  .اية وطرق تسجيلها محاسبيً جتماعوالخدمات اإل

 يوم  70 يوم  60

 2012النتائج لسنتي جدول  -
 .2013و
 .2013ميزان المراجعة لسنة  -
دفتر المصاريف واإليرادات  -

 .(مصلحة المالية)النقدية 
التصريحات المختلف الضرائب  -

 .يةجتماعوالخدمات اإل
 أصولات إهتالكجدول  - 

 .2013الديوان لسنة 
 

 .الفحص المستندي
 .اتستفسار اإل -
 .حتساباإل إعادة -
 .الفحص التحليلي -

 

 في تمثل الرواتب كشوفات في خطأ -
 .القاعدي األجر تكرار

التصريح في م و لرسللضرائب واالتصاريح  -
ا لشهر ديسمبر مخالفة تمامً ( G50)الشهري 

ا هو مسجل في السجالت لدى مصلحة  لمَّ
 .  المحاسبة

وتسميات لضرائب ورسوم تم  أرصدةوجود  -
ستبدالو  إلغائها  .ها منذ زمن طويلا 

 المحاسب في تسجيل الخدمات البنكية خطأ -
 فرق يمثل الذي 005511 حساب فسجلها في

 إال القيمة، نقص -المالية صولاأل عن التقييم
 حساب هولهذه الخدمات  الصحيح الحساب أن

 .شابهها وما مصرفية خدمات 036
 

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرةعلى وثائق  اإعتمادً الباحث  إعداد: المصدر
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المتمثل في برنامج التدقيق الداخلي لحسابات جدول النتائج، يوضح كيفية تأثير نتائج تقييم ( 08)الجدول رقم   
، (الرقابة الداخلية)ات مسار عملياته ونشاطاته جرا المدقق الداخلي للنظام المعلومات المحاسبية ومدى فهمه إل

 همته، ومن المعلوم أن  والمستندات المستخدمة في تنفيذ م  ات تفاصيل العمل المختارة، واألدلة إجرا على كل من 
دارةو  قد تشمل على تقديرات محاسبية لبعض الحسابات المالية القوائم  ،ذلك عن المسؤولة هي الترقية ديوان ا 
 حدوثها المحتمل من أو وقعت التي األحداث لنتائج بالنسبة التأكد عدم ظروف في غالًبا عد  ت   التقديرات وهذه
 تتضمن عندما تتزايد المادية اتنحرافاإل مخاطر فإن   لذلك ونتيجة الشخصي، الحكم ستخدامإ تتضمن والتي
بمخصصات  المحاسبية المتعلقة التقديرات عن ناجمةال مخاطرومن أهمها الالمحاسبية،  التقديرات المالية القوائم

يؤدي زيادة المصاريف  الصحيح التقدير عن بها نقصان أو زيادة أي   ن  إ حيث المحتملة، والخسائر اتهتاكاإل
 ديوان أعمال ونتائج المالي المركز علىأيضا  يؤثرما  وهذا ا،معً  المال ما يؤثر على النتيجة ورأس أو تخفيضها

 دقتها ،صحتها من والتأكد التقديرات تلك تقييميفحص ويستفسر حول  أن الداخلي المدقق مسؤوليات ومن ،الترقية
 .ةفع السلبية قد تؤثر على أدا  مهامه التدقيقية بصورة كفؤة و  اتإنحراف أي   لتافي وذلك ومعقوليتها

III - تأثير نظام المعلومات المحاسبية على تقرير المدقق الداخلي: 

يصال  لنقل مكتوبة وسيلة كذلك وهو التدقيق، عملية في األخيرة مرحلةلا المدقق الداخلي تقرير عد  ي     وا 
 وثيقة عتبري   كما المستفيدين، جميع إلى فيه وموثوق ومفهوم واضح بشكل المدقق الداخلي، ورأيالمعلومات 

 .المهنية واجباته بتنفيذه قيام إثبات من هنت مك  
 إستخدام أن   الباحث يرى عليه من تقارير للمدقق الداخلي بالمؤسسة محل الدراسة طاعما تم اإل ضو  وفي  

 األساليب إستخدام أن   إال   التقرير، إعداديؤثر في مرحلة  لم ،(اليدوي أو االلكتروني)المحاسبية  المعلومات نظم
 .للمستفيدين توصيله سهولة وكذلك الشكلية، الناحية تقريره من هعدادإل المدقق يةفع الو  كفا ة من ترفع اإللكترونية
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 خالصة
 
ي التساهمي والترقوي، ومنذ ظهور جتماعإنتاج السكن اإل ديوان الترقية والتسيير العقاريل من المهام الرئيسية  

اوين الترقية الخاص باإلطار التشريعي والقانوني الجديد لدو  9119 يما 91المؤرخ في  941 -19 رقم المرسوم
ستثمار نحت له صاحيات اإلتحويلها إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي، تجاري، م  والتسيير العقاري و 

دور في ترقية  الترقية والتسيير العقاري ديوانلف السوق، قتصادإل للباد الجديد التوجه إطار في قاريةوالترقية الع
ا، وتنفيذ مشاريع الدولة لإلسكان حرمانً  األكثر يةجتماعاإل الفئات لصالح خاصة السكن ميدان في الخدمة العمومية

عادة خدمات صيانة و زمة لتقديم ات الا  جرا اإل تخاذاو وكذا إدارتها وتسييرها   عتباراإلترميم األماك العقارية وا 
عادة هيكلتهاإليها    .وا 

والتدقيق  ، الرقابة الداخليةومن خال هذا الفصل تم القيام بدراسة واقع كل من نظام المعلومات المحاسبية  
جرا و  نظام المعلومات المحاسبية ثم محاولة فهم ،الترقية ديوانب الداخلي العديد  إستخداممن خال  ات تطبيقها 

المستندات والوثائق لمختلف  إلجرا اتاعلى  طاعإللالمسؤولين والموظفين  المقابات معو من األساليب 
ات خاص بمختلف العمليات التي تقوم بها إجرا دليل متاك المؤسسة إ من رغمبالو  ،نظمة الفرعية وغيرهااأل

المصالح المكلفة بتنفيذ  ن  أنظمة الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية وخلية التدقيق الداخلي، إال مختلف األ
 الرئيسي السبب كان له المستخدمين وجهل اميدانيً  بغرض تطبيقهنظمة ليس بحوزتها هذا الدليل وتطبيق هذه األ

 : الماحظة النقائص أهم في

همال أخرىجرا اإل تطبيق بعض عدم -  . ات وا 

 .في بعض المصالح األفراد بين والمهام األعمال تقسيم في خلط -
التسجيل  الترقية انديو المالية، حيث يعتمد  العمليات حدوثتاريخ  ا فيتسجيل مختلف العمليات محاسبيً ال يتم  -

 .(آخر كل شهر)المحاسبي الشهري 
األنظمة الفرعية لهذا النظام وتدقيق أهم تدقيق نظام المعلومات المحاسبية بصورة أدق تم  وتقييملفهم وكمحاولة   

، لنفس السنة الماليةعلى بعض تقارير المدقق الداخلي  اعتمادً إ 1892مخرجاته المتمثلة في القوائم المالية للسنة 
التدقيق ومراحل وبرنامج وتوقيت ات إجرا نظام المعلومات المحاسبية على كل من مدى تأثير  من أجل توضيح

 .الداخلي
 
 

 



 

 
 

 خــاتمـةال

 عامةال
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 التدقيق الداخلي تحسين نظام المعلومات المحاسبية في دورلى توضيح إ بصفة أساسية دراسةال هذه هدفت  
على ديوان الترقية  دراسةذا الموضوع، مع التعريج لواقع هذا المعالجة جوانب وحيثيات هو ، ةقتصاديبالمؤسسة اإل

ئج التي تم التوصل إليها، والتي على أساسها تم تتضمن الخاتمة أهم النتاسو والتسيير العقاري للوالية بسكرة، 
ات وتقديم آفاق قتراح، وعرض أهم التوصيات واإلالموضوعة كقاعدة لهذا البحث الفرضيات إختبار إثبات
 .البحث

 
 :الفرضيات إختبارنتائج : أوال

ات التي تحكم ءجرامجموعة من المبادئ والمعايير واإل تدقيق الداخليال إن  " :على الفرضية األولىتنص * 
 تساعد مسيريالمحاسبية فتحولها بذلك إلى معلومات مصاغة في شكل تقارير مالية  معلوماتوتنظم وتعالج ال

 ".القرارت المناسبة بشكل يساهم في تحقيق االهداف المحددة سلًفا إتخاذفي  المؤسسة
، يهدف علومات المحاسبيةلمخرجات نظام الم هو نشاط مستقل، موضوعي، يضمن الجودةالتدقيق الداخلي  

ضافة قيمة للعمليات في المؤسسةو  ،ة المختلفةستشارياإل نشطةواأللتأدية خدمات التوكيد  هو ف ،وجد لتحسين وا 
ية فع الجل تطوير وتقييم أمنضبطة من ات ليوآ ، معاييرساليبأها من خالل تطبيق أهداففي تحقيق  هايساعد
دارةو  الرقابة الداخلية أنشطة  .ايً نظر وهذا ما يثبت صحة الفرضية  ،ةوحاكمية المؤسس المخاطر ا 

معظم  أن  حيث  الداخلي تدقيقلواقع امن خالل الدراسة الميدانية لكتشف أ  ما و يختلف عنه في الواقع،  هذا ما  
م مع إمكانية عد، الداخلي للتدقيق ات المتعارف عليهاجراءالمبادئ والمعايير واإلبد قيتالمؤسسات الجزائرية ال ت

من ض عليها مفرو  فهو بالتدقيق الخارجي ألخذمجبرة با هان  أل، في هيكلها التنظيمي اتمامً التدقيق الداخلي  وجود
  .طرف الدولة

المقومات التي  مجموعة من األجزاء أو العناصر أو المحاسبية المعلومات نظام"  :في الثانية الفرضيةتتمثل * 
قوائم تقارير و  محاسبية في شكل معلومات ، من أجل توفيرترابطةتعمل مع بعضها البعض بصورة متناسقة وم

يصالها ،مالية   ."الال زمةالقرارات  إتخاذلى مستخدميها في الوقت المناسب لمساعدتهم على إ وا 
لى توصيل المعلومات بشكل مناسب للمستخدمين وفي إيهدف نظام المعلومات المحاسبية بالدرجة األولى    

ستعمالدقة متناهية وبأقل تكلفة ممكنة، وقد ساعد التطور التكنولوجي و الوقت المناسب وب في معالجة الحاسوب  ا 
القوائم والتقارير المالية طموحات  أهدافلى تصميم أنظمة محاسبية راقية، تساعد على تحقيق إالبيانات 

  . ت صحة الفرضيةوهذا ما يثب، في شتى المجاالت الال زمة القرارات إتخاذعدتهم في ومسا المستخدمين
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 بدرجة ساهمي   أن شأنه من مقوماته بجميع الداخلي التدقيق على عتماداإل إن  " :على الفرضية الثالثةتنص * 
 على يعمل فع ال ةا على نظام معلومات محاسبيالمستويات بناءً  جميع وعلى المتخذة القرارات تفعيل في كبيرة
  ".المؤسسة المسطرة من قبل هدافاأل تحقيق

ة من هذه النتائج، ستفادوحتى يمكن اإل ،يةفع الوالبالموضوعية والحيادية  الداخلي لكي تتسم نتائج عملية التدقيق  
ة فع الالقرارات ال إتخاذتساهم في و ، التقارير المقدمة في قدمها المدقق الداخليأساس التوصيات التي ي   عد  التي ت  

ن تكون أعلى المدقق الداخلي يجب  مثل وفي التوقيت المناسب،الحل األ إختيارلمواجهة المشاكل والصعوبات ب
جراءو تصميم  الكافي لكيفياتوالفهم  له الدراية كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام الرقابة  ات تطبيقا 

 :من القيام بما يلي يمكنهالفهم فهذا  ،الداخلية المطبق بالمؤسسة
 .يةفع البأكثر كفاءة و  محل التدقيق التخطيط واإلشراف والتوجيه وفحص العمل -
 من الحدب له يسمح مر الذياألمهامه،  أداءالتي يمكن التعرض لها عند لمخاطر لمختلف االتقييم األولي  -
 تدقيق أن   حيث ،اإلحصائية العينة أسلوب إستخدامب وذلك والسجالت الدفاتر على سيجريها التي اتختبار اإل

 .ماعليه عتماداإل نمك  ي   هذين النظامين أن   طالما له داعي ال ارً أم بالكامل المالية العمليات

دون ضياع الوقت أو الجهود،  هدافلى األإالدقة والوصول  نتظام،اإللى إوضع برنامج مرسوم بإحكام يؤدي  -
امه مه أداءبالداخلي بالشكل الذي يسمح له  السعي المستمر لتطوير خطة التدقيقنحو تجاه اإلبل أكثر من ذلك 

  .قل وقت وتكلفة ممكنةأية و فع الب
من التدقيق األكثر مالئمة  أدواتتحديد و  ،عليها عتمادواإلالواجب الحصول  ثباتطبيعة ومدى أدلة اإلد يتحد -

 . لتنفيذ العملية التدقيقية هاإستخدامأجل 
 .  يثبت صحة الفرضيةسبق ما كل و    
 للمعلومات المحاسبية فع االً ا نظامً  تبني ترقية والتسيير العقاريديوان ال يحاول" :في الفرضية الرابعةتمثلت  *

 إسهامات من له لما وهذا لها، بالنسبة إهتمام أداة رقابية محل الداخلي التدقيق عتبروي   ه،أهداف بلوغ على يساعده
 ".النتائج تحقيق في
عتمد عليه ي   ،كفء في ظل البيئة المتغيرةحاول ديوان الترقية والتسيير العقاري تبني نظام معلومات محاسبية ي     

 ديوانن ق  أي  كما  ،هأهدافمن أجل الحصول على معلومات محاسبية دقيقة وفي الوقت المناسب تساعده في تحقيق 

هذا ما تم مالحظته من - ،وظيفة مستقلة داخل المؤسسة أعتبرهة بالتدقيق الداخلي و ستعانبضرورة اإل الترقية
ات نحراف، ومحاولة تصحيح اإلر العادي لهتتبع نشاطه ومراقبة السي   وذلك من أجل ،-الهيكل التنظيمي للمؤسسة

المعلومات  نظامالمكلفين بتنفيذ  شخاصكثر لمهام األأتحديد مر يتطلب األ هأن  إال  ،في التوقيت المناسب
خرى يتطلب من أهذا من جهة، ومن جهة  هات ومراحل تطبيقإجراءر الجيد لجميع ي   حتى يضمن الس   المحاسبية،
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المعايير فيما يخص باألسس و والتقييد  لتزاماإلمن خالل لتدقيق الداخلي تطوير ا عمل علىن يأ الترقية ديوان
 عتمادية اإلفع الوزيادة في مخرجات نظام المعلومات المحاسبية  الكفاءةبتوفر  إن  حيث ، المهنة والقائم بالمهنة

 .دقيق الداخلي في جميع مراحل تنفيذهية وكفاءة التفع ال لىإبضرورة فهذا يؤدي علية 
 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية   

 :لى النتائج التاليةإتم التوصل ا على ما ورد في هذه الدراسة ءً بنا :نتائج الدراسة: ثانيا

 :لى النتائج التاليةإتوصل الباحث من خالله  "االطار النظري للتدقيق الداخلي"والمعنون  :ولنتائج الفصل األ 
أعمالها، وتشمل  إختالفعلى  ؤسساتجميع الم أنشطةالداخلي ضرورة وجزء ال يتجزأ من  التدقيقبح صأ *

عينات لكافة  تدقيق، حيث تتضمن باإلضافة لتدقيق الخارجيأوسع من عملية ال اأبعادً  التدقيق الداخليأعمال 
ة وتكامل نظم الرقابة داريإلومدى سالمة السياسات ا دارة، دراسة مدى كفاءة اإلمؤسسةال أنشطةمعامالت و 

 .األفراد بذلك التطبيق إلتزامومدى  ؤسسةوالضبط الداخلي المطبقة في الم
العامة للمؤسسة، بحيث تعمل على تطوير وتحسين أنظمة  دارةة تابعة لإلإدارييعتبر التدقيق الداخلي أداة  *

دارةو  الرقابة الداخلية ا من توفر الشروط التي تسمح له   يفة ال بد  حقق هذه الوظت، وحتى تالمخاطر، والحوكمة ا 
 :ية، ومن أهم هذه الشروط نذكرفع الكفاءة و مهامها ب أداءب

 .تغطية التدقيق الداخلي لجميع نشاطات ووظائف المؤسسة -

تحديد الموقع الوظيفي للتدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة مما يجعلها مستقلة عن باقي الوظائف،  -
 إدارةة من طرف وهذا لضمان الموضوعية والحياد في التقارير المعد   ،عدم تداخلها مع الوظائف األخرى ويضمن

 .التدقيق الداخلي

اإللمام التدقيق الداخلي على درجة كبيرة من النزاهة و مهمة أو وظيفة  أداءيجب أن يكون الشخص المكلف ب -
 .بالميدان

بالسياسات واللوائح والقوانين الموضوعة،  لتزاملمالي، والتأكد من مدى اإلنشاط التدقيق الداخلي يشمل التدقيق ا* 
لى تدقيق إها، باإلضافة إنتظامات والعمليات للتحقق من كفايتها ومدى جراءوتدقيق العمليات التشغيلية وكافة اإل

 هدافل تحقيق األجأا، فقيام المدقق الداخلي بمهامه يكون من نظام المعلومات ودرجة األمان المصاحبة له  
 .المؤسسة إدارةالمسطرة من طرف 

التي يريد  هدافووسائل تساعده في تحقيق األ أدواتمهمته عدة  أداءيستخدم المدقق الداخلي في إطار * 
 .التوصل إليها من العملية التدقيقية المؤداة
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مل الذي يشتمل على وجود مجلس والمهني المتكا داريتوافر التنظيم اإلبيتطلب تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي * 
دارةولجنة تدقيق و  فع ال إدارة  . تدقيق داخلي ا 
دارة المؤسسة إدارة تقوم بها التي ضمان إجراء العمليات في رئيسي تؤثر بشكل التدقيق لجنة إن   * التدقيق  وا 

تساعد إدارة المؤسسة في  الداخلي مما يحقق زيادة كفاءة ونوعية التقارير المالية الصادرة من هذه اإلدارة، والتي
 .الذي بشأنه يضمن تحقيق أهداف المؤسسة فع التطبيق مبادئ وقواعد أنظمة المراقبة بشكل كفء و 

معايير متعارف للمبادئ و متكاملة ومترابطة طبقا  ومراحل وفق خطوات التدقيق الداخليتتم ممارسة عملية * 
نتقادي ومحايد إرأي  دالء عنوالمستفيدة منه، يحتوى على اإل الطالبة طرافهه لألوج  تقرير ي   إعدادبعليها تنتهي 

صدق وسالمة القوائم ات نظام الرقابة الداخلية المطبق بالمؤسسة من جهة، و إجراءمدى سالمة تطبيق حول 
 .المعدة من طرفها من جهة اخرى المالية

لى إ هوقد توصل الباحث من خالل "ةاالطار النظري للنظام المعلومات المحاسبي" المعنون: نتائج الفصل الثاني
 :النتائج التالية

القرارات الصحيحة تتوقف على جودة المعلومات المتوفرة لديها  إتخاذة والمتمثلة أساسا في داريالوظائف اإل *
حيث تعتمد هذه األخيرة أيضا على دقة مصادرها، ونتيجة إلرتفاع الطلب على المعلومات، من حيث كميتها 

يصال المعلومات ونوعيتها، إق تضى بالضرورة وجود نظام معلومات محاسبية، يسمح بالمعالجة والتخزين وا 
 .يةفع البكفاءة و 

ومن  ،مع عدة أنظمة فرعية داخل المؤسسة يستمد منها مدخالته األساسية ةيتعامل نظام المعلومات المحاسبي *
ذا كان لو  ،لضمان صحة المعلومات المحاسبية األخيرةه نتجها هذالمهم التأكد من صحة و دقة البيانات التي ت  

نتقالها ا  و  ناتهابيا ات التي تتحكم في معالجةجراءاإلتامة بالمستندات التي تستخدمها و من الضروري المعرفة ال
البيانات التي الوثائق و  هصحة هذى برقابة على مد هالذي يقوم بدور  ةوصولها إلى نظام المعلومات المحاسبي تىح
 .حملهات

ما أ دارةة تخدم على وجه الخصوص اإلداريفالتقارير اإل أشكالعدة  تأخذخرجات نظام المعلومات المحاسبية م* 
 .الخارجية طرافلى األإالقوائم المالية فهي موجهة 

نظرا لتأثر نظم المعلومات المحاسبية بالبيئة المرتبطة بالعوامل القانونية والضوابط المهنية والبيئة التنظيمية * 
به عند بناء  هتماميتعين مراعاته واإل اا أساسيً عتبر مطلبً ك المتغيرات ي  هذه النظم مع تل مالئمة إن  ة، فداريواإل

 .ه بكفاءة عاليةأهدافلتحقيق  ار نظم المعلومات المحاسبية ضمانً وتطوي
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متابعة المستجدات  إن  العوامل التقنية كانت ذات أثر كبير في كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية، ف إن  * 
يسمح بشكل  هذه النظم والعناية عند بناء هتمامبذل المزيد من اإل ؤسسةالم إدارة منوجب ستفي تلك العوامل ي

 .ستجابتها للمتغيرات والتطورات التقنية والبرمجية المتوقعة في هذا المجالإبضمان 

 في تحقيق فع البشكل التي ساهمت  بياناتلتنظيم قواعد ال أدواتت تصاالواإل تكنولوجيا المعلومات وفرت *
مقومات و  أهداف كل من تكنولوجيا علىهذه ال إستخدامثر أكما  ،دقة في معالجة البيانات المحاسبيةالسرعة و ال

 .وتخزين البيانات ،المنهج المحاسبي ،الوثائق والمستندات ة،نظام المعلومات المحاسبي
ية نظام فع الو  كفاءة ن تؤثر فيأشأنها من اطر جديدة مخ إلى ظهور تكنولوجيا المعلومات إستخدام ىلقد أد* 

الخطوة  نظم المعلومات المحاسبية تمثل هددمكن أن تمعرفة األخطار المحتملة التي ي  المحاسبية، ف المعلومات
والمعقدة والتي تتطلب من  ، وتعتبر عملية الحماية من المهام الصعبةالال زمةتجاه وضع خطط الحماية إاألولى ب

 .نظم المعلومات الجهد والوقت الكثير إدارة
توصل الباحث  همن خالل "دور نظام المعلومات المحاسبية في التدقيق الداخلي" وننالمع :نتائج الفصل الثالث

 :لى النتائج التاليةإ
مجموع إجراءات ، فما هي إال في المؤسسة مهما كان حجمها ونوع نشاطها جًدا االرقابة الداخلية هامً  نظام *
 .والجاري العمل بها الموضوعةلوائح الالقوانين و  السياسات، ضمان تطبيقل وتهدفم العمل داخل المؤسسة ظنت
يات العمل في البيئة التقليدية هي ذاتها التي فع الية الرقابة على فع الالمبادئ والسياسات الخاصة بكفاءة و  إن   *

ة في تنفيذ نظام الرقابة فع الات الجراءالطرق واألساليب واإل إختالفة مع مالحظة رونيلكتتستخدم في البيئة اإل
 .الداخلية

، وذلك للوقاية من زيادة لكترونيدور الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبية اإل أهميةزيادة  *
لرقابة لمواكبة التطورات في بيئة ل فع الستوجب وجود نظام داخلي يمخاطر التالعب والوقوع بالخطأ، لذلك 

 .  تكنولوجيا المعلومات
زود المدقق قواعد البيانات تمثل مسار التدقيق في ظل النظم المتقدمة للمعلومات فهي ت إدارةملفات نظم  إن   *

ذلك يعتبر التغيرات التي حدثت ألرصدة الحسابات نتيجة المعامالت، وب أيلمعامالت الداخلي بسجل تاريخي ل
لعملية التدقيق  الال زمة ثباتدلة اإلأالمصدر الرئيسي لتتبع مسار التدقيق والحصول على  ا النوع من الملفاتهذ

 . الداخلي
المخاطر، والرقابة والحوكمة، وذلك من   إدارةيجب أن تأسس خطة التدقيق على تقييم وتحسين عمليات  *

موارد التدقيق المتاحة، بما يضمن تنوع الخبرات خالل السعي المستمر لتطوير خطة التدقيق في ضوء دراسة 
 .الداخلي التدقيق إدارةوالتخصصات داخل 
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بطريقة تنفيذ عملية التدقيق الداخلي في ضوء قناعتها بأثرها ومساهمتها في زيادة  دارةاإل إهتماميتحدد مدى  *
ا طوير عملية التنفيذ وفقً العائد وتخفيض التكاليف ومن ثم إضافة قيمة للمؤسسة، ويتأتى ذلك من خالل ت

أساليب  إستخدامتقييم ذاتي لنظم الرقابة،  إجراءالتعاون مع متخصصين، إتباع مدخل العملية، : لألسس اآلتية
 .تدقيق أكثر تطورا وكفاءة

، فنظام فع الاألساسية لنظام الرقابة الداخلية ال يعتبر نظام المعلومات المحاسبية السليم أحد أهم المقومات *
ومبادئ صارمة وصحيحة يجعل  اطرق واضحة منصوص عليها قانونيً  معلومات المحاسبية الذي يعمل وفقال

 .وبأقل تكلفة أداءعملية التدقيق الداخلي أكثر سالسة ويعطيها أحسن من 

اطر جديدة وهو ما تطلب بناء مخنظم المعالجة اآللية إلى خلق بيئة ساعدت على ظهور  إستخداملقد أدى  *
ات إجراءلية توفر آ تدقيقبرامج  إعتمادمن الضروري ، كما كان األخطار هة للتحكم في هذفع الابة داخلية نظم رق

 .األخطاء سواء عند إدخال البيانات أو خالل عملية المعالجة كتشافرقابية جديدة إل
لي في ديوان الترقية نظام المعلومات المحاسبية لتحسين التدقيق الداخ إستخدام" المعنون :نتائج الفصل الرابع

 :لى النتائج التاليةإتوصل الباحث من خالله و  "والتسيير العقاري لوالية بسكرة
ديوان الترقية والتسيير العقاري تبني نظام للمعلومات المحاسبية يعتمد بدرجة كبيرة على مواكبة تطورات  حاولي  * 

القرارات  إتخاذعلى  إدارتهت جودة تساعد معلومات محاسبية ذا إنتاجتكنولوجيا المعلومات وهذا من أجل 
 .   والمختلفة المناسبة

ص ، والتي تخ  اثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهبالتدقيق الداخلي للتخفيف من  الترقية ديوان إدارةتستعين * 
على  ، ومساعدتهديوان الترقية موارد والمحافظة على هدافات المختلفة وتحقيق األجراءتطبيق السياسات واإل

ية نظام المعلومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية، ومحاولة فع القوى ونقاط الضعف من خالل تحديد نقاط ال
 هأهدافسد الثغرات القائمة من غش واختالس وأخطاء، التي من شأنها أن تعرقل الوصول إلى تحقيق 

 .ةقتصادياإل
ق الداخلي في الوصول إلى جميع ن صالحيات المدقبي  ي   الترقية ديوانالتدقيق الداخلي ب من وجود دليلبالرغم * 

، لكن في حقيقة الترقية ديوانخذ عند تدقيق دوائر ت  ات التي ت  جراءأهم جوانب اإلالمستندات المتعلقة بالموظفين و 
 على محتوى هذاطالع المدقق الداخلي إرجع الباحث ذلك لعدم ات غير مطبقة بالكامل وي  جراءمر هذه اإلاأل

 . الدليل
 المدققين الداخلين من كاف عدد وجود ذلك يلزم عملياته، وتشابك نشاطه وتعقد حجم ربكب   الترقية ديوانيتميز * 

 هذه الوظيفة، داءفقط أل وجد شخص واحدي  ولكن في حقيقة األمر  أنشطته، على والتدقيق الرقابة أعمال لتغطية
 .المطلوبة عليةوالفا بالكفاءة بمهامها القيام على التدقيق الداخلي خلية قدرة أمام اشكل عائقً ي   مما
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 الترقية ديوانوالعمليات التي يقوم بها  نشطةغطي مختلف األعدم وجود تقارير كافية خاصة بالتدقيق الداخلي ت  * 
وصل طارات العليا ألهمية التدقيق الداخلي الذي بالفعل قد ي  دراك بعض اإلإالباحث سبب ذلك لنقص  رجع  وي  
ضافة قيمةأهدافلى تحقيق إ الترقية ديوانب  .  له ه المسطرة وا 

عدم المعرفة واإللمام الكافي من قبل المدقق الداخلي حول مبادئ وقواعد التدقيق الداخلي الرشيد وأسس * 
 .تطبيقه في مؤسسة محل الدراسة

 :في اآلتيتمثلت المطبق لى بعض السلبيات من خالل تقييم نظام المعلومات المحاسبية إتم التوصل  *
 . في بعض المصالح خرىأن مهام األعمال وتداخل بي تقسيم في خلط -
همال أخرىجراءاإل تطبيق بعض عدم - ر العمليات لمدى سي   إختبار إجراءذلك من خالل  إكتشافوتم  ات وا 
 .الترقية ديوانية لنظام المعلومات المحاسبية بات المعمول بها ألهم األنظمة الفرعجراءا إلوفقً 
 .غياب لبعض الوثائق الداعمة لتنفيذ العمليات -
 .والمعامالت المالية العمليات إجراءا ال يتم في تاريخ يل مختلف العمليات محاسبيً تسج -
 .جود برامج حديثة غير مستعملةرغم و في بعض المصالح لبرامج آلية غير محدثة  إستعمال -
 بدرجة كبيرة على خصائص المعلومات المنتجة من طرف نظام المعلومات أثرتكل هذه السلبيات *  

ر تنفيذ التي تعتبر مدخالت التدقيق الداخلي، ومع عدم الفهم الكافي للمدقق الداخلي لمسار سي  و  المحاسبية
 .  ا على جميع مراحل عملية التدقيق الداخليسلبً  ذلك سيؤثرنظام هذا الات للعمليات بجراءاإل

  :اتقتراحالتوصيات واإل: ثالثا
 فعيلالتي قد تساهم في تالعملية تقديم بعض التوصيات  مكنليها ي  إمن خالل هذه الدراسة والنتائج المتوصل    

 :تمثلت في اآلتيو  ه،ستفادة منوتحسين درجة اإل الترقية ديوانب التدقيق الداخليأداء 
 اتنحرافجل حساب اإلأالمسطرة من  هدافباألنجازات المحققة تفعيل عنصر الرقابة من خالل مقارنة اإل *

 .م الموظفينومها سبابها وتحديد المسؤولياتأوتفسير 
لتدفق المعلومة المحاسبية من خالل بناء  إتصالقنوات  الترقية ديوانب ةدارييوفر نظام المعلومات اإل يجب أن* 

 .لي يعمل على وصول المعلومة بالدقة المطلوبة وفي الوقت المناسبداخلي لإلعالم اآل إتصالشبكة 
 .خضاع البرامج الحاسوبية للتحديث والتطوير المستمرينإ *
 .متابعة المستمرة لألجهزة لضمان عدم وجود خلل في الحواسيب والمستخدمة في تطبيق النظامال *
 .المكلفين بتطبيق النظام باألفرادوجود ضوابط لفصل الواجبات الخاصة  أهميةعلى  التأكد *
 . معلوماتمن الأفي تطبيق النظام مع ضوابط لحفظ و  اة غير المصرح بهفع الوجود ضوابط  أهميةالتأكد على  *
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لتطبيق  الال زمةبالموظفين المكلفين بتطبيق النظام من خالل رفع في مؤهالتهم العلمية والعملية  هتمامزيادة اإل *
النظام من خالل دورات تكوينية تساهم في تحديثهم ومواكبتهم للتطورات المعرفية والتكنولوجية في هذه 

 .المجاالت
المعلومات المالية بشكل مفصل من خالل القوائم المالية  إعداديقة أكثر بطر  هتماماإل الترقية ديوانيجب على * 
وتطهير الحسابات الثابتة منذ  ،SCFات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي جراءا للمبادئ المحاسبية واإلووفقً 

، حيث تمثل هذه الترقية لديوانالحقيقية للمركز المالي الحقيقي سنوات مالية سابقة، حتى تعكس الصورة 
 .لمخرجات مدخالت التدقيق سواء كان الداخلي أو الخارجيا

أن يعمل على إيجاد  الترقية ديوانحيث يجب على  تطبيق معايير التدقيق الداخلي عند أداء مهامه،محاولة * 
المدققين أعمالهم بعيدين عن الضغوط المختلفة كالعمل على منحهم درجة  أداءالسبل الكفيلة التي تمكن من 

عمل تحت مضلتها المدققين يلية، وهذا من خالل العمل على إنشاء لجنة خاصة بالتدقيق أكبر من االستقال
 .الداخليين

يتهم فع الالمختلفة التي تساعد المدققين وتقلل من جهدهم وتزيد من تركيزهم و  دواتتوفير الموارد المادية واأل* 
 .عند القيام بمهامهم

ن يقتحم نظام أم التقليدي في التدقيق حول الحاسوب، وعليه يجب على المدقق الداخلي التخلي عن المفهو  *
ا ال يتجزأ من النظام الحديث للرقابة الداخلية، وذلك إلبداء الرأي المهني السليم البيانات باعتباره اليوم جزءً  إدارة

ذلك على عن صحة مدخالت والبرامج المستخدمة في المعالجة وتأثير  الال زمة ثباتبعد الحصول على أدلة اإل
 . أرصدة الحسابات بقواعد البيانات

 أهميةتغطية النقص في موظفي خلية التدقيق الداخلي وتعيين مدققين داخليين ذوي كفاءة ودراية ب أهمية *
، الترقية ديوانية التدقيق الداخلي في فع الة، وهذا لزيادة كفاءة و لكترونينظمة المعلومات المحاسبية اإلأ إستخدام

 .في مجال متطلبات تكنولوجيا المعلومات الال زمةقين الدورات التدريبية ومحاولة منح المدق
ر من أجل فهم أكثر لسي   الترقية ديوانجئة لمختلف المصالح وأقسام مفا بزياراتضرورة قيام المدقق الداخلي * 

ا الفهم ات من جهة أخرى، وهذجراءبها من جهة، والرقابة على التطبيق الجيد لهذه اإلات تنفيذ العمليات إجراء
ختيارو  ،التخطيط الجيد واإلدراك للنظام يسمح للمدقق المراد القيام بها  تاختبار وحصر اإل دلة المناسبةاأل ا 

    .تنفيذ العملية التدقيقية بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنةبالذي يسمح له  فع الالالتدقيق برنامج ووضع 
الداخليين، وزيادة بسط  دققينضمن التقرير النهائي للمات التي تندرج قتراحبالتوصيات واإل هتمامضرورة اإل* 
 .فقط مراقبونهم بأن  للمدققين الداخليين بين الموظفين، وتصحيح نظرتهم تهم هيب
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، ومتابعة النشرات والمعايير التي تصدر عن الهيئات الداخلي في التطوير المهني للتدقيق ستمرارضرورة اإل* 
شاركة في الدورات العلمية وذلك لإلطالع ومتابعة التطورات الحاصلة في المو ، المهنية المتخصصة بالتدقيق

 .الداخلي ميدان التدقيق

 :آفاق البحث: رابعا
 :وهي مواضيع لدراسات مستقبلية تكون ن  أتي يمكن اللبعض النقاط  نهاية هذا البحث نلفت النظرفي و    
 .العموميةنموذج مقترح لتتبع مسار التدقيق في المشاريع والصفقات  *
 .شركات المقاوالت الجزائرية للتدقيق الداخلي إستخدامواقع  *

 .مدى تطبيق تدقيق العقود والصفقات في دواوين التسيير العقاري بالجزائر *
 .الوقت على جودة التدقيق الداخلي إدارة إستخدامأثر تخطيط عملية التدقيق ب *
 .وتنفيذ عمل المدققية تخطيط فع الأثر مخاطر التدقيق على كفاءة و  *
 .دور حوكمة الشركات في تفعيل جودة التدقيق الداخلي وأثره على أتعاب التدقيق الخارجي *
 .دور نظام المعلومات المحاسبية في تخفيض مخاطر التمويل العقاري *
 .ةلكترونيمن المعلومات المحاسبية اإلأدور التدقيق الداخلي في تفعيل جودة و  *
 .فصاح المحاسبيية اإلفع الالنظم الخبيرة لتحقيق كفاءة و  إستخداميق الداخلي بتفعيل دور التدق *
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 .0220، ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندريةلية والخارجيةأصول المراجعة الداخعبد الفتاح محمد الصحن،  -20

 .0222، ، مؤسسة الشباب الجامعة، اإلسكندرية"علما وعمال"المراجعة عبد الفتاح الصحن،  -24
 .4112 ،لقاهرةا ،المكتب الجامعي الحديث ،المراجعة الخارجية سسأ ،وآخرون ،نالصح محمدالفتاح  عبد -20
 .0222، مطابع الدستور التجارية، عمان، االصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات عبد الكريم الرمحي، -22
 .4104دار الثقافة، عمان،  نظم المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرار،الفقي،  إبراهيمعبد اهلل  -82
 .0222، عمان، 1لتوزيع، ط، الجزء الثاني، دار المسيرة للنشر وااصول المحاسبةنور الدين،  إبراهيمعبد الناصر  -01
المتطلبات المهنية ومشاكل الممارسة العملية في ضوء  –خدمات مراقب الحسابات لسوق المالعبد الوهاب نصر على،  -00

 .0223، اإلسكندرية، الدار الجامعية، معايير المراجعة المصرية والدولية واألمريكية
 .4110، اإلسكندرية ،الداخلية الحديثة، الدار الجامعية راجعةوالم، الرقابة عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة -22
 .4112، دار الراية للنشر والتوزيع، الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلوماتسويلم الحسبان،  أحمدعطا اهلل  -22
 .4111دار وائل للنشر، عمان،  ،تقنيات المعلومات االداريةعالء عبد الرزاق السالمي، رياض حامد الدباغ،  -21
 .4112، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، نظم المعلومات االدارية أساسياتعالء السالمي، وآخرون،  -20
 .4111مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، -ماهيتها ومكوناتها  –نظم المعلومات عماد الصباغ،  -24
 .4112، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الحسابات المعاصر تدقيقفالح المطارنة،  غسان -11
 .4114، اإلسكندرية، الدار الجامعية الجديدة، الرقابة والمراجعة الداخلية االتجاهات فيفتحي رزق السوافيري وآخرون،  -22

 .4112، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردننظم المعلومات اإلداريةفؤاد الشرابي،  -20
 .0220، دار المريخ، الرياض، اقتصاديات الموارد البيئيةفيشر أنطوني،  -11
 .4100، فهرسة المكتبة الوطنية، السودان، نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةفياض حمزة رملي،  -22
 جامعة والنشر، للطباعة دباءالح وحدة ،المحاسبية المعلومات نظم السقا، يحيا هاشم زياد الحبيطي، إبراهيم محسن قاسم -10

 .0221 العراق، ،الموصل
 .4112 ،، دار وائل للنشر والطباعة، عماناإلدارة واإلستراتيجية كاظم نزار الركابي، -22

مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، ، -مدخل تحليلي –نظم المعلومات اإلدارية كامل السيد غراب، فادية محمد حجازي،  -011
3110. 

 .0222، اإلسكندرية، الدار الجامعية، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبيةمال الدين الدهراوي، ك  -010
 الحديث، الجامعي المكتب ،والمراجعة المحاسبة في متقدمة دراسات ،سرايا السيد محمد الدهراوي، مصطفى الدين كمال -014

 .4112 ،اإلسكندرية
اصدارات ، -مدخل رقابي –نظم المعلومات المحاسبية دين عبد المنعم مبارك، لطفي الرفاعي محمد فرج، صالح ال -010

 .0222، السعودية، 2الجمعية السعودية للمحاسبة، ط
، الجزء األول،  مطابع سجل أصول المراجعة مع دراسة حاالت تطبيقية متنوعةمتولي محمد الجمل، محمد السيد الجزار،  -012

 .0222العرب، القاهرة، 
 ،http://www.bu.edu.eg/ ،17h: 34m، مصربنها جامعة المتقدمة، المراجعة ،بنها بجامعة المفتوح التعليم كزمر  -322

17/05/2013. 
 .4112، عمان، للنشر والتوزيع ، دار وائلمعايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدوليةجمعة حميدات،  ،محمد أبو نصار -012
، ديوان المراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبيقيةمحمد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  -320

 .0221-0220، المطبوعات الجامعية، الجزائر

http://www.bu.edu.eg/
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 .0220، اإلسكندرية ، الدار الجامعية،نظم المعلومات االداريةحسان،  أحمدمحمد  -320
 .0222دار االشعاع للطباعة، القاهرة،  ،-المفاهيم والتكنولوجيا  -لومات نظم المعمحمد السعيد خشبة،  -012
 .4114، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، أصول وقواعد المراجعة والتدقيقمحمد السيد سرايا،  -001
 ، الدار الجامعية،الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوي الجزئي والكلي محمد السيد سرايا، عبد الفتاح الصحن، -000

 .0221 ،اإلسكندرية
 .4112، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي، ادارة تكنولوجيا المعلوماتمحمد الصيرفي،  -004
 .0222، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، أصول المراجعةمحمد الفيومي، عوض لبيب،  -000
 .4110، الجزائر، 4المطبوعات الجامعية، ط، ديوان ية إلى التطبيقالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظر محمد بوتين،  -002
 .4112، دار وائل للنشر، عمان، المدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةمحمد حسين آل فرج الطائي،  -000
 .4112عمان، ، 0دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط، "علم وتطبيق"اإلدارة محمد رسالن الجيوسي، جميلة جاد اهلل،  -002
 .0222 ،اإلسكندرية ، الدار الجامعية، دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية محمد سمير الصبان، -002
  .3110، اإلسكندريةالجامعية، ، الدار األسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتهالل،  عبد اهلل، محمد سمير الصبان -330
 .1996، اإلسكندرية الجامعية، الدار ،تطبيقي نظري مدخل الداخلية والمراجعة قابةالر  وآخرون، الصبان، سميرمحمد  -002
 .3101، دار النهظة، بيروت، الحاسب االلكتروني ونظم المعلوماتمحمد شوقي شادي،  -302
 .0220الرياض، ، 4طدار المريخ،  المراقبة الداخلية في نظم الحاسبات اآللية،محمد عثمان البطمة،  -040
 .4111، بدون دار نشر، مصر، مدخل الى نظم المعلومات المحاسبيةمحمد فخري مكي،  -044
 .3101، دار الشروق ، القاهرة، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقهامحمد محمد الهادي،  -301
 .0220، دار الشروق، القاهرة، التطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنية على الكمبيوترمحمد محمد الهادي،  -042
، الدار الجامعية، اإلسكندرية، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيينمحمد مصطفى سليمان،  -040

4112. 
 .0220، عمان، 1دار وائل للنشر والتوزيع، ط  ،مبادئ المحاسبة المالية ،محمد مطر -301
 .0222 حنين، عمان، دار ،وماتالمعل واقتصاد المحاسبة نظرية محمد مطر، وآخرون، -300
 .0223عمان،  ،0ط، دار المناهج، نظم المعلومات المحوسبةرحو،  إبراهيممحمد نور برهان، غازي  -300
 .4110، دار وائل للنشر، عمان، نظم المعلومات المحاسبيةمحمد يوسف الحفناوي،  -042
 .0222، السعودية، 4جامعة الملك مسعود، ط ،-ءاتواإلجراالمفاهيم والمعايير  -المراجعةخضير،  عيسى مصطفى -001
 .0221، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، مقدمة في نظم المعلومات االداريةالعبد،  إبراهيممنال محمد الكردي، جالل  -313
 .0221، اإلسكندرية بية،دار النهظة العر  نظم المعلومات والحاسب اإللكتروني،منير محمود سالم،  -004
دار المسيرة للنشر والتوزيع،  ،-وتطبيقي نظري مدخل -المالية القوائم تحليل المطارنة، فالح غسان خنفر، راضي مؤيد -311

 .0221 ، عمان،0ط
 .4112، الجزائر، 00، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طاالوراق التجارية في القانون الجزائرينادية فضيل،  -002
 .4110، اإلسكندرية ، الدار الجامعية،المعرفة المحاسبية لغير التجاريينبد اللطيف، ناصر نور الدين ع -000
-4112، اإلسكندرية ، الدار الجامعية،نظم المعلومات ومعالجة البيانات والبرامج الجاهزةناصر نور الدين عبد اللطيف،  -002

4112. 
 .0222دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  ،-مدخل معاصر –ة نظام المعلومات االدارينجم عبد اهلل الحميدي، واخرون،  -310
 .4100، الدار األكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والنشر، ليبيا، نظرية المراجعةنصر صالح محمد،  -002
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 .4100مان، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عنظم المعلومات المحاسبيةنظال محمود الرمحي، زياد عبد الحليم الذيبة،  -002
 .4112، عمان، 4، دار وائل للنشر، طمدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلميةهادي التميمي،  -021
 .0221، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،المالية المحاسبة مبادئ الصفار، رضا هادي -313
 .4111، اإلسكندرية لجامعية،، الدار امدخل الى نظم المعلومات المحاسبيةعطية،  أحمدهاشم  -024
مركز الرضا للكمبيوتر، دمشق،  األول،، الجزء تكنولوجيا المعلومات على اعتاب القرن الحاديهاني شحادة الخوري،  -020

0222. 
 .4111، المريخ للنشر، الرياض دار ،المحاسبة اإلداريةحجاج،  أحمدترجمة  ،هيتجر ليستراي، ماتولتش سيمرج -022
الدار الدولية لالستثمارات  ،- دليل التطبيق -معايير التقارير المالية  ،عبد العال حماد طارق :ان جريوننج، ترجمةهيني ف -020

 .4112 مصر، ،الثقافية
 .4114، دار المعتز للنشر، عمان، تطبيقات الحاسوب في ادارة االعمال والتسويقهيثم حمودة الشبلي،  -022
، اإلسكندرية، 0، دار الجامعة الجديدة، طدراسات متقدمة في مجال المحاسبة الماليةرم، وصفي عبد الفتاح أبو المكا -310

0221. 
 .4110القاهرة،  الجزء األول، دار الشروق للنشر والتوزيع،أصول المحاسبة الحديثة، العيسي،  أحمدياسين  -022
 .1997مصر، ، بدون دار نشر، أصول المراجعةيحيى حسين عبيد، جمعة شهاب الدين،  -022

 .0222، مكتبة عين شمس، القاهرة، نظم المعلومات أساسياتيحيى مصطفي حلمي،  -001
 .0222، مكتبة عين شمس، القاهرة، ونظم المعلومات ، الكمبيوتريحيى مصطفى حلمي، محمد السعيد خشبة -000
 .4111لنشر، عمان، ، مؤسسة الوراق لمراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف محمد جربوع،  -004
 :طروحاتأرسائل و *
 :اطروحات* 
دكتوراه في  اطروحة، -دراسة نظرية ميدانية-نموذج مقترح لمراجعة إدارة مخاطر األعمالمنصور،  إبراهيمأشرف محمد  -23

دارة األعمال، جامعة حلوان، مصر، (غير منشورة)المحاسبة   .0222، كلية التجارة وا 
دراسة -نموذج مقترح لقياس اثر دور المراجعة الداخلية على اضافة قيمة للمنشأة د الوكيل، حسام السعيد السيد محم -20

دارة ا(غير منشورة)، اطروحة دكتوراه في المحاسبة -اختبارية  .2011ألعمال، جامعة حلوان، مصر، ، كلية التجارة وا 
غير )أطروحة دكتوراه  ،-وء التجارب الدوليةعلى ض-إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر  نحو مسعود صديقي، -21

 الجزائر، زائر،جامعة الج قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، تخصص التخطيط االقتصادي، (منشورة
0221. 

 :رسائل*
، (غير منشورة) مذكرة ماجستير ،"تأثير تكنولوجيا المعلومات على وظيفة المراجعة الداخلية في المؤسسة"، ساسية مساهل -21

-0222باتنة،  ،الحاج لخضرتخصص تسيير مؤسسات، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 
0221. 

 :علميةمجاالت  *
لة العلمية لالقتصاد ، المج"العام لمعايير مراجعة األنظمة االلكترونية المتكاملة للمعلومات اإلطار"الصعيدي،  أحمد إبراهيم -10

 .1986القاهرة، ، 23العدد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
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مركز ، مجلة دراسات مستقبلية، التقارير المالية في ظل التطورات والتوجهات االقتصادية المعاصرةأشرف عبد الحميد،  أحمد -14
 .4112يناير مصر، ، 12العدد سيوط، أجامعة دراسات المستقبل، 

، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، المراجعة الداخلية وانهيار الرأسمالية الماليةصالح عطية،  أحمد -21
 .0220مصر، ، 23العدد 
د المجل، جامعة الزقازيق ببنها، كلية التجارة، الدراسات والبحوث التجارية مجلة، إستراتيجية المراجعة، إبراهيمعلى  أحمد -21
 .3110 مصر، ،23العدد  ،عشر سابعال

مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة  ،-دراسة تطبيقية –التأصيل المهني للمراجعة الداخلية ، إبراهيمعلي  أحمد -22
 .3110، مصر، 23ببنها، جامعة الزقازيق، العدد 

 ،، بسكرة23ة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، العدد ، مجلطبيعة وأهمية نظام المعلومات المحاسبيةلعماري،  أحمد -21
 .0223الجزائر، 

مجلة المحاسبة  االتجاهات الحديثة للتدقيق الداخلي وأهميتها في تحديد االتجاهات المستقبلية، الغباري، أحمدأيمن فتحي  -20
 .0222، مصر، 21، العدد كلية التجارة، جامعة القاهرة ،أمينوالتواإلدارة 

 .4111، عمان، 22،  مجلة المدقق، العدد الرقابة الداخليةحاتم القواسمي،  -12
نموذج مقترح لتقييم مخاطر بيئة التشغيل اإللكتروني مدخل لتدعيم دور مراقب الحسابات في حسن عبد الحميد العطار،  -10

 مصر، ،23لمجلد الثاني والعشرون، العدد ا، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، ظل التحديات المعاصرة
0222. 

البيئة المصرفية وأثرها على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية دراسة تحليلية على ، وقطنانىخالد عبد اهلل، خالد  -32
، 23 ، العددالعاشرجلد ، المجلة االردنية للعلوم التطبيقية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المالمصارف التجارية في االردن

 .0220عمان، 
لعلوم ل ، مجلة األنبار(GASS)المقبولة قبوال عاما  التدقيقفي ضوء معايير  التدقيق البيئي متطلباتزياد هاشم السقا،  -33

 .2011 ، العراق،07 العدد ،الرابع موصل، المجلدجامعة ال، واالقتصاد اإلدارةكلية واإلدارية، االقتصادية 
 ،دراسة تطبيقية –ة حوكمة الشركات العوامل المحددة لجودة المراجعة الداخلية في تحسين جود عيسى، محمد كامل سمير -30

 .0220، يناير 23العدد ، 12المجلد رقم ، اإلسكندرية مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة 
، 323 ليلية في تخفيض مخاطر التدقيق وفقا لمعيار التدقيق الدوليدور االجراءات التحسهيل أبو ميالة، سعيد زباينة،  -00

 .4100، فلسطين، تشرين األول 00مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، جامعة القدس، الجزء الثاني، العدد 
هاتها المعاصرة بالتطبيق على نموذج مقترح إلدارة وتقييم أداء وظيفة المراجعة الداخلية في ضوء توجاللطيف محمد خليل،  -02

يوليو  مصر، ،10العدد ، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، المجلد الخامس والعشرون، البنوك التجارية
4110. 

خلية في مدى مواكبة المدققين الداخليين لمتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة الداسويلم الحسبان،  أحمدعطا اهلل  -32
 عمان، ،01، العدد الرابع عشر، المجلد ل البيتآجامعة ، للبحوث والدراسات المنارةمجلة ، شركات المساهمة العامة األردنية

0220. 
 ،المجلة العلمية لكلية التجارة ،الداخلية في تفعيل الرقابة االقتصادية في منظمات األعمال مراجعةدور العلي حجاج بكري،  -36

 .4110، القاهرة، 01العدد  هر،جامعة األز 
 مركز البحوث، المجلة الجامعة، اجراءات المراجعة التحليلية ودورها في ترشيد الحكم الشخصي للمراجععلي محمد موسى،  -30

 .0231ليبيا، ، 32العدد  ،الثاني المجلدوالتدريب، جامعة الزاوية،  واالستشارات العلمية
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 المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، شهرية، نشرة إلكترونية الداخلي في الحد من الغش، أهمية التدقيقعماد الحانوتي،  -30
 .0220أيار  ،21العدد 
أثر اإلفصاح اإللكتروني للمعلومات المحاسبي على تقدير المخاطر المالزمة لمراجعة القوائم عيد محمود حميدة خلف،  -31

والعشرون،  ة الزقازيق ببنها، المجلد الثانيدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة، جامعمجلة ال المالية في ظل البيئة اإللكترونية،
 .0220 القاهرة، ،23العدد 
، مجله البحوث إطار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية في ظل تطور تكنولوجيا المعلوماتعبد الاله،  أحمدمحمد الرملي  -02

 .3111، مصر، ديسمبر 20جامعة أسيوط، العدد  ،ة المعاصرة، كلية التجارةالتجاري
صوب هيكل رقابة داخلية فّعال مع تطوير دور المراجع الداخلي والمراجع الخارجي وذلك في ظل النظم ، محمد على حماد -03

 .3112 مصر، ،21، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد التاسع عشر، العدد اإللكترونية
مجلة العلوم االقتصادية ، كأحد أنواع الفحص ألغراض خاصة (ISO) مدخل مقترح لتدقيق الجودة، محمد هادي العدناني -44

 .4112 ، العراق،20 العدد ،الثالث عشر ، المجلدجامعة السليمانية، واالقتصاد اإلدارةكلية واإلدارية، 
، المجلة العلمية تطوير فاعلية المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمةنحو إطار متكامل لمحمود يوسف الكاشف،  -01

 .0222القاهرة، أكتوبر ، 21العدد لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
، مجلة المعايير التي تحكم أداء المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية بمدينة بنغازيمسعود عبد الحفيظ البدري،  -01

 .0222، ليبيا، 01-00مجلد ،بنغازي جامعة قار يونسكلية االقتصاد، دراسات في االقتصاد والتجارة، 
 .0230-30 الجزائر، ،20 العدد باتنة، جامعة واإلنسانية، االجتماعية العلوم مجلة ،لمن المالية التقارير مصطفى عقاري، -02
 :ومراسيم قوانين* 
الجريدة ، التي تنظم نشاط الترقية العقاري العقارية يحدد القواعد ،0233سنة  برابرف 30مؤّرخ في   12-00القانون  -10

 .0233-21-21، الصادرة في 31الرسمية، العدد 
يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين االساسية  ،3113سنة  مايو 30مؤّرخ في  310-13المرسوم التنفيذي رقم  -14

 .3113-22-01، الصادرة في 02الجريدة الرسمية، العدد  ،اري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملهالدواوين الترقية والتسيير العق
، يحّدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة 4101أكتوبر سنة  0مؤّرخ في  400-01المرسوم التنفيذّي رقم  -10

، الجريدة السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدةالقتناء سكن  جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه 
 .2010-01-12، الصادرة في 02الرسمية، العدد 

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على ، 0231ديسمبر سنة  30مؤّرخ في  113-31المرسوم التنفيذي رقم  -12
على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها  التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع

 .0231-31-02، الصادرة في 11الجريدة الرسمية، العدد  ،وكيفيات دفعه
 :ملتقيات علمية* 
، المؤتمر العربي األول حول التدقيق تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركاتأشرف حنا ميخائيل،  -23

 مركز ،(الصناعيةتدقيق الشركات  -تدقيق المصارف والمؤسسات المالية  -تدقيق الشركات )ركات الداخلي في إطار حوكمة الش
 . 2005سبتمبر 26الخاصة، القاهرة،  الدولية المشروعات

دارة المخاطر في مفهوم الحوكمةعبد الحميد عبد المنعم عقدة،  -02 ، الملتقى العلمي الخامس، حوكمة الشركات المراجعة وا 
  .0222سبتمبر  32-20، اإلسكندرية االقتصادية، كلية التجارة، جامعةالمحاسبية واإلدارية و  وأبعادها
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، الملتقى الدولي األول حول التسيير نظم المعلومات كأداة للتسيير الفعالمصطفي بلمقدم، حنان بن عاتق، زهيرة صاري،  -10
-0لوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الفعال في المؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والع

2/10/4110. 
 :جرائد* 
 .52/25/5125العدد ، جريدة البيان االقتصادي األسبوعي، أهمية التدقيق الداخلي، مصطفى طاحون أحمد -10

  http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2012-12-25-1.1790840 ،04/10/4100 ،10h: 17m   
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المدروسةلمفردات العينة  واقتطاعات الضمان االجتماعي جر المنصبأجدول تحديد  :(27)الملحق رقم  
  

Poste de travail 
Salaire de 

base (net) 
I E P P R I I S P 

Prime 

de caisse 

Prime de 

fonction 

Indemente 

de nuisance 

Indemente 

de zone 
les échelons 

Salaire 

de poste 

CNAS  9 

% (S B N) 
Solde net (1) 

Femme de 

ménage 
10 704,20 1 498,59 1 391,55       856,34 2 247,88 5 400,00 22 098,55 1 988,87 20 109,68 

Gardien de nuit 14 873,37 5 949,35 1 784,80 1 487,34     1 189,87 3 123,41 19 980,00 48 388,14 4 354,93 44 033,21 

Agent d’entretien  13 596,18 5 438,47 1 767,50       2 175,39 2 855,20 23 760,00 49 592,74 4 463,35 45 129,39 

Surveillant de 

cite 
16 153,41 4 199,89 1 938,41       969,2 3 392,22 9 000,00 35 653,13 3 208,78 32 444,35 

Peintre 16 016,64 6 006,24 2 242,33       2 562,66 3 363,49 7 560,00 37 751,37 3 397,62 34 353,75 

Secrétaire 

d’administration  
18 128,91 7 251,56 2 900,63         3 807,07 22 500,00 54 588,17 4 912,94 49 675,23 

Assistant social  18 934,37 7 573,75 3 029,50         3 976,22 26 280,00 59 793,83 5 381,45 54 412,38 

Gestionnaire de 

stock 
20 046,11 8 018,44 3 207,38         4 209,68 26 280,00 61 761,61 5 558,55 56 203,06 

Secrétaire de 

direction 
18 653,65 7 088,39 2 984,58         3 917,27 21 384,00 54 027,89 4 862,51 49 165,38 

Chef de section 

location 
21 931,05 7 895,18 3 728,28         4 605,52 17 460,00 55 620,03 5 005,80 50 614,23 

Charge d’études 23 464,81 8 799,30 3 989,02         4 927,61 17 460,00 58 640,74 5 277,67 53 363,07 

Caissier principal 27 159,55 10 863,82 4 617,12   700   2 715,96 5 703,51 25 020,00 76 779,95 6 910,20 69 869,75 

Architecte 21 510,36 1 290,62 3 441,66         4 517,17 1 056,00 31 815,81 2 863,42 28 952,39 

Chef de projet  31 047,65 9 003,82 5 278,10         6 520,01 9 000,00 60 849,58 5 476,46 55 373,12 

Chef service 

comptabilité  
35 621,89 7 124,38 6 411,94     10 686,57   7 480,60 9 000,00 76 325,37 6 869,28 69 456,09 

 



 مفردات العينة المدروسة( I R G) جر الخاضع للضريبة واقتطاعات الضريبة على الدخل االجماليجدول األ(: 37)الملحق رقم 
 

Poste de travail 
Solde net 

(1) 

Prime de panier Prime de  Indemente  salaire 
I R G Solde (02) 

unité jours solde transport de zone imposable 

Femme de ménage 20 109,68       500,00 2 247,88 18 361,80 1 303,20 17 058,60 

Gardien de nuit 44 033,21 250,000 22,00 5 500,00 500,00 3 123,41 46 909,80 7 569,90 39 339,90 

Agent d’entretien  45 129,39       500,00 2 855,20 42 774,19 7 956,70 34 817,49 

Surveillant de cite 32 444,35 250,000 22,00 5 500,00 700,00 3 392,22 35 252,13 4 075,00 31 177,13 

Peintre 34 353,75 250,000 21,00 5 250,00 477,27 3 363,49 36 717,53 4 926,40 31 791,13 

Secrétaire 

d’administration  
49 675,23 250,000 22,00 5 500,00 500,00 3 807,07 51 868,16 9 058,00 42 810,16 

Assistant social  54 412,38 250,000 22,00 5 500,00 500,00 3 976,22 56 436,16 10 429,00 46 007,16 

Gestionnaire de 

stock 
56 203,06 250,000 22,00 5 500,00 500,00 4 209,68 57 993,38 10 897,00 47 096,38 

Secrétaire de 

direction 
49 165,38 250,000 19,00 4 750,00 431,82 3 917,27 50 429,93 9 302,60 41 127,33 

Chef de section 

location 
50 614,23 250,000 22,00 5 500,00 500,00 4 605,52 52 008,71 9 100,00 42 908,71 

Charge d’études 53 363,07 250,000 22,00 5 500,00 500,00 4 927,61 54 435,46 9 829,00 44 606,46 

Caissier principal 69 869,75 250,000 22,00 5 500,00 500,00 5 703,51 70 166,24 14 548,00 55 618,24 

Architecte 28 952,39 250,000 16,00 4 000,00 363,64 4 517,17 28 798,86 3 878,80 24 920,06 

Chef de projet  55 373,12 250,000 22,00 5 500,00 500,00 6 520,01 54 853,11 9 954,90 44 898,21 

Chef service 

comptabilité  
69 456,09 250,000 22,00 5 500,00 500,00 7 480,60 67 975,49 13 891,00 54 084,49 

 
 



 جور الصافية والمستحقة الدفع للمفردات العينة المدروسةجدول األ (:47)الملحق رقم 
 
 

Poste de travail solde (2) 
Femme  
au foyer 

Prime de 
scolarité 

Indemente 
de zone 

Mutuelle 
Retenue achat 

Elec Meng 
Retenue puce 

nedjma 
Retenue prêt 

aide social (aid) 
Retenue prêt 
œuvre social 

salaire net 
à payé 

Femme de ménage 17 058,60     2 247,88 331,48     3 000,00   15 975,01 

Gardien de nuit 39 339,90 2500,00 1600,00 3 123,41 600,00     3 000,00   42 963,31 

Agent d’entretien  34 817,50     2 855,20 600,00 3 400,00       33 672,69 

Surveillant de cite 31 177,13 2500,00 800,00 3 392,22 534,80 1 400,00 1 000,00 3 000,00   31 934,55 

Peintre 31 791,12 2500,00 1600,00 3 363,49 566,27 3 400,00       35 288,34 

Secrétaire 

d’administration  
42 810,16 2500,00   3 807,07 600,00         48 517,23 

Assistant social  46 007,17     3 976,22   3 810,00     10 000,00 36 173,39 

Gestionnaire de 

stock 
47 096,39 2500,00 800,00 4 209,68 600,00 3 950,00   3 000,00   47 056,07 

Secrétaire de 

direction 
41 127,33     3 917,27   

 

1 000,00 3 000,00   41 044,60 

Chef de section 

location 
42 908,70 2500,00 2400,00 4 605,52 600,00 1 900,00 1 000,00 3 000,00 10 000,00 35 914,23 

Charge d’études 44 606,46 2500,00 1600,00 4 927,61     2000,00 3 000,00 10 000,00 38 634,07 

Caissier principal 55 618,25 2500,00   5 703,51 600,00   2000,00 3 000,00 10 000,00 48 221,76 

Architecte 24 920,05     4 517,17           29 437,24 

Chef de projet  44 898,21   1200,00 6 520,01   6 340,00 2000,00 3 000,00 10 000,00 31 278,22 

Chef service 

comptabilité 
54 084,49 

  
7 480,60 600,00 5 050,00 

  
10 000,00 45 915,10 

 

 



  



 



 

 



  


