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 داءــــإه
 أهدي هذا العمل:

اللسان عن  بالتوفيق، ويعجز  دعا لي دائماورعاهما واللذان  ، حفظهما هللا ،والدي العزيزين إلى

 شكرهما

 ....ضحت، ثابرت،سهرت، أمي الحنون التي

 .........عانى الكثير و  صبرف ،حثني على العلم والعمل وأبي العزيز الذي

 يوسف. رأفت،نجيب،سعد،جمال الدين،  وإخوتي،أخواتي سمية،نصيرة إلى

 ة الرحمان ولينة ـــتهم الكتاكيت، هبوكذا بنا ريمة، ملياء و  ،إخوتيزوجاتي  إلى

 .سدرة املنتهىو 

 وال.ــام وأخــإلى كل أفراد العائلة أعم

 سميحةلى صديقاتي ،إو  .محاسبة تخصص 2009 دفعة اجستير امل ء الدراسة سنةزمالكل إلى 

 حميدة. ،يةوحيدة، سم، مريم ، حضرة،،هدى

 اذةـــــاألست ة، خاصـــــبجامعة بسكرة قسم علوم التسيير  ة، أستــــاذأستاذي الكرامإلى 

 .رحال سالفخان أحالم،  وسيلة ،بن ساهل 

 جامعة محمد خيضر بسكرة. العزيزة: جامعتي أسرة إلى هذا العمل إهداء ال يفتنيكما 

ــــإلى ك ـــــــي قـــــف  نــــــل مـــ ــــلب ولــ ــج  هــــــــــدركــــــــــتم  ـــــ ــرة الـــ  م.ــــــقـلـ

 ي بر  أم الخير 



 
 

 ديرــــقــت  كر وـش

  والشكر الحمد 
ا
 هذاو إتمام     املاجستير حلم  وصول إلىلولعلى التوفيق ،هلل عز وجل وأخيرا أول

 .العمل

 

التوجيهات  ىالدكتور  يحياوي مفيد  عل التستاة  املشرفة تستاة ال  إلىالشكر والتقدير  ثم

 عمل.بها طول مد  انجاز هذا ال أفادتنيالتي  إرشاداتو والنصائح 

 كما أتقدم بالشكر إلى لجنة املناقشة التي تسيكون لها دور في تقويم هذا العمل.

دائر  املحاتسبة و خاصة  -بسكر  -مطاحن الزيبان القنطر  مؤتسسة عمالإطارات و إلى كل 

 .  الذي قدم لي العون الكبير هذه الدائر   رئيس صوعلى وجه الخصو  هـواملالية كل باتسم

على كل باملديرية العامة  الداخلية دائر  املراجعة رئيس إلىالجزيل توجيه الشكر  أيضايفوتني  ول 

 املعلومات املقدمة من طرفه.

 .ل، ولو بالكلمة الطيبةالعم هذاإنجاز في  يف معوق و  يوتساعدن يإلى كـل من كان إلى جانب

 ي بر  أم الخير 



 ملخص:ال

يسجل  على اعتباره المؤسسة،جة للمعلومات على مستوى المنت   نظمال يعتبر نظام المعلومات المحاسبية من أهم

 ومن جهة ،، هذا من جهةقامت به ماعالحاضر والمستقبلية وأو الذاكرة الماضية  بنكالفهو  ،اكل العمليات التي تقوم به

على ومن هذا المنطلق كان  ن ملزم بتحقيق عدة أهداف للمؤسسة،الراهالمراجع الداخلي في الوقت  أصبحأخرى 

 .منه واالستفادةالمعلومات المحاسبية الرجوع إلى نظام المراجع الداخلي 

أهمية المراجعة الداخلية في المؤسسة وتوضيح أهم المستجدات الخاصة  إلى تبيينهذه الدراسة  هدفتبالتالي  و

الدور الذي يلعبه نظام المعلومات ن يثم تبي، ومفاهيم نظام المعلومات المحاسبيةب التعرف واإلحاطةمحاولة  كذاو بها

 ن دور هذا النظام في مرحلتي التخطيط وتنفيذ المراجعة الداخلية. يمن خالل تبيالمحاسبية في المراجعة الداخلية،

 -الصناعي التجاري المركب) بسكرة -القنطرة  -ولتحقيق أهداف الدراسة، اخترنا مؤسسة مطاحن الزيبان

وقمنا باستخراج بعض  ،2016-2013منخالل الفترة الممتدة  –كدراسة حالة  – بسكرة ( -القنطرة  -مطاحن الزيبان

 اهتمام المراجع الداخلي إلى مناطق تحتاجوبينا كيف أنه لهذه النسب توجيه  ،م الفترة المختارةـمن قوائ ةـالمالي النسب

 .لي رسم مخطط  أكثر فعاليةا)مناطق الخطر(،وبالت زائد

نظام المعلومات المحاسبية من مجموعة مستندية ودفترية وقوائم  ومخرجات كما وبينا كيف أنه يمكن لمقومات

وبالتالي  رأي المناسب،الوتقارير أن تمد المراجع الداخلي بمجموعة أدلة والتي تمثل جوهر عملية المراجعة للخروج ب

 .المراجعة الداخلية تنفيذية في مرحلة بدور نظام المعلومات المحاس

 .نظام المعلومات،المعلومات المحاسبية،نظام المعلومات المحاسبية،المراجعة،المراجعة الداخلية :الكلمات المفتاحية

 

 

Résumé: 

 

           Système d'information comptable est l'un des systèmes les plus importants qui produisent les 

d'information au niveau de l'entreprise, puisque il enregistre toutes les opérations effectuées par ce 

dernier .Il est la banque et  la mémoire passée, présente et future pour ce qui elle a fait, d'une part. 

Et d'autre part auditeur interne  actuellement tenu d'atteindre plusieurs objectifs de l’entreprise, et en 

ce sens, auditeur interne doit se référer au système d'information comptable et en bénéficier. 

           Donc ,Cette étude visait à indiquer l'importance de l'audit interne dans l'entreprise  et de 

clarifier les développements les plus importants liés à celle -ci, ainsi que d'essayer d'identifier et de 

prendre les concepts de système d'information comptable, en suite montrant le rôle du système 

d'information comptable joue dans l'audit interne, en montrant le rôle de ce système dans les deux 

phases de la planification et la mise en œuvre de l'audit interne. 

           Pour atteindre les objectifs de l'étude, nous avons choisi les Moulins des Zibans El kantara - 

Biskra (Complexe industriel et Commercial, les Moulins des Zibans El kantara-Biskra) -comme une 

étude de cas - au cours de la période 2013-2016. Et nous avons extrait quelques ratios financiers des 

états financiers de la période choisie. Nous avons expliqué comment ces ratios guident l'auditeur 

interne vers les domaines qui nécessitent une grande attention (Zones de risques), ce qui permet de 

dessiner un plan plus efficace. Comme nous avons expliqué que les composantes et  les sorties du 

système d'information comptable à partir les pièces comptables, livres et registres comptables, états 

financiers, et rapports peut être fournir à  l'auditeur interne un ensemble preuve d'audit qui 

représentent la base du processus d'audit et pour sortir avec une opinion appropriée, et par 

conséquent  le rôle du système d'information comptable dans la phase de mise en œuvre de l'audit 

interne. 

Mots clés: Système d'information, Information comptable, Système d'information comptable, 

Audit, Audit interne. 
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 مقدمة عامة

 أ

 

ة ـقتصاديا ،االتـفي كل المج ه غير ثابتةـمتغيراتالشئ المؤكد فيه أن  تعيش المؤسسة اليوم في محيط 

ومستمرة  ةمنافسة حد وأنشطتها، أشكالهاسسات وتعدد ؤكبر حجم الم ،...الخ،لوجيةنو، اجتماعية ، سياسية، تك

ها ومكانتها والتي تعمل على تحديد قيمت ،بمحيط المؤسسةمتغيرات المتعلقة الوغيرها من الخ  سسات...ؤالم بين

جل التعايش مع تلك أومن  فالمؤسسة التي تريد البقاء واالستمرار، على الصعيد المحلي والدولي.

 لمملـوكاد المؤسسة الكيان الصغير ـم تعـفل ا وأساليب تسييرها.ـها وأقسامهاتنشاط ت،غيرت وعددالمتغيرات

 وحتى االفتراضي. متعدد الجنسيات، بل كيان برؤوس أموال ضخمة، من شخص واحد،

ير، الذي هو انفصال الملكية عن التسي ،ومن أهم المميزات المرتبط بهذا الشكل أو النمط في المؤسسات

وحماية أموال المالك والمستثمرين من سوء تصرف المسير، وكذا زيادة وتنوع  طمأنةحمل معه ضرورة 

ييم الرقابة وتقواتخاذ القرارات، التخطيط  للقيام بوظائفه اإلدارية منحاجة هذا المسير، إلى معلومات المالئمة 

ديد ـالع اكـة، فهنـالمؤسس عــن نشاطات ـلب عن المعلومـزايد الطــرى تــة. ومن جهة أخهذا من جه ،األداء

المصالح  رجال األعمال، األكاديميين، ،ه المعلومات كالمستثمرينمن األطراف أو الجهات التي تحتاج إلى هذ

 الضريبية و الحكومية وغيرها .

ل ـن داخواء مـس ةـم الماليـلقوائن المعلومات الواردة في اــرة المستفيدين مـر دائـرا لكبـالي، ونظـوبالت

م فه تفيد على ة تعكس الواقع المالي، ومع عدم  قدرة المسلقوائم الماليبغية إبالغهم أن ا و مؤسسة،أو خارج ال

ن عبعيد  يكون وفي الكثير األحيان نهأأو  م ألنها قد تحتوي على معلومات معقدة،محتويات هذه القوائ

ل لحل في توكيامستفيد باالطالع الدائم والمتكرر لها. فكان  كللسمح فإنه ال ي   ،وحتى وإن توفر الفهمالمؤسسة،

ءة ايد ذو كفاطرف ثالث محوبالتالي الزيادة من قيمتها، إلى  ،مهمة إضفاء الثقة والمصداقية على تلك المعلومات

من ليهـا عهـا، مما يسمـح باالعتمــاد ذي يقوم مراجعتـال ي،ـع الخارجـوالمتمثل في المراجوعملية،  علمية

 طرف أصحاب الحاجة إليها.

و كشف خطاء فحص سجالت من األ في بداية األمر هو الخارجية حيث كان الهدف من المراجعة

د ايــرأي محـر بـروج في األخيـة الداخلية للخـالرقاب نظاما ليشمل تقييم ـالتالعب واالختالس، ثم تطور هدفه

 .ؤسسةعن مدى مطابقة القوائم المالية للواقع المالي للم

اج ــحتالتي تة ـة الخارجيـعلى المراجع يـاد الكلـن الصعب االعتمـح مـأصب ،ه وبمرور الوقتإال أن

ة أسباب كالنوع من المراجعة الذي كان محصلة عد ،فكرة المراجعة الداخلية فظهرت ،إلى وقت وتكلفة كبيرين

ية وتعدد أنواعها وتعقد نظمها اإلدارزيادة حجم المؤسسات  أهمها، تخفيض تكلفة المراجعة الخارجية،

ة ا عن فعاليوالتنظيمية، ظهور الشركات المتعددة الجنسيات، وكذا حاجة اإلدارة إلى جهاز رقابي داخلي يطمئنه

عة هوم المراجنظام الرقابة الداخلية و يساعدها في إدارة المخاطر التي تواجهها . كل هذه األسباب جعلت من مف

هدف  البحث ب هو اآلخرالمراجعة  بية حاجة إدارة المؤسسة، حيث بدأ هذا النوع منريجيا لتلتد الداخلية  يتطور

ية نظام ومن ثم أداة مساعدة للمراجع الخارجي، إلى نظام يعمل على تقييم فعال عن األخطاء ومكافحة الغش،

 الرقابة الداخلية، وكذا إلى مساعدة المؤسسة في إدارة المخاطر.

تها ستقلة بذامهنة م جعل من هاته األخيرةخدمات التي تقدمها المراجعة الداخلية،للتعدد ا،ونظرا وبالتالي

ها معايير تحكم عملمن خالل تطوير مفهومها وإصدار  جهات رسمية ودولية تعمل على اإلشراف عليهالها 

 وذلك حسب مستجدات العصر .

لي، كان عليه البحث عن وسيلة تساعده في حجم المهام السابقة و ملقاة على المراجع الداخونظرا لكبر  

م اتحقيق تلك األهداف بكفاءة وفعالية، ومن هاته الوسائل نظم المعلومات في المؤسسة بصفة عامة ونظ
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هذا األخير الذي  يعتبر من أهم نظم  -خاصة في ظل مجانية هاته النظم -المعلومات المحاسبية بصفة خاصة

 ةــالعمليات التي تقوم بها المؤسسعلى معالجة البيانات الناتجة عن مختلف حيث يعمل  المعلومات في المؤسسة،

 أو األطراف اتـى مختلف الجهـلك المعالجة إلـن تـة عـات الناتجـم المعلومـوتقدي،الداخلية منها والخارجية

 الخارجية .ـة أو ه سواء الداخليـدة منـالمستفي

 اإلشكالية التالية:على ضوء ما سبق يمكن طرح وبالتالي، و

 ة؟ــــي المراجعــة الداخليــمــا هـــو دور نظــام المعلومــات المحاسبــية ف

 األسـئلة الفرعــية:

 إلى األسئلة الفرعية التالية:السابقة يمكن تحليل اإلشكالية 

 هو دور نظام المعلومات المحاسبية في مرحلة التخطيط للمراجعة الداخلية ؟ ما -

 هو دور نظام المعلومات المحاسبية في مرحلة تنفيذ المراجعة الداخلية ؟  ما -

 فرضيــات الـبحث:

 السابقة يمكن تحديد الفرضيات التالية:األسئلة الفرعية و  اإلشكاليةانطالقا من 

 ة مرحلة التخطيط للمراجعة الداخلية .يتدعم مخرجات نظام المعلومات المحاسب -

 .ة مرحلة تنفيذ المراجعة الداخليةيالمعلومات المحاسب نظامومخرجات تدعم مقومات  -

 أهــداف البــحث: 

 األهداف التالية: تحقيقالبحث  انحاول من خالل هذ

 ؛الداخلية في المؤسسة وتوضيح أهم المستجدات الخاصة بهاأهمية المراجعة محاولة التعرف على  -

 في المؤسسة؛ المحاسبية وتبيان أهميتهمحاولة التعرف واإلحاطة بمفاهيم نظام المعلومات  -

 الداخلية؛المراجعة  عملية دور النظام المعلومات المحاسبية في تبيين -

 بسكرة. -القنطرة -الداخلية بمطاحن الزيبانالمراجعة  في عملية نظام المعلومات المحاسبيةن دور يتبي -

 أهـمـية البحــث:

لمعلومات خالل التعمق في اإلطار النظري لكل من نظام ا محاولة تحقيق إضافة علمية مناألهمية العلمية: 

 المحاسبية والمراجعة الداخلية.

محل  سسةمحاولة تسليط الضوء على واقع نظام المعلومات المحاسبية والمراجعة في المؤ األهمية العملية:

 .الدراسة

 منهــج البحــث:

تخدمنا المنهجين الوصفي لإلجابة على التساؤالت المطروحة واختبار صحة الفرضيات اس

ت نظام المعلوما، قصد وصف كل من في الجانب النظري فاألول استخدمناه منهج دراسة حالة،والتحليلي،

فتم  ،أما الثاني،ةفي المراجعة الداخلينظام المعلومات المحاسبية  وكذا تبيين دور ،الداخلية المحاسبية والمراجعة

الل خمن التعمق وفهم مختلف جوانب الموضوع وكشف أبعاده من ،حيث يمكننا في الجانب الميداني استخدامه

 لف الوثائقللمؤسسة محل الدراسة، إضافة إلى المالحظة والمقابالت مع دراسة وتحليل مخت ةالزيارات الميداني

 .والبيانات 



 مقدمة عامة

 ج

 

 صعوبات البحث:                    

التي مجموعة من الصعوبات والعراقيل، ومن أهم الصعوبات  هإن إنجاز أي عمل بحثي يالزم 

لهذا  ريـار النظـمفصل و وافي اإلط كتب المراجعة الداخلية التي تشرح بشكل ةتمثلت في عدم كثر،اوجدناه

ية من الناحية المتعلقة بآلوخاصة  إلى أهم التغيرات التي طرأت عليها هاتطرقالنوع من المراجعة،و 

ن أهمها م، لتطبيقيصعوبات في الجانب اتم مواجهة كما  .الداخلية على أساس إدارة المخاطر()المراجعة عملها

 إلى صعوبة حساسية موضوع المراجعة الداخلية باعتبارها تتعلق بشكل مباشر بنظام الرقابة الداخلية، مما أدى

 المؤسسة . ء بشكل شفهي أو كتابي من مسؤولي الحصول على بعض المعلومات سوا

 دراسات السابقة :ال

  المؤسسةبالتدقيق الداخلي علون محمد لمين، دور نظام المعلومات المحاسبية في تحسين 

 .OPGIديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية بسكرة اإلقتصادية، دراسة حالة 

 للمراجعةهدفت الدراسة إلى محاولة اإللمام بمختلف الجوانب النظرية و التنظيمية و العملية 

محاسبية وتسليط الضوء على أهم التحديثات في هذا المجال، وإلى تحديد آليات نظام المعلومات ال،ةالداخلي

ها للحصول بالمؤسسة من خالل الوثائق و المستندات المحاسبية المستعملة و كيفية تدفق و تشغيل البيانات في

ة من نظام إبراز األهمية و درجة االستفادالقرارات الالزمة، و إلى  اتخاذعلى مخرجات تساعد مستخدميها في 

ومات لداخلية، كما هدفت إلى محاولة تشخيص واقع نظام المعلاالمعلومات المحاسبية في عملية المراجعة 

ة اجعة الداخليلوالية بسكرة للوقوف على أهميته في عملية المر و التسيير العقاريالمحاسبية في ديوان الترقية 

 ية من جهة، و أهمية استخدامها لتحقيق أهدافه من جهة أخرى.بالنسبة لديوان الترق

 في:الدراسة  هذه تتلخص أهم نتائج

 ال يتجزأ من أنشطة المؤسسة؛ تعتبر المراجعة الداخلية جزء -

 الحوكمة؛ تساعد المراجعة الداخلية إدارة المؤسسة في تطوير نظم الرقابة الداخلية ،إدارة المخاطر و -

ييم يتعلق بتق الديوان  بالمراجعة الداخلية  لتخفيف العبء الملقى على عاتقها ، خاصة فيما إدارةستعين ت -

 نظام الرقابة الداخلية؛

 يعتير نظام المعلومات المحاسبية أحد نظم المعلومات بالمؤسسة؛ -

 يقدم نظام المعلومات المحاسبية المعلومات المنتجة في شكل قوائم وتقارير؛ -

 ية؛لمعلومات المحاسبية بعدة عوامل منها عوامل تنظيمية وقانونية وتكنولوجيتأثر تصميم نظام ا -

ات أدى اعتماد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة إلى ظهور مخاطر تؤثر على فعالية نظم المعلوم -

 المحاسبية؛

م كافية لى عدفة إعدم التزام المراجع الداخلي بالديوان بالميثاق المراجعة الداخلية المعتمد بالديوان، إضا -

 التقارير المقدم من طرفه؛

 عدم اطالع المراجع الداخلي بأسس وقواعد المراجعة الداخلية وكذا المعايير التي تحكمها. -

  مؤسسة  ، دراسة حالةالتدقيق المحاسبيكحول صورية، دور نظام المعلومات المحاسبية في عملية

 سوناطراك، وحدة الصيانة لوالية بسكرة

معلومات المحاسبية في مؤسسة سة إلى محاولة الكشف عن مدى تطبيق نظام الالدراهدفت هذه 

لمعلومات محاولة إبراز الدور الذي يقوم به نظام اوعملية المراجعة المحاسبية،  وتأثير ذلك على كطراسونا

المؤسسة ي محاولة إبراز أهمية نظام المعلومات المحاسبية فوكذا المحاسبية في عملية المراجعة المحاسبية، 

ة الوقوف على أهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية وكيفية مساهمتها في عملي وأخيرا االقتصادية،

 ة.المحاسبي المراجعة
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 في:الدراسة  هذه تتلخص أهم نتائج

 ؛يعتبر نظام المعلومات المحاسبية أهم مصدر للمعلومات بالمؤسسة -

 ؛الوظائف التي تتضمنها المؤسسةمدخالت نظام المعلومات المحاسبية هي مخرجات كل  -

رجم فعال تعتبر عملية المراجعة المحاسبية وسيلة أساسية للتأكد من أن نظام المعلومات المحاسبية يت -

 ؛واقع األحداث االقتصادية بالمؤسسة

 ةلي، بل تعتمد على المراجعة الداخالمراجعة الداخليةال تتوفر وحدة الصيانة بسكرة على مصلحة  -

 ؛ةالمركزي

معرفة الماضي والحاضر  ظام المعلومات المحاسبية هو بمثابة ذاكرة مرنة تمكن المؤسسة منن -

 والمستقبل؛

 نظام المعلومات المحاسبية بوحدة الصيانة بسكرة يسير بشكل جيد وهو محكم للغاية. -

 وكيدية مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق األمان والت، ظاهر شاهر يوسف القشي

 موثوقية في ظل التجارة اإللكترونيةوال

ستخدام التعرف على المشاكل التي تواجه أنظمة المعلومات المحاسبية في ظل ا هذه الدراسة إلى تهدف

   والتجارة   الوصول إلى نموذج لنظام يربط بين نظام المعلومات المحاسبيةو ، التجارة اإللكترونية

التجارة الذي يتم ربطه  ب والكفيلة بتقوية النظام المحاسبيتقديم التوصيات المناسبة إلى و،اإللكترونية

 .اإللكترونية

 :نتائج أهمهاإلى هذه الدراسة  تتوصل

ى مهنتي ن التجارة اإللكترونية كتقنية متطورة جدا أثرت على جميع المجاالت المهنية بشكل عام وعلإ -

 ؛بشكل خاص المحاسبة والمراجعة

خاللها  ارة اإللكترونية تعمل في بيئة فريدة من نوعها بحيث أن جميع العمليات التي تتم منن التجإ -

 عمليات غير ملموسة الطابع تفتقد آللية التوثيق في أغلب مراحلها.

 في إيجاد ن الطبيعة غير الملموسة للتجارة اإللكترونية وغياب التوثيق لعملياتها ساهما بشكل مباشرإ -

 يمكن تلخيصهما باآلتي: ن واجهتا مهنتي المحاسبة والمراجعةمشكلتين رئيسيتي

 .آلية التحقق واالعتراف باإليراد المتولد من عمليات التجارة اإللكترونية 

 ام ربط ظنن توفير كل من األمان والموثوقية والتوكيدية ال يمكن تحقيقه إال من خالل إنشاء وتطوير إ

ت ، وذلك ضمن سياسات ي على شبكة االنترنكترونوموقعها اإلل بين نظام الشركة المحاسبي

يا عليها من جهة خارجية مؤهلة محاسب وإجراءات تقنية ومحاسبية تعتمدها الشركة ويتم المراجعة

  وتكنولوجيا.

 لمؤسسة، عيادي محمد أمين، مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبية ل

 ت"مقبوضا-تللمؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعية الدورة "مبيعا دراسة حالة المديرية التجارية

ألنظمة او  ةهذه الدراسة إلى محاولة التطرق إلى العالقة بين نظام المعلومات المحاسبية المالي هدف

ساهمة إبراز م وكذا، ةالمالي محاولة عرض لمختلف مكونات نظام المعلومات المحاسبيةو الوظيفية األخرى، 

حسين نوعية ت، و أثر ذلك على ةالمالي يا المعلومات و اإلتصاالت في تطوير نظام المعلومات المحاسبيةتكنولوج

علومات المعلومات المحاسبية،  كما تطرقت إلى دور و أهمية الرقابة و المراجعة الداخلية في مراقبة الم

 المحاسبية في النظم اليدوية أو اآللية. 
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 :ج أهمهانتائإلى هذه الدراسة  تتوصل 

ساهمت تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت الجديدة في توفير أدوات لتنظيم إدارة قواعد  -

 ، إلى جانب تكنولوجيا تبادل البيانات إلكترونيا داخل المؤسسة باستخدامSGBD ،ERPالبيانات

EDI، و تكنولوجياWEB؛ 

الوثائق  ،همقومات، ةالمحاسبياستخدام تكنولوجيا المعلومات على أهداف نظام المعلومات  أثر -

 ؛المستندات، المنهج المحاسبي، و تخزين البياناتو

ات إلجراءرة على البيانات و اــة مستمـإن التأكد من صحة المعلومات المحاسبية يتطلب فرض رقاب -

داخلية فعالة تساهم في تسيير عمليات و التحقق من سالمة العمليات عن طريق وضع نظم رقابة 

 ؛و الوثائق المالية من حاالت األخطاء، الغش و اإلهمال المحاسبية

ات تناول فحصا انتقاديا لإلجراءو تالمؤسسة المراجعة الداخلية هي وظيفة يؤديها موظفون داخل  -

د ـأكـة للتــلية الداخـرقابـراءات الـة و إجـات اإلداريـر للخطط و السياسـم المستمـو التقيي اتـالسياسو

مؤسسة ألساسية:حماية ممتلكات السالمة مقومات الرقابة الداخلية، ومن أهدافها امن تطبيقها و من 

 مصالحها، تقديم توصيات إلجراء التعديالت الالزمة على السياسات و اإلجراءات اإلدارية. و

 هيكل البحث:   

ملة كاإلي ثالثة فصول متقصد اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة واختبار الفرضيات تم تقسيم البحث 

 :إلى ةــــالداخلية ــــراجعـــ: المالمعنون بـو  الفصل األولها حيث تطرقنا في فيما بين

م بمختلف ماإللوكذا ا حيث تعريفها وأسباب تطور مفهومها، وأهدافها وأقسامها. ن، ممفهوم الرقابة الداخلية

 لى تقنياتهاوباإلضافة إ نطاقها الحديث والقديم و، جوانب المراجعة الداخلية من :تعريف وأسباب االهتمام بها

 .وغيرها من العناصر التي تكمن من اإلحاطة وفهم المراجعة الداخلية  لية عملهاآو

رقنا فتط لداخليةودوره في المراجعة ا نظام المعلومات المحاسبيةالمعنون بـ : و  الفصل الثانيأما في 

 :فيه إلى

م تعريف نظام المعلومات، وتطوره التاريخي ومختلف تصنيفاته، كما حولنا اإللمام بمختلف جوانب نظا

 المعلومات على تكنولوجيااستخدام  ر، أثالفرعية ه، نظم، مقوماتهمن: تعريفالمعلومات المحاسبية 

ر نظام ن دويتبيالفصل بوختمنا هذا  .وغيرها من العناصر التي تتعلق بنظام المعلومات المحاسبيةمقوماته،

  .المعلومات المحاسبية في المراجعة الداخلية

الداخلية  استخدام نظام المعلومات المحاسبية في المراجعةالمعنون بـ : و  الفصل الثالثأما في 

 والذي حاولنا من خالله: -بسكرة  -مطاحن الزيبان القنطرةب

تعريف بالمؤسسة محل الدراسة من عدة حيث تم إعطاء  ،لى الواقع التطبيقيالجانب النظري ع إسقاط

وفي ،ؤسسةفي هذه الم نظام المعلومات المحاسبية وعملية المراجعة الداخلية واقع سلطنا الضوء علىثم ،جوانب

 لدراسة.افي المؤسسة محل  عملية المراجعة الداخليةتخدام نظام المعلومات المحاسبية في اسن  ياألخير تبي

 الخاتمة:

وكذا اقتراح  وتضمنت إجابة مختصرة عن اإلشكالية المعتمدة وإختبار للفرضيات وعرض أهم النتائج،  

                  .     مجموعة من التوصيات ، وإعطاء فكرة عن دراسات  مستقبلية
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 تمهيد

 ارتفاع وفي العقود األخيرة كبرا في حجمها، ونمو مضطردا وتعقدا في أنشطتها،المؤسسات شهدت 

المستثمرين وعلى حقوق المساهمين محافظة وبغية ال نتيجة لهذا التطور،و  ،ضغوط المنافسة عليها محليا ودوليا

نة االستعاكان على المؤسسة وغير آمن،  ،مضطرب، في ظل محيط متغيرالبقاء  جلأالصراع من كذا و فيها،

 ر.،المراجعة الداخلية،نظام إدارة المخاطابة داخلية،المراجعة الخارجيةنظام رقبوسائل عديدة منها 

ودقة  والمتمثلة في مالئمةو تهدف المؤسسة من إقامة نظام رقابة داخلية إلى تحقيق جملة األهداف 

 اـهصولأة ـحمايكذا سير العمل داخل أقسامها وعملياتها، والمعلومات عن  إلىدائمة  بحاجة، فهي المعلومات

ة ـلداخلياة سواء ـات الموضوعــيمدى االلتزام بالسياسات والتعلـة مـى جانب معرفـإل و والسرقة، من الضياع

غالل است وذلك من خالل حسن ،كفاءة وفعالية العمليات هذا باإلضافة إلى سعيها نحو تحقيق أو الخارجية،

 .وتوجيه الموارد المتاحة المادية والبشرية في األغراض المحددة لها

بي داخلي إلى جهاز رقا ،لزم على المؤسسة توكيل مهمة التأكد من تحقيقها ،تلك األهداف ألهميةونظرا 

ت تتعرض لها المؤسسة في الوق يالمخاطر الت تعدد ذلك ومع إلىضف  ،والمتمثل في المراجعة الداخلية

أ من  يتجزال ءجزأصبحت  يـاألخيرة الت هـهات ،ة أكثر فأكثرــة الداخليــالمراجع ةـــأهمين ــزاد م ،الراهن

 طراف داخل المؤسسة أو خارجها.ألنظرا للخدمات المتعددة التي تقدمها سواء ل،المؤسسة

 هذا الفصل انطالقا من المباحث التالية:دراسة  مسبق، سيت وبناء على ما

 .ماهية نظام الرقابة الداخلية:  المبحث األول

 .ماهية المراجعة الداخلية المبحث الثاني:

 .الداخليةالمراجعة تأثيرات  المبحث الثالث:

 .مراحل انجاز مهمة المراجعة الداخلية رابع:المبحث ال
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 المبحث األول: ماهية نظام الرقابة الداخلية 

صبح يل،نظاما منها األخيرةفصممت هاته  المؤسسة،أهداف ى أهم الوظائف اإلدارية لتحقيق الرقابة إحد تعد

ئمة يمكن وتوفير معلومات مال مكافحة األخطاء والغش،انطالق من هدف  الذي"الرقابة الداخلية  نظام لديها "

رة ـــتظألهداف المنى غيرها من اـلإ، وةـة والخارجيـات الداخليـراءات والتعليمـزام باإلجـااللت إلــى، ادـاالعتم

لمؤسسات قبل ا مد عليه منيعت إذ،من أهداف المؤسسة أهدافه يستمد انظام بذلك ليصبح .من تصميم ذلك النظام

تحقيق  حسن استخدام وتوجيه مواردها نحو علىالطمئنان في ا ،الخدمية...الخ ،الكبيرة، الصناعية،الصغيرة

ألطراف ا ن، فاذلك إلى وإضافة .إداري ناجح بدون نظام رقابة فعالال يمكن تصور نظام  وبالتالي .أهدافها

عرف نسومن هذا المنطلق  .خدماتنظرا لما يوفره من  بوجوده وبفعاليتهتطالب  كانت ومازالت ذات المصلحة

 من وغيرها؟على ماذا يعتمد لتحقيق ذلك و ؟كيف لهذا النظام أن يخدم هذه الجهات سواء الداخلية أو الخارجية

  وذلك كما يلي :متعلقة بهذا النظام،الخرى األعناصر ال

 الرقابة الداخلية: نظام المطلب األول: مفهوم 

مراحل  ريف المقدمة للرقابة الداخلية، وأسباب الحاجة إليها وكذاال هذا المطلب على التعسنتعرف من خال

 التالي:تطورها، وذلك على النحو 

  الرقابة الداخليةنظام  تعريف: لالفرع األو

ا الفرع ذهنستهل  يها االصطالحلكن قبل التطرق إلى تعريف ،لقد تعددت التعاريف التي قدمت للرقابة الداخلية

  من حيث المعنى اللفظي وبعدها التعريف االصطالحي:بتعريف الرقابة 

هاته األخيرة  (contre-rôle)، والتي تعود إلى كلمة (contrôle)إن كلمة رقابة مستمدة من الكلمة الفرنسية 

القديمة في مسك حيث أن كلمة الرقابة مستمدة من الطريقة  ،(contrarotulus) تعود إلى الكلمة الالتينية

 . 1الحسابات والتي تنطوي على تسجيل المعامالت في سجلين، ومن ثم فحص كل سجل ضد اآلخر

 :فقد تعددت التعاريف منها  يما التعريف االصطالحأ

شيء يحدث  تنطوي على التحقُّق عما إذا كان كل "الرقابة  نإ ٭(nry FayoleH" )هنري فايول "كما ذكر ف

عة، والتعليمات الصادرة، والمبادئ المحددة، وأن غرضها هو اإلشارة إلى نقاط الضعف طبقًا للخطة الموضو

 . 2الناس، واألفعال" وهي تطبق مع كل ِّ شيء: األشياء، بغرض معالجتها، ومنع تكرار حدوثها، ،واألخطاء

ً وأي تمارس عن  يهي الترقابة الخارجية ال، فرقابة داخلية وخارجية إلى امهيتقس ، فيمكنكان تعريف الرقابة ا

  التيو. اهي ما نحن بصدد دراستهؤسسة، وي التي تطبقها المهالداخلية ف اأمؤسسة، الم عن خارججهات طريق 

 ريف ما يلي:اطرف هيئات ومنظمات مهنية ودولية، ومن هاته التع تعاريف من ةقدمت لها عد

  

                                         
1 / Leitch Matthew: Intelligent internal control and risk management, 1st Edition, Routledge, New York,USA, 2008,p13. 

ظائف : عالم إدارة فرنسي، ومن أهم انجازاته :تقسيم أنشطة المؤسسة إلى ستة مجموعات،وحدد الو(1841-1925) (Henry Fayol)هنري فايول  ٭

كتابه "اإلدارة  تزام بها. يعدالرقابة،وحدد أربعة عشر مبدأ إداريا يجب على كل من يمارس اإلدارة االل ،التنسيق ،القيادة ،التنظيم ،التخطيط:دارية الخمسة اإل

  .هم ما كتبأ 1916العامة والصناعية" الصادر سنة 
 على الرابط: متاح، مقال الرقابة في اإلدارة اإلسالمية الفريق عبد العزيز بن محمد هندي: / 2

%A7%D8%A8%D8%A9D8http://www.alukah.net/Culture/0/26946/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%/ (  تاريخ

 (.23/10/2013التصفح 

http://www.alukah.net/Culture/0/26946/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9/
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 لتعريف األوالالذي كان له الدور الكبير في  -(AAICP)يين للمحاسبين القانون يالمجمع األمريكتعريف 

" الخطة التنظيمية، وكافة الطرق هي ،حيث جاء فيه أن الرقابة الداخلية1949وذلك سنة -بة الداخلية الرقل

اء والمقاييس المتناسقة التي تتبناها المؤسسة لحماية أصولها وضبط الدقة و الثقة في بياناتها المحاسبية، واالرتق

   .1"بالسياسات اإلدارية الموضوعة لتزاماالإلنتاجية وتشجيع بالكفاءة ا

 2:والمتمثلة في لرقابة الداخلية أهدافل ن، أفالتعري هذاويتضح من 

 ؛المحافظة على أصول المؤسسة –

 ؛عليها عتماداالة في القوائم المالية و زيادة ضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبية الوارد –

 سسة؛لكل جوانب النشاط في المؤ ةتحقيق الكفاءة التشغيلي –

 واألهداف التي وضعتها اإلدارة. تام العاملين بالمؤسسة بكافة السياسازلتالتأكد من ا –

ف تقرير لجنة المنظمات  )الرقابة المعروف باسم( COSO) (Treadway)للجنة تريدواي راعية الوقد عر 

نفذة من قبل مجلس إدارة أنها " عملية مالرقابة الداخلية على  1992سنة( إطار متكامل–الداخلية 

تحقيق أهداف في المجاالت فيما يتعلق ب، مصممة لتزويد تأكيد معقول الموظفينواإلدارة، وغيرهم من المؤسسة،

 التالية: 

  العمليات؛ ةيلاعكفاءة وف –

 ؛موثوقية التقرير المالي –

 .3"المطبقة للوائحااللتزام بالقوانين وا –

 ما يلي: عن الرقابة الداخلية، ه يبينأن ،نالحظ على هذا التعريف

 ويتزامن تشغيلها مع اإلجراءات اإلدارييعنى أنها جزء من الهيكل  وهذا :عتبر الرقابة عمليةإ 

بحيث أنه ال  ،التنفيذية لتحقيق األهداف وأنها تتكامل مع كل العمليات في المؤسسةالتنفيذية لنظام العمل 

ً يمكن فصل  . كما أن ال يمكن أن ينفذ بدون آليات الرقابة  بالمؤسسة العمل منهما عن اآلخر وأن أي ا

 .4 احد ذاته فيغاية  وليست لتحقيق األهداف الرقابة وسيلة

 مجلس اإلدارة الذين  أعضاء اسواء كانو :أن الرقابة الداخلية تنفذ عن طريق األفراد في المؤسسة

في المؤسسة الذين  دفراإلدارة العامة واألاالسياسات العامة، أو يقومون بإصدار التوجيهات الالزمة و

 .5يقومون بتنفيذ التوجيهات والسياسات الصادرة

 :وذلك  ،مهما كانت الرقابة الداخلية قوية فال يمكنها تقديم تأكيد مطلق عن تحقيق أهدافها تأكيد معقول

 6يرجع إلى:

 ؛منهاتتجاوز الفوائد المتوقعة أن يجب  الالداخلية تكلفة نظام الرقابة  –

                                         
 AICPA: American Institute of Certified Public Accountants. 
1 / Hay David :Internal control ( How it evolved in four English-speaking countries), Accounting Historians Journal, 

Academy of Accounting Historians, Birmingham Publishing Company, Birmingham, Alabama, Vol. 20, NO. 1, 1993,  

p83.  
 .128، ص2008،، اإلسكندرية، مصرالدار الجامعية ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين، الشركات حوكمةمحمد مصطفى سليمان:/  2

 COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 
3/Champlain. Jack J: Auditing information system, 2nd  edition, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, USA, 2003, p 216. 

 الرابط :على   متاحالداخلية ، مقال  الرقابة/ جمال شحات: مفهوم  4

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/29055 ( 10/10/2013)تاريخ اإلطالع  
مجلة الدراسات المالية  ،)coco(في المصارف اإلسالمية باالستفادة من مفهوم لجنة مؤسسات الراعية  الشرعية/ رائد جبر: تطوير عملية الرقابة الداخلية  5

 ألول، السنة التاسعة عشرةالعدد االمجلد التاسع عشر، ، عمان، األردن ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الجامعة األردنية  والمصرفية،
 .12، ص2011جانفي،

6 /Angot Hugues, et al : Audit comptable, audit informatique, 3 ème édition, Enterprise de Boeck, Bruxelles, Belgique, 

2004, p 124. 

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/29055
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 ( دون العمليات غير المتكررة؛ل العمليات الروتينية )المتكررةمعظم نظم الرقابة تشم –

 اإلهمال، عدم االنتباه، و سوء فهم التعليمات؛ بمخاطر األخطاء البشرية بسب –

آخر  نظام الرقابة الداخلية عن طريق تواطؤ أحد من اإلدارة أو الموظفين مع شخصاختراق  إمكانية –

 داخل أو خارج المؤسسة؛من 

 .الحالي بالتالي أصبحت غير مطبقة أن اإلجراءات أصبحت غير مالئمة مع تطور الوضع  إمكانية –

 :في تحقيق  ةد المؤسسيبين التعريف أن الرقابة الداخلية تساع ،اأخير المساعدة على تحقيق األهداف

بكفاءة وفعالية استخدام مواردها ) األهداف األدائية(، واألهداف المتعلقة التي تتعلق  ةأهدافها التشغيلي

بإعداد القوائم المالية التي تعكس الوضع المالي الصحيح للمؤسسة )األهداف المعلوماتية(، واألهداف 

 .1 ( مااللتزاباألنظمة والقوانين) أهداف  مالمتعلقة بااللتزا

 الكندي للمحاسبين القانونيين الصادر من المجمع )COCO(ت الرقابة الداخلية أيضاً، بتقريررفع  كما 

(*CICA)  عمليات، الثقافة، تلك العناصر من المؤسسة بما في ذلك ) الموارد، النظم، العلى أنها "  1995سنة

 الت التالية:التحقيق أهداف المؤسسة في المجفراد ألالمتجمعة لدعم اتؤخذ ( التي الهيكل، المهام

 ؛كفاءة وفعالية العمليات –

 ؛قية التقارير الداخلية والخارجيةموثو –

 .2"االلتزام بالقوانين واللوائح المطبقة والسياسات الداخلية –

والذي  حدد هدفها كذلك، مجموعة عناصر، حيث حدد هاته األخيرة، و ةنالحظ أن هذا التعريف، اعتبر الرقاب

  .(COSO)مجاالت التي حددها تقريرالفي نفس  لتحقيق أهداف المؤسسةيتمثل في دعم األفراد 

على أنها " أي  -حسب المعايير الجديدة - عرف الرقابة الداخلية (IIA) الداخليين المراجعين معهدكما أن 

تحقيق األهداف اإلدارة أو جهات أخرى من أجل إدارة المخاطر و زيادة إمكانية  و إجراء يتخذه مجلس اإلدارة،

تخطط، تنظم وتوجه األداء بطريقة كافية لتوفير ضمان معقول بأن األهداف  ة، فاإلداروالغايات المرسومة

 .3 والغايات سوف تحقق"

جهات  ،اإلدارة،مجلس اإلدارةمن) عرف الرقابة الداخلية على أنها " إجراء " يتم اتخاذه(  IIA)نالحظ أن 

 تحقيق األهداف والغايات لزيادة إمكانية ك، وذلإدارة المخاطر التي تواجه المؤسسة ( من أجلأخرى

  المرسومة،حيث أنه لم يوضح هذه األهداف كما في التعاريف السابقة.

 315معيار الدولي للمراجعة رقم الفي  وذلك( IFAC) االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين عرفها ،و أخيراً 

" عملية مصممة وتنفذ "  بأنها  تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها"  الموسوم

موثوقية التقرير بويحافظ عليها المكلفون بالحوكمة واإلدارة والموظفين اآلخرين لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق 

 .4بالقوانين واللوائح المطبقة " موااللتزا، العمليات ليةاع، كفاءة وفالمالي

                                         
 .12رائد جبر، مرجع سابق، ص / 1
  " ي عرف هذا التقرير باالسم الرسمي له " الدليل الرقابة " أيGuidance on Control والمعروف باختصار "(COCO )معايير  الصادر عن مجلس

 الرقابة التابع للمجمع المحاسبين الكنديين.

 *CICA : Canadian Institute of Chartered Accountants . 
2 / Champlain. Jack J ,Op. Cit, p218.  
 IIA: The Institute of Internal Auditors. 
3 / European Confederation Of Institutes Of Internal Auditing :Banking internal auditing in europe, Erich Schmidt 

Verlag, Berlin ,Allemagne, 2009 ,p33. 
 IFAC: International Federation of Accountants. 
4  / IFAC: Handbook of international quality control, auditing, review, other assurance, and related services 
pronouncements, IAS 315 " Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the 

entity and its environment ", Volume I, IFAC, New York, 2013, p 269. 
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 لكن هذا التعريف أوضح أن (COSO)مشتق من تعريف لجنة  للرقابة معايير الدوليةالنالحظ أن تعريف 

تغيرات وفقاً للم تحسينها وتطويرها يالرقابة ال تتوقف عند التصميم والتنفيذ فقط، بل تتعدى إلى الحفاظ عليها، أ

المكلفون وة والموظفين للمؤسسة. وأن هذا التصميم والتنفيذ والحفاظ يتم من قبل اإلدار ةالداخلية والخارجي

 أي هنا يشير التعريف إلى أطراف أخرى وهم " المكلفون بالحوكمة ".بالحوكمة،

على  )OECD*) التنمية منظمة التعاون االقتصادي و فبالنسبة إلى الحوكمة، التي لها عدة تعاريف، فعرفتها

الذي يتم من النظام والرقابة على عملياتها، كما أنها  ففي عملية اإلشرا المؤسسة هتستخدم " النظام الذي أنها

والمديرون  مجلس اإلدارةعلى  مختلف األطراف في المؤسسة بما في ذلك  تالمسؤولياوزع الحقوق وخالله ت

التي القرارات  اتخاذب الخاصةالقواعد واإلجراءات ، كما أنها تحدد ىوحملة األسهم وأصحاب المصلحة األخر

والوسائل التي تستخدم  المؤسسة العام الذي يتم من خالله تحديد أهداف روبذلك يتحدد اإلطاالمؤسسة، بتتعلق 

 . 1في  تحقيق تلك األهداف والرقابة عليها "

لجنة المراجعة،المراجع الخارجي، المراجع  ،اإلدارة ،مجلس اإلدارة) فهم للمكلفين بالحوكمةلنسبة أما با

 .مع اختالف حجمها وطبيعتها ٭اتجاه الرقابة الداخلية ةلديه مسؤوليكل طرف من هاته األطراف ، ف(الداخلي

ملة التعاريف المقدمة سابقاً أن:  وبالتالي، ما نالحظه، من ج 

الداخلية وما تشتمل عليه من طرق وإجراءات هي الوسيلة التي تحصل المؤسسة بواسطتها على الرقابة  –

 رفاإلدارة في حاجة باستمرا كل من " المعلومات " و" الحماية "و " الكفاءة والفعالية" و" االلتزام ".

حماية " للحصول على " المعلومات " عن تقدم سير العمل داخل المؤسسة، بجانب مسؤوليتها عن " 

الموارد من الضياع أو السرقة، هذا باإلضافة إلى سعيها نحو تحقيق" الكفاءة والفعالية " وذلك من 

استغالل وتوجيه الموارد المتاحة المادية والبشرية في األغراض المحددة لها، وأخيراً  خالل حسن

 .2اإلدارية الموضوعة تبالسياسا مالتشجيع على االلتزا

قدمة، ف، هو أساس الذي ب  1949سنة  (AICPA ) قدمهن التعريف الذي إ – هذه نيت عليه التعاريف الم 

ة الرقابفانطلقت كل التعاريف من الوسائل المتبع في تعريف المجمع، جاألخيرة تضمنت نفس المنه

 لتصل إلى أهدافها.   الداخلية

 ي:عوامل تطور الرقابة الداخلية وتطورها التاريخي:نالفرع الثا

 األهداف ريف المقدمة لنظام الرقابة الداخلية، وجدنا أنها كل تعترف بأنه يحقق جملة مناكل التعمن خالل 

مر  ماالهتما ا، هذتزايد االهتمام بهذا النظام إلى أدتالتي  لعوامال إحدىكانت  األهداف هاته، بالغة األهمية

على  طور الرقابة الداخلية، وذلكهذا الفرع على تلك العوامل وكذا مراحل ت في بمراحل عديدة، وسنتطرق

 :النحو التالي

 أوال: عوامل تطور الرقابة الداخلية:

 3:ما يلي رقابة الداخليةالأدت إلى االهتمام ب يمن العوامل الت

                                         
 *OECD :Organisation for Economic Co-operation and Development. 

الشركات في الحد من إدارة اإلرباح )دراسة تطبيقية على شركات األدوية المصرية( مجلة العربية للمحاسبة  حوكمةسامح محمد رضا رياض : دور  / 1

 .30، ص2012، أكتوبر  15،جامعة البحرين ، المجلد
 إلى األطراف أو الجهات التي لها مسؤولية اتجاه الرقابة الداخلية.  سوف نتطرق في نهاية هذا المبحث ٭
 .204-203،ص ص1988ان، نصبان:األصول العلمية للمراجعة بين النظرية والممارسة، دار النهضة العربية،بيروت،لبمحمد سمير ال / 2
  هدافلى الكيفية التي تحقق بها الرقابة الداخلية هذه األإسنتطرق فيما بعد. 
 على الرابط  متاحالست فاطمة عبد جواد: أثر تكنولوجيا المعلومات في نظام الرقابة الداخلية واألمور المالية، مقال / 3

http://tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=15)2013/10/22 تاريخ التصفح(       

http://tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=15
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ة الرقابنظم االعتماد على وسائل هي من صميم  إلى أدى اممكبر حجم المؤسسات و تعدد عملياتها  .1

 ؛التحليلية والموازنات وتقسيم العمل وغيرهامثل الكشوفات  الداخلية 

ً ب أصحاب هتماما .2 ً خاصا لى الرقابة الداخلية والعمل ع نظمالمؤسسات ومراقبي الحسابات اهتماما

 عليها؛تدعيمها وتحسينها حيث يمكن االعتماد 

ات من دوالمحافظة على الموجو األصولبحماية  اإلدارةقيام  إلىسليم  رقابة داخلية وجود نظاميؤدي  .3

 ؛ها وتوفير وسائل الحماية الكاملةتتعرض ل أنالتي يمكن  األخطار أو األخطاء

 أنمكن بيانات دورية ودقيقة وموثوق فيها يمكن االعتماد عليها والتي ي إلىالناجحة  اإلدارةحاجة  .4

 ؛ون في ظل نظام رقابة داخلية فعالمنها في اتخاذ مختلف القرارات وهذا يك يستفاد

 اــلتستعمله ة داخل البلدـالمختلفة العامل تالمؤسساول ـة حـات دقيقـبيان ىـإلات الحكومية ـحاجة الجه .5

 ؛ر الكفاءات العملية وما شابه ذلكفي التخطيط االقتصادي والرقابة الحكومية لحص

يعد المراجع يقوم بفحص شامل لكل العمليات لم مع كبر حجم المؤسسات،  المراجعة: تطور إجراءات .6

ة من العمليات المسجلة ـنوم بفحص عيـع يقـح المراجـأصبإذ ، اــلضخامته اً رـة نظـالمسجل

ويستند المراجع في تحديده لحجم العينة التي سوف يقوم بفحصها على مدى وجود نظام رقابة ،بالدفاتر

 ؛1داخلية جيد ومدى االلتزام بتطبيقه

حيث  نظام الرقابة الداخليةاالهتمام بأدى زيادة التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى زيادة  .7

التكنولوجيا، بيئة تساعد على ارتكاب العديد من المخالفات وانتشار الفيروسات، إمكانية  هوفرت هذ

 ؛2فعال يةداخلة رقابمما تطلب وجود نظام  ،سرقة أو تغيير المعلومات المحاسبية...الخ

، والتي كان من أهم نتائجها، فقدان لعديد من المؤسسات في السنوات األخيرةافي زيادة حاالت اإلفالس  .8

 ثقة مستخدمي القوائم المالية في مصداقية المعلومات المحاسبية، مما دفع بالجهات الرقابية والمهنية

على اعتبار أن  ،نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات بهدف زيادة فعاليةبإصدار قوانين ومعايير 

، ومن أهم 3إجراءات الرقابة هي التي تحكم نظام المعلومات المحاسبية في عملية إعداد القوائم المالية

 هذه اإلصدارات :

، هذا القانون الذي 2002سنة  ر( الصادSarbanes-Oxleyأوكسلي" ) ساربانز قانون األمريكي"ال  –

التي يتداول أسهمها في البورصة، أن تقدم تقرير سنوي عن  المؤسسات منه، 404القسم لزم في ي  

عن وضع نظام وإجراءات رقابة داخلية مالئمين  المؤسسةمتضمنا مسؤولية اإلدارة  الرقابة الداخلية،

داد التقارير داخلية إلعالرقابة النظام وإجراءات الوكذا تقييم اإلدارة لفعالية  إلعداد التقارير المالية،

على تقرير التقييم الذي أجري من طرف إدارة ( المراجع الخارجي) لتصادق مؤسسة المراجعةالمالية،

و هيئة اإلشراف والمراقبة تداول األوراق  ٭ (ENYS )ركيوبورصة نيو  ألزمتكما  .4المؤسسة

 القسم.ا بالوفاء بمتطلبات هذا مالمؤسسات المسجلة لديه (*SEC)المالية األمريكية 

ليحل  تقدير المخاطر" الموسوم " الرقابة الداخلية و (400)بسحب المعيار 2003سنة (IFAC) قام –

تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم "  الموسوم (315)محله معيار المراجعة الدولي 

بهدف توفير إرشادات للمراجع بشأن الحصول على فهم للمؤسسة وبيئتها بما في ذلك  " المنشأة وبيئتها

                                         
 .48،ص2010-2009، جامعة ملك سعود، المملكة السعودية العربية،األعمال، كلية إدارة في مراجعة الحساباتي مبارك: دراسات الرفاع/ 1
ولية األمريكية ) مدخل الحوكمة عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة:دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة وفقاً ألحدث المعايير الد / 2
 . 16، ص2014دارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات(، دار التعليم الجامعي ، اإلسكندرية، مصر،وإ
  .252صالمرجع السابق،  / 3

4/ Pigé Benoît : Gouvernance- contrôle et audit des organisations, Economica, Paris, France,2008, p150. 

 .NYSE:New York Stock Exchange ٭ 

 *SEC :Securities et Exchange Commission. 



 لمراجعة الداخليةا                                                                         :الفصل األول

8 

 

رقابتها الداخلية، وبشأن تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في عملية مراجعة القوائم المالية. كما قام نفس 

مراجعة الف ـام التأكيد بخـمه" الموسوم 3000بإصدار المعيار الدولي لمهام التأكد رقم االتحاد، 

المراجع الحسابات ي ْمكن أن  راء هذا المعيار، نالحظ أنـ"، وباستق ةم المالية التاريخيـوائـفحص القأو

  يسترشد به، عند تصديقه على تقرير اإلدارة بشأن فعالية نظام الرقابة الداخلية المرتبطة بالقوائم المالية.

 التاريخي للرقابة الداخلية: التطور ثانيا:

 كلداخلية، وذلبة االرقا رمراحل تطوحيث يمثل هذا االهتمام  ،بعدة مراحل مر   بة الداخلية،الرقاب مهتمااال إن

 كما يلي:

تناسب مع يي الضيق للرقابة الداخلية، والذ وقد تضمنت المفهوم "الرقابة الشخصية"المرحلة األولى:  .1

ى الرقابة الداخلية عل تاقتصر الفردية الصغيرة التي سادت في حينه، ومن هناالمؤسسات طبيعة 

ول باقي أصحماية  بقصد حماية النقدية، ثم امتدت لتشملالمؤسسة  الطرق والوسائل التي تتبناها 

  .زونخالمالمؤسسة، وأهمها 

أنشطتها  وزيادة المؤسسات وهي المرحلة التي شهدت نمو في حجم "الضبط الداخلي"المرحلة الثانية:  .2

 شمل مجموعةتوعملياتها واتساع نطاقها الجغرافي، وهو ما اقتضى تطوير في الرقابة الداخلية ل

زون خأصولها من النقدية، والمكافة بقصد حماية  المؤسسةالوسائل واإلجراءات التي تتبناها 

بضمان  لوسائل الكفيلةإضافة إلى ا ،الختالس وسوء االستخدام واإلهمالمن السرقة وا وخالفه،السلعي

 ".خليالضبط الدا"باسم  افي حينهفعرفت الرقابة الداخلية  .الدقة الحسابية لما هو مقيد بالسجالت

ع مر متماشية غي تالسابقة، أصبح الرقابة الداخلية أهدافإن  " الكفاءة اإلنتاجية" المرحلة الثالثة: .3

ر ظهو و اإلنتاج والتسويق والتمويل...،مشكالت من   هومصاحب سسات أكثر فأكثر،ؤاتساع حجم الم

ال رية، واإلدارة العلمية التي تسعى إلى تحقيق استغالل اقتصادي لإلمكانيات المتاحة المادية والبش

مكنة. مإال عن طريق رفع الكفاءة اإلنتاجية، بتخفيض التكاليف إلى أقصى درجة  ،يتسنى ذلك للمؤسسة

اف األهد جانب ى، إلاستخدام الموارد المتاحة ءةحقيق كفات ليشمل ،الرقابة فنعكس هذا على نطاق

 .وضمان الدقة الحسابية للعمليات المؤسسةالمحافظة على أصول المتعلقة بالتقليدية 

م في الرقابة منهج النظوي طلق على هذه المرحلة  " الرقابة الداخلية نظام"  المرحلة الرابعة: .4

و الكلية والتي تركز على العالقات واالرتباطات أوالذي يقوم على ما يسمى بالنظم اإلجمالية الداخلية،

وتطبيقاً . 1النظم الفرعية، والعالقات واالرتباطات بين هذه النظم والنظام اإلجماليمن بين مجموعة 

 ههذ ،لى نظم فرعيةمه إيجمالي، يمكن تقس، باعتبارها نظام إالرقابة الداخليةلهذا المفهوم ي نظر إلى 

بعضها  النظم الفرعية ترتبط مع ههذ مها إلى نظم فرعية أصغر وهكذا،يالنظم الفرعية يمكن تقس

البعض بعالقات، وتهدف كل منها إلى تحقيق هدف مستقل، لكنها تتجه إلى تحقيق الهدف المرتبط 

 .(الرقابة الداخلية ) بالنظام اإلجمالي 

ونطاق الرقابة  مالمرحلة زاد االهتمام بمفهو هوفي هذ " الرقابة الداخلية هيكل"  المرحلة الخامسة: .5

 هالرقابة الداخلية بمصطلح هيكل الرقابة الداخلية ،على اعتبار أن هذ مصطلح نظام لالداخلية، واستبد

 (AICPA)الصادر من  (55)، ويتضح هذا في معيار رقم لاألخير أكثر شموالً من المفهوم األو

يث يوضح فيه أن الرقابة الداخلية تصمم لتوفير تأكيد معقول أن أهداف المؤسسة سوف ، ح1988سنة

 .2األهداف هتحقق لكنه لم يوضح هذ

                                         
 ، وثيقة متاحة على6، ص2013-2014، )الخاصة بقطاع المستشفيات والمنشات الصحية(عمرو محمد ذكي، عبد الوهاب سالمة: نظام الرقابة الداخلية / 1

 (.13/02/2016)تاريخ التصفح   http://static.alukah.net/Researches/Files/Rsrch_495/ERKABA.pdfعلى الرابط: 
)دراسة عينة من المصارف العراقية (، مجلة العلوم آالن مصطفى هلدني، ثائر محمود الغبان: دور الرقابة الداخلية في ظل نظام محاسبي الكتروني / 2

 .(13/02/2013)تاريخ التصفح   www.ulum.nl:، مجلة الكترونية 8، ص  2010،  54اإلنسانية، السنة السابعة،العدد

http://static.alukah.net/Researches/Files/Rsrch_495/ERKABA.pdf
http://www.ulum.nl/
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 -لذكرالسابق ا -1992سنة (COSO) تقريروتزامنت هذه المرحلة مع  " عـمليـة " المرحلة السادسة: .6

تأكيد  من األطراف، ومصممة لتوفيرالذي يوضح فيه أن الرقابة الداخلية عملية تنفذ من طرف العديد 

 قية للتقاريرالموثومعقول وليس مطلق  وذلك لتحقيق أهداف متعلقة بكفاءة وفعالية العمليات،

ن متواخاة ماستقرت أهداف الريف،تزام بالقوانين واللوائح المطبقة. وبعد إصدار هذا التعااللوالمالية،

  .(تقارير،التزامتشغيل،) الرقابة الداخلية، في المجالت الثالث السابقة

 :(إجراءات -مقومات –أنواع -المطلب الثاني: نظام الرقابة الداخلية)أهداف 

اريف التع أجمعتوالتي المنتظرة من تصميم نظام الرقابة الداخلية )األهداف شرح  إلىفي المطلب  قرطتنس
كذا و، مجموعة من المقومات، الرقابةاف تستوجب أنواع من األهد تلك –كما رأينا سابقا –عليها( السابقة

  اإلجراءات المترجمة لتحقيق أهداف هذا النظام، وذلك على النحو التالي:

 : أهداف وأنواع نظام الرقابة الداخلية:لالفرع األو

 أوال: أهداف نظام الرقابة الداخلية:

 تحقيق األهداف التالية:  إلىإن إدارة المؤسسة تسعى من وراء تصميم نظام الرقابة الداخلية 

ً  اتمثل حماية أصول المؤسسة وممتلكاته :ةالهدف األول: حماية أصول المؤسس .1  اً رئيسي المختلفة هدفا

ويقصد بالحماية هنا " وقاية األصول من الخسائر التي قد  ،في المؤسسة ةمن أهداف الرقابة الداخلي

وتتخذ حماية أصول المؤسسة  .1غوب فيها "األخطاء أو األمور األخرى غير المر وتنتج عن الغش أ

ن التبديد ـول المؤسسة مـتدور جميعا حول توفير الحماية التامة ألص ةومتعدد ةأشكاال وأساليب مختلف

فرض حماية مادية و حماية محاسبية ويتم ذلك من خالل  أو الضياع أو اإلسراف أو السرقة ...الخ.

 2لهذه الحماية:، وفيما يلي شرح أصول المؤسسة لجميع

صول أويتم بمقتضى هذه الحماية، استبعاد أي مخاطر التي يمكن أن تتعرض لها  الحماية المادية: -أ

ان ذلك ...( سواء ك س، السرقة، االختاللالمؤسسة الناتجة عن )التبديد، الضياع أو اإلسراف، اإلهما

 بشكل متعمد أو غير متعمد.

حتى يتم  كلسجالت بالحركات الفعلية لألصول، وذلويقصد بها ارتباط ا :محاسبيةالحماية ال -ب

اسبية من وكذا  الوقاية من األخطاء غير المتعمدة كالتطبيق الخاطئ للمبادئ والقواعد المحمتابعتها،

تخطيط  عمدة، والتي تحملأو الوقاية من األخطاء المت طرف الموظفين أو أخطاء السهو)غير المتعمد(.

وعة السرقة أو االختالس وغيرها من األمور غير مقبولة أو غير مشربل مرتكبيها بقصد قِّ مسبق من 

عب )تعمد عدم إجراء قيد محاسبي معين أو التحريف فيه، إدراج أسماء وهمية في كشف األجور، تال

إدارة  اإلدارة في تسجيل بقصد زيادة األرباح )دفترياً(، والذي قد يكون بدافع ضمان االستمرار في

 .المؤسسة...(

يحتاج مستخدمي المعلومات  ف الثاني: دقة البيانات المحاسبية و تكاملها و مالءمتها:الهد .2

المحاسبية،إلى معلومات تكون دقيقة جاهزة بالشكل الكامل والمالئم وفي الوقت المناسب، سواء كان 

فوجود نظام رقابي بالمؤسسة يطمئن هؤالء المستخدمين  من داخل المؤسسة أو خارجها. نالمستخدمي

 تالمعلومات عن العمليا هالخصائص. وتتولد هذ تلكعلى أن هذه المعلومات المحاسبية تتوافر فيها 

الناتجة عن مزاولة األنشطة المختلفة بالمؤسسة، تلك العمليات التي تعتبر مجااًل لتطبيق نظام الرقابة 

هي: التصريح ز هذه العمليات عبر سلسلة من الخطوات تم انجايحيث  الداخلية.

                                         
، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1ر النظري واإلجراءات العملية( ، ج الحسابات المتقدمة ) اإلطا ة،حسين يوسف القاضي: مراجع دحدوححمد أحسين  / 1
 .278، ص2009عمان ،األردن، ،
.                35، ص 1985: أصول المراجعة الداخلية والخارجية ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية ، مصر ،  عبد الفتاح الصحن - باالعتماد على : / 2
-2003، اإلسكندرية، مصر ، ية ) على المستوى الجزئي والكلي(، الدار الجامعيةالسيد سرايا : الرقابة والمراجعة الداخل ، محمدعبد الفتاح الصحن -

 .137-135، ص ص2004
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فإذا ما تمت مراعاة هذه الخطوات التي  .1تسجيلها بالدفاتر، والمحاسبة عن نتائجهاتنفيذها،بالعمليات،

الدقة في التصميم والتنفيذ وفقاً للترتيب السابق، وكذا ربطها  ةتمر بها إتمام العمليات )من حيث مراعا

مع إجراء عملية المراجعة لما و  ،الفصل، فكل خطوة تعتمد على الخطوة السابقة( ببعضها البعض دون

 يتم تسجيله، فإن المعلومات المحاسبية الناتجة عن ذلك يمكن الوثوق فيها وعد ها دقيقة ومالئمة وكاملة.

قيق تح ىلقابي، إتهدف اإلدارة من وجود نظام ر المطبقة:بالقوانين والقواعد  الهدف الثالث: االلتزام .3

و جهات االلتزام بالقوانين والقواعد المطبقة، سواء أكانت هذه األخيرة موضوعة من داخل المؤسسة أ

التي تخضع لها المؤسسة، كقانون الضرائب، قانون الشركات، قوانين حماية و خارجية رقابية 

 البيئة...الخ.

تحقيق العالقة "  إلى أن الكفاءة تعنيتجدر إشارة  وفعالية العمليات: الهدف الرابع: تحقيق الكفاءة .4

وتتحقق هذه العالقة باستخدام أقل قدر ممكن من  ،2المثلى بين عناصر المدخالت وعناصر المخرجات"

فتعني" القدرة على تحقيق النتيجة المقصودة طبقاً  الفعالية.أما األولى إلنتاج أكبر قدر ممكن من الثانية 

ا " الوصول إلى األهداف المحددة بغض النظر عن تكلفة الوصول ، هي أيض3لمعايير محددة سابقاً "

 .4إلى تلك األهداف "

وذلك  في هذا اإلطار تدور الرقابة حول التأكد من سير المؤسسة نحو تحقيق أهدافهاف أما عن أهداف الرقابة،

الغش ول من الفقدان أوية األصحما :ة وأنشطتها المختلفة متضمناً ذلكعمليات المؤسسمن خالل الكفاءة وفعالية 

ضمان حسن استغالل وتوجيه الموارد المتاحة المادية والبشرية في األغراض  أو من االستخدام غير المالئم،

، إدارة المخاطر تالمحددة لها، تحقيق الربحية وتحسين األداء، التأكد من قدرة المؤسسة من الوفاء بااللتزاما

 .5المختلفة

أنها في الواقع مرتبطة مع  إلى أهداف الرقابة الداخلية، فرغم تقسيم هذه األهداف، إالوفي األخير، بعد التطرق 

بعضها البعض وال يمكن فصل الواحدة عن األخرى، فمثال، ال يمكن تحقيق الكفاءة في المؤسسة بدون حماية 

في االستخدام ،البد ، والعكس صحيح، فوجود نظام رقابي يحقق الكفاءة والفعالية 6مواردها من سوء االستخدام

غير السليمة سواء بقصد أو من غير  تأن يؤدي إلى حماية تلك األصول من السرقة والضياع واالستخداما

حماية  . إضافة إلى أن7ودقتها ايؤدي إلى وجود معلومات يمكن االعتماد عليها نظراً لمصداقيته ذلك، كما

تماد عليها، و تحقيق الكفاءة وفعالية استخدام الموارد ودرجة االع اأصول المؤسسة ودقة المعلومات ومصداقيته

 ، فبدون هذا االلتزام، ت لغى كل األهداف األخرى.بالقوانين والقواعد المطبقةالمتاحة يتم في نطاق االلتزام 

 :ثانيا: أنواع نظام الرقابة الداخلية

  ينقسم نظام الرقابة الداخلية إلى:

 ؛الرقابة المحاسبية –

 ؛ريةالرقابة اإلدا –

 .الضبط الداخلي –

                                         
 .279، ص1999، مؤسسة الوراق، عمان، 1دحدوح: أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية و الدولية، ط  حسينحسين القاضي،  / 1
أصول وقواعد المراجعة والتدقيق )اإلطار النظري، المعايير والقواعد، مشاكل التطبيق العملي(، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، :لسيد سرايامحمد ا /2

 .142، ص2002مصر، 
 .55، ص0201داء اإلداري المتميز، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر، أبو النصر:األ محمدمدحت  / 3
 .113، ص2009،األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي،القاهرة، مصر،1فتحي درويش عشيبة:التنظيم إلداري في التعليم العام)أسسه،مجاالته،فعاليته(،ط / 4
ية(،مجلة الدراسات العلوم على أهداف الرقابة )حالة الشركات الصناعية األردن cosoسليمان سند السبوع:اثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقاً إلطار  / 5

 .111-110،ص ص  2011،  1العدد  ،38األردنية،األردن، المجلد الجامعة ، عمادة البحث العلمي اإلدارية،
سكندرية، مصر، النقود البالستكية واثر المعامالت االلكترونية على المراجعة الداخلية، الدار الجامعية ، اإلثناء علي القباني، نادر شعبان إبراهيم السواح: / 6

 .162، ص 2006
، ص 2002 ، اإلسكندرية، مصر،الجديدة للنشر الدار الجامعية ، وآخرون: االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية،فتحي رزق السوافيري / 7

 .15-14ص
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ابة نظم فرعية بالنسبة للنظام الكلي والمتمثل في طبيعة الحال في نظام الرق األقسامحيث تعتبر هذه 

لتحقيق  راألخيتصب في  منها أهداف وأساليب ، فلكلالواقعإال أنها مرتبطة في  هذا التقسيم، مورغ،الداخلية

 : وفيما يلي شرح لهذه األنواع النظام الكلي،هدف 

تبط  الطرق التي تختص أساسا وتراإلجراءات وكل طة التنظيمية وريوتضم الخ الرقابة المحاسبية: .1

 مباشرة بحماية األصول ومدى الوثوق في السجالت المالية وما تنتجه  من بيانات وتقارير. 

رة رئيسية بصوطة التنظيمية للمؤسسة وكافة الطرق والوسائل التي تهتم ريتشمل الخ :الرقابة اإلدارية .2

ي نواحة بالوالتي تتعلق في العادة بصورة غير مباشر ،بكفاءة اإلنتاجية وااللتزام بالسياسات اإلدارية

 المحاسبية.سجالت المالية وال

( بطريقة تمكن من إجراء تتوزيع للعمل )المسؤوليات واالختصاصا "يع رف بأنه  الضبط الداخلي: .3

للعمل اليومي، وذلك عن طريق مراجعة العمل الذي يؤديه  ةوتينيضبط تلقائي )ذاتي( على العمليات الر

خر بطريقة تلقائية، أو أن العمل الذي يتم بواسطة شخص معين أو قسم معين آشخص بواسطة شخص 

 .1"في المؤسسة يتم استكماله بواسطة شخص أو قسم آخر

 :ةوالجدول التالي يوضح أهداف وأساليب أنواع نظام الرقابة الداخلي

 نظام الرقابة الداخلية و أساليب أهداف و أنواع (1-1): الجدول رقم

 األنواع
 

األهداف و 
 ألساليبا

 
 الرقابة المحاسبية

 
 الرقابة اإلدارية

 
 الضبط الداخلي

حماية األصول من سوء االستعمال و التالعب  - األهداف
 أو االختالس؛

عداد االعتماد على السجالت المالية إل إمكانية -
 القوائم المالية؛

لتعليمات المستويات  اتنفيذ العمليات طبق -
 اإلدارية المفوضة بذلك؛

ية تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد القوائم المال -
 وتحديد المسؤولية عن األصول؛

 استخدام األصول طبقا للتعليمات اإلدارية. -

 كفاءة اإلنتاجية رفع ال -
االلتزام بالسياسات  -

 اإلدارية

 ؛ كشف ومنع األخطاء والغش -

 ؛تحديد مسؤولية كل موظف -

التدريب المعنوي للموظفين  -
 ؛على الضبط

 السرعة في أداء العمل ؛ -

 تسهيل عمل المراجع ؛ -

إمكانية زيادة اإلنتاج بزيادة  -
 كفاءة الموظفين.

استخدام حسابات  ، نظرية القيد المزدوج األساليب
مذكرات المصادقات، أسلوب  استخدام،المراقبة

 سليم، إتباعتوفير نظام مستندي  ،التسوية مع البنك
فصل واجبات المفاجئ، نظام الجرد المستمر و 

استخدام ، إدارة الحسابات عن اإلدارات األخرى
المراجعة ، و الفرعية المراجعة الدوريةموازين 
 ة.الداخلي

 ،الموازنة التخطيطية
تقارير  ،التكاليف المعيارية

دراسات ، ية الدوريةالكفا
الرقابة ، الحركة و الزمن

البرامج ، الجودة على
نظام محاسبة ، التدريبية
نظام تقييم ، المسؤولية

الرسوم البيانية ، األداء
، والكشوف اإلحصائية

 ةالداخليالمراجعة 

المراقبة الذاتية بحيث ،تقسيم العمل
تحديد  ،موظف لمراجعة موظف

وفصل االختصاصات والسلطات 
 استخدام وسائل،والمسؤوليات 
تأمين ، المزدوجة الرقابة الحدية و

 الموظفين الذين في حوزتهم عهد
 الممتلكات.على مين والتأ

 باالعتماد على: المصدر:
لعلوم التجارية القتصادية وام التسيير، كلية العلوم ابن عمارة نوال: أبعاد الرقابة الداخلية وأهميتها في المصاريف ، مجلة العلوم االقتصادية وعلو -

 .154، ص 2009، الجزائر ، العدد التاسع ، 1وعلوم التسيير ، جامعة سطيف 

لتاسع اليمن، العدد محمد زهري مجني: الرقابة الداخلية، مجلة المحاسب القانوني، جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين، صنعاء، ا  -
 .12، ص 2010، مارس 

- Rachchh Minaxi. A,et al : Auditing and cost accounting, Dorling Kindersley Pvt. Ltd, New Delhi, India, 

2010, p414. 

                                         
، دار الوسام، 1( ، طيةالمالية) دراسات نظرية و تطبيق المؤسساتصالح الدين حسن السيسي: نظم المحاسبة و الرقابة و تقييم األداء في المصارف و  / 1

 .183ص، 1998، لبنان،بيروت



 لمراجعة الداخليةا                                                                         :الفصل األول

12 

 

 الرقابة الداخلية: مالفرع الثاني: مقومات وإجراءات نظا

 الرقابة الداخلية: مأوال: مقومات نظا

ت، فأي موعة من المقومايجب أن تتوفر فيه مج ،أجلهاليحقق نظام الرقابة الداخلية األهداف التي وضع من 

ً  مع بعضها البعض، تؤثر بطهااقصور في هذه المقومات أو عدم تر مثل هذه على فعالية هذا النظام. وتت سلبا

 المقومات في:

تنظيمي كفء في أي مؤسسة هو أساس عملية الرقابة، كما  هيكل وجود يعتبر كفء: هيكل تنظيمي .1

الوعاء أو اإلطار الذي تتفاعل فيه جميع المتغيرات المرتبطة بالمؤسسة و أعمالها، حيث تتحدد ويعتبر 

فيه أيضا أساليب إنجاز المهام  و الصالحيات و المسؤوليات، و تتحدد االتصاالتمن خالله أساليب 

مؤسسة  الوسيلة األساسية التي ال يمكن ألي باختصارالقرارات. إنه  اتخاذتبادل المعلومات و و

ينبغي أن يكون  وحتى يؤدي الهيكل التنظيمي هدفه، .1عنها أثناء سعيها نحو تحقيق أهدافها االستغناء

ن تفويض السلطة ونطاق ويتالءم مع طبيعة وحجم المؤسسة، كما يجب أن يوازن بي مرن،

ل وتكرار المختلفة مما يحقق عدم التداخ فأو الوظائ تإضافة إلى الفصل بين االختصاصاالمسؤولية،

 مع إمكانية التعاون والتنسيق. 

متكامل، كأحد المقومات نظام  ةمحاسبيمعلومات نظام  إن توافر :متكامل ةمحاسبيمعلومات نظام  .2

ة يمثل محاسبيمعلومات نظام ، باعتبار أن مؤسسةساعد على فعالية هذا النظام في اليالرقابة الداخلية 

العمليات المالية المتعلقة بأوجه النشاط المختلفة، كما أنه مصدر البيئة التي يتم فيها انجاز جميع 

والخارجية، فمنها ما يتعلق بنظم  ةالمطلوبة لمختلف المستويات الداخلي ةالمعلومات والتقارير الرئيسي

معلومات نظام إلى ذلك، أن  فض .2الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية والخارجية على حد السواء

 تطبيق نظرية)نظم فرعية، إجراءات و تعليمات، ومقومات، وغيرهاكل ما يشتمل عليه، من ة بمحاسبي

،التقارير المحاسبية، الميزانيات التقديريةمعايير  ، استخدام موازين المراجعة الدورية،القيد المزدوج

أهداف الرقابة  تصب أو تتجه بطريقٍة أو بأخرى، إلى تحقيق كلها (الرقابية التي تبين االنحرافات...الخ

طة اة دوره في الرقابة الداخلية يجب أن يتصف بالبسمحاسبيمعلومات نظام  وحتى يحقق الداخلية.

دليل الدفاتر و السجالت،  والوضوح،إضافة إلى وجوب توافر مقومات على مستواه من

السياسات واإلجراءات المحاسبية والطرق الخاصة بتجميع وتسجيل وتلخيص  اتكتيب،ويمحاسب

 وغيرها من المقومات. ،3العمليات المالية

ظائف، حيث إن نظام الرقابة الداخلية الفعال، يجب أن يوفر الفصل بين الو الفصل المالئم للوظائف: .3

ال ل من احتمليجب أال ينفرد شخص أو قسم واحد بأداء عملية أو نشاط معين، ذلك أن هذا الفصل يق

، االختالس، الغش ..( ةالغير المرغوبة )السرق خطر األخطاء غير المقصودة وخطر التصرفات

 من بين الوظائف التي يجب فصلها )التصريح بالعملية، وظيفة الموافقة علىو  ،ؤخطر التواطأو

 العملية، تنفيذ العملية، وظيفة تسجيل العملية، وظيفة االحتفاظ األصول(. 

اليوم، إال أن نجاح أي نظام مهما بلغت الذي نشهده  يرغم التقدم التكنولوج كفاءة العناصر البشرية:  .4

ونظام ،و مسؤولين عن تنفيذ هذا النظام كفاءة العاملين بالمؤسسة ىعل يعتمددرجة تقدمه مازال وسيظل 

                                         
 عالش أحمد : واقع  نظم المعلومات و اتخاذ القرارات في المؤسسات الجزائرية، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني السادس حول ،غزازي عمر/  1

جانفي  28-27 ئر ، يوميسكيكدة ، الجزا ، أوت20كلية العلوم االقتصادية علوم التسيير،جامعة  "، ات اإلداريةالكمية ودورها في اتخاذ القرار األساليب"  

 .3، ص 2009
 .123، ص2008المالية )المعايير القواعد (، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،  والرقابة: المراجعة محمد السيد / 2
 .236، ص 2008-2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،2الشركات) المفاهيم،المبادئ، التجارب، المتطلبات(، ططارق عبد العال حماد:حوكمة / 3
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على  ةيتوقف بدرجة كبير ،هحيث أن فعاليته في تحقيق أهداف .الرقابة الداخلية ال يخرج عن هذه القاعدة

هذا األخير، تتوفر فيه  أن فقد نجد كفاءة العاملين بالمؤسسة والذين تقع عليهم مسؤولية تنفيذ هذا النظام.

قادرة على تفهم النظام الجميع المقومات، لكنه يفشل في تحقيق أهدافه نظراً لعدم توفر الكفاءات البشرية 

ن تتبع المؤسسات سياسة في انتقاء الموظفين عليه، يجب أ بناء.و 1مأو عدم أمانتها في تنفيذ مسؤوليته

 . موترقيتهم، وكذا توفير برامج تدريبية لهم حسب اختصاصاته

ل المحاسبي بإدخال اإلعالم إن استعمال اآللة الحاسبة و تألية العم:استخدام كافة الوسائل اآللية .5

سهولة ،فر)دقة وسرعة المعالجةمن شأنه أن يدعم نظام الرقابة الداخلية من حيث أن هذه التألية تو،اآللي

  .2( ،...الختدعيم العمل بكفاءة ،خفض تكلفة المعالجة والتحكم في المعلومات ،الحصول على المعلومات

ين لتقارير،يبلمما يدعم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة وجود نظام متكامل  نظام متكامل للتقارير: .6

يحقق عدة  التقارير بطريقة سليمة هشك فيه، هو أن إعداد هذ نتائج عملية الرقابة والمراجعة، ومما ال

 أهداف، على اعتبار أنها:

 وسيلة للتعرف على كيفية تنفيذ األعمال واألنشطة بكفاءة وفعالية؛ –

 وسيلة لعرض التوصيات البناءة لعالج أي انحرافات أو أخطاء؛ –

ء، التي داد ما يعرف بتقارير األداأداة من أدوات التي يمكن استخدامها لتقييم األداء، عن طريق إع –

جابية اي) تتضمن نتائج المقارنة بين األداء الفعلي مع األداء المخطط وبيان االنحرافات وطبيعتها

 وأسبابها ووسائل عالجها؛ (سلبيةأو

مستويات إلى ال (نتائج المقارنة بين األداء الفعلي مع األداء المخطط)وسيلة اتصال إلبالغ النتائج  –

 ية ذات العالقة.اإلدار

يز بها أي نظام الرقابة متيمن المقومات الهامة التي يجب أن  توافر أساليب و أدوات الرقابة المناسبة: .7

مها ايمكن استخد يالت والداخلية الفعال في المؤسسة، هي ضرورة توافر أساليب و أدوات الرقابة،

من أهم هذه األساليب و األدوات: نظام  . ولعل  3نظام الرقابة الداخلية قد حقق أهدافه أن لتحقق من

 لتقارير األداء، محاسبة المسؤولية، الميزانية التخطيطية، المراجعة الداخلية، وما شابه ذلك.  لمتكام

تعتبر المراجعة الداخلية الحلقة األخيرة من مجموعة المقومات، فبعد وضع نظم  المراجعة الداخلية: .8

كان البد من أداة فعالة لتقييم هذه النظم ومدى فعاليتها  اجب إتباعها،الرقابة الداخلية، واإلجراءات الو

 .4في تحقيق أهدافها، وهذا ما يعتبر من أهم أدوار المراجعة الداخلية

يعتبر دليل اإلجراءات أحد المقومات لنظام الرقابة الداخلية فعال، ويتضمن هذا دليل اإلجراءات:  .9

ية المفصلة لكل عملية من عمليات المؤسسة، مع بيان الموظف الذي الدليل، الخطوات اإلجرائية والتنفيذ

يفيد هذا الدليل في توحيد إجراءات المؤسسة لكل عملية وخاصة في بذلك  يقوم بأداء كل خطوة، و

 . 5المؤسسات ذات الفروع المتعددة

 ثانيا:إجراءات نظام الرقابة الداخلية:

قومات الم األهداف و بة حجر األساس للمبنى، وحتى يتم تحقيقتعتبر إجراءات نظام الرقابة الداخلية بمثا

 ، فالبد من اتخاذ اإلجراءات التالية: -التي سبق اإلشارة إليها-األساسية للنظام 

                                         
 .120، ص،مرجع سابقالسيد محمد/ 1

  .103-102ص ص  ،2003طواهر، مسعود صديقي: المراجعة وتدقيق الحسابات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد التهامي / 2
 .128، ص،مرجع سابقالسيد محمد / 3
 .51، ص2015، دار الجنان للنشر والتوزيع ،عمان،األردن،1التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية،ط: أحمد قايد نور الدين / 4
 .230، ص  2003، الدار الجامعية المفتوحة، طرابلس، ليبيا،  1، ط1: الطريق إلى علم المراجعة و التدقيق،جحازم هاشم اآللوسي / 5
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 1: وتضم النواحي التالية: إجراءات تنظيمية وإدارية .1

 تحديد اختصاصات اإلدارات واألقسام المختلفة بشكل يضمن عدم التداخل؛ –

 يث يقع عملالواجبات بين الموظفين بحيث ال يقوم أحدهم بعملية ما من البداية إلى النهاية، وبحتوزيع  –

 كل موظف تحت رقابة موظف آخر؛

 توزيع المسئوليات بشكل واضح يساعد على تحديد األخطاء واإلهمال؛ –

 : ةتقسيم العمل والفصل بين الوظائف التالي –

o     . وظيفة التصريح بالعملية  

o لموافقة على العملية . وظيفة ا   

o  .وظيفة تنفيذ العملية 

o    .وظيفة تسجيل العملية    

o  . وظيفة االحتفاظ باألصول 

 تنظيم األقسام حسب  طبيعة كل قسم؛ –

إيجاد روتين معين يتضمن خطوات كل عملية بالتفصيل بحيث ال يترك فرصة ألي موظف للتصرف  –

 الشخصي إال بموافقة شخص آخر مسؤول؛

 موظفين على السندات التي أعد وها كإثبات قيامهم بهذا العمل؛توقيع ال –

 إخراج المستندات من أصل وعدة صور وبألوان مختلفة لكل إدارة لون معين، –

 إجراء حركة تنقالت الموظفين من حين إلى آخر بما ال يتعارض مع سير العمل؛ –

بعمله في غيابه الكتشاف أي وذلك إليجاد فرصة لمن يقوم  ةضرورة إعطاء كل موظف إجازته السنوي –

 2تالعب في ذلك العمل.

  3تتمثل اإلجراءات المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية في:إجراءات محاسبية:  .2

 إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات بالدفاتر فور حدوثها؛ –

 إصدار تعليمات بعدم إثبات أي مستند ما لم يكن معتمدا من الموظفين المسؤولين؛ –

 اك أي موظف في مراجعة عمل قام به، بل يجب أن يراجعه موظف آخر؛عدم إشر –

السرعة  استعمال اآلالت المحاسبية لتسهيل الضبط المحاسبي، والتقليل من احتماالت الخطأ ويقود إلى –

 في العمل؛

 إلجمالية؛ااستخدام وسائل التوازن المحاسبي الدوري مثل الموازين المراجعة العامة وحسابات المراقبة  –

حالة  إجراء مطابقات دورية بين الكشوف الواردة من الخارج واألرصدة في الدفاتر والسجالت كما في –

 دقات من العمالء...الخ؛االبنوك والموردين والمص

 فترية.القيام بالجرد المفاجئ دوريا للنقدية والبضاعة واالستثمارات ومطابقة ذلك مع األرصدة الد –

 4وهي إجراءات مكملة لإلجراءات اإلدارية والمحاسبية، وتتمثل في: : إجراءات عامة .3

 التأمين على ممتلكات المؤسسة ضد جميع األخطار التي قد تتعرض لها؛ –

رها ضد التأمين على الموظفين الذين بحوزتهم عهد نقدية أو بضائع أو أوراق مالية أو تجارية أو غي –

 خيانة األمانة؛

 متماشية مع المسؤولية؛  دالحدية، وذلك بجعل سلطات االعتمااستخدام وسيلة الرقابة  –

                                         
 .22-21، ص ص 2010، دار البداية، عمان، األردن، 1مصطفى صالح سالمة: مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية المالية، ط / 1
 .172ص،  2001، دار وائل للنشر والطباعة، عمان، األردن، 2النظرية والعلمية(، ط ةعلم تدقيق الحسابات )الناحي :خالد أمين عبد هللا / 2
 .167، ص 1998،عمان ،األردن،1دار وائل للنشر،طالرقابة والتدقيق في البنوك،  :خالد أمين عبد هللا / 3
 .168المرجع السابق، ص  / 4



 لمراجعة الداخليةا                                                                         :الفصل األول

15 

 

 وضع نظام سليم لمراقبة البريد الوارد والصادر؛ –

 .استخدام وسائل الرقابة المزدوجة فيما يتعلق بالعمليات الهامة في المؤسسة كتوقيع الشيكات –

 :اتجاهه تالمسؤوليا :مكونات نظام الرقابة الداخلية وثالمطلب الثال

 :: مكونات نظام الرقابة الداخليةلاألو الفرع

منظمات تقرير لجنة ال و( 315رقم الدولية للمراجعة ) معيار المعاييريتكون نظام الرقابة الداخلية حسب 

 من خمسة مكونات هي:( COSO) (Treadway)للجنة تريدواي راعية ال

التصرفات مجلس اإلدارة تعكس البيئة الرقابية الموقف العام والوعي والبيئة الرقابية:  .1

واآلخرين بخصوص أهمية الرقابة الداخلية في المؤسسة. وتعد البيئة الرقابية األساس واإلدارة،

 وتشمل مكونات البيئة الرقابية ما يلي:  1. لمكونات الرقابة الداخلية األخرى

هما المنتج للمعايير السلوكية  النزاهة والقيم األخالقية تعد: النزاهة والقيم األخالقيةإيصال وفرض  –

األخالقية للمؤسسة، إضافة إلى الكيفية التي يتم توصيلها وتعزيزها في الواقع العملي، كما أنها تشمل و

شريفة  غيرفي أفعال  كما تقوم به اإلدارة لمنع أو تقليل دوافع والحوافز التي قد تدفع األفراد لالشترا

المعايير السلوكية للمؤسسة إلى  وأنها تشمل أيضا توصيل القيم  كما .أخالقية غير أوغير قانونية أو

 .2العاملين بها من خالل سياسيات ودستور آداب و السلوك

 لفرد.د وظيفة االنجاز األعمال التي تحد ةالمعرفة والمهارات الالزم ،: ويقصد بالكفاءةااللتزام بالكفاءة –

مكلفين بأولئك ال الرقابة في المؤسسة إلى حد كبيريتأثر الوعي بمشاركة أولئك المكلفين بالحوكمة:  –

ة ومما يزيد درجى عاتقهم، بالحوكمة، الن مسؤولية النهائية لتأكيد تطبيق نظام رقابي تقع عل

حص فمدى مشاركتهم في  ،خبرتهم عن اإلدارة، ماستقالليته هم على خصائص منها:لرهم،هو اشتمايتأث

 ...الخ. نيوكذا تفاعلهم مع المراجعين الداخليين والخارجي األنشطة،

دالالت واضحة للموظفين حول أهمية  -عبر نشاطاتها - اإلدارةتقدم  :يفلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيل –

أسلوب اإلدارة في تلقي ومتابعة المخاطر، مواقف وإجراءات اإلدارة بشأن إعداد الرقابة الداخلية،مثل، 

 .3، وموقف اإلدارة تجاه معالجة المعلومات والمهام المحاسبية والموظفينماليةال رالتقاري

للمؤسسة اإلطار الذي يتم من خالله تخطيط وتنفيذ ومراقبة  الهيكل التنظيمي : يوفرالهيكل التنظيمي –

 .4ومراجعة أنشطة المؤسسة لتحقيق أهدافها

 ةالمسؤوليتحديد السلطة وويشمل هذا العامل، كيف يتم تفويض : المسؤوليةتحديد السلطة و فويضت –

 الموظفين وذلك ألداء وظائفهم بشكل مالئم.

تعيين بال سياسات وممارسات الموارد البشرية : تتعلقممارسات المتعلقة بالموارد البشرية سياسات و –

 والتوجيه والتدريب والتقييم والترقية...الخ.

هذه المخاطر يجب  ،عديد من المخاطر نتيجة مزاولة أعمالهالسسة لتتعرض أي مؤتقييم المخاطر:  .2

ى فأي حدث يؤثر عل ،لعملية التقييم ىيجب أن تقوم المؤسسة بتحديد أهدافها كخطوة أولهذا و ل تقييمها،

 قد تكون التيهذه المخاطر  ،تحديد المخاطر واحتمال حدوثها م، ومن ث  تحقيق هذه األهداف يعتبر خطًرا

                                         
1 / Moeller Robert R : Sarbanes-Oxley internal controls(Effective auditing with as 55, COBIT, and ITIL) , John Wiley 

& Sons, Inc, Canada, 2008,  p96-97. 
 .20، ص 2012-2011سناء محمد بدران :الرقابة المالية، مركز التعليم المفتوح ، جامعة بنها ، مصر ، / 2
 .199-198، ص ص2009عمان،األردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع،1أحمد حلمي جمعة:المدخل الحديث إلى التدقيق والتأكيد الحديث، ط / 3
 .199المرجع السابق، ص / 4
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المحتملة  رتلك األخطا ةالمالئمة لمواجه تأو خارجية ، وأخيًرا تقوم المؤسسة باتخاذ اإلجراءاداخلية 

 .1والسيطرة عليها

كما  ،على ضمان تنفيذ توجيهات اإلدارةوهي السياسات واإلجراءات التي تساعد  األنشطة الرقابية: .3

اتخاذها و بالتالي تحقيق  تعامل مع المخاطر تملتساعد أيضا على ضمان أن التصرفات الضرورية ل

جميع وفي  ،المستوياتجميع وفي  ،موجودة في كل المؤسسة. إن األنشطة الرقابية المؤسسة أهداف

قة والتصريح بالعمليات : الموافاألنشطة مثلالوظائف، وهي تشتمل على سلسلة متنوعة من 

 .2بين المهامالفصل  ، أمن األصول،يكشوف التسوية، مراجعة األداء التشغيل،التحقيق،

 ةة وتشغيليساهم نظام المعلومات في الرقابة الداخلية بإنتاج تقارير ماليي :تواالتصاالالمعلومات  .4

عالج نظم ت، و ال ام بعملية الرقابة بجميع أنواعهالقيا ساعد اإلدارة فيوالمعلومات ذات الصلة التي ت

تدفق هذه تإذ ولكنها تشمل البيانات عن األحداث الخارجية،  فقط، المعلومات البيانات المنتجة داخلية

في جميع مستويات هذا التدفق التي توفر هي األخرى  ،المعلومات في قنوات اتصال فعالة

 التفاعل مع األطراف الخارجية.أيضا كما يجب أن تضمن ،ةالمؤسس

تقوم به اإلدارة حيث ، لرقابة الداخليةوري لجودة أداء االمستمر أو الد بالتقييمتتعلق المراقبة المراقبة: .5

ءم مع التغير ، وتحديد إمكانية تعديلها بما يتالقابة في ضوء التصميم الموضوع لهامدى تنفيذ الر دلتحدي

والتعديل من مصادر  ييم، ويتم التوصل إلى المعلومات المتعلقة بالتقفي الظروف المحيطة

، التغذية تقارير المراجع الداخلي، تقارير الهيئات التنظيميةدارسة الرقابة الداخلية الحالية، متنوعة:

 .3المرتدة من العاملين ...الخ

 وفي األخير، تجدر اإلشارة إلى أن:

 كما  ةالمكونات السابقة الذكر هي مجموعة من االحتياجات الالزمة لتحقيق نظام متكامل للرقابة الداخلي

فأي ضعف في أي مكون يؤثر على بقية المكونات وبالتالي  ،يوجد ترابط وتكامل بين هذه المكونات

 ؛4على تحقيق أهداف الرقابة الداخلية

 الرقابة  ، حيث أن البيئة الرقابية الجيدة، ترس خ أهميةةهناك عالقة تكاملية بين المكونات السابق

هداف ق أو يعرقل تحقيق أيمكن أن يعي البيئة فإن أي عملية و نشاط هوفي مثل هذالداخلية،

ً لتقييم المخاطر، وبالتالي تصميم وتنفيذ أنشطة الرقابة لتخفيض المخاطر المؤسسة، يكون خاضعا

المهمة، ومن ثم توصيل نتائج التوقعات لألطراف التي يمكنها اتخاذ اإلجراءات التصحيحية، وأخيراً 

 ؛5ةالداخلي ةتخضع كل عمليات الرقابة الداخلية للمراقبة من طرف اإلدارة والمراجع

 مكونات  هناك عالقة مباشرة بين أهداف نظام الرقابة الداخلية، وهي ما تسعى المؤسسة لتحقيقه، و

تلك األهداف. كما أن المكونات الخمسة لها عالقة بكل من النظام والتي تمثل ما هو مطلوب لتحقيق 

هدف كفاءة وفعالية على سبيل المثال، األهداف، وتلك نوع من األهداف، فعند النظر إلى أي واحد من 

                                         
ر الجامعية، عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة:الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ) في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال (، الدا / 1

 .82-80، ص ص 2006-2005اإلسكندرية، مصر،
2 / Davis Chris, et al : IT Auditing( using controls to protect information assets), 2nd edition, McGraw-Hill Companies, 

New York, 2011, p396. 
، 0220ة، ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد محمد عبد القادر الديسطي، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودي / 3

 .389ص 
 .47، ص2009محمد سمير أحمد، الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  / 4
 .110سليمان سند السبوع،مرجع سابق،ص / 5
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أن تكون المكونات الخمسة موجودة وتعمل بفعالية، الستنتاج أن الرقابة الداخلية على  بالعمليات، يج

 ،  أضف إلى ذلك أن هذا الهدف يحقق على مستوى المؤسسة ككل.1العمليات فعالة

 المؤسسة:بين أهداف نظام الرقابة الداخلية و مكوناته و  و الشكل التالي يوضح العالقة 

 (المؤسسة –نظام الرقابة الداخلية  مكونات –نظام الرقابة الداخلية أهداف )العالقة بين  (1-1) الشكل رقم:

    
   

                                        

                            
        

      

                

        

        

                   

                          

              
       

      1
      2

       1
       2

 
Source : Walter Jacques, Noirot Philippe : Le contrôle interne (Des chiffres porteurs de sens), 

AFNOR Éditions, Paris, France, 2010, p44. 

 2إن الشكل السابق يوضح، ثالثة أبعاد لنظام الرقابة الداخلية:

خمس األساسية لنظام البسؤال: ما هي الرقابة الداخلية؟ حيث يوضح هذا البعد، المكونات  البعد األول: ✓

 ةعمليواالتصاالت،المعلومات  األنشطة الرقابية، الرقابة الداخلية )البيئة الرقابية، تقييم المخاطر،

 المراقبة(؛

بسؤال: لماذا نصمم الرقابة الداخلية؟ حيث يوضح هذا البعد، األهداف الثالثة لنظام الرقابة  البعد الثاني: ✓

 من معلومات، هموثوقية التقارير وما تتضمن الداخلية، والمتمثلة في )األهداف المتعلقة بكفاءة وفعالية،

 لتزام بالقوانين واللوائح المطبقة(؛ اال

واألنشطة على مستوى  مابة الداخلية؟ حيث يوضح هذا البعد، األقساأين تتم الرق بسؤال: البعد الثالث: ✓

 المؤسسة والتي يجب أن تراقب.

 المسؤوليات اتجاه نظام الرقابة الداخلية::الفرع الثاني

هذه المسؤولية، وهذه األطراف  تتحمل عدة جهات مسؤولية اتجاه نظام الرقابة الداخلية مع اختالف طبيعة

 تتمثل في:التي  الجهات أو

نظام الرقابة تتحمل إدارة المؤسسة المسؤولة الكاملة فيما يتعلق بتصميم أو وضع :إدارة المؤسسة .1

دقة ومالئمة  في حماية األصول،، بما يساعد في تحقيق األهداف السابق اإلشارة إليها والمتمثلة الداخلية

فان زد على ذلك،.تحقيق كفاءة وفعالية العمليات، االلتزام بالقوانين والقواعد المطبقة المحاسبية، تالبيانا

 أي)تقييم فعاليته  مسؤولية إلىالمؤسسة ال تنتهي عند مجرد التصميم، وإنما تمتد هذه ال إدارة مسؤولية

                                           
1 / Switzer.Susan.M: Internal audit reports post Sarbanes-Oxley (a guide to process-driven reporting), John Wiley & 

Sons, Inc, New Jersey, USA, 2007, p215. 
2 / Bissell Allen, et al: Wiley CPA excel Exam Review Study Guide (business environment and concepts), 2nd edition, 

John Wiley& Sons, Inc, New Jersey,USA, 2017, pp4-5. 
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، فعلى أساس نتائج هذا (أن اإلجراءات الموضوعة يتم االلتزام بها وفقا لما هو مخطط لها التأكد من

 هذا النظام ومن ثم إعادته إلى اتجاه تحقيق األهداف المرجوة منه.لتقوم اإلدارة بعملية التحسين التقييم،

قابة ر ) نظام الرقابة الداخلية بكل فروعهملزم بتقييم الداخلي، المراجع إن  المراجع الداخلي: .2

 تعالج نقاط الضعف نه عن طريق تقديم توصياتيبهدف تحس، (إدارية، وضبط داخلي ةرقابمحاسبية،

ً في عملية التقييم هذه،  ،نقاط القوة وكذا دعم فة بص ألنهاويلعب المراجع الداخلي دوراً مهما

 لهذا المراجع.  ةي ظل استقاللية تنظيميخاصة إذا كانت فمستمرة،

 أفراد من داخل وخارج المؤسسة:  .3

من مسؤولية كل فرد يعمل في  –إلى حد ما  –عتبر الرقابة الداخلية ت أفراد من داخل المؤسسة: -أ

المؤسسة، ذلك أن هؤالء في غالب ينتجون معلومات تستخدم في نظام الرقابة الداخلية أو يتخذون 

 نالحاجة إليها لتفعيل الرقابة، باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جميع الموظفين مسؤولي متيإجراءات 

 االلتزام بالقواعد السلوكية،أو عن اإلبالغ إلى الجهات العليا، عن حاالت مشاكل التشغيل أو عدم

 .1لفات قانونيةالفات لسياسات المؤسسة أو مخامخ

ً ما يساهمون في تحقيق أهداف هناك عدد من األطرأفراد من خارج المؤسسة: -ب اف الخارجية غالبا

المؤسسة، مثل المراجع الخارجي من خالل مراجعة القوائم المالية وإعطائه الرأي المستقل 

والموضوعي، وهناك أطراف آخرون مثل المشرعون والقانونيون والعمالء، وآخرون يتعاملون مع 

رون معلومات للمؤسسة لها تأثير على نظام الرقابة المؤسسة، المحللون الماليون،الصحافة، فهؤالء يوف

 .2غير مسؤولين عن نظام الرقابة الداخلية أو جزء منه همالداخلية، بالرغم من كون

 هار رأيوفي إطار إصد ، ذلك ألنهةيهتم المراجع الخارجي بنظام الرقابة الداخليالمراجع الخارجي: .4

لى أسلوب ختبارية والتي تعتمد عالدارسة، يعتمد على المراجعة اإل المالية محلحول مصداقية القوائم 

كلما داخلية، فالعينات، حيث يستند المراجع في تحديده لحجم هذه العينات على متانة وقوة نظام الرقابة ال

ة وما كان هذا األخير فعال كلما زادت الثقة في مخرجات نظام المعلومات المحاسبية من قوائم مالي

 من بيانات. تحتويه

 : ال المطروحؤــن الســة، لكـة الداخليـالمراجع الخارجي تقييم نظام الرقابيكون على  ،سبق على مااً واعتماد

م ي تقييم نظاهو نطاق تقييم المراجع الخارجي لنظام الرقابة الداخلية ؟ بمعنى هل يجب على المراجع الخارج ما

دون  حد فروعهاأم ؟ أم يكتفي بتقيي(إدارية، وضبط داخلي ةمحاسبية، رقابرقابة  )الرقابة الداخلية بمعناه الواسع 

 األخرى ؟

 اتجاهين : اإن اإلجابة على هذا السؤال، ينتج عنه

 :إلى، لداخليةانظام الرقابة  عن تقييم لخارجيا المراجع ةحيث يقسم هذا االتجاه مسؤولي االتجاه األول :  

 ما قييمها، لبر مسؤول مسؤولية كاملة عن تيعت لخارجيا فان المراجع ،رقابة المحاسبيةنظام البالنسبة لل

لنظام ، فهذا االمراجع الخارجي لهذا النظام أو وسائله، من تأثير مباشر وارتباط وثيق بطبيعة عمل

تأكد من يهدف إلى سالمة وصدق عرض القوائم المالية، مما يستلزم على المراجع تقييم هذا النظام وال

 ألهداف المرجوة منه.أنه يحقق ا

 الضبط نظام  تقييم نظام الضبط الداخلي، فهذا األخيرعن ، لخارجيا المراجع ةوفيما يتعلق بمسؤولي

والرقابة على العمليات اليومية للمؤسسة والذي يؤدي إلى أن عمل أي موظف يتم إكماله والتحقق من 

والغش بسهولة، وبما أن  حيث أن ذلك يؤدي إلى اكتشاف األخطاء ،صحته من قبل موظف آخر

                                         
1 / Vallabhaneni. S. Rao: Wiley CIA Exam Review (part 1, internal audit basics), John Wiley& Sons, Inc, New Jersey, 

USA, p113. 
2 / I dem. 



 لمراجعة الداخليةا                                                                         :الفصل األول

19 

 

، وذلك في عن عملية اكتشاف األخطاء والغش واالختالسمحدودة  ةمسؤوليمسؤول  الخارجي المراجع

 لنظام الضبط الداخلي. إطار مسؤوليته المهنية المعتادة، هاته األخيرة التي تحدد مسؤوليته اتجاه تقييم

  ،هذا الن  ،مسؤول عن تقييمها غير لخارجيا المراجعف ،اإلداريةالرقابة  نظامبالنسبة للو وفي األخير

تالي وبال،اريةتنفيذ السياسات اإلد تحقيق كفاءة وفعالية العمليات وكذا ضمان النوع من الرقابة يهدف إلى

 باشرة علىمترتبط بطريقة غير مباشرة بالدفاتر والقوائم المالية. فوجود هذا النظام أو عدمه ال يؤثر 

ر على كن إذا تبين للمراجع، وفي ظروف معينة، أن بعض وسائل لها عالقة أو تأثيعملية المراجعة، ل

 مدى داللة القوائم المالية، عندها يكون لزاماً على المراجع تقييم تلك الوسائل. 

 بماككل، داخليةنظام الرقابة ال مسؤول عن تقييم لخارجيا المراجعأن  يرى هذا االتجاه، الثاني: االتجاه 

 يةقابة الداخلأن جميع وسائل الر ، ونظام الضبط الداخلي،ألنه في الحقيقة،اإلداريةالرقابة  امفي ذلك نظ

 تمثل وحدة متماسكة، تضعها اإلدارة بهدف مساعدتها على تحقيق أهداف معينة.

ً للظروف االقتصادية والتك ً عاما نولوجية إال أن توسيع مسؤولية المراجع إلى الحد، يقتضي منه فهما

يه الداخلية والخارجية المحيطة بالمؤسسة، ويجعله يبذل جهداً كبيراً، لفحص أمور غير متخصص ف

ت الاا ما يفسر ضرورة تأهيل المراجع في مجذوبالتالي ال يستطيع إعطاء حكمه بدقة بخصوصها، وه

 معرفية أخرى غير المحاسبة والمراجعة.

يعتبر مسؤول عن تقييم نظام الرقابة المحاسبية، كما أنه ، لخارجيا المراجعلذلك أصبح من المتفق عليه، أن 

مسؤول بال شك عن تقييم  تلك الوسائل الخاصة بالرقابة اإلدارية والتي يكون  لها أثر واضح على  يعتبر

التخطيطية في أغراض الرقابة من وسائل بالرقابة  تعتبر استخدام الميزانيالنواحي المالية بالمؤسسة. فمثال يا

 . 1مسؤول عن تقييمها لخارجيا المراجعيعتبر  تتعلق بالنواحي المحاسبية والمالية، ولهذا اية، لكنهاإلدار

 و أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية: المطلب الرابع: مراحل

اجع أو من المر يالمراجع الداخل فقد تكون من طرف إن تقييم نظام الرقابة الداخلية ذات أهمية كبيرة،

عد بهذه األهداف  على، فكل واحد منهما يهدف إلى أهداف مختلفة من هذه العملية، وسوف نتعرف الخارجي

 ن األساليب المستعملة في التقييم. وذلك على النحو التالي:ي، مع تبيمالتطرق إلى مراحل التقيي

 مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية:الفرع األول: 

ة التقييم ، حيث تمر عمليالرقابة الداخليةنظام  بتقييم -ا سبق وذكرناكم-والخارجي  ييهتم المراجع الداخل

  :بالمراحل التالية

رقابة نظام ال لتقييم : مرحلة جمع المعلومات عن النظام الرقابة الداخلية:ىالمرحلة األول .1

وتتعدد مصادر حصول المراجع على هذه  يحتاج المراجع لجمع معلومات بخصوصه،،الداخلية

 اإلطالع على الوثائق المحاسبية التي تحدد ،من الموظفين المؤسسة االستفسار من:المعلومات 

المراجعة  وتقارير، خرائط التدفق، ، وتوصيف الوظائفةالخرائط التنظيمي،المختلفة تاإلجراءا

 .الداخلية نظام الرقابة عن تمن جمع معلوما جعالمرامكن الداخلية،...الخ، وغيرها من الوثائق، التي ت  

الرقابة  نظام تهدف هذه المرحلة إلى تكوين فكرة شاملة عن:نظام الرقابة الداخلية: فهم المرحلة الثانية .2

في هذه . فبعد جمع المعلومات السابقة، يأتي المراجع الداخلية في المؤسسة وذلك لفهم طريقة تشغيله

، عن طريق تحليله لتلك المعلومات، وبعد فهمه لهذا المتبع الرقابة الداخلية نظاميحاول فهم والمرحلة 

                                         
 .197، ص3200كمال عبد السالم علي، خالد المعتصم:أصول المراجعة، بدون دار نشر، بدون بلد،  / 1
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وعلى العموم فإن  التقرير الوصفي. وعن طريق خرائط التدفق أ هذا الفهم توثيقبالمراجع النظام يقوم 

 1: ما يلي لفهم نظام الرقابة الداخليةمن إجراءات المراجع 

اسطة نفس المراجعة بو ذ: يتم في معظم األحيان، تنفيمع المؤسسةتحديث وتقييم خبرة المراجع السابقة   –

 الداخلية الرقابة يبدأ المراجع مهمته، وفي حوزته قدر كبير من المعلومات عن نظام يالمراجع، وبالتال

يث هذه في المؤسسة، ونظراً ألن النظم وإجراءات الرقابة ال يتم تغييرها على نحو متكرر، يمكن تحد

 ؛مها في عملية المراجعة الخاصة بالعام الحاليااستخدالمعلومات و

عة : وتمثل بداية منطقية لتحديث المعلومات الخاصة بعملية المراجاالستفسار من أفراد المؤسسة –

لى: إأن يتم توجيه االستفسار  ىخالل عملية المراجعة األولى، عل تالتوصل للمعلوما والسابقة، أ

 ؛اإلدارة والمشرفين والعاملين

لرقابة ا والحفاظ على ذ: حتى يتم تصميم وتنفيقراءة كتيبات النظم والسياسات الموضوعة لدى المؤسسة –

السياسة  التي تحدد كتيباتو مستنداتبعملية توثيق مكثفة، ويشمل ذلك  المؤسسة، يجب أن تقوم الداخلية

تلك طالع على االالموضوعة من قبل المؤسسة، وكتيبات النظم والمستندات، فيجب على المراجع 

 ؛فهم بشكل مالئملثم يناقشها مع أفراد المؤسسة ل تالمعلوما

حص الفعلية، فمن خالل هذا الف فحص المستندات والدفاترللمراجع  :يمكنفحص المستندات والدفاتر –

 ؛كتيباتيتمكن ويتعرف و يفهم محتويات ال

غيل أفراد المؤسسة خالل التشيمكن للمراجع أن يالحظ أداء  :مالحظة األنشطة والتشغيل بالمؤسسة –

 وإعداد المستندات والدفاتر وتنفيذ األنشطة الرقابية والمحاسبية.

قييم ع من إعطاء تالسابقتين، يتمكن المراج المرحلتينعلى  باالعتمادالمرحلة الثالثة: التقييم المبدئي: .3

  في النظام. ةالموجود نقاطالالداخلية باستخراجه، مبدئيا، لنقاط القوة و للرقابةأولي 

 الداخلية نظام الرقابة انتهاء المراجع من فهم وتوثيقبعد :االلتزام اختبارات الرابعة:المرحلة  .4

أن  أي "؟فعال نظام الرقابة الداخلية هل" والمراجع، وه يطرحه يبقى السؤال المهم الذيللمؤسسة،

ً لما هو مخطط لها، فاإلجراءات وا للوائح إجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة منفذة فعال، و وفقا

من وير مالئم، غغير المالية التي تصدرها اإلدارة، قد ال يتم تنفيذها، أو قد يتم تغييرها بشكل والمالية 

 ايد منه غير مطبق. ولنفي أو تأكسليماً من الناحية النظرية ولك نظام الرقابة الداخليةثم يكون 

 . (، الرقابةةاالستمراري) مااللتزا الختباراتولإلجابة على السؤال على السابق، يتم بتنفيذ المراجع سبق،

عال، أي االختبارات هو التحقق من أن إجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة منفذة ف هان الغرض من هذ

 هن هذيتم االلتزام به في الواقع العملي وفقا لما هو مخطط له، كما أ نظام الرقابة الداخلية أن

،هي ظامنقاط القوة المتوصل إليها في التقييم األولي للن بخصوصاالختبارات تؤيد استنتاج المراجع 

ليست  تاالختبارا هوفي الحقيقة أن هذ ،أي مطبقة في الواقع وبصفة مستمرة ودائمة ،نقاط قوة بالفعل

 هذا النظام. ى يحدد المراجع درجة االعتماد علىبل هي ضرورية حتمرغوبة 

 2: ما يلي االستمرارية اختباراتأمثلة عن اإلجراءات التي يجب إتباعها لتنفيذ ومن 

د من تأكلمراجع االستفسار عن بعض األمور للفراد المناسبين في المؤسسة: يمكن لاألاالستفسار من  –

 بإجراءات الرقابة الداخلية ؛ تزاملاال

                                         
دراسة تطبيقية على مكاتب ) عتماد المدققين الخارجيين على المدققين الداخليين في عملية تقييم نظام الرقابة الداخليةمحمود عبد السالم محسن:مدى ا / 1

، 2011فلسطين، الجامعة اإلسالمية،غزة، كلية التجارة، قسم محاسبة وتمويل، ،ماجستير)غير منشورة(،مذكرة (تدقيق الحسابات العاملة في قطاع غزة

 .61ص
 .407-406أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص ص  ألفين / 2
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لمراجع لفحص السجالت والمستندات والتقارير: ينتج عن العديد من أساليب الرقابة وثائق مادية يمكن  –

 لتأكد من اكتمالها؛لعليها  عاإلطال

جب يلهذا  ،ال ينتج عن بعض أساليب الرقابة وثائق: مالحظة األنشطة المتعلقة بالرقابة الداخلية –

 ظتها بنفسه مثل الفصل بين المهام؛المراجع مالح

ابية الرق تأداء بعض اإلجراءا عادةبإحيان يقوم المراجع إعادة تنفيذ بعض اإلجراءات: في بعض األ –

 لتأكد من فعاليتها. ل

سابقة ال ماللتزااعلى اختبارات  اعتماداً :الداخلية الرقابةالمرحلة الخامسة: التقييم النهائي لنظام  .5

عدم  المراجع من الوقوف على ضعف النظام وسوء سيره، عند اكتشاف سوء تطبيق أويتمكن ،الذكر

كما  ،ك النظامعند التقييم األولي لذل هذا باإلضافة إلى نقاط الضعف التي توصل إليها،تطبيق لنقاط القوة

 .ةيقف كذلك على نقاط القوة الموجود

 :واعتماداً على مراحل التقييم السابقة يكون هناك حالتين

داً ، واستناالمالية مإبداء رأيه حول القوائ فإذا أ ديت المراحل السابقة، من طرف المراجع الخارجي بهد .1

 ، فهو أمام ثالث بدائل:التقييم النهائي للنظام على نتائج

ق حجم ، وفي هذه الحالة يقوم المراجع بتضيي، مع االلتزام بهسالمة تصميم نظام الرقابة الداخلية -أ

 ومن ثم الخروج برأيه عن مدى صحة القوائم المالية؛اختباراته، 

حالة يقوم المراجع سالمة تصميم نظام الرقابة الداخلية، لكن هناك عدم االلتزام بهذا النظام، وفي هذه ال -ب

ما إذا كان عدم التزام يؤدي إلى أخطاء جوهرية في القوائم المالية، ومما ستوجب عليه باالستفسار ع

وائم المالية.كما يجب عليه أيضا باراته، ومن ثم الخروج برأيه عن مدى صحة القالتوسيع في حجم اخت

النتائج المتوصل إليها )نقاط الضعف ونقاط القوة(، مبينا آثار ذلك ، حوصلة في وثيقة شاملةأن يقدم 

، تمثل وثيقة الحوصلةوفي العادة . اإلجراءاتعلى المعلومات المالية مع تقديم اقتراحات قصد تحسين 

 ؛1لمهمته ةاإليجابيالداخلية يقدمه المراجع إلى اإلدارة، كما تمثل أحد الجوانب  الرقابةحول  اً تقرير

من  حالة يكونعدم سالمة تصميم نظام الرقابة الداخلية، فضاًل عن عدم االلتزام بهذا النظام، وفي هذه ال -ج

 ة.امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم المالي و، أةنسحاب من مهمة المراجعاالاألفضل للمراجع 

ين إلدارة ليبداخلي، فيكون عليه تقديم تقريره الى اأ ديت المراحل السابقة، من طرف المراجع ال أما إذا .2

ا نواحي لنظام الرقابة الداخلية، حيث يوضح فيه، نقاط أو نواحي القوة لتدعيمها، وكذ هنتيجة تقييم

 مع اقتراح حلول لها. فالضع

 الفرع الثاني: أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية:

ف سو، ولهذا أن مراحل التقييم السابقة تحتاج بطبيعة الحال إلى وسيلة أو أسلوب يوصل إلى نتيجة ذلك التقييم

 :على نحو التاليعرض لكل أسلوب من تلك األساليب في التقييم تن

يحصل المراجع على وصف  ،بموجب هذا األسلوبفية للرقابة الداخلية :الدراسة التقريرية أو الوص .1

وعادة تتم متابعة  سي من العمليات.يتفصيلي مكتوب باإلجراءات الرقابية التي تتخذ بالنسبة لكل نوع رئ

و المستندات التي يتم  تدفق كل نوع من العمليات مع تمييز الموظفين الذين يؤدون األعمال المختلفة،

إعدادها ، والسجالت التي يتم االحتفاظ بها ، وتقسيم الواجبات. وبعد هذا الوصف المكتوب يقوم باستنتاج 

 .2قوة أو ضعف كل جزء رئيسي من النظام

 :،على سبيل المثال  في مؤسسة)س( يوضح التقرير الوصفي إلجراءات عمليات الصيانة،والتقرير التالي

                                         
 .75، ص  2008بوعات الجامعية، الجزائر ، ، ديوان المط3محمد بوتين:المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ط / 1
 .299مراجعة الحسابات المتقدمة ) االطار النظري واالجراءات العملية(، مرجع سابق، ، ،حسين يوسف القاضي دحدوححمد أحسين  / 2
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 في مؤسسة)س( عمليات الصيانة إلجراءاتالتقرير الوصفي  (2-1) الشكل رقم:

 (س المؤسسة)
 تقرير التقرير الوصفي إلجراءات عمليات الصيانة

سم الصيانة، صيانة اآلالت بإعداد طلب إصالح من نسختين، يرسل النسخة األولى إلى قوم قسم اإلنتاج عند الحاجة إلى يق    
 ويحتفظ بالثانية في ملف لديه.

الح يعد قسم الصيانة، بعد استالمه طلب اإلصالح، أمر اإلصالح يتكون من أصل وثالث صور، ويحتفظ بنسخة طلب إص    
 في الملف لديه.يوزع أمر اإلصالح على الشكل التالي:

ي الملف ثة فتحفظ فلترسل النسخة األولى والثانية مع عامل الصيانة وترسل النسخة الرابعة إلى قسم اإلنتاج، أما النسخة الثا    
من  لى والثانيةلدى قسم الصيانة. يقوم عامل الصيانة بتسجيل المواد المستهلكة وقطع التبديل ووقت المستهلك على النسخة األو

 أمر اإلصالح.
لنسخة سل اصالح ويرباالحتفاظ بالنسخة األولى من أمر اإل (بعد عملية التسجيل المواد والوقت المستهلك )يقوم قسم الصيانة      

لى ثالث الثانية إلى قسم الحسابات الذي يقوم بدوره بتسعير عناصر أمر اإلصالح يعد بناء على ذلك ملخص أمر اإلصالح ع
 نسخ، األولى ترسل إلى قسم اإلنتاج، والثانية إلى قسم الصيانة، والثالث يحتفظ بها لديه.

 .86، ص4002، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ،1المحاسبية، طتحليل و تصميم نظام المعلومات  :عبد الرزاق محمد قاسم المصدر :

يمكن تعريف خرائط التدفق بأنها " رسم تصوري باستخدام مجموعة من الرموز المتعارف التدفق:خرائط  .2

. 1طة داخل نظام معين"عليها دوليا، إذ يوضح بيانيا تدفق البيانات والمعلومات وتتابع العمليات واألنش

يمكن تصوير نظام الرقابة الداخلية ألي عملية من عمليات المؤسسة في شكل خريطة تدفق )معبراً  وعليه

عنها على شكل رموز أو رسومات( تبين اإلدارات واألقسام المختصة بأداء العملية )المصدر الذي أعد 

،والدفاتر التي تثبت بها، واإلجراءات والمستندات التي تعد في كل خطوة رسل إليها(،المستند والجهة التي ي  

الخريطة رموز  ىلتي تتم عليها(. يمكن أن يضاف إلالتي تتبع لمعالجتها وإتمامها )أي العمليات التشغيلية ا

الخرائط لنظام الرقابة  هوبعد إعداد هذ.2توضح الوظائف المتعارضة والترخيص بالعملية واعتمادها 

 .يستخلص المراجع مناطق القوة والضعف فيه

 يبين الجدول التالي : ومن هذه الرموز المعتمدة في خرائط التدفق ما

 رموز خرائط التدفق (2-1)رقم: الجدول

 الشــــــــــــرح اسـم الرمـز الرمـز

 

 

 مستند أو وثيقة معدة بشكل يدوي أو بواسطة الحاسوب.   مستند أو وثيقة   

أي عملية ادخل بيانات إلى النظام أو الحصول على معلومات من  اإلدخال و اإلخراج 

 النظام تمثل بهذا الرمز.

المعلومات التي يجب أن تعرض على احد وسائط اإلخراج  العرض 

 المباشر مثل الشاشة.

يتم إدخال البيانات إلى النظام الحاسوبي عبر وحدات إدخال  إدخال يدوي 

 المباشرة.البيانات 

 عملية المعالجة المنفذة بواسطة الحاسوب. المعالجة 

 عملية معالجة تنفذ بشكل يدوي. عملية يدوية 

 

 

ل يمثل الحاجة إلى اتخاذ قرار للتحويل من موقف ألخر أو من بدي عملية القرار           

 لآلخر.

 .83مرجع سابق،ص المحاسبية، تحليل و تصميم نظام المعلومات  :عبد الرزاق محمد قاسم:  المصدر

                                         
 .158ص ،2006: نظام المعلومات المحاسبية،)االطار الفكري والنظم التطبيقية(،الدار الجامعية،االسكندرية ، مصر،أحمد حسين علي حسين /  1
، ،فلسطينة،جمعية المحاسبية والمراجعين الفلسطيني2لمعايير المراجعة الدولية ،ط يوسف محمود جربوع: مراجعة الحسابات المتقدمة وفقا / 2

 .2002،162ص
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 :ل التاليالشكوذلك من خالل  ،سسة)س(في المؤ الصيانةيمكن تمثيل تدفق عملية  ،لى المثال السابقإوبالرجوع 

 
قواعد  ،حيث تدور األسئلة حولنظام الرقابة الداخليةعن ة من أسئلة لوهي عبارة عن سلس قائمة االستبيان: .3

يتم توزعها على العاملين لتلقي الردود عليها ثم تحليل تلك و ،نشطة بالمؤسسةوإجراءات تنفيذ العمليات واأل

م هذه األسئلة للحصول و تصم طن الضعف والقوة في نظام الرقابة الداخلية،اإلجابات للوقوف على موا

تشير إلى فأما اإلجابة "ال"  النظام،قوة مواطن  تشير إلى . "نعم" أو "ال" حيث أن اإلجابة "نعم"على إجابات

وفي معظم األحيان يستعمل المراجع قوائم أسئلة نموذجية التي تعتبر كمرشد إلى الحد ضعفه. مواطن 

القائمة حسب طبيعة وحجم و المؤسسة أو قد يضطر  هويمكن التصرف في هذ ،عنه السؤالاألدنى لما يجب 

 :على المبيعات نظام الرقابة الداخلية ا يلي جزء من قائمة االستبيانوفيم . 1إلى تحضير قائمة مناسبة اأحيان

 

                                         
 .220-219، ص ص 1976، العراق، بغداد، مطبعة الزمان  ،2ط ، 1،ج أصول التدقيق الحديث: صبيح الطحان / 1

 سسة)س(ؤفي م خرائط تدفق عملية صيانة (1-3) الشكل رقم:

 

 
 .87مرجع سابق ص، عبد الرزاق محمد قاسم:  المصدر

 



 لمراجعة الداخليةا                                                                         :الفصل األول

24 

 

 على المبيعات نظام الرقابة الداخليةقائمة استبيان جزء من  (3-1)الجدول رقم:

رقم 

 السؤال

غير  ال نعم األسئلة

 مالئم

 مالحظات

 

1 

 المبيعات:

 هل تخضع طلبات العمالء للفحص والموافقة من قبل

 قسم المبيعات أو أوامر البيع؟  -أ

 قسم االئتمان؟ -ب

    

     إخطارات تفيد بشحن البضاعة التي تحمل أرقاما مسلسلة مسبقا؟هل تستخدم  2

 هل يتم فحص فواتير لقصد التحقق من دقة من : 3

 الكميات الواردة بها؟ -أ

 األسعار المستخدمة؟ -ب

 العمليات المحاسبية؟ -ت

 شروط البيع؟ -ث

    

     هل يتم مقارنة الفواتير بطلبات الواردة من العمالء ؟ 4

     عناصر المردودات بصور واضحة من قسم االستالم؟هل تعالج  5

ك لو ذ المحاسبةهل يتم تلخيص الفواتير و تبويبها بواسطة قسم آخر غير قسم  6

 كوسيلة للرقابة على المبيعات المسجلة ؟
    

دية ورة مماثلة للمبيعات العاصهل يتم معالجة المبيعات التالية بشكل واضح و ب 7

 عمالء:لل

 للموظفين ؟ المبيعات -أ

 التالفة ؟ عالسلو المبيعات الخردة -ب

 المبيعات النقدية ؟ –ج 

    

 .119، ص2009للنشر والتوزيع،  ق، دار الورا1يوسف محمد جربوع: مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، ط المصدر:

ة من خالل المؤسس م نظام الرقابة الداخلية فيييمكن للمراجع أن يقيفحص النظام المعلومات المحاسبية: .4

له على كشف بالسجالت المحاسبية عن طريق حصو ،المحاسبية المطبقفحص النظام المعلومات 

 و من خالل كل هذا،المستندات والدورة المستندية كل سجل ومراجعة تلك السجالت، وكذاالمسؤولين عن و

   .1أو ضعف نظام الرقابة ةالحكم على قو منالمراجع  يتمكن 

                                         
 .221. ص 2006لمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، دار ا ، )الناحية النظرية(،تدقيق الحسابات المعاصرة غسان فالح المطارنة: / 1
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 :الداخلية ةالمبحث الثاني: ماهية المراجع

لتي تريد ا باألهدافالرقابة الداخلية تعمل على تحقيق أهداف ترتبط مباشرة  أنرأينا في المبحث السابق،كيف 

 يداخل و جهازأداة أ،كان على المؤسسة البحث عن لهذا النظام البالغةالمؤسسة تحقيقها، وبالتالي،ونظرا ألهمية 

ي ف عرجسنيرة،اخلية، ولتعرف على هاته األخفي المراجعة الد والمتمثلةك النظام،لمن فعالية ذيعمل على التأكد 

يث حالمراجعة الداخلية  ىإلثم نتطرق ،اجعة بصفة عامة وتطورها التاريخيالمر فيتعار إلىالمبحث هذا 

اء ذات العالقة مع المؤسسة سو األطراف، وأسباب الطلب عليها من طرف  األخرىنتعرف على تعريفها هي 

   الداخلية أو الخارجية ومختلف الخدمات التي تقدمها لهم ، وذلك على النحو التالي :

 :يالتاريخ هاتطورو تعريف المراجعة :لالمطلب األو

ها وذلك الطارئ على المراجعة وكذا مختلف التعاريف المقدمة ل يا المطلب التطور التاريخذنبين من خالل ه

 :على النحو التالي

 :: تعريف المراجعةاألولالفرع 

 :صطالحيةوكذا اال ةاللفظيسنرد معنى للمراجعة من الناحية 

ُورْجَعى ُرْجَعانًا: اصرف، عاد  ةً من الفعل رجع: ُرُجوًعا وَمْرجعًا وَمْرجعَ  المراجعة بمعناها اللغوي

 .1ويقال َراَجعَهُ في األمر: بمعنى رجع إليه

 ا" معناهAudire" أو"Audio" ةالالتيني ةاللغ الكلمة من هاشتقت هذ"  فAuditاللفظي "  االمراجعة بمعناهأما 

تأكد من لدفاتر لكان المراجع في الحضارات القديمة يستمع للتسجيالت المثبتة في الف .2يستمع أو يصغي" "

 صحتها من خالل عقد جلسات استماع عامة يتم فيها قراءة هذه التسجيالت.

 منها :وأما من حيث معناها االصطالحي فتعددت التعاريف الموضحة لها 

من طرف شخص مهني مستقل بغرض إعطاء رأي على موضوع الفحص حول  ينفذ المراجعة "هي فحص

 .3مطابقة هذا الموضوع مع المعايير المعمول بها "

ات المحاسبية المثبتة بالدفاتر المراجعة هي " عملية الفحص االنتقادي والمنظم ألنظمة الرقابة الداخلية والبيان

أو دقة  ةساباتها بقصد إبداء رأي فني محايد عن مدى صحالسجالت والقوائم المالية للمؤسسة التي تراجع حو

هذه البيانات ودرجة االعتماد عليها وعن مدى داللة القوائم المالية أو الحسابات الختامية التي أعدتها المؤسسة 

 .4عن نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة وعن مركزها المالي "

 تالتأكد من أنها صحية وكاملة وتعكس مضمون المعامالفحص السجالت المحاسبية بغية المراجعة هي " 

 .5المتعلقة بها "

 .6المراجعة هي " إعطاء رأياً معلالً على مطابقة ما بين ما هو موجود والمعيار"

                                         
 .250، ص 1956،المطبعة الكاثوليكية، بيروت،18،طلويس معلوف اليسوعي: المنجد في اللغة واألدب والعلوم  / 1

2/ Lotarski Angeline Aubert, et al :Conduire un audit à visée participative, Chronique Social ,Lyon, France , 2006,p33. 
3 /Micheline Friédérich , et al : Comptabilité et audit (manuel et application) ,Foucher, France, 2008-2009,  p 441. 

 .17، ص 2006محمد حامد عطا: معايير المراجعة المصرية والفحص الضريبي، دار الكتب الوثائق القومية، القاهرة، مصر،  / 4
5 / Ravinder Kumar and Virender Sharma : Auditing (principles and practice ) , Prentice- Hall of India Private Limited , 

New Delhi , 2005 , p 2. 

للدراسات األكاديمية  جياللي عياد غالم هللا: مدى مالئمة معايير التدقيق الداخلي للمؤسسة الجزائرية  في ظل النظام تطبيق المحاسبي المالي ، مجلة / 6

 .16، ص2016جانفي  ،15اإلنسانية،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف ،الجزائر،العدداالجتماعية و 
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 1973( سنة AAA) ةالمحاسبة األمريكي ذلك التعريف الذي قدمته جمعية ،هوالشامل للمراجعةالتعريف  أما

بنتائج  قعملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي والتي تتعلعلى أنها  "  افعرفته

وتبليغ األطراف  ةقتصادية لتحديد مدى توافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقرراألنشطة واألحداث اإل

 .1المعنية بنتائج المراجعة "

 ستخلص منه ما يلي عن المراجعة:و ن ،فهذا التعريف يعد شامال لكل أنواع المراجعة

 مراجعي الحسابات من قبل السجالت المحاسبية المراجعة تتم بتحليل فعملية هي منهج منظم: المراجعة 

 لمراجعةيجب أن يتم التخطيط والتنظيم لذلك  ،المتعارف عليها التقنيات باستخدام مجموعة من

 ثباتأدلة اإلجميع  وتحليل بدراسة وافية المراجعةعملية  ذيمن تنف نالحسابات بطريقة تمكن المراجعي

 .2 موثقة تسمى برنامج المراجعة خطة منظمة و ،ويتحقق ذلك بإتباعالهامة

 :تمثل  افحصول المراجع على أدلة اإلثبات وتقييمه حصول على أدلة اإلثبات وتقييمها بموضوعية

 ظباحتفا ويتم ذلك بشكل موضوعيوالتقييم  لأن تتم عملية الحصو ىجوهر عملية المراجعة، عل

 محايد أي دون التحيز ألي طرف.بموقف  المراجع

 نشطة نتائج األبتعلق ت ،المراجع وقام بتقييمهاالتي يتم جمعها  ةفاألدل : جتتعلق أدلة اإلثبات بالنتائ

في وة ماليالقوائم التم تضمينها وتلخيصها في ي يالتوقتصادية التي تحدث في المؤسسة واألحداث اإل

 .الداخلية واإلقرارات الضريبية وغيرها هي موضوع عملية المراجعة ةالتقارير التشغيلي

 لمتعلقة اة اإلثبات فالمراجع عندما يقوم بجمع أدل والتطابق بين النتائج والمعايير: قتحديد مدى التواف

 توافقن مدى اليلتبي(، فهو يهدف بذلك العناصر محل المراجعة)بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية

 بين هذه العناصر والمعايير المقررة.  والتطابق

 : هذه األخيرة  ،ةلمعايير المقررواعناصر محل المراجعة بين تطابق الوللمعرفة مدى  المعايير المقررة

 موازناتفقد تأخذ شكل يجب أن تكون موضوعة مسبقا حتى يمكن استخدامها كأساس للتقييم والحكم،

قد تكون قواعد محددة عن طريق جهة  المؤسسة أو إدارةمن  إقرارهاأو  اداء تم تحديدهلألمقاييس أو

تم وضعها  يالتوالمبادئ المحاسبية المقبولة و المتعارف عليها  فعلى سبيل المثال ،خارجية تشريعية

 للتقييم.،يمكن أن تكون معايير 3المالية أو أي جهة إلزامية أخرى من طرف مجلس معايير المحاسبة

 :ويتم توصيل نتائج المراجعة في تقرير  هدف المراجعة هو توصيل النتائج إلى المستخدمين المعنيين

تبليغ لتلك النتائج. وقد تختلف تقارير المراجعة في طبيعتها حسب ل لالذي يعتبر وسيلة االتصاومكتوب 

 لا تهدف في كافة األحواتقارير، إال أنه نوع عملية المراجعة والظروف التي صاحبت إصدار تلك

 .4والتطابق بين المعلومات والمعايير قالمستخدمين بدرجة التوافراء قُ الإعالم 

لمراجعة " المراجعة هي عملية منهجية منظمة تتم من طرف شخص مهني امما سبق يمكن تقديم تعريف 

ق تحديد مدى التطاب عناصر موضوع المراجعة بهدفم أدلة اإلثبات المتعلق بمستقل عن طريق جمع وتقيي

 نتائج المراجعة إلى األطراف المعنية ". تبليغوالتوافق بين هذه العناصر والمعايير المحددة و

                                         
 AAA  :  American Accounting Association. 

 .108، ص  2003-2002في المصارف اإلسالمية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، األردن،  ةاالجتماعي ةالمسؤولي نجاسم الشرع : المراجعة ع مجيد / 1
2 / Rick Hayes, et al :Principles of auditing( an introduction to international standards an auditing ), second edition 

,Pearson  Education Limited ,England ,2005 ,p 11. 
 .53، ص 8200المراجعة وخدمات التأكد، الدار الجامعية،، اإلسكندرية،  مصر،  :أمين السيد أحمد لطفي / 3
 .7، ص 9200فلسفة المراجعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  :أمين السيد أحمد لطفي/ 4
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أركان هاته  اهباستفائ ، تجدر اإلشارة ، إلى أن المراجعة هي "عملية اتصال إنساني متكاملة " وذلكوفي األخير

 1وهي على النحو التالي: األخيرة،

  مراجع الذي يقوم بمهمة المراجعة.الالمرسل: والمتمثل في 

 ن والتطابق بي قمدى التواف عنفي الرأي المراجع  ،الرسالة: وتتمثل الرسالة في مجال المراجعة

 المعلومات والمعايير.

 مات والتطابق بين المعلو قأداة االتصال: وتتمثل في تقرير المراجع المتضمن رأي في مدى التواف

 والمعايير.

 ت، هيئاكالمؤسسة، المساهمون، البنو ةتقرير المراجع من، إدار والمستقبل: وهو هنا، مستخدم 

 رقابية...الخ.

 ذا هعالمية إلى مستخدمي إ ةالتأثير المنتظر: تعتبر الرسالة التي يحملها تقرير المراجع، رسال

 المستخدمين.اث تأثير ما على سلوك هؤالء تستهدف هذه الرسالة إحد ثحيالتقرير،

  جمعية العامةمناقشات وتعليقات أعضاء ال ،جعةاآليات التغذية العكسية في المربين التغذية العكسية: من 

 البنك المركزي وغيرها؛  ،ة السوق الماليت الرسمية مثل هيئاجه تللمؤسسة، تعليقا

 المرسل  االتصال في المراجعة، لكون كال من جلنموذ البعد اإلنساني لالتصال: يتحقق البعد اإلنساني

 .  نوالمستقبل، إنسا

 للمراجعة ي: تطور التاريخالثانيالفرع 

اقتصرت المراجعة  ث، حييةوالرمان يةواليونان مثل المصرية ةحضارات متعدد عندبشكل عام  المراجعة عُِرفت

الشخص الذي يسجل والشخص  نبالفصل بي كوذل ،التسجيل الحسابات في الدفاتر صحةفي التأكد من آنذاك 

أما في الحضارة اإلسالمية كان للخليفة عمر بن الخطاب " رضي هللا عنه " يقوم  يراجع لما تم تسجيله. يالذ

 .2بشكل من أشكال المراجعة حيث جعل مواسم الحج فرصة لعرض الحسابات الوالة ومراجعتها

ظهور نظرية القيد المزدوج الذي ورد في كتاب العالم االيطالي ب ة للمحاسبة والمراجع يوكان التطور الجوهر

في تطور ت ساعد تلك النظرية التي ،1494عام  الذي نشره بايطاليا"   " Lucas Pacioliلوكا باشيليو

 .3المراجعة يالمحاسبة وبالتال

"  Roxonatiحيث تأسست كلية "  1581فنيسيا بإيطاليا سنةكما ظهرت أول منظمة مهنية في المراجعة في 

 .4لتكوين خبراء المحاسبة، لتصبح العضوية في هذه الكلية فيما بعد شرطا لمزاولة مهنة المراجعة

ائي بين هاته األخيرة التي أدت انفصال النه ،المساهمة تشركاظهور  صاحبهاالتي وبظهور الثورة الصناعية 

شركات شخص مهني مستقل يحمي األموال المستثمرة في تلك ال الحاجة إلى وجودو ،التسيير والملكية من جهة

 . 1862ففرضت بريطانيا المراجعة من خالل قانون الشركات البريطاني سنة  ،من جهة أخرى

                                         
ً للمعايير المراجعة العربية والدولية واأل)موسوعة المراجعة الخارجية الحديثةد الوهاب نصر علي: عب/1 الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،1،ج(مريكيةوفقا

 .23-22، ص ص2009مصر،
 .17، ص 2004، دار وائل للنشر، عمان ، األردن،2هادي التميمي: مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ، ط / 2

   لوكا باشيليو: "Lucas Pacioli("1445-1517)  لحساب، امراجعة عامة في  بعنوان " 1494، يعتبر كتابه المنشور سنة  ايطاليرياضيات عالم

 يه كيفيةشرح ف،المنشور هذا في  حيز هذا العالم التي خصص لهاة ،هاته األخيرنظرية القيد المزدوجلى كتاب يتطرق إل والتناسب" أو النسبةالهندسة، 

 سبة ومسك الدفاتر".و لهذا  يطلق على هذا العالم اسم "أب المحافي الفكر المحاسبي، طاف نقطة انع حيث تعتبر هذه النظرية  ، تنظيم الدفاتر والسجالت
 .25ص  ،حازم هاشم اآللوسي، مرجع سابق / 3
 .18مرجع سابق، ص ،علم تدقيق الحسابات خالد أمين عبد هللا ،  / 4
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والتي لقيت  1 1954سنة  «معايير المراجعة المتعارف عليها » بإصدار كتيب بعنوان   ( AAICP) اميقويعد 

ضح التطور الذي طرأ على أهم محطات التطور في المراجعة . وفيما يلي جدول يو، من رواجا كبيرا في العالم

 المراجعة:

 التطور التاريخي للمراجعة (1-4)الجدول رقم:

 أهمية الرقابة الداخلية مستوى التحقق أو الفحص الهدف من المراجعة الفترة

 غير مهمة. تفصيلي. اكتشاف الغش واالختالس. م 1500قبل عام 

 غير مهمة. تفصيلي. اكتشاف الغش واالختالس. م 1500-1850-

بعض االختبارات تفصيل  اكتشاف الغش والخطاء واالختالس. م 1850-1905

 مبدئي.

 غير مهمة.

 

 م 1905-1933

 

تحديد عدالة المركز المالي واكتشاف 

 الغش واألخطاء.

 درجة االهتمام بسيطة. فحص اختباري تفصيلي.

تحديد عدالة المركز المالي واكتشاف  م 1933-1940

 الغش واألخطاء.

 بداية االهتمام بها. فحص اختباري. 

تحديد عدالة المركز المالي واكتشاف  م 1940-1960

 الغش واألخطاء.

 اهتمام قوي وجوهري. فحص اختباري.

 م حتى اآلن1960

 

مراقبة الخطط، تقييم نتائج األعمال، 

 االجتماعية...تحقيق الرفاهية 

أهمية جوهرية للبدء بعملية  فحص اختباري.

 المراجعة.

 .18، صمرجع سابقغسان فالح المطارنة،  المصدر:

نظمها أو تأسيس المراجعة قامت تقريبا كل دول العالم بتنظيم هذه المهنة وذلك إما بإصدار قوانين ت وألهمية

االتحاد الدولي  ،التي تهدف إلى توحيد المهنة عالميامهنية الدولية المنظمات الومن . هيئات تشرف عليها

حيث يقوم بإصدار المعايير الدولية للمراجعة وذلك عن طريق مجلس  1977الذي تأسس  للمحاسبين القانونيين

 . 2(IASSBمعايير الدولية لمراجعة والتأكد )

 أما على المستوى الوطني فيمكن توضيح تطور المراجعة في الجدول التالي:

 ور المراجعة على المستوى الوطنيمراحل تط (5-1)الجدول رقم:

 القوانين المصدرة والمؤثرة على المراجعة المرحلة

 المتعلق بقانون 31/12/1969المؤرخ في  107-69رقم  األمر ،  بصدور1969بدأ تنظيم المهنة سنة - 1969-1989

ين حق ادية بغية تأمالمؤسسات العمومية االقتص، والذي حدد الرقابة الواجبة الفرض على 1970المالية 

 الدولة فيها.

ه ، الذي حدد مهام وواجبات المراقب ومن ُخولت له هذ16/11/1973المؤرخ في  173-70المرسوم رقم -

 ؛المهام

 سات العموميةبة، مهمتها مراقبة الحسابات للمؤسمحاسال لسمجإنشاء هيئة مهنية تنظم المهنة والمتمثلة في  -
 ؛10/30/1980المؤرخ في  80/05ن رقمك بصدور القانووذل

ومية ، والمتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العم1988جانفي  2والصادر في   01 -88القانون رقم  -
واالقتصادية  والذي حدد كيفية المراقبة للمؤسسات،عن طريق جهاز خارجي شريطة أن ال يتدخل في 

 التسيير.

                                         
 .26سي ، مرجع سابق، ص وحازم هاشم اآلل / 1

 IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board. 
2 / Humphrey Christopher and Loft Anne : The complex world of international auditing regulation, Available at : 

http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/the-complex-world-of-international-auditing-regulation?full. 

(Accessed: 13/12/2013). 

http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/the-complex-world-of-international-auditing-regulation?full
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1990-2000 

 

 رزها:ذه المرحلة بداية الممارسة الحرة للمهنة ،وصدرت فيها عدة  قوانين تنظيم المهنة أبأُعتبرت ه

بات يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسا 1991أفريل  27مؤرخ في  08-91القانون رقم قانون - 

ن القانو ،واجباته،حقوقه،مسؤولياته(،كما انشأ) يحدد شروط الشخص الممارس لمهنةوالمحاسب المعتمد

ا السهر الحسابات والمحاسبين المعتمدين،من مهامهفظي ومحابين للخبراء المحاس ةنيوطالة ظممنالسابق ال

 على تطبيق المهنة وممارستها، إعداد ومراجعة قائمة المتعلقة بممارسي المهنة ؛

اره للمحاسبة، واعتبالمنشئ للمجلس الوطني  25/09/1996المؤرخ في  318-96سوم التنفيذي رقم المر -

 الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة باختياره طرق التقييس المحاسبي في الجزائر ؛

ير المتعلق بقانون أخالقيات مهنة الخب 1996أفريل  15في ؤرخ الم 136-96لتنفيذي رقم االمرسوم  -

 .دمتعملا بالمحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاس

2001-2011 

 

 

 يث تم إعادةنظام المحاسبي المالي، حالة المنعرج الثاني للمراجعة، وكان نتيجة لتبني وتُعتبر هذه المرحل

ي فظومحابين للخبراء المحاس ةنيوطالة ظممنهيكلة المنظمات المهنية )المجلس الوطني للمحاسبة، ال

 الحسابات والمحاسبين المعتمدين (، وأهم ما جاء في هذه المرحلة ما يلي:

سبة كما والذي يقر باإلبقاء على مجلس المحا 2010جويلية  26المؤرخ في  02-10ي رقم المرسوم التنفيذ -

 هو؛ 

بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  والمتعلق،2010جويلية  29مؤرخ في  01-10رقم  صدور قانون  -

 لطةوأهم ما جاء به هذا القانون)إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة تحت س الحسابات والمحاسب المعتمد

ة هنة بالنسبزير المكلف بالمالية مهمته منح االعتماد وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية،تحديد شروط الموال

الث الحسابات والمحاسبين المعتمدين، الفصل بين المهام ثالث بإنشاء ثفظي ومحابين للخبراء المحاس

 الحساباتفظي الوطنية محاوالغرفة بين منظمات مهنية والمتمثلة في المصف الوطني للخبراء المحاس

بات و الحسافظي والمنظمة الوطنية المحاسبين المعتمدين،تحديد حقوق ووجبات الخبراء المحاسبين  و محا

 المحاسبين المعتمدين،...الخ(؛

تحدد  2011جانفي 27السابق الذكر،تم إصدار عدة مراسيم تنفيذية في   01-10رقم  من أجل تفسير قانون -

 صالحيات كال من المجلس الوطني للمحاسبة و المنظمات المهنية ثالثة. كيفية تشكيلة و 

مرحلة ما بعد 

2011 

بإصدار معايير جزائرية خر من التغيير في المهنة، وذلك مرحلة فتميزت بنوع آأما في هذه ال

 حيث:للمراجعة،

 ، وإصدار ثانيإصدار أول مجموعة معايير جزائرية للمراجعة تضمن أربعة معايير 2016فيفري 04في 

ي  تضمنت أربع معايير أيضا. وتم مؤخرا إصدار المجموعة الثالثة وذلك ف 2016اكتوبر 04مجموعة في 

 تضمنت هي األخرى أربع معايير . 2017مارس 15

 باالعتماد على:المصدر: 
اخلة للمراجعة، مدعمورة جمال: ضرورة إصالح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية  –

( IAS-IFRSمقدمة إلى الملتقى الدولي األول" النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة )
لجزائر، يومي سعد دحلب،البليدة،اوعلوم التسيير، جامعة  ة(، كلية العلوم االقتصاديISAوالمعايير الدولية للمراجعة )

 .8-5،ص ص 2011ديسمبر  14و13

 طبيق النظامتقراني عبد الحكيم،قمان عمر : أهمية اإلصالحات المتعلقة بمهنة التدقيق في األشراف ومراقبة في تجسيد م –
ير الدولية المحاسبي المالي ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي األول" النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعاي

عة سعد وعلوم التسيير ، جام ة(، كلية العلوم االقتصاديISAراجعة )( والمعايير الدولية للمIAS-IFRSللمحاسبة )
 .10-7،ص ص2011ديسمبر  14و13دحلب ،البليدة ،الجزائر، يومي 

لجزائرية المعايير ا ن، المتضم2016فيفري  04المؤرخ في  002رقم ةالوطني للمحاسبة، المقرر سوزارة المالية، المجل –
 .2016،رللتدقيق، الجزائ

المعايير  ن، المتضم2016أكتوبر  04المؤرخ في  150رقم ةالوطني للمحاسبة، المقرر سالية، المجلوزارة الم –
 2016،رالجزائرية للتدقيق، الجزائ

المعايير  نمارس، المتضم 2017مارس15المؤرخ في  23رقم ةالوطني للمحاسبة، المقرر سوزارة المالية، المجل –
 .2017الجزائرية للتدقيق ،الجزائر،
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 الثاني: تعريف المراجعة الداخلية: المطلب

عرفت ف ،الذي لحق بها يالتطور التاريخ وذلك حسب ،المراجعة الداخلية التي تطرقت إلى ارفتعاللقد تعددت 

. هاعتها ومجاالتيبطب إللمامقدم بعض هذه التعريفات وذلك وسن ،منظمات مهنيةومن طرف باحثين وهيئات 

 وذلك على النحو التالي : ،التعاريف الحديثةثم عاريف القديمة ولهذا سنتطرق أوال للت

 الفرع األول:التعاريف القديمة للمراجعة الداخلية:

 للمراجعة الداخلية ما يلي : من التعاريف القديمة

 في بخدمتها للقيام اإلدارة تُنشئه ةالمؤسس مستقل داخل نشاط أوجه أو أنظمة من مجموعةعرفت على أنها "

 كفاية من التأكد وفي المحاسبية واإلحصائية، البيانات دقة لضمان مستمر بشكل العمليات والقيود تحقيق

 تللسياسا ةالمؤسس موظفي إتباع من التحقق وفي وممتلكات المؤسسة، لحماية أصول المتخذة االحتياطات

الرقابة  وسائل وجميع والسياسات الخطط تلك صالحية وفي قياس لهم، المرسومة اإلدارية واإلجراءات والخطط

 درجة إلى المؤسسة صلت حتى وذلك، إدخالها عليها الالزم واقتراح التحسينات أغراضها أداء في األخرى

 .1"القصوى الكفاية

مهمته بفحص األعمال المختلفة  ةإدارة أو قسم داخل المؤسس وتقييم مستقل يقوم به نشاطوتعرف على أنها " 

وتقييم أداء اإلدارات وأقسام هذه المؤسسة، وذلك كأساس  ةفة المحاسبية والمالية والتشغيليفي المجاالت المختل

 .2لخدمة اإلدارة العليا. كما أنها رقابة إدارية تؤدى عن طريق قياس وتقييم فعالية الوسائل الرقابية األخرى"

 الرقابة الداخلية نظمية وفعالية وتعرف كذلك  على أنها " وظيفة رقابية عن طريقها يتم فحص وتقييم مدى كفا

 . 3األخرى"

يما فالمستمرة  ضا " إحدى حلقات الرقابة الداخلية وأداة في يد اإلدارة تعمل على مد اإلدارة بالمعلوماتوهي أي

 يتعلق بالنواحي اآلتية:

 ؛دقة أنظمة الرقابة الداخلية –

 ،المؤسسةالكفاءة التي يتم بها األداء)التنفيذ( داخل كل قسم من أقسام  –

صدق نتائج كمؤشر يعكس  كالنظام المحاسبي، وذل ايعمل به يكيفية وكفاءة الطريقة الت –

 . 4العمليات،والظروف المالية للمؤسسة"

 تعبرل ةالمؤسس" وظيفة داخلية تابعة إلدارة أنهاالمجمع العربي للمحاسبين  من المنظمات المهنية فقد عرفها أما

 اإلدارة تطلبه ماالنظام مع محاسبية لتقييم مدى تماشي  بما فيهاقابة إدارية قامة رإلعن نشاط داخلي مستقل 

 .5لعمل على حسن استخدام الموارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى "لأو

و من ضمن وظائفها اختبار مة داخل المنشأة لغرض خدمتها فعرفها على أنها " فعالية تقييمية مقا (IFAC)أما 

 .6مراقبة مالءمة النظام المحاسبي و نظام الضبط الداخلي و فعاليتهما"و تقييم و 

                                         
  .125،مرجع سابق،ص الرقابة والتدقيق في البنوك ،خالد أمين عبد هللا / 1
 .11،ص2010، مصر،ةاإلسكندريوجدي حامد حجازي:أصول المراجعة الداخلية، دار التعليم الجامعي،  / 2
 .99، ص2007، مصر،ةالجامعية، اإلسكندري رالدا : مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة ،أمين السيد أحمد لطفي / 3
 38، ص2004، مصر،ةالجامعية، اإلسكندري رالدا ،العلمية و العمليةالمراجعة أسس  وآخرون:عبد الفتاح الصحن،  / 4
مداخلة مقدمة للملتقى  ،9001محمد فالق: التدقيق الداخلي وعالقته بضبط الجودة في المؤسسات العمومية االقتصادية الحاصلة على شهادة االيزو  / 5

أوت 20، جامعة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير" مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واآلفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة " الثامنالوطني 

 .5، ص2012اكتوبر  12و11، سكيكدة ، الجزائر ،يومي 
 .5المرجع السابق ، ص  / 6
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 لية: لنقاط التابقراءة وتحليل التعاريف السابقة،نجد المراجعة الداخلية تشتمل،أو قد تقوم بواحد أو أكثر، من ا

 لخدمة إدارة المؤسسة؛ لوظيفة، نشاط)أنشطة(، مجموعة نظم، مستقلة داخل المؤسسة، تعم 

  بالتحقق من:تقوم 

وثوقة ومات دقيقة، كاملة، وممحتوية على معل ةوالتشغيليأن السجالت والدفاتر والتقارير المالية  –

  وأن إجراءات الرقابة على عمليات التسجيل وإعداد التقارير كافية وفعالة.بها،

أصول حماية أصول المؤسسة، عن طريق التحقق من وجود التدابير أو الوسائل الكفيلة من حماية  –

 المؤسسة من كافة أنواع الخسائر )السرقة، االختالس، كل أنواع سوء االستخدام ،....(؛

من طرف إدارة  لهم المرسومة اإلدارية واإلجراءات والخطط تسياسابال ةالمؤسس التزام موظفي –

 هدفوالسياسات، ب الخططالمؤسسة، وال يتوقف األمر عن مجرد  التحقق من االلتزام،بل تقييم تلك 

 ؛اقتراح التحسينات الالزمة عليها

األهداف  وجود إجراءات رقابية تهدف إلى تحقيق كفاءة استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة، وكذا تحقيق –

 الموضوعة للعمليات بالمؤسسة. 

 ة جات إدارية إلى حا)الكفاءة والفعالية( ،كان تلبةوالتشغيلي ) االلتزام(إن امتدادها، إلى المجاالت اإلدارية

حت ها، فأصباتالمؤسسة إلى هذه المجاالت، هذه االحتياجات أفرزها كبر حجم المؤسسة  وتعدد نشاط

و في  زام بالسياسات والخطط الموضوعة،التحقق من فهم وااللت في اإلدارة بحاجة إلى أداة تساعدها

 استخدام الموارد، و التأكد من تحقق األهداف الموضوعة للعمليات؛ ةالتحقق من كفاء

  الخطط لتزام بالسياسات واالحماية أصول المؤسسة،  المعلومات،إن اهتمامها بنواحي ) إضفاء الثقة

 إدارة نكوتوغيرها، تحقيق الكفاءة والفعالية(، تكون قد حققت أهداف نظام الرقابة الداخلية، بالتالي 

إلى التعاريف و بالرجوع المراجعة الداخلية.  المؤسسة قد حققت الهدف الذي من أجله أوجدت

كثر من واحد أو أل هاعن طريق تحقيق ،شارة إليهاالنجد أن بعضها عرف المراجعة الداخلية بإالسابقة،

عتبرها نظام الرقابة الداخلية، ومنها من عرفها عن طريق ربطها بنظام الرقابة الداخلية، فا أهداف

 ، رقابة إدارية( إحدى حلقات الرقابة الداخلية)وظيفة رقابية، 

  تقييم هذا  ، بل تعمل علىهأهداف حقققد  نظام الرقابة الداخلية أنالتأكد من إن هدفها، ال يتوقف عند

 ل أصعدتهكالممكنة عليه، وذلك على  تمن خالل تقديم التحسينا ،وفعاليته جل زيادة كفاءتهأالنظام من 

رة رقابي يكون في صو بوضع نظام والتشغيلية. ذلك أن إدارة المؤسسة تقوم واإلدارية المحاسبية

ى لنظام ومدامعايير، إجراءات، سياسات،تعليمات ...(، لكنها تكون بحاجة إلى جهاز أو أداة لتقييم هذا )

وطيفية )لذلك نجد أنها ،فعاليته في تحقيق أهدافه، من أجل تحسينه، وهذا هو دور المراجعة الداخلية

 فعالية تقييمية، نشاط تقييمي(؛ تقييمية،

 نظاما المحاسبي خالل هخدمات وقائية ) حماية المعلومات عن طريق التأكد من توجيه أنها تقدم 

 المؤسسة من مختلف األمور غير مرغوبة من، السرقة، المعلومات المحاسبية، حماية مختلف أصول

 اية، وأخيراالختالس....(،وعند تقييمها لنظام الرقابة الداخلية، فهي تقدم خدمات تقييمسوء استخدام ،

 عند اقتراح تحسينات الممكنة على ذلك النظام ؛  ةتقدم خدمات بناء

 أما الوظيفة ةالداخلي المراجعةتحدد الوظيفة األولى طبيعة والتقييم، و صتشتمل على وظيفتين، الفح 

 ةالمؤسس هذا التقييم يشمل كل أنشطةأن  ، حيث1المراجعة الداخلية عمل الثانية فتمثل التطور في

 األنشطة. ةوالهدف منه هو زيادة كفاءتها وفاعلي

                                         
هيئة التعليم التقني ، ،  في تحجيم المخاطر التشغيلية في المصارف التجارية ،مجلة التقني محمد حسين علي الصواف : أثر الرقابة والتدقيق الداخلي / 1

 .5، ص  2011، التاسعالعدد ،  المجلد الرابع والعشرون، العراق 
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 داخل  ، تنفي فكرة "أنها عبارة عن مراجعة خارجية منةها إلى مجاالت إدارية وتشغيليدأنها بامتدا

 المؤسسة".

 التعاريف الحديثة للمراجعة الداخلية: :الفرع الثاني

لية بما مت إعادة تعريف المراجعة الداخإن التطورات الحديثة التي مست محيط الذي تنشط فيه المؤسسة، ألز

 يتماشى مع تلك التطورات، ومن هذه التعاريف ما يلي:

من طرف المراجعين الداخليين لمختلف  داخل المؤسسة من  " تقييم منهجي وموضوعيعرفت على أنها 

وموثوق  صحيحة ةوالتشغيليالمعلومات المالية  :لمؤسسة، بهدف تحديد ما إذا كانتباأنشطة و رقابات 

األنظمة والسياسات الخارجية وكذا اإلجراءات الداخلية ، دنىاألحد المحددة و مخفضة إلى  ةمخاطر المؤسس،بها

أهداف المؤسسة ، الموارد تم استعمالها بطريقة فعالة واقتصادية، االستغالل المرضية منجزة معايير، محترمة

 .1بهدف مساعدة أفراد المؤسسة على انجاز وظائفهم بفعالية " اكل هذ. تم بالفعل بلوغهاالمسطرة 

ي تتعرض ،هو أن المراجعة الداخلية تعمل على تخفيض المخاطر التن الجديد الذي أضافه هذا التعريفنالحظ أ

 لها المؤسسة،  وأشار إلى أنها تشتمل مساعدة المؤسسة في تحقيق أهدافها .

وهو  1999سنة (  IIAالذي قدمه) من خالل تعريفللمراجعة الداخلية،  والشامل ويتبين التعريف الحديث

"نشاط استشاري مستقل وتأكيد حيث عرفت على أنها   2003التعريف المعتمد عند إصدار معايير سنة 

موضوعي مصمم لزيادة قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها، ومساعدتها على تحقيق أهدافها من خالل انتهاج 

 .2("حكممنظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر، الرقابة وعمليات الحوكمة )التمدخل موضوعي و

، حيث غيّر التعريف القديم، وعرفها على  (IFAC)التعريف الذي ذهب إليه إن التعريف السابق هو تقريبا، 

التي تنفذ أنشطة تأكيدية واستشارية مصممة لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة  ةأنها " وظيفة من المؤسس

 .3للمؤسسة" ةوإدارة المخاطر والرقابة الداخلي

وم ، نالحظ أنه يشمل كل التطورات التي طرأت مفه1999سنة (  IIAالمقدم من طرف)تعريف وبالرجوع إلى 

 لي عن المراجعة الداخلية:ي ماويتبين لنا منه،  ،الداخلية على المراجعة

 هذا  أما ،تتم من داخل المؤسسة ""نشاط" أو "وظيفةريف المقدمة اعتبرتها إما افي كل التع :نشاط

قيام بهذه بمورد خارجي لل ةكون من الداخل، وبالتالي فتح الباب أمام االستعانلم يشترط أن تالتعريف 

 المراجعة.

 ل التبعية أو االستقالل التنظيمي من خال ةفي مراحل المراجعاالستقالل سواء  :االستقالل والموضوعية

مال أعلى مستوى في المؤسسة أو عدم أداء وظائف التنفيذية. أما عن الموضوعية وذلك في األع إلى

يكون من  ) هذا المستفيد قدالمستفيد من الخدمةالموكلة للمراجع الداخلي وذلك بعدم التحيز ألي طرف 

 جها(.داخل المؤسسة أو خار

 من ام التي كانت المراجعة الداخلية تقوم بها تأكيد من المهال و إن االستشارة :التأكيد واالستشارة

كذلك  ،بهدف تقييمه وتقديم النصح ،عمل معين أو دارة تطلب المساعدة حول أسلوبإلات كان،فقبل

                                         
1 / Spraakman Gary: Internal audit at the historical hudson’s bay company )a challenge to accepted history(, Accounting 

Historians Journal, Academy of Accounting Historians, Birmingham Publishing Company, Birmingham, Alabama, Vol. 

28, No. 1, June 2001, p-p20-21. 
، دار صفاء للنشر 1آت الصغيرة(،طاحمد حلمي جمعة، االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد )الداخلي،الحكومي،اإلداري،الخاص،البيئي،المنش/2

 .29، ص2009والتوزيع، عمان، األردن، 
3  / IFAC: Handbook of international quality control, auditing, review, other assurance, and related services 

pronouncements, IAS 610" Using the work of internal auditors ",Volume I, IFAC, New York,2013,p638. 
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مدى  والمالية  تالمعلوماصحة بدراسة مدى  مثالتقوم الداخلية تأكيد فكانت المراجعة لبالنسبة ل

 ةصراحة أن تقديم النصح واالستشار هفاعترا هذا التعريف، فيوالوثوق بها. لكن المالحظ  عتماداال

 . 1للمؤسسة أصبح من األمور التي تهتم بها المراجعة الداخلية، بعدما كانت في الماضي ثانوية

 جدت واألخطاء بل  وتعقبالتفتيش  فإن وجود المراجعة الداخلية ليس بهد :تحسين عمليات المؤسسة

 .تلتحسين عمليات المؤسسة عن طريق تقديم االقتراحا

 شد لعملية تستخدم كمرلها معايير  قائمة بذاتها، ةمهنالمراجعة الداخلية أصبحت ف: منهج منظم ومنضبط

 المراجعة.

 كوذل ،ةعة الداخلياهتمت به المراج قديم الذييعتبر االهتمام بالرقابة الداخلية الهدف  :الرقابة الداخلية 

  .، واقتراح كل التحسينات الممكنة عليهافعاليتها و كفاءتها تقييم من خالل

 ويمكن تعريف الخطر على أنه " مفهوم يستعمل ليعكس عدم التأكد حول تحسين إدارة المخاطر :

 .2أحداث و/أو نتائجها التي لها تأثير مادي على أهداف وغايات المؤسسة" 

 ة...الخ.وبهذا تتعرض المؤسسة إلى عدة مخاطر قد تكون مخاطر مالية، تشغيلية، تكنولوجيا، قانونية، طبيعي

 إلدارة الخطر تطويّر اإلستراتيجيات يتم ذلك وبعد خطر تقييم أو قياس أما إدارة المخاطر تعرف بأنها "عملية

 يتم تجّنب أو أخرى، نقطة إلى الخطر تحويل لتضّمن استخدمت عموما، اإلستراتيجيات قياسه. تم الذي

 كل النتائج أو البعض يقبل أن يمكن الحاالت بعض وفي الخطر، من السلبي التأثير التخفيض يتم الخطر،أن

 .3معيّن" لخطر

لك، ولكن إن اإلدارة المؤسسة هي المسؤولة عن إدارة المخاطر، لكن يمكن للمراجع الداخلي أن يساعدها في ذ

مناسبة جراءات الاإل، وذلك من خالل المساعدة في تحديد المخاطر وتقييمها وفي اختيار قطف مستشارا بصفته

حات هذه المخاطر، وكذا القضاء على أوجه الضعف التي تعتري نظم إدارة المخاطر بتقديم المقترللتصدي 

 قليصها .ت والمخاطر أعمل على تجنب هذه ود نظم رقابة فعالة توالتحسينات عليها، وإضافة إلى التأكد من وج

 ر، التحقق من اإلجراءات تقدير المخاط المساهمة في  تتضمن المراجعة الداخلية اليوم  :الحوكمة

. وعالوة ع مباشرة ضمن إطار حوكمة الشركاتتقااللتزام، كل هذه المهام  ، اختبارات مدىالرقابية

أساسية تربطها عالقات تعاونية  تتم من خالل أربعة أطراف المؤسسات،على ذلك فان ممارسة حوكمة 

مراجعة الداخلية لل، مجلس اإلدارة والمراجعة الداخلية ويمكن :المراجع الخارجي، لجنة المراجعةهي 

تعاونية مع أطراف الحوكمة الثالثة األخرى، وذلك بدعمها الأن تسهم في الحوكمة من خالل عالقاتها 

  .4لهذه األطراف في أداء دورها في الحوكمة

 هذا ، حيث نصها على إضافة القيمةفي مدى قدرت المراجعة الداخليةتكمن أهمية : إضافة قيمة مضافة 

إنما يهدف  ) تأكيدي( التأمينياالستشاري و االمراجعة الداخلية بدوره التعريف بوضوح على أن قيام

. 5للمراجعة الداخلية جييووضعه المعهد كهدف نهائي و استرات ،للمؤسسةباألساس إلى إضافة القيمة 

                                         
 .282، ص 2009حوكمة الشركات واألزمة العالمية ،الدار الجامعية، اإلسكندرية ، مصر ، طارق عبد العال حماد: / 1

2  /Theofanis Karagiorgos ,et al: Internal audit contribution to efficient risk management, journal of business 

management, Vol. 2, No. 1, June 2010, p3. 
ية و الحوكمة نوال بن عمارة : إدارة المخاطر في المصارف المشاركة ، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي حول " األزمة المالية واالقتصادية الدول / 3

 .3، ص 2009برأكتو21و20يوميالعالمية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف ،الجزائر، 
مجلة كلية التجارة مع دراسة تطبيقية ،  الشركاتتحسين جودة  حوكمة  سمير كامل محمد عيسى: العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية / 4

 .2. ص 2008يناير، 1العدد  ، 45المجلد للبحوث العلمية ، اإلسكندرية ، مصر،
: دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري) دراسة تطبيقية على شركات المساهمة العامة المدرجة في المدلل يوسفيوسف سعيد  / 5

 .73 ، ص2007، قسم محاسبة وتمويل، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، (غير منشورة)المالية(، رسالة ماجستير لألسواقسوق فلسطين 
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تقدم تأكيدا ؤدي المراجعة الداخلية إلى إضافة القيمة للمؤسسة ) والجهات المعنية بها ( عندما وت

 . 1فاعلية وكفاءة نظام الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة في ، ويسهمموضوعيا ووثيق الصلة

دائرة األول اتساع  ،ان همأمراه يترتيب عل ،ةجديدالداخلية لمجاالت  المراجعة تساعا، و بوإضافة إلى ما سبق

مراجع الو مجلس إدارتها ولجنة المراجعة إلى أطراف متعددة من  اإلدارةمن خدماتها من  نالمستفيدي

، أي جميع األطراف ذات العالقة اق الماليةاألسوهمين، والزبائن، والموردين، والخارجي، والمسا

توافر مهارات وقدرات في المراجع الداخلي حتى يستطيع أداء مهمته على والثاني وهو إلزامية ،2بالمؤسسة

التوصيل، إدارة وتقييم  القدرة على و التحليلي،اإلبتكاري و االنتقادي و التفكيرأحسن وجه ومنها:

ير قوى اإلقناع، الصفات األخالقية في ممارسة وكر وتطت، االتصال المبياالستدالل الكمي واإلحصائالمخاطر،

 القدرة على ، المعرفة التامة بتكنولوجيا المعلومات الحديثة،تمهنة، فهم وتبني وتحليل وتقييم اإلستراتجياال

 . 3الحكم وإبداء الرأي الفني المحايد

لثالثة امن الرقابة وإدارة المخاطر وحوكمة المؤسسات من جهتين، فهذه المحاور  وأخيرا ، يمكن النظر لكل

 داخلية "،هذادعائم المراجعة الب  " عة الداخلية، فبذلك تمثل تلك المحاور ما يعرف كانت سبب في وجود المراج

ر هو جزء من جهة. و من جهة أخرى فإن المراجعة الداخلية تعتبر جزء من نظام الرقابة الداخلية هذا  األخي

 التالي : حوكمة المؤسسات. وهذا ما يوضحه الشكل نظاممن نظام إدارة المخاطر وهو اآلخر جزء من 

 " (دعائم المراجعة الداخلية ، جزئية من نظام كلي)الثنائية " (1-4) الشكل رقم:

 
Source: 

- Asare Thomas: Internal auditing in the public sector ( promoting good governance and performance 
improvement ), International Journal on Governmental Financial Management, Vol. IX, No. 1, 2009, 

p20. 

- Sourour Hazami Amara:Le rapport portant sur les éléments du contrôle interne (aller au-delà du 

reporting réglementaire et analyser les discours), La Revue Gestion et Organisation, L'université 

Saint-Esprit de Kaslik, Liban, Elsevier B.V, Vol.5, No. 1, 2013, p92. 

                                         
  .25، ص 2012الداخلية،قائمة التعريفات، فلوريدا ، أمريكا ،  للمراجعة المهنية للممارسة الدولية : المعاييراجعة الداخليةمعهد المر / 1
مهنة " الوطني الثامن : دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري للشركات، مداخلة مقدمة للملتقى آخرونو ، الصالحفروم محمد  / 2

 سكيكدة ، الجزائر ،أوت ،20، جامعة التسييركلية العلوم االقتصادية و علوم ،" التدقيق في الجزائر الواقع واآلفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة

  .10ص ،2012اكتوبر  12و11يومي 
الدولية للمراجعة الداخلية، مداخلة مقدمة للمؤتمر العربي  محمد عبد الفتاح إبراهيم: نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات في إطار المعايير / 3

، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2005في سبتمبر -اإلمارات العربية المتحدة-في إطار حوكمة الشركات" المنعقد في الشارقة الداخلياألول حول"التدقيق 

 .45، ص2009القاهرة، مصر، 

 حوكمة المؤسسات

 إدارة المخاطر

 الرقابة الداخلية
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 :  أسباب االهتمام بالمراجعة الداخلية و تطورها التاريخي:لمطلب الثالثا

 االهتمام بالمراجعة الداخلية: الفرع األول: أسباب

 1:سباب التاليةأللوذلك  المؤسسة المراجعة الداخلية ضرورية فيلقد أصبحت 

خطاء أفي التأكد من عدم وجود  دارةحيث ترغب اإل :شالحاجة إلى وسائل الكتشاف األخطاء والغ .1

 غش في العمليات والدفاتر كما ترغب في اكتشافهما مبكرا في حالة وقوعهما.أو

ات إن اعتماد المؤسسة على بيانات ومخلص :حسابيا وموضوعياشوف دورية دقيقة الحاجة إلى ك .2

عة كل هذا ألزم الحاجة إلى المراج ،السياساتضع ورسم الخطط والستخدامها في الرقابة إحصائية 

 المقدمة إلى اإلدارة وخاصة مع كبر حجم تواإلحصائيا تتأكد من مدى صحة البيانالالداخلية ل

 المؤسسة .

عن  الملكيةفقد أدى ظهور الشركات المساهمة إلى انفصال المؤسسات وتعقد عملياتها: كبر حجم  .3

ما استدعى وجود نظم رقابة م ،اإلدارة مما أدى إلى عدم قدرة اإلدارة على اإللمام بكل األمور

وحتى تطمئن اإلدارة  على سالمة هذه النظم كان البد من وجود المراجعة الداخلية تعمل على ،داخلية

 .2قييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية داخل المؤسسةت

مع كبر المؤسسات تم إنشاء فروع لها في مناطق  ظهور المؤسسات ذات الفروع ومتعددة الجنسيات: .4

أدى إلى إرسال المراجع الداخلي إلى تلك الفروع حيث أطلق عليه " المراجع  ، األمر الذيمتباعدة

ركات ظهور الش ومع. اسات اإلدارية واقتراح التعديالتم العاملين بالسيلمتابعة مدى التزا "المتجول

يتم ذلك بواسطة المراجعة ، وحاجة اإلدارة إلى مراقبة العمليات الدوليةالمتعددة الجنسيات تزايدت 

 .3الداخلية

ظر ال تنتتصال دائم ومستمر مع الغير فهذا النوع من المؤسسات له ا مين:أظهور البنوك وشركات الت .5

لتي تقوم اهنا ظهرت الحاجة إلى المراجعة الداخلية ومن  ،المراجع الخارجي للتحقق من الدقة الحسابية

 بمراجعة العمليات أول بأول.

ية إلى اختبار إن تحول المراجعة الخارجية تحول المراجعة الخارجية من مراجعة كاملة إلى اختبارية: .6

 سسة؛بالمؤويمكن توفير هذا الشرط بوجود المراجعة الداخلية  ان البد من وجود نظام رقابة فعال،ك

( هناك عالقة COSOفحسب مفهوم الرقابة الداخلية الصادر من ) تطور مفهوم الرقابة الداخلية: .7

هداف التي تريد المؤسسة تحقيقها ومكونات نظام الرقابة الداخلية التي تمثل االحتياجات األوطيدة بين 

فكان  ،هاهتواجكان على المؤسسة التحكم بالمخاطر التي  ، ولتحقيق هذا،األهداف تلك الالزمة لتحقيق

والمراجعة الداخلية ربما  من الضروري وجود نظام رقابة سليم يعتمد على تقييم المستمر للمخاطر.

 .4لمراقبة جودة ونوعية أنظمة الرقابة المؤسسة في مواجهة تلك المخاطر ةكانت من اآلليات الرئيسي

ر، التحقق من تتضمن وظيفة المراجعة الداخلية اليوم تقدير المخاط :تتكريس مفهوم حوكمة المؤسسا .8

. لشركاتتقع مباشرة ضمن إطار حوكمة اكل هذه المهام ، اختبارات مدى االلتزام، اإلجراءات الرقابية

ها عالقات أساسية تربطوعالوة على ذلك فان ممارسة حوكمة الشركات تتم من خالل أربعة أطراف 

                                         
الدين : المراجعة الداخلية كإستراتجية إلدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادية ،مدخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث عربة الحاج ، تمجغدين  نور  / 1

وعلوم التسيير ، جامعة حسبية بن علي ، الشلف  ةبعنوان " إستراتجية إدارة المخاطر في المؤسسات االقتصادية : اآلفاق والتحديات " كلية العلوم االقتصادي

 .4-3، ص ص 2008نوفمبر  26-28جزائر ، يومي ، ال

، ص 2006المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  :القباني ، نادر شعبان إبراهيم السواح ثناء علي / 2

 .18-17ص
 .18نفس المرجع ، ص / 3
 .21نفس المرجع ، ص  / 4
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ويمكن لوظيفة  .، مجلس اإلدارة والمراجعة الداخليةالمراجع الخارجي، لجنة المراجعة :تعاونية هي

تعاونية مع أطراف الحوكمة الثالثة الالمراجعة الداخلية أن تسهم في الحوكمة من خالل عالقاتها 

 .1األخرى، وذلك بدعمها لهذه األطراف في أداء دورها في الحوكمة

ر مهنة المراجعة يحيث عمل هذا المعهد على تطو :1941عهد المراجعين األمريكي سنة تأسيس م .9

الداخلية وتوفير مقوماتها من حيث وجود معايير مهنية لممارستها، وقواعد للسلوك المهني يجب 

ويصل  ،2االلتزام بها، والتعليم والتطوير المستمر لممارسي المهنة، وتحديد ضوابط ممارسة المهنة

 .ألف عضو من مختلف دول العالم 180المعهد اليوم إلى أزيد من هذا أعضاء 

علومات المأمن البيانات و حمايةلتي استوجبت التأكد من اهاته التكنولوجيا  :التطورات تكنولوجية.10

قييم تتقوم بمن خالل المراجعة الداخلية التي بطبيعة الحال ويتحقق ذلك  بالمؤسسة األصولمختلف و

 عملها.  وفعالية الرقابة والتأكد من كفاءة  نظم

ساهمت بعض القوانين و التقارير المصدرة  بأهمية المراجعة الداخلية: إصدار قوانين وقرارات تقر.11

بتطور المراجعة الداخلية بتأكيدها على أهمية المراجعة الداخلية في   ،في عدة من دول العالم الرائدة

أخرى أوصت بإنشاء ها، فأوصت بعضها بتفعيل دورها، والمختلفة التي تؤديألدوار لالمؤسسات نظرا 

وظيفة المراجعة الداخلية في المؤسسات. ومن هذه القوانين أو التقارير ) قانون الممارسات الفساد 

، تقرير اللجنة الوطنية بخصوص االحتيال في 1977األجنبية في الواليات المتحدة األمريكية سنة

، تقرير لجنة راعية المنظمات المنبثقة عن اللجنة 1987سنة تريدوايلي المعروفة باسم التقرير الما

، تقرير لجنة األبعاد 2002( سنةSarbanes-Oxley Act السابقة، قانون قانون سبربلنس أوكسي )

 .3(2001في انجلترا، تقرير لجنة بازل سنة 1992المالية لحوكمة الشركات سنة

 يدالعدفي البوصة في  المراجعة الداخلية في المؤسسات التي يتداول أسهمهاين شرط وجود قسم تضم.12

 ، من البورصات العالمية

أسبابها  المالية للمؤسسات في كثير من الدول التي كان من إحدى أهم تزيادة حاالت الفشل واالنهيارا.13

 .بتلك المؤسساتالداخلية عدم وجود قسم للمراجعة 

أصبح شرط الحصول على : والطريق إلى الوصول إدارة الجودة الشاملةتطبيق مفاهيم االيزو  .14

س العالمية جواز للمرور إلى األسواق العالمية، ذلك الن بعض الدول تطلب من موردي شهادة المقايي

السلع والخدمات إليها، ضرورة حصولهم على شهادات الجودة العالمية التي تصدرها المنظمة العالمية 

شمل المراجعة الداخلية أن يمتد عمل المراجعة الداخلية ليي. وتطلب هذا من المؤسسة للتوحيد القياس

 .4تأكد من التزام بمتطلبات الجودة العالميةلللجودة ل

 

                                         
 .2ص  جع سابق،مرعيسى:  محمدسمير كامل  / 1
 :                        على الرابط  متاح، مقال 1هناء عقيل العقيل: نبذة عن مهنة المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ص  / 2

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ksa_ia_history.doc )2014/03/03تاريخ التصفح(  
3 / Swinkels Walter H.A : Exploration of a theory of internal audit ( a study on the theoretical foundations of internal 

audit in relation to the nature and the control systems of Dutch public listed firms) , Thesis doctoral, Faculty of 

Economics and Business, University of Amsterdam ,Amsterdam,2012,pp49-53. 
المالي  على مواجهة الفسادمعايير األداء المهني للمراجعة الداخلية لدولية  تطبيق مؤمن محمد حسن العفيفي: مدى قدرة المراجع الداخلي على من خالل / 4

اسبة والتمويل في المؤسسات االقتصادية )دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع غزة (، رسالة ماجستير )غير منشورة(، قسم المح

 .31، ص 2009،،كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ksa_ia_history.doc


 لمراجعة الداخليةا                                                                         :الفصل األول

37 

 

 للمراجعة الداخلية: يتطور التاريخالالفرع الثاني: 

يا في رت تدريجلكن هذه المهمة الرقابية تطو ،كوظيفة رقابية تمارس في المؤسسة المراجعة الداخلية ظهرت

 اجعة وظيفةم تعد المر،فلداخل المؤسسة وفي البيئة المحيطة بها منالتطور تزامنت و ،المتواخاة منها األهداف

 يلي مافيالم . ووالهيئات المحاسبية في الع تمهنة مستقلة معترف بها من طرف المنظمابل أصبحت ،رقابية فقط

 على المراجعة الداخلية: أي طرتطور الذنرد ال

ى إل تهدف ىلتعد المراجعة الداخلية حديثة الوالدة مقارنة مع المراجعة الخارجية، حيث كانت في بدايتها األو

ق يطليقوم بعملية بمراجعة الحسابات  سسةوذلك من خالل شخص داخل المؤ ،كشف األخطاء والغش والتالعب

اجة الملحة الثور الصناعية وبداية انفصال الملكية عن التسيير زادت الحبظهور ، ولكن "ممراجع األرقا"عليه 

 للمراجعة الداخلية ولكن لم تظهر بشكل واضح أو كمهنة قائمة بذاتها.

هرت إلزامية ظ بدأ ظهور المراجعة الداخلية،حيث بالواليات المتحدة األمريكية 1929بعد األزمة العالمية سنة و

، و رغبة من المؤسسات في تخفيض أعباء المراجع الخارجي لشركات من طرفالمصادقة على الحسابات ا

ومنه  داخل المؤسسة، تم المساعدة في أعمال المراجعة من طرف أشخاصتم اقتراح أن ت ،الخارجية المراجعة

منه  .ودون تقديم نتائج أعمالهم نمساعدة المراجعين الخارجييبمون قوي الذين ونيالداخل ظهر المراجعون

عة مراجللعمل ال امتدادكان ينظر للمراجعة الداخلية ك ، وكنتيجة لهذاليس " المهنة "وهرت" كلمة " ظ

 .الخارجية

، ونشر أول 1عضوا  24من 1941بأمريكا سنة المراجعين الداخليين في نيويوركمعهد  يعتبر تأسيسكذا و و

، حادثتين بمثابة عالمة على Victor Z. Brink2 كتاب للمراجعة الداخلية بعنوان " المراجعة الداخلية " لمؤلفه

 .كمهنةالمراجعة الداخلية  نشأة

 الجدول التالي : في المراجعة الداخلية سبق، يمكن توضيح التطورات التي طرأت على وإضافة إلى ما

 لمراجعة الداخليةخي ليالتطور التار (6-1): الجدول رقم

 الهدف الفترة 

 .المحاسبيةفحص السجالت  1950

 .فحص اإللتزام 1960

 .اختبار اإلجراءات 1970

 .تقييم الرقابة 1980

 .التقرير عن نظام الرقابة الداخلية 1990

 .تقييم إدارة المخاطر 2000

 .تسهيل إدارة المخاطر 2001

 .يطمئن على المخاطر /الرقابة 2002

 .إضافة القيمة 2003

Source: Pickett. Spencer. K .H: The internal auditor at wart (Practical guide to every day 

challenges), John Wiley & Sons, London, 2004, p11. 

                                         
1 / Sridhar Ramamoorti: Internal auditing (history, evolution and prospects), The Institute of Internal Auditors Research 

Foundation, Altamonte Springs, Florida, USA, 2003, p2. 
2 / Cangemi, Michael. P and Singleton, Tommie. W: Managing the audit function (a corporate audit department 

procedures guide), 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2003, p11. 
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 -بعد الحرب العالمية الثانية  خاصة -على المراجعة الداخلية أنالحظ التطور الكبير الذي طرمن الجدول السابق،

التسيير، وبتطور أهداف الرقابة الداخلية عن  ملكيةللالنهائي  لواالنفصا عملياتهاوتعقد  تالمؤسسا حجمفبكبر 

حيث وضعت تلك  .لمراجعة الداخلية هي األخرى معهاتطورت أهداف ا، بأهميتها اإلدارة و اعتراف

زام لتاال،تعليمات،خطط،...الخ( هادفةً بذلك إلى تحقق من) نظم رقابة في صورة )معايير،إجراءات المؤسسات

قد  ةالموارد المتاحة، التحقق من أن أهداف العمليات التشغيلي مالبحث عن كفاءة استخدا بتلك النظم ،

 تفانتقلمات في تلك النواحي،تمدها باستمرار بمعلوالمؤسسات بحاجة إلى أداة معاونة إدارة فأصبحت حققت(،

المحاسبية ما تحتويه من بيانات المراجعة من التحقق من دقة وصحة و اكتمال السجالت  منأهداف هذا النوع 

حماية األصول، إلى المساعدة في التحقق من مدى االلتزام بالسياسات و اإلجراءات الموضوعية، و من ثم و

أداة لتقييم فعالية  لداخليةبالتالي أصبحت المراجعة اتحقق من كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية بالمؤسسة. والإلى 

 ركيزة، وهي بذلك أداة و م، بهدف تقديم اقتراحات بخصوصه، وتقديم تقرير عن هذا التقيينظام الرقابة الداخلية

 .1اإلدارةوعيون  ، ومثلت بهذا آذاننحو تحقيق رقابة فعالة أساسية

فبإطاللة القرن  -دوار الرئيسة لهاه من األنمع العلم أ -الداخلية هدف تقليدي ولكن سرعان ما أصبح تقييم الرقابة

المراجعة  تشهد،هائلة تكنولوجيةوقتصادية ا تطوراتيعه من عولمة ومنافسة وتبا الواحد والعشرين وم

والتي كان من أهم مظاهرها التركيز على مفهوم إدارة الخطر وخاصة أعقاب  ،في ممارستها اتطور الداخلية

من أهم  أصبحت مواجهة أو التصدي للمخاطرف .والمالية في كثير من دول العالم ةاالقتصادي تاالنهيارا

مساعدة الأصبحت مطالبة بتقديم إذ  ،المراجعة الداخلية تطورالمشاكل التي تواجهها المؤسسة، فنعكس هذا على 

والتعامل مع هذه والنصح والمشورة لإلدارة في تحديد األسباب المؤدية إلى حدوث المخاطر و كيفية االستجابة 

 تبنتوعلى إثر ذلك  .نظم إدارة المخاطر للحد من المخاطروذلك من خالل تحسين نظم الرقابة و ،المخاطر

ويقوم هذا األسلوب على فكرة جوهرية وحيوية مفادها  ،سلوب المراجعة على أساس الخطرالمراجعة الداخلية أ

 .2عرضة للخطرأن المراجع يركز جهوده وموارده على المناطق األكثر 

يعتمد  الذي الرقابةعلى أساس نظام  انتقلت تدريجيا من مدخل المراجعةقد  ،ةالمراجعة الداخلينالحظ أن وعليه 

ظل نظام الرقابة  فيحدثت فعال  التيتوجيهات بناء على فحص البيانات التاريخية النصائح والعلى تقديم 

وفقا له تبدأ عملية المراجعة الداخلية من نظم الرقابة الداخلية وليست من  الذي ، والمؤسسةالداخلية المطبق ب

، إلى والتعرض لألزمات االنهيارمن  المؤسسةأن هذا المدخل ال يستطيع حماية  ثبتوقد  ،المؤسسة أهداف

ر المخاط معمراجعة الداخلية من التعامل لمكن ايهذا المدخل الذي  ،على أساس المخاطر المراجعةمدخل 

والمخاطر  المؤسسة ، حيث يبدأ بالتركيز على أهدافالمؤسسة تهدد تحقيق أهداف التيوالمحتملة  الكامنة أو

تؤثر فيها، ثم يتم بعد ذلك فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية لبيان مدى مالئمة هذه النظم للمواجهة  التي

 . 3لتلك المخاطر والتصدي

يات حد اآللأ -ةإلى تقييم الرقابة الداخلي ةباإلضاف-بدورها الفعال في إدارة المخاطر الداخليةوتكون المراجعة 

 .لدعم حوكمة الشركات 

 ونتيجة لكل هذا التطور، أصبحت المراجعة الداخلية تضيف قيمة مضافة للمؤسسة وذلك عن طريق تحسين

دها في اعتوفير المعلومات التي تس ستراتيجية المؤسسة وإلتخطيط العملياتها من خالل مشاركة اإلدارة في 

 شركات .عمليات حوكمة الو ية الرقابة وإدارة المخاطرل، وكذا تقويم و تحسين فعاتنفيذ تلك اإلستراتيجية

                                         
1 / Eustache E bondo Wa Mandzila : LA gouvernance de l’entreprise (une approche par l’audit et le contrôle interne) 

l’harmattan, Paris, France, 2006, p 122. 
،جوان 62للمحاسبين القانونيين ،العدد السعوديةأشرف محمد إبراهيم منصور:المراجعين الخارجيين وإدارة مخاطر األعمال،مجلة المحاسبون ،هيئة  /2

 . 29، ص2012
 على الرابط : متاحنهلة أبو الغزالة :دور المراجعة في تخفيض مخاطر المشتقات المالية، مقال  / 3

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1125981&eid=843 (28/01/2013)تاريخ التصفح  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1125981&eid=843
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لمستوى التطورها على بالنسبة  أماكل ما سردناه سابقا، كان تطور للمراجعة الداخلية على المستوى العام،

 لداخليةالمراجعة ا توضيح التطور الطارئ على ،ويمكنالوالدةلمراجعة حديث عتبر هذا النوع من افي الوطني،

 كما يلي :

  من القانون  40لم ينص المشرع الجزائري على المراجعة الداخلية، إال في نهاية الثمانينيات في المادة

،والتي تنص على "يتعين على 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88التوجيهي للمؤسسات رقم 

وتحسين  -خاصة بالمراقبة في المؤسسة-االقتصادية العمومية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية  مؤسساتال

تتمثل مهام وظيفة المراجعة الداخلية  ،. وانطالقا من هذه المادة1بصفة مستمرة أنماط سيرها وتسييرها"

 مؤسسات. في المساعدة على تطوير و تحسين وبشكل مستمر طرق العمل وأساليب التسيير في ال

  وتعويضها  01-88بما فيها القانون تم إلغاء كل قوانين اإلصالحات االقتصادية  1995و في سنة

ر رؤوس األموال يوالمتضمن تسي 1995سبتمبر  25المؤرخ في يوم  25-95باألمر الرئاسي رقم 

التي كانت  01-88من القانون  40بصدور هذا األمر، تم إلغاء المادة والمنقولة ملك للدولة. إذ أنه 

رغم هذا اإللغاء، إال  الداخلية. و ةتفرض على المؤسسات االقتصادية ضرورة إنشاء وظيفة المراجع

أن السلطات العمومية واصلت إصدار تعليمات لفائدة المؤسسات االقتصادية العمومية بضرورة 

 2بين هذه التعليمات: نالداخلية، وم ةاالهتمام بالمراجع

لبنوك لالمتضمنة تقوية أنظمة الرقابة الداخلية  2002نوفمبر  14المؤرخة يوم  03-02التعليمة رقم  –

 والمؤسسات المالية.

الصادرة من وزارة ترقية االستثمارات  2007جانفي  30المؤرخة يوم  SG/07/079التعليمة رقم  –

 وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية. للمراجعة الداخليةوالمتضمنة وضع مصلحة 

اجعة والمحدد لكيفية مراقبة ومر 2009فيرفر 29المؤرخ في   96-09المرسوم التنفيذي رقم قر أوقد  –

 ضمنيا بضرورة إنشاء هياكل من طرف المتفشية العامة للمالية،التسيير للمؤسسات االقتصادية 

 لرقابة( منه على أن عمليات ا02للمراجعة الداخلية في المؤسسات واالهتمام بها، حيث نصت المادة )

 لداخلية.هياكل المراجعة ا والمراجعة التسيير، تشمل عدة ميادين وذكر منها سير الرقابة الداخلية و

  الموسوم "استخدام  610فيفري إصدار معيار الجزائري  للمراجعة رقم 2017مارس15وأخيرا، تم في

ع الخارجي من الداخليين"، حيث يبين هذا المعيار إمكانية وشروط انتفاع المراج المراجعينأعمال 

 فهذا اإلصدار يؤكد االعتراف بأهمية المراجعة الداخلية بالمؤسسة.  ،3أعمال المراجع الداخلي بالمؤسسة

حيث فهي حديثة النشأة أيضا،الوطني  ىالمستو ىالداخلية عل مهنة المراجعة  تنظيمأما عن الهيئة المشرفة على 

( بشكل رسمي AACIAالمستشارين الداخليين الجزائريين)إنشاء جمعية المراجعين  1993جويلية  19تم في 

اقتصادية ومالية، وهي هيئة غير حكومية  تمن طرف مجموعة من المراجعين الداخليين يعملون في مؤسسا

،كندا مجموعة من الجمعيات في ) أمريكا مقرها بشركة سيدار بمدينة عنابة، ولهذه الجمعية عالقة تعاون مع

ممارسة مهنة المراجعة  كما تعمل هذه الجمعية على )ترقية وتطوير،رب....الخ(،فرنسا، تونس، المغ

مستوى في مجال التدعيم عالقات التعاون ما بين المراجعين الداخليين، اقتراح محاور وتحسين الداخلية،

وزيع تنظيم ملتقيات بين المراجعين الداخليين العاملين في مختلف المؤسسات، جمع وت المراجعة الداخلية،

 . 4دوريات ومراجع في المراجعة الداخلية ...الخ(

                                         
عمومية واالقتصادية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المطبعة المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات ال 1988جانفي  12المؤرخ في  01 -88القانون رقم  / 1

 .36، ص40، المادة رقم 1988جانفي 13،المؤرخة في 02الرسمية ،الجزائر ،العددرقم
ت الجزائرية، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة يزيد صالحي،عبد هللا مايو :واقع تطبيق معايير التدقيق الداخلي في الشركات الجزائرية)دراسة ميدانية(،مجلة أداء المؤسسا / 2

 .63، ص 2016،   9الجزائر، العدد 
الموسوم "استخدام أعمال المدققين  610فيفري،المعيار الجزائري للتدقيق رقم 2017مارس15المؤرخ في  23وزارة المالية،المجلس الوطني للمحاسبة،المقررة رقم / 3

 .3،الجزائر،ص 2017الداخليين"،
 AACIA : Association des Auditeurs Consultants  Internes Algériens. 

 .64-63يزيد صالحي،عبد هللا مايو،مرجع سابق ،ص ص / 4
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 :خدمات و نطاق المراجعة الداخلية:المطلب الرابع

ا وليتوسع المراجعة الداخلية تبعا للدور المنتظر منها،مما أدى إلى تنوع وتعدد الخدمات التي تقدمه تتطور

جديد الديم وقال بينيتراوحان ها ونطاق عمل المراجعة الداخلية خدماتنجد أن  خر، وبالتالي آلنطاق عملها هو ا

 : كما يلي ،في هذا المطلب ،ذلكوسنتعرف على 

 الفرع األول: خدمات المراجعة الداخلية:

تعاريف بين ال تلكن تسمية هذه الخدمات اختلف سسة تقدم عدة خدمات،ؤالم داخلالمراجعة الداخلية بوجودها 

 .والحديثة المقدمة لهذا النوع من المراجعة القديمة

 ا يلي :موتتمثل فيتقدم خدمات،  بالقراءة وتحليل التعاريف القديمة للمراجعة الداخلية نجد أنها

 امهواألساليب التي يستخد في جملة من اإلجراءاتوتتمثل هذه الخدمات   :خدمات وقائية)حماية( .1

 من أجل: يالمراجع الداخل

يا تتسم دارة العلالمقدمة لإل المختلفة، و رالواردة في التقاري لمعلومات المالية والتشغيليةاالتأكد من أن  –

 ؛تالقرارا بالصحة والمصداقية، كما أنها دقيقة وكاملة يمكن لإلدارة أن تعتمد عليها في اتخاذ

 الحماية الكافية لألصول؛ التأكد من وجود –

 فعول التيلموضوعة ومن التشريعات والقوانين السارية المالتأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات ا –

 ؛تخضع لها المؤسسة

 التأكد من االستخدام الكفء لموارد المؤسسة؛ –

 التأكد من انجاز أهداف الموضوعة للعمليات أو البرامج. –

 ة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.تحديد كفاءتتمثل في  خدمات تقييمية: .2

ي خلالمراجع الدا وبعد التطور في مفهوم المراجعة الداخلية، أصبح خدمات بناء )تطوير،عالج(: .3

لك وذلى النظم الموضوعة داخل المؤسسة،مطالب بتقديم خدمات عالجية من خالل اقتراح التحسينات ع

 نتيجة لما قام به من فحص.

جعة المرا امه، نجد أنه صنف الخدمات التي تقد2010سنة (  IIA)إلى التعريف الذي قدمهلكن عند الرجوع 

 ، إلى خدمات تأكيدية وخدمات استشارية ، حيث أن :ةالداخلي

إدارة ،عمليات الحوكمةعن قديم تقييم مستقل ألدلة بغرض توهي الفحص الموضوعي ل خدمات تأكيدية: .1

 .1من النظمواللوائح وأ تبالسياسا م، األداء، االلتزامخاطر والرقابة ومثال ذلك: العمليات الماليةال

 2 الخدمات ثالثة أطراف:  وتتضمن هذه

 ع في عملية أو نظام أو أي موضو أو المجموعة المشاركة مباشرة في الشخص لالطرف األول، ويتمث

  مفحوص ) صاحب العملية(؛

 ،الشخص أو المجموعة التي تقوم بالتقييم) المراجع الداخلي(؛في  لويتمث الطرف الثاني 

 ،و المجموعة المستخدمة للتقييم ) المستخدم (.الشخص أفي  لويتمث الطرف الثالث 

                                         
1  / Ridley Jeffrey: The internal audit role – is there an expectation gap in your organization? , available at 

http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/the-internal-audit-roleis-there-an-expectation-gap-in-your-

organization?full#top ,(Accessed 26/01/2014).  
2/  Obert Robert et Mairesse Marie- Pierre : Comptabilité et audit (manuel et applications), Dunod, Paris, France, 2007, 

p 383. 

http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/the-internal-audit-roleis-there-an-expectation-gap-in-your-organization?full#top
http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/the-internal-audit-roleis-there-an-expectation-gap-in-your-organization?full#top
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مضافة ، والمقصود بها توفير قيمة يعتها ونطاقها مع العميلطب على قويتم االتفا خدمات استشارية : .2

ومثال ذلك تقديم  ، إدارة المخاطر والرقابةت المؤسسة وتحسين عمليات الحوكمةلعمليا

 1 وتتضمن هذه الخدمات طرفين: التدريب.والتسهيل  ،النصحالمشورة،

 ،(؛الحالة المراجع الداخليه ة التي تقدم النصائح ) وهي في هذالشخص أو المجموع الطرف األول  

  الشخص أو المجموعة التي تستلم النصيحة ) صاحب العمل المطلوب (.الطرف الثاني، فيتمثل في 

ي وال يتحمل أ موضوعيته علىي أن يحافظ المراجع الداخل تأدية الخدمات االستشارية يجب علىوأثناء 

  مسؤولية إدارية .

 :الفرع الثاني: نطاق المراجعة الداخلية

 نطاق قديم وجديد وذلك نتيجة لتغيير تعريفها : للمراجعة الداخلية

 :النطاق القديم للمراجعة الداخليةأوال: 

 فحصى يشتمل عل ةالمراجعة الداخلي نطاقأن  1993عام  فيالصادر  ةالداخلي المراجعةبيان مسئوليات  أشار

 :يلي ما علىشتمل كان نطاق المراجعة الداخلية ي وآنذاك،، ؤسسةوفعالية نظام الرقابة الداخلية بالم ءةوتقييم كفا

 يسلمنتج الرئينظام المعلومات المحاسبية يعتبر اإن :ةموثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلي .1

ات في تستخدم إدارة المؤسسة الوسائل واإلجراءوالتي تستخدم لعدة أغراض،لذلك ،ومعلومات تللبيانا

سبيل الحصول على معلومات تتصف بخصائص النوعية للمعلومات )دقيقة، كاملة، مفيدة، ويعتمد 

لية ي كأحد حلقات في هذه العمالمراجع الداخلعليها، وتقدم في الوقت المناسب..(. ويعتبر  دور 

 وأن يتحقق من: ذي يقوم بفحص تلك النظم،الرقابية، وال

تمد فيدة ، ويعمحتوية على معلومات ودقيقة وكاملة، م ةوالتشغيليأن السجالت والدفاتر والتقارير المالية  –

 عليها، وتقدم في الوقت المناسب ؛

 قارير.التوتسجيل وإمساك الدفاتر والسجالت اءات الرقابية الخاصة بعمليات المدى كفاءة وفعالية اإلجر –

 االقتصادي تضع إدارة المؤسسة النظم الرقابية بهدف االستخدام:كفاءة العمليات التشغيلية بالمؤسسة .2

لتشغيل لقياس االستخدام مسؤولة عن وضع معايير ااإلدارة تكون حيث  الكفء لمختلف مواردها،

ار في تحديد ما إذا اخلي في هذا اإلطالمراجع الد . ويأتي دورللموارد في األنشطة المختلفة  الكفء

 2 :كانت

 االقتصادي؛ مهناك معايير تشغيل لقياس الكفاءة واالستخدا –

 معايير تشغيل مفهومة ويتم االلتزام بها؛ –

ت االنحرافات عن معايير تشغيل يتم تحديدها، وتحليلها، وإبالغها إلى المسؤولين التخاذ خطوا –

 تصحيحية. 

 الخطوات التصحيحية تم اتخاذها. –

مسؤولية تحديد أهداف العمليات :إن  لعمليات أو البرامجالموضوعة لهداف األالتحقق من انجاز  .3

 ةرقابيالجراءات اإلالبرامج داخل المؤسسة تقع على اإلدارة، وهي أيضا مسؤولة عن وضع وتنفيذ أو

                                         
1 /Obert Robert et Mairesse Marie- Pierre, Op.Cit, p 383. 

لى  المؤتمر العربي األول حول"التدقيق الداخلي في إطار حوكمة المراجعة الداخلية،مداخلة مقدمة إ : طبيعة خدمات مصطفى حسن بسيوني السعدني / 2
 .211، ص ص 2009المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، ، 2005سبتمبر-اإلمارات العربية المتحدة-الشركات" المنعقد في الشارقة
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فحص  يف لبهذا الخصوص، فتتمث الداخلي أما مهمة المراجع لمتابعة تحقيق تلك األهداف.الالزمة 

 1:بهدفالعمليات 

 عامةاألهداف ال هذه األهداف ال تتعارض مع ن، وأخاصة أهداف لهاالعمليات حددت كل التأكد من أن  –

 ؛ةللمؤسس

 التأكد من انجاز األهداف التي تم تحديدها للعمليات أو البرامج؛ –

س التي دراسة األس مساعدة اإلدارة في تطوير وتحديد أهداف العمليات أو البرامج بالمؤسسة، من خالل –

 يتم على أساسها تحديد هذه األهداف، وتحديد مدى سالمة المعلومات المستخدمة لهذا الغرض.

طر   مؤسسة من التعرض لمخاإن وضع وتنفيذ نظم رقابية فعالة يكفل حماية أصول الحماية األصول: .4

ية فعال فحصفي  داخليال يأتي دور المراجع و اإلهمال ...(، ،سوء االستخدام الضياع، ،) السرقة

 .الئماكل ما كان ذلك م ،تلك األصولالفعلي التحقق من وجود كذا حماية األصول، والخاصة ب وسائلال

ي جع الداخلعلى المرا و بالقوانين واللوائح الموضوعة: تااللتزام بالسياسات والخطط واإلجراءا .5

ثير ي لها تأات التمليتعوالقوانين وال تمراجعة النظم التي تكفل االلتزام بالسياسيات والخطط واإلجراءا

ها جهات ل من إدارة المؤسسة أو ةكانت العناصر المذكورة ُمقررأ، سواء المؤسسةعمليات هام على 

 االلتزام.  أسباب عدما أو مدى االلتزام بهسلطات رقابية على المؤسسة، مع تحديد 

 2:حقق الفوائد والمنافع التاليةفي المؤسسة من شأنه أن ي داخليةوإضافة إلى ما سبق، فإن وجود مراجعة 

 خارجي؛تطلبها تنفيذ عملية المراجعة المستمرة من قبل المراجع التالتي س ةتجنب التكاليف المرتفع 

 ل في فهم يطلعون على صميم األعما ،دائمين بالمؤسسةباعتبارهم موظفين و نيإن المراجعين الداخلي

كافة المستويات في المؤسسة، هذا يوفر لهم معلومات كثيرة وذات طبيعة خاصة كل هذا يجعلهم 

 قادرين على تنفيذ أعمال خاصة وغير روتينية؛

 ،دة أو قسموح وذلك لما تقدمه تزويد المؤسسة بأرضية جيدة للتدريب الالزم لرجال اإلدارة المستقبليين 

لية مهارات التخطيطية والتنظيمية والتحليالب المراجعة الداخلية لهم من خبرة من خالل تزويدهم

 تدريب؛لوالرقابية، وبذلك فهي تعد مكانا مناسبا ل

  اته ذفي حد  وقيامه بواجباته المطلوبة منه من فحص و تحقق، يدعوإن وجود قسم للمراجعة الداخلية

المراجع  يقوم أن.كما يمكن ة وعناية وبدون تأخيربواجباتهم بكل دق ةملين بالمؤسسإلى قيام جميع العا

 .استقصاءات أو بحوث خاصة تطلبه منه اإلدارةالداخلي بأي 

 ثانيا النطاق الحديث للمراجعة الداخلية:

إدارة المخاطر  -جانب الرقابة-نطاق المراجعة الداخلية يشمل إلى  فانلمراجعة الداخلية طبقا للتعريف الجديد ل

 3 و الحوكمة، حيث تقديم خدمات تأكيدية واستشارية بخصوصها وذلك كما يلي:

ابة من للرق فعالةيساعد المؤسسة على االحتفاظ بنظم أن  الداخلية المراجعةيجب على نشاط الرقابة: .1

 .التحسين المستمر فيها زخالل تقييم فعاليتها وكفاءتها، وتعزي

 ةيديبالنسبة للخدمات التأك: 

  المتعلقة  المؤسسة مخاطرالتعامل مع وفعالية  مدى مالئمةقييم يعلى نشاط المراجعة الداخلية أن

 وهذا بالنظر إلى : المعلومات ة نظمأو عملياتبحوكمة وال

                                         
 .159ص  ، 2008فتوح، جامعة القاهرة، مصر،: أساسيات المراجعة ومعاييرها، مركز التعليم الم،وأخروناحمد عبد المولى الصباغ / 1
وكمة الشركات والخاصة من أجل اإلصالح االقتصادي والهيكلي محمد عبد الفتاح العشماوي:التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات ، ندوة ح / 2

 . 257-256، ص2009، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 2006المنعقدة في القاهرة، مصر،  نوفمبر 
  18-16، ص ص2012أمريكا ، الداخلية، ، فلوريدا ،  للمراجعة المهنية للممارسة الدولية معهد المراجعة الداخلية : المعايير / 3
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 ؛تحقيق األهداف اإلستراتجية –

  ؛المعلومات المالية والتشغيلية مصداقيةموثوقية و –

 ؛والبرامج تالعمليافعالية وكفاءة  –

  ؛حماية األصول –

 .والعقود تو السياسات واإلجراءا حواللوائ االمتثال للقوانين –

 بالنسبة للخدمات االستشارية: 

 لمهمات على المراجعين الداخليين استعمال معرفتهم بالضوابط الرقابية المكتسبة من خالل انجازهم ل

 االستشارية وذلك عند تقييم عمليات الرقابة المؤسسة.

ي فا المساهمة يجب على نشاط المراجعة الداخلية تقييم فعالية عملية إدارة المخاطر وكذإدارة المخاطر:  .2

مراجع تحسينها. وقد وضح المعهد أن فعالية إدارة المخاطر هي مسألة حكم أو رأي ناتج عن تقييم ال

  الداخلي الذي يبين:

 يقها؛أن أهداف المؤسسة تساند رسالة المؤسسة وتساهم في تحق –

 أن المخاطر المرتفعة يتم تحديدها وتقييمها؛ –

 مع مأن كيفية التعامل مع المخاطر يتم انتقاؤها بشكل مالئم بحيث يكون مستوى المخاطر في انسجا –

 قابلية المؤسسة للمخاطر؛

اإلدارة ى للموظفين وأن المعلومات  ذات الصلة يتم التقاطها و إبالغها في الوقت المناسب بحيث يتسن –

 بعهدتهم. المناطةالع بمسؤوليتهم لمجلس االطوا

 ةبالنسبة للخدمات التأكيدي: 

وهذا مات المعلوة نظمأو عملياتبحوكمة والمتعلقة  المؤسسة لمخاطرا ميقيي أن  نشاط المراجعة الداخليةعلى 

 بالنظر إلى : 

 ؛ تحقيق األهداف اإلستراتجية –

 ؛المعلومات المالية والتشغيلية مصداقيةموثوقية و –

 والبرامج ؛ تالعمليافعالية وكفاءة  –

  ؛حماية األصول –

 .والعقود توللوائح و السياسات واإلجراءا االمتثال للقوانين –

  االحتيال لمخاطرؤسسة وكيفية إدارة الم احتيال، عمليات الداخلية تقييم احتمال حدوث مراجعةنشاط العلى. 

 :بالنسبة للخدمات االستشارية 

  مع أهداف هذهوربطها أثناء أداء المهمة االستشارية، على المراجعين الداخليين تحديد المخاطر 

على المراجعين الداخليين و ،كما يجب أن يكونوا في يقظة من وجود مخاطر أخرى مرتفعةالمهمات،

  .لمؤسسةاخاطر مستشارية وذلك عند تقييم إدارة استعمال معرفتهم المكتسبة من خالل انجازهم للمهمات اال

  متنعوا ب عليهم أن ي، فيجنتحسيمساعدة اإلدارة في عمليات المخاطر أو عند قيام المراجعين الداخليين

 طالع عن مسؤولية إدارة المخاطرعمليا عن اإل

ة الداخلية بخصوص إدارة المراجع حول دورة لما سبق، وفي الكثير من األحيان، يُدار جدل إضافو

هي و لمخاطراإدارة في  ةالداخلي ةمراجعلل المختلفة دواراألمعهد المراجعين الداخليين  بينولهذا قد المخاطر،

 :الجدول التالي هاكما يوضح
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 إدارة المخاطردوار المختلفة للمراجعة الداخلية في األ (1-7) :الجدول رقم

الدور الجوهري العام للمراجعة 

 الداخلية في إدارة المخاطر

والتخصصي للمراجعة الدور الوظيفي 

 الداخلية في إدارة المخاطر

الدور المرفوض للمراجعة الداخلية في 

 إدارة المخاطر

مراجعة عملية إدارة المخاطر  -

 ة؛يالرئيس

تقييم التقارير التي تحدد المخاطر  -

 ة؛يالرئيس

 تقييم عملية إدارة المخاطر؛ -

تقديم تأكيد بأن تقييم المخاطر تتم  -

 بشكل صحيح؛

تقديم تأكيد حول عملية إدارة  -

 المخاطر.

 تسهيل تحديد وتقييم المخاطر؛ -

 تدريب اإلدارة في استجابة للمخاطر؛ -

 تنسيق أنشطة عملية إدارة المخاطر؛ -

 تجميع تقارير عن المخاطر؛ -

المحافظة وتطوير إطار عملية إدارة  -

 المخاطر ؛ 

 دعم وضع نظام إدارة المخاطر؛ -

جية إدارة المخاطر تطوير إسترات -

 عرضها على مجلس اإلدارة.و

 تحديد المخاطر الجوهرية؛ -

 تنفيذ عملية إدارة المخاطر؛ -

 إدارة التأمين على المخاطر؛ -

اتخاذ القرارات المتعلقة باالستجابة  -

 للمخاطر؛

تنفيذ االستجابة للمخاطر نيابة عن  -

 اإلدارة ؛

 تحمل مسؤولية عملية إدارة المخاطر -

Source: 

The Institute of Internal Auditors: IIA Position) paper the role of internal auditing in enterprise-

wide risk management(, Florida, 2009, p4, available at: 

https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Intern

al%20Auditing%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf ,(Accessed25/12/2014) 

ة يتضمن صفة االستشار المخاطر، إدارةيتبين لنا أن دور المراجع الداخلي بخصوص  أعاله، الجدولمن 

دون الخوض في تلك  المخاطر(، إدارةمن اجل فعالية عملية  الخ،تنسيق،..) تسهيل،دعم، والنصح فقط

تحديد  ر، فدوالمخاطر في حالة وجودها( إدارةالمؤسسة )دائرة  إدارةمن اختصاص  األنه،العملية

وضة كلها مهام مرف ،تنفيذ عملية المخاطر،اتخاذ القرارات بخصوص االستجابة للمخاطر،....الخالمخاطر،

 تماما.

بة المناس المراجعة الداخلية  تقييم عملية الحوكمة و تقديم التوصيات نشاط يجب على: الحوكمة .3

 بما يكفل تحقيق األهداف التالية: التحسينه

 ؛والقيم المناسبة في المؤسسة تتعزيز األخالقيا –

 ؛ضمان فاعلية إدارة األداء والمساءلة داخل المؤسسة –

 ؛المناسبة داخل المؤسسة تحول المخاطر والرقابة إلى الجها تإبالغ المعلوما –

 هلهذ تالمراجعين الخارجيين و اإلدارة و وصول المعلوماوتنسيق األنشطة بين المجلس اإلدارة  –

 األطراف.

  ةالتأكيديبالنسبة للخدمات: 

  ؤسسة تقييم مستوى تصميم و تنفيذ فعالية أهداف وبرامج و أنشطة الم الداخلية المراجعةنشاط على

 األخالقية؛المتعلقة بالقيم 

  تساند تدعم و ،المعلومات تتوافق اكنولوجيتقييم ما إذا كانت حوكمة ت الداخلية المراجعةنشاط على

 أهداف واستراتجيات المؤسسة.

https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf
https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf
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 الداخلية:المراجعة المبحث الثالث: تأثيرات 

ا ونظر األنواعهاته من المراجع الداخلي، المؤداة ةالمراجع أنواعمختلف  إلىسنتطرق في هذا المبحث 

االختالف و التشابه أوجهعرف على ت،ولذلك سنأخرىبة ارق واعنأتشابه المراجعة الداخلية مع  إلى أدتلكثرتها،

جع اان عمل المراألخالقي اللذان يحكم كالسلو والميثاق المعايير إلىسنتطرق  كما.بينها وبين المراجعة الداخلية

امه بمهمة قي أثناءمن هذا المراجع وذلك  ةدوات والتقنيات المستعملاأل، ونختم المبحث بالتطرق إلى الداخلي

 :المراجعة،وذلك على النحو التالي

 الداخلية:أنواع المراجعة المطلب األول: 

 نواعاأل ذه ه ،لمراجعةالنوع من ا لهذا ةعنه ظهور أنواع مختلف نتجالداخلية  المراجعةأ على رط يالذ إن تطور

يقوم خلي المراجع الدا فنجد أن ،متداخلة مع بعضها البعض هيف ،نه يصعب الفصل بينهاأإال  ،تقسيمهارغم  و

 :الداخليةاجعة المروفيما يلي أنواع .من المراجعة رخآم بأداء نوع قد يقو في نفس الوقتبأداء نوع معين إال انه 

 الداخلية حسب تصنيفات معينة:أنواع المراجعة : الفرع األول

  : يلي ما ومن بين هذه التصنيفات ،المراجعة الداخلية أنواععليها لتصنيف  االعتمادهناك عدة معايير يمكن 

 التقسيم حسب الهدف من المراجعة : .1

 األمور على المجال األول الذي اهتمت به المراجعة الداخلية حيث اقتصرت وهي المراجعة المالية: -أ

 المالية للعمليات المنتظم المالية والمحاسبية حيث تعرف المراجعة الداخلية المالية على أنها " الفحص

 عليها المتعارف المحاسبية االلتزام بالمبادئ مدى لتحديد بها المتعلقة المحاسبية والقوائم والسجالت

 . 1" أخرى وأية متطلبات اإلدارية والسياسات

لمراجع ما يقوم به امع يتضح أن المراجعة الداخلية المالية تشبه إلى حد كبير  ،خالل التعريف السابقمن 

لمالية احيث تعتبر المراجعة ات المستعملة من كال المراجعين.نيقتالطرق والالهدف وخارجي سواء من حيث ال

تي قتصادية الاألحداث االالناتجة عن  المجال التقليدي للمراجعة الداخلية والتي تتضمن تتبع القيود المحاسبية 

مات انين والتعليألنظمة والقول ثم التحقق من سالمتها وموافقتهاومراجعتها محاسبيا و مستنديا المؤسسة  اتقوم به

 .واقعية ةوالمبادئ المحاسبية بما يضمن إعداد القوائم المالية بصور

مؤسسة إلجراءات أو قواعد مصدرة اللتحقق من احترام  ىوهي المراجعة التي تسعمراجعة االلتزام:  -ب

يمكن طلب ف،المؤسسةع جدا فليس محدود بحدود إن مجال تطبيق هذا النوع واس ،من طرف سلطة عليا

طرف المديرية العامة لتحقق أن فروعها تحترم اإلجراءات، أو من طرف مؤسسة  مراجعة االلتزام من

 .2 خارجية لها سلطة على كل أو جزء من هذه المؤسسة

م لل تشغيلية اإلدارية واإلنتاجية وبروز عدة مشاكتوسع المؤسسة وتعقد أنظمتها فبالمراجعة التشغيلية: -ج

لية ات التشغيؤسسة بحاجة إلى المراجعة المحاسبية والمالية فقط، بل إلى التأكد من تطابق العمليتعد الم

من  قيقهوهذا يمكن تح ،مع الخطط الموضوعة ومدى كفاية البرامج التشغيلية لتحقيق أهداف المؤسسة

ما مثل و ،داريةمراجعة األداء أو المراجعة اإليطلق عليها أحيانا ،والتي خالل المراجعة التشغيلية

عة على عكس المراجفال يوجد تعريف محدد للمراجعة التشغيلية تعريفها، كذلك،محددةغير  تسميتها

  المالية.

                                         
 .11،ص2017-2016سعيدي بلقاسم: المراجعة الداخلية،جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، / 1

2  /Pigé Benoît : Comptabilité et audit (manuel , applications et corrigés),Group Revue Fiduciaire, Paris, France, 

2008 ,p383. 
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تقييم المنظم لعمليات المؤسسة الفحص وال" التي تتضمن أنها المراجعة ىعلالمراجعة التشغيلية ويمكن تعريف 

 .1ة"و/أو فعالية المؤسسرأي باقتراح تحسينات على كفاءة إلى الذي يُوصل 

  :إلى ةالتشغيليمراجعة الوتنقسم 

 2وتتمثل أهداف مراجعة الكفاءة في تحديد ما يلي: :مراجعة كفاءة 

 استخدام مواردها بكفاءة؛ في حمايةالما إذا كانت المؤسسة تقوم بالحصول على  –

 أسباب عدم الكفاءة أو الممارسات غير اقتصادية؛ –

 التزمت بالقوانين واللوائح التي تتعلق بأمور الكفاءة.ما إذا كانت المؤسسة قد  –

 ى معايير قياسو العملية يتم بكفاءة فهو يحتاج إلأفي ما إذا كان النشاط حديد بتالداخلي  المراجع وبهدف قيام

  .خرآلى ن قطاع إو تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة ومالتي تحدد عن طريق اإلدارة  المعاييرهاته  ،هذه الكفاءة

 3وتتمثل أهداف مراجعة الفعالية ما يلي: :الفعاليةاجعة مر 

 تحديد النطاق الذي تكون النتائج المرغوبة أو العوائد المقدرة محل تحقيق؛ –

 فعالية التنظيمات أو البرامج أو األنشطة أو الوظائف؛ –

 ما إذا كانت المؤسسة قد التزمت بالقوانين واللوائح القابلة للتطبيق على البرامج. –

معايير بالنسبة ل معايير قياس الفعالية صعبة نسبيا   ،علما أنوكذلك بالنسبة للفعالية فيجب تحديد معايير لقياسها

 قياس الكفاءة. 

 اإلنتاج، التموين، التسويق، : يمكن تقسيم المؤسسة إلى وظائف مثل وظيفة المراجعة الوظيفية

تهتم  المراجعة التي المراجعة الوظيفية هي فإن ،...الخ، وكما هو واضح من التسمية نفسهاةالمحاسب

أساسا بإجراء تقييم لكيفية أداء جميع الوظائف الرئيسية بالمؤسسة، بغرض تحديد كفاءة وفعالية تلك 

أو عيوب محورية في أدائها ومن ثم اقتراح التحسينات الضرورية   الوظائف و اكتشاف مشاكل وقصور

سبب تهتم المراجعة الوظيفية مثال بف. 4تكلفة أداء أو القيام بهالرفع كفاءة أداء تلك الوظائف أو خفض 

 ..الخ..عمالءلأسباب التأخر في تسليم المنتجات ل ارتفاع مواد اإلنتاج،

 تهدف إلى تقييم مدى كفاءة االتصال والتعاون بين اإلدارات والوحدات التي وهي :المراجعة التنظيمية

مدى قدرة هذه اإلدارات على تبادل المعلومات سواء والمختلفة الموجودة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة ، 

، حيث تسعى المراجعة التنظيمية إلى الوصول إلى رى أو مع اإلدارة العليا للمؤسسةمع اإلدارات األخ

دم التعاون أو عدم فعالية االتصال بين اإلدارات بهدف تنمية و فتح قنوات االتصال التي تسمح أسباب ع

القصور في تبادل المعلومات ومات داخل المؤسسة بسرعة وكفاءة والتعرف على أسباب بتدفق المعل

 .5المتاحة والعمل على التغلب عليها

 حيث مدى الفحص وحجم االختبارات: من .2

 مدى الفحص وحجم االختبارات إلى نوعين هما المراجعة الشاملة واإلختباريةوتنقسم من  حيث 

وهي المراجعة التي في ظلها تخضع للفحص جميع المفردات أو العناصر التي يلزم  المراجعة الشاملة: -أ

الرجوع إليها إلبداء الرأي في القوائم المالية. فإذا كان المراجع بصدد فحص حسابات العمالء، فإن 

                                         
1 / Porter. B,et al: Principles of external auditing, 2nd edition, John Wiley & Sons, LTD, England, 2003, p6. 

 .150، 1201الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة اإلدارية وتقييم األداء،  / 2
 .150ص ،المرجع السابق / 3
 .105-104.ص ص2012-2011إبراهيم: المراجعة المتقدمة، مركز التعليم المفتوح ، جامعة بنها، مصر،حمد على أ / 4
 .105،ص المرجع السابق / 5
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جعة الشاملة تنصب على جميع األرصدة والعمليات التي أدت إليها بالنسبة لكل رصيد منها على المرا

 حدى.

جراء إلتنطوي على تطبيق بعض أساليب الخاصة بالعينات  وهي المراجعة التي ختبارية:المراجعة اإل -ب

ابات فإذ كان المراجع يطبق المراجعة اإلختبارية على حس مفردات.التقدير يعمم على جميع 

 فإنه يقوم باختيار عينة منها  لدراستها على أنها ممثلة لجميع حسابات العمالء.،العمالء

 1لى مراجعة كاملة وجزئية:وتنقسم إمن حيث النطاق  .3

ال تضع ووهي المراجعة التي تخول للمراجع إطارا غير محدد للعمل الذي يؤديه،  :المراجعة الكاملة -أ

لمعايير ل، ولكن يخضع ذلك ة قيود على مجال أو نطاق المراجعاجع أياإلدارة أو الجهة التي تعين المر

ي الفني أو المستويات المراجعة المتعارف عليها، ويتعين على المراجع في نهاية األمر أن يقدم الرأ

ها نطاق الفحص والمفردات التي شملت نالمحايد عن مدى عدالة القوائم المالية ككل بغض النظر ع

 ص، ويالحظ فيأن مسؤولياته تغطي جميع المفردات حتى تلك التي لم تخضع للفحاختباراته، حيث 

 الحرية في تحديد مفرداته التي تشملها اختباراته. مراجعهذه الحالة أن لل

يث مجال المراجعة، بحوهي المراجعة التي تضع بعض القيود على النطاق أو  المراجعة الجزئية: -ب

العمليات دون غيرها وتحدد الجهة التي تعين المراجع  تلك يقتصر فيه عمل المراجع على بعض 

عة العمليات على سبيل الحصر، وفي هذه الحالة تنحصر مسؤولية المراجع في مجال أو نطاق المراج

 الذي حدد له فقط دون غيره.

راجعة ، والممن ناحية ةوتجدر اإلشارة إلى ضرورة عدم الخلط بين المراجعة الكاملة والمراجعة التفصيلي

جميع القيود إذا تم فحص  ةالجزئية والمراجعة اإلختبارية من ناحية أخرى. فالمراجعة الكاملة قد تكون تفصيلي

إذا قام المراجع بفحص جزء معين من القيود والدفاتر  إختبارية، في حين قد تكون والدفاتر والمستندات

ل الذي ينتمي إليه هذا الجزء. وكذلك الحال بالنسبة والمستندات وقام بتعميم  النتائج التي توصل إليها على الك

مل عليها ذلك الجزء محل المراجعة الجزئية قد تكون شاملة عندما يتم فحص جميع مفردات العمليات التي يشت

، ومن ثم تكون في هذه الحالة ع مفردات هذا الجزء محل المراجعة، وقد يتم اختيار عينة من مجموالمراجعة

 .2ةمراجعة إختباري

  :من حيث طبيعة إجراءات المراجعة الميدانية .4

أهم إجراءات المراجعة وتتم بقيام المراجع بفحص  منتعتبر المراجعة المستندية  :المراجعة المستندية -أ

 3:منها عدة أمور منالمستندات المؤيدة للعمليات المدرجة بسجالت المؤسسة محل المراجعة والتأكد 

 تتطابق مع التواريخ والمبالغ المقيدة في الدفاتر؛أن تواريخ ومبالغ المستندات  –

 أن المستندات مستوفية لجميع التوقيعات؛ –

لها أن المؤسسة محل المراجعة أحد طرفي المستندات على األقل وأن المستندات تخصها وفي نطاق عم –

 ونشاطها؛

 التأكد من صحة وسالمة التوجيه المحاسبي المقيد في الدفاتر لهذه المستندات؛ –

 ال تخص فترة سابقة؛ افترة محل الفحص وانهأن المستندات تخص  –

 التأكد من تواجد جميع المستندات وتسلسلها. –

                                         
 .48-47، ص ص1998، ةالجامعية، اإلسكندري رلمراجعة الحسابات، الدا محمد سمير الصبان، عبد هللا هالل: األسس العلمية و العملية / 1
 .50، ص المرجع السابق / 2
اليمني ، اليمن،  والبحوث المركز الدراساتإجراءاتها( ، كراسات اقتصادية ، -أهدفها -وعد عبد الودود سيف :المراجعة " تدقيق" الحسابات ) طبيعتها / 3

 .5ص ،2009ديسمبر  -سبتمبر، 4العدد
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حية النا نية مويقصد بالمراجعة الحسابية مراجعة الدفاتر والسجالت والقوائم المال المراجعة الحسابية: -ب

والطرح الجمع والضرب الحسابية " الرقمية "، مثل عمليات نقل األرصدة والترحيل وعمليات 

 سية واألفقية.ومراجعة المجاميع الرأ

والتزامات  التأكد من مدى صحة تقويم أصولبوهي المراجعة التي يقوم فيها المراجع  المراجعة الفنية: -ج

 .ةمعايير المحاسبيالمبادئ ولالمؤسسة طبقا ل

 1وتنقسم الى: :أداء عملية المراجعة من حيث وقت .5

وائم سابات والقالح إعدادتتم بعد انتهاء السنة المالية وبأنها تتميز هذه المراجعة  المراجعة النهائية: -أ

 والتي جمعادة في المؤسسات الصغيرة الح األسلوبهذا  إلىويلجأ المراجع الخارجي  ،المالية الختامية

 ومن مزايا هذا النوع: .فيها العمليات بصورة كبيرة دتتعد ال

ل بعد إقفا هذه المراجعة تكون مراجعتها ألن التي تم تل األرقام والبياناتخفيض احتمال التالعب وتعدي –

 الحسابات؛

 عدم حدوث إرباك في العمل داخل المؤسسة لقلة تردد المراجعين عليها؛ –

 عمل القائمين عليها. لإجراء عملية المراجعة بشكل متواصل مما يسه –

 أما ما يعاب على هذا النوع من المراجعة:

 اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعها مع عدم إمكانية عالجها؛فشله في  –

 قد يؤدي إلى تأخير تقديم التقرير؛ والذي استغراقه للوقت الطويل –

ف األخطاء كتشابا لعلمهم إن قيام المراجعة بعد إقفال الحسابات قد يؤدي إلى إهمال من جانب العاملين  –

 ل العام؛فلديهم فرصة لتسويتها خال

لتي اإرباك وإرهاق للعاملين في مكتب المراجع، وخاصة إذا كانت تواريخ إقفال الحسابات للشركات  –

 أو متقاربة. ةيراجع حساباتها واحد

بات طوال السنة المالية من وهنا يقوم المراجع بعمليات الفحص للدفاتر والحسا المراجعة المستمرة: -ب

أخرى  بمراجعة القيام ضرورة عمساعديه ممن طرف  أو هزيارات متكررة للمؤسسة من طرفخالل 

 2ومن مزايا هذه المراجعة: الختامية.القوائم المالية  إعدادو بعد إقفال الدفاتر 

 العمل على مساعدي المراجع في المكتب؛ عتعطي إمكانية لتوزي –

 إكمال المراجعة وتقرير السنوي في وقت مبكر؛ –

 مبادئ الجارية؛التمكن عميل المراجعة باالحتفاظ بمحاسبة صحيحة و بأسس أو  –

 أول بأول؛ خطاء والغش في وقت قصير واكتشاف األ –

 ؛لفحص عدد كبير من العمليات كلما اقتضت الضرورةالكافي  المراجع في هذا النوع الوقت  يأخذ –

 بشكل دوري؛تكون موجودات المؤسسة في هذا النوع مراقبة ومؤكدة ومسوية  –

 بالمؤسسة؛ كاالحتكا ةخبرة فنية نتيجمن اكتساب تمكن المراجع  –

ر جدية أكث مله أثر نفسي على العاملين مما يجعله ،في المؤسسة رباستمراتواجد المراجع أو مساعديه  –

 في العمل.

 

 

                                         
، ص ص 2006-2005، مصر، ة:األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، الدار الجامعية، اإلسكندريسليمانمحمد سمير الصبان، محمد مصطفى  / 1

50-51. 
2/Gomes Clifford: Auditing and assurance (theory and practice),PHI Learning Private Limited, New Delhi,2012, p27. 
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 1:على الرغم من تلك المزايا للمراجعة المستمرة إال أن لها عيوب وهي

تغطية المؤسسة بتعديل أرقام أو قيود في المستندات والسجالت بعد مراجعتها ل إمكانية قيام موظفي –

 ت؛بعض األخطاء أو اختالسات وخاصة أن المراجع لن يعود ثانية لمراجعة تلك المستندات والسجال

 ة؛عملية المراجع ةالمراجعة بصورة متصلة مما يؤثر على حسن سير ومتابع تعدم القيام باختبارا –

تعارف  تمتكررة قد يؤدي احتمال قيام عالقا ةاجع أو مساعديه في المؤسسة بصورتواجد المر –

 المراجع؛ ةوصداقة بين المراجع وموظفي مما قد يؤثر على استقاللي

م قسأو مساعديه في المؤسسة قد يؤدي إلى إرباك عمل موظفي  عأو المتكرر للمراج مالحضور الدائ –

 .الحسابات

 بالمراجعة:التقسيم حسب الجهة القائمة  .6

وحدة إدارية  في هذه الحالة هو يقوم بالمراجعة الداخليةإن من  المراجعة الداخلية من داخل المؤسسة: -أ

الداخلية تسمى إدارة أو دائرة حيث يتم إقامتها خصيصا وتحديدا للقيام بالمراجعة  ،داخل المؤسسة

المسؤولة عن العمليات بمختلف قسم أو وحدة المراجعة الداخلية، تكون مستقلة تاما عن اإلدارة أو

 .2اإلدارية...الخ، وليس لها أيضا أي مسؤوليات تنفيذية المالية و التشغيلية و ،أنواعها

من ضمن التطورات الحديثة التي طرأت على المراجعة المراجعة الداخلية من خارج المؤسسة : -ب

تعاقد الخارجي( ويتراوح التعاقد إسناد وظيفة المراجعة الداخلية إلى مراجعين خارجيين) ال ،الداخلية

ويمكن إرجاع أسباب هذا  3الجزئي إلنجاز أعمال المراجعة الداخلية.أو  الخارجي بين التعاقد الكامل

 4التوجه إلى:

 ؛الفريق الخارجيوخبراته المنخفضة مقارنة بقصور استقالل المراجع الداخلي  –

 في نفس الوقت؛تخفيض التكاليف مع المحافظة على جودة العمل المؤدى  –

 ؛خارجي المراجع الاالستعانة بفي حالة االختصاصات الرئيسية  على إلدارة بالتركيزلالسماح  –

الحصول على ممارسات رائدة من الفريق الخارجي اكتسبها هذا األخير من خبرته في العمل في  –

 مؤسسات أخرى.

 :: أنواع أخرىالفرع الثاني

 هناك أنواع أخرى للمراجعة الداخلية، منها: ،الذكر ةالتصنيفات السابق الى إضافة

تعرف على أنها " عملية جمع وتقييم األدلة لتحديد ما إذا كان :مراجعة نظم معالجة البيانات الكترونيا .1

ويحقق أهدافها  استخدام نظام الكمبيوتر يساهم في حماية أصول المؤسسة، ويؤكد سالمة بياناتها،

 .5" بفعالية، ويستخدم مواردها بكفاءة

، و يفحص المراجع الداخلي في هذه الحالة وتسمى أيضا بمراقبة المديرية: المراجعة اإلستراتجية .2

 . 6لمؤسسة مع المحيط الذي تنمو فيه هذه األخيرةاام بين السياسات و اإلستراتجيات االنسجام الع

 

 

                                         
 54-53الصبان، محمد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص ص  سميرمحمد  / 1
 .63،ص2010، اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، لبنان، 2داود يوسف صبح: دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير  الدولية، ط / 2
  .60ص  ،مرجع سابق،يوسف سعيد يوسف المدلل / 3
 .61، ص السابق / المرجع  4
  .139ص  مرجع سابق ،النقود البالستكية واثر المعامالت االلكترونية على المراجعة الداخلية،  ،علي القباني ، نادر شعبان إبراهيم السواحثناء  / 5
نية،السنة الثامنة زين يونس :تفعيل المراجعة الداخلية عن طريق النظام المحاسبي المالي في المؤسسة الجزائرية  للسيارات الصناعية،مجلة العلوم اإلنسا / 6

 .4، ص www.ulum.nl، مجلة الكترونية:6ص  ، 2010، العدد الثامن ،هولندا،
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وتعرف على أنها " نشاط مستقل يهدف إلى القيام بفحص البيانات المالية  حتماعية:المراجعة اإل .3

تقارير أو الخاصة بالنشاط االجتماعي والمثبتة في سجالت المؤسسة وقوائمها المالية، وكذلك أي بيانات

االجتماعي، بهدف إعطاء رأي فني محايد عن مدى مساهمة المؤسسة باإليفاء  أخرى متعلقة بالنشاط

 . 1ات و المسؤوليات االجتماعية اتجاه البيئة التي تعمل فيها المؤسسة "بالمتطلب

أثر على  ،ن االهتمام المتزايد بالبيئة من خالل حمايتها و الحفاظ عليها من التدهورإ المراجعة البيئية: .4

ها في حل بعض المشاكل البيئية ويتم ذلك بما توذلك من خالل مساهم ،ة والمراجعةمهنة المحاسب

فحص موضوعي، دوري وموثق، للممارسات " أنهايمكن تعريفها على يعرف بالمراجعة البيئية التي 

متطلبات البيئية التي تفرضها القوانين الُمنظمة للبيئة وسياسات الالبيئية للمؤسسة للتحقق من الوفاء ب

 .2المؤسسة"

 ارة سابقومذكالمراجعات ال إلى فإضافة ،يها المراجع الداخليدؤجموعة المراجعات التي ينه بتنوع مإوبالتالي ف

طل بها ي تتالمراجعة الداخلية النافذة ال أصبحتوبالتالي المخاطر... إدارةة عمراج ،ة الجودةعيمكن مراج

في  يءشراجعة أي مل ن يكون على استعدادأ اليوم يجب يالمراجع الداخلف، سسةمؤعلى جميع نواحي ال اإلدارة

 سسة.ؤالم

 :ىالفرق بين المراجعة الداخلية و أنواع الرقابة األخر المطلب الثاني:

ى أخررقابة  مع أنواع إن المراجعة الداخلية ونظرا لما تقوم به من مهام أو أنشطة أدى إلى تشابهها واختالفها

وهذا بة التسيير،الخارجية ومراق المراجعةخلية و : نظام الرقابة الدا عمن هذه األنواو،وكذا حتمية التعاون معها

 ما سنوضحه في هذا المطلب.

 الفرع األول: المراجعة الداخلية و نظام الرقابة الداخلية:

مان لهذا و صمام األ بل هي الركيزة وبؤرة ،جزء من نظام الرقابة الداخليةفقط المراجعة الداخلية ال تمثل 

ام نظالية هذا البل يجب التحقق من كفاءة وفع ،هذا النظام اإلدارة ال تكتفي أو ال تتوقف عند وضع النظام، إذ أن

 ةلرئيسيامن المهام  إذ أنها، اد هذه المهمة للمراجعة الداخلية، فيمكن إسنوالبحث عن التحسين المستمر له

 .للمراجعة الداخلية

بة الداخلية يشتمل على أربعة مستويات هي: وضع اإلجراءات أن تطوير أي نظام الرقا رو إذا أخذنا في االعتبا

 ةمسؤوليقها، تقييم اإلجراءات الرقابية، فالرقابية، تطبيق اإلجراءات الرقابية، اختبار مدى االلتزام بتطبي

إلى أن المراجع الداخلي يساعد نظام الرقابة  ة.باإلضاف3فقط رينياألخالمراجع الداخلي تقتصر على المستويين 

، وذلك بقيامه باألنواع ثم يعمل على تحقيق أهداف المؤسسةتحقيق األهداف المرجوة منه، ومن  فيالداخلية 

للمراجعة: من مراجعة مالية التي تهدف إلى توفير معلومات مالية صحيحة وموثوق بها، ومراجعة  ةالرئيسي

قوانين الموضوعة،ومراجعة تشغيلية التي لتزام بالسياسات واللوائح والاالالتي تهدف إلى التحقق من  مااللتزا

باألدوار  تبحث عن كفاءة وفعالية سواء المتعلقة بعمليات أو األنشطة أو غيرها. والمراجع الداخلي بقيامه

                                         
مجلة جامعة القدس  خليل الرفاعي ، خالد الخطيب: قياس مدى تطبيق المدققين األردنيين لمفهوم التدقيق االجتماعي كجزء من عملية التدقيق الشاملة، / 1

 .348ص  ،2012جوان  ، 27العدد   ، 2، المجلد جامعة القدس المفتوحة، فلسطين،  المفتوحة لألبحاث والدراسات
 .290، ص 2002السيد أحمد السقا، المدثر طه أبو الخير : مشاكل معاصرة في المراجعة، المكتبة العصرية، القاهرة، مصر،  / 2
 .227، ص 2006لجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،مصر ، الرقابة والمراجعة الداخلية، المكتب ا وآخرون:عبد الفتاح محمد الصحن ، / 3
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 1لعملة واحدةفمثال بذلك وجهان  ،لتشابه الكبير بين الرقابة الداخلية والمراجعة الداخليةالى ا السابقة أدى ذلك

 هدافها .أل هاإلى مساعدة المؤسسة في تحقيق تسعى

 ي:التالفيمكن تبينها في الجدول  ،بين الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية فأما عن أوجه االختال

 الرقابة الداخلية و نظام  بين المراجعة الداخليةمقارنة  (1-8) :الجدول رقم

 المراجعة الداخلية الرقابة الداخلية المكونات

 التنسيق ووسائل التنظيمية الخطة على تشتمل المفهوم

 أصولها حماية بهدف المؤسسة في المتبعة والمقاييس

دقتها  من لتأكدل المحاسبية ومراجعة البيانات وضبط

 عوتشجي الكفاية اإلنتاجية وزيادة ،عليها االعتماد ومدى

 الموضوعة. اإلدارية التمسك بالسياسات ليع العاملين

 مصمم وموضوعي وهو مستقل استشاري توكيدي نشاط

 ومساعدة، وتحسين عملياتها لمؤسسةل قيمة إلضافة

 وصارم منظم منهج بإيجاد تحقيق أهدافها على المؤسسة

الرقابة  الخطر إدارة عمليات فاعلية لتقييم وتحسين

 .والتوجيه )الحوكمة(

 مسؤوليات

 اإلدارة

 والمحافظة ةالداخلي الرقابة نظام وضع مسؤولية تتحمل

عليها  يجب اإلشرافية تنفيذها لمسؤولياتها وعند عليه

 الرقابة عناصر وكفاية مالئمة مدى مراجعة بانتظام

تعمل  الهامة الضوابط جميعأن لضمان  وذلك ةالداخلي

 بفاعلية.

 القيام المراجع تخول التي الصالحيات تحديد -

 ؛المراجعة عمليات بتأدية

 ةيأ على بالحصول الداخلي للمراجع الحق إعطاء -

 ؛المراجعة ألغراض ضرورية معلومات يراها

 .لتأديتها الالزم المراجعة عملية نطاق تحديد -

 مسؤولية

 المراجع

 الداخلي

 فحص المراجع الداخلي عمل مجال يتضمن أن يجب

 في الداخلية الرقابة وفاعلية أنظمة كفاية وتقويم

 المحددة. المهام تنفيذ في األداء المؤسسة ونوعية

نظام  دقة حول بمعلومات العليا اإلدارة تزويد -

 الداخلية. الرقابة

 انجاز كيفية حول بمعلومات العليا اإلدارة تزويد -

 .العمل

 ومحاسبية إدارية رقابةإلى  الداخلية الرقابة تنقسم األقسام

 .داخلي وضبط

 .وإستراتجية وإدارية مالية إلى الداخلية المراجعة تنقسم

 ينتأم هدفها ،الداخلي والضبط واإلدارية المالية الرقابة األدوات

 مينأوت األصول على المحافظة و تنفيذ عمليات سالمة

 .المعلومات بصحة الثقة

 يةبحما المعنية األنظمة تقويمإلى  تهدف الداخلية المراجعة

 األداء كفاءة وتحقيق المؤسسة وممتلكات األصول

 ل.األصو مع ومطابقتها

والتوزيع ،  للنشر لرايةا دار ، 1ط ،بيئة تكنولوجيا المعلومات يوالتدقيق ف الداخلية الرقابة :انبالحس سويلم أحمد هللا عطا :المصدر
  .64، ص2009األردن ، عمان،

 الفرع الثاني: الفرق بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية:

ن مع االختالف في كل م ،ةمن المراجع الداخلي والخارجي على نفس قاعدة البيانات بالمؤسس يعتمد كل

من وراء عملية المراجعة، وكما قد  ف،طبيعة ودورية المراجعة وغيرها من أوجه االختالنطاق،الهدف

 يتشابهان في بعض واألمور ويتعاونان كذلك، وسنوضح ذلك كما يلي: 

 :فأوال : أوجه االختال

 في الجدول الموالي: ةيمكن إيجاز أوجه االختالف بين المراجعة الداخلية والخارجي

 

 

                                         
مة بالسودان مداخلة مقدمة إلى مؤتمر أهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات لتفعيل نظم المراجعة الداخلية في المؤسسات العامصطفي نجم البشاري : / 1

 21-20يومي ،الخرطوم، السودان، الدولة ألجهزة الداخلية للمراجعة العامة اإلدارة، الوطني واالقتصاد المالية وزارة ،األول للمراجعة الداخلية بالسودان

 .8ص ،2008جانفي
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 المراجعة الخارجيةأوجه اإلختالف بين المراجعة الداخلية و  (9-1) :الجدول رقم

 المراجعة الخارجية المراجعة الداخلية أوجه االختالف

 نطاق المراجعة 

 

 

المراجعة الداخلية شاملة ليس فقط جميع وظائف 

المؤسسة بل كل أبعادها، فكل ما يتعلق بالمؤسسة 

 مجال المراجعة الداخلية في  يدخل 

المراجعة الخارجية تشمل كل ما يسهم في تحديد 

 النتائج وإعداد القوائم المالية 

 .قبلية

قبل أن  المخاطر قييمي و المراجع الداخلي يحدد

 .حسابات إلىتترجم 

 .بعدية

تقييم الرقابة على أنشطة المؤسسة )نظام الرقابة  هدف من المراجعة

 تحسينه.لالداخلية( وتقديم اقتراحات 

عدالة وهو المصادقة على شرعية ومصداقية 

 المالية.نتائج والقوائم  الحسابات،

يعتمد المراجع الداخلي في عمله على طرق خاصة  طريقة العمل

 به ومبتكرة.

في عمله  ييعتمد المراجع الخارج

 التحليالت والجرد.على:المقاربات،

 إلزامية لبعض المؤسسات. اختيارية. الزامية المراجعة 

 مهمة تأكيدية. مهمة تأكيدية و استشارية. طبيعة المراجعة

وإعطاء الرأي يكون في  ،مهمة متقطعة في الغالب مهمة مستمرة مع متابعة التوصيات. دورية المراجعة

 نهاية المراجعة.

 المراجعة ديناميكية

 

 .تفاعلية، متكيفة، متنوعة

حتياجات الالمراجع الداخلي يخطط لعمله استجابة 

اإلدارة أو لجنة المراجعة أو استنادا إلى ظهور 

 المخاطر، فالمستنفدين متغيرون.

 مستقرة

من  النوع بنفس يقوم الخارجي الحسابات مراجع

سنة؛ وله عالقة مع نفس المستفيدين  كل المراجعة

 في الخدمات نفسها.

الهدف من تقييم 

نظام الرقابة 

 الداخلية

 نظام الرقابة الداخلية يمثل هدف المراجع الداخلي :

 وذلك من خالل اقترح الحلول والتحسينات له.

: مراجع الخارجينظام الرقابة الداخلية يمثل وسيلة لل

 يحدد حجم ونطاق اختباراته. هتقييمفمن خالل عملية 

االستقاللية مضمونة باالتصال بأعلى مستوى في  استقاللية المراجع 

 - إذا وجدت- مثال بلجنة المراجعة أو المؤسسة

 وعالقة وثيقة بها 

 االستقاللية محمية قانونيا. 

الغش التي يمكن أن تؤثر على يهتم بكل أنواع  يهتم بكل أنواع الغش مهما كان تأثيرها. الموقف من الغش 

 النتيجة .

المستفيدون من 

 المراجعة

، لجنة رونيالمساإلدارة العامة، مجلس اإلدارة، 

المراجعة، جميع أصحاب المصلحة بشكل غير 

 مباشر.

 المساهمين، جميع أصحاب المصلحة في المؤسسة.

 

 للتقرير. واسع  نشر نشر محدود للتقرير. مراجعة تقارير نشر

الموضع  في 

 الحوكمة

 .أحد أطراف آليات  الحوكمة

 للحوكمة ويقدم النصح بشأنها. مقيم

 أحد أطراف آليات  الحوكمة

 

Source : 
- Bertin Élisabeth et Vaurs Louis, Audit interne ( enjeux et pratiques à l'international), 

Éditions d’Eyrolles, 2007, Paris ,France, pp166-167 

- Renard Jacques : Théorie et pratique de l’audit interne, Septième édition, Éditions 

d’Organisation, 2010, Paris ,France, pp 81-82. 
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 أوجه التشابه: :ثانيا

ستقاللية في العمل، واالعتماد على منهجية تعتمد االمن المراجع الداخلي والخارجي في وجوب توفر  يتشابه كل

الحصول على أدلة اإلثبات للخروج برأي حول موضوع الفحص  اعلى التخطيط والتنفيذ والتقرير وكذ

 1إلى أوجه التشابه التالية: ةباإلضاف

فحص على تضمن تباالختبارات الروتينية قد يقوم مراجع الخارجي والداخلي على حد سواء من  كل –

 ؛وتحليل العديد من المعامالت

 الحسابات الختامية ؛ التي تؤثر على األخطاء وتحريفات وتأثيربحدوث  معني كالهما –

 بها؛ بأهمية االلتزام جهل كان هناك وضعيفة أ في المؤسسة اإلجراءاتكانت  إذايقلق  كالهما –

 لمؤسسة ؛با نظم الرقابة الداخليةبكالهما يرتبط ارتباطا وثيقا  –

 ؛معينة المعايير المهنية على ويعتمد )قواعد السلوك( المهني انضباط هما يستند إلىكال –

 ؛ نإلى التعاون االيجابي بين الوظيفتي هما يسعىكال –

 .عن أنشطته رسمية مراجعة بإصدار تقارير كالهما يقوم  –

 :ثالثا: أوجه التعاون

يعاون   منهما يعمل لوحده، فقد يعمل أوال يعني أن كال ،بين المراجع الداخلي والخارجي ختالفواالإن التشابه 

تكاليف، تغطية كافة أنشطة المؤسسة وكذا  لوهذا من شأنه تجنب ازدواج وتكرار العمل، تقلياآلخر،حدهما أ

 2تبادل المنافع المصالح لكل منهما. ومن أوجه التعاون والتنسيق بينهما ما يلي:

 في   نةالعي أسلوب واستعمال الداخلية الرقابة أنظمة متانة درجة الخارجي على المراجع اعتماد يزيد

 ؛ الداخلية للمراجعة سليم نظام وجود حالة أن

 االعتماد على المراجع الداخلي في : يمكن للمراجع الخارجي  

 ؛ ةالمؤسس عمليات وإجراءات في شاملة خبرة من له لما الداخلي المراجع إيضاحات –

 الداخلي؛ أعدها المراجع التي  والتحليالت القوائم و الكشوف بعضاعتماد على  –

 جعالمرا يتمكن ال التي عمليات الفروع لفحص بالنسبة الداخلية المراجعة قسم أعمال اعتماد على –

 زياراتها. من الخارجي

 3هذا واإلضافة إلى أوجه التعاون األخرى المتمثلة في:

ني يمكن للمراجع الداخلي االستعانة ببعض أعمال المراجع الخارجي خاصة وان هذا األخير شخص مه –

 ؛ خبر ة واسعةذو  كفؤ و

 تااإلزعاج الذي تسببه عملية المراجعة من جراء الزيارووضع خطط مشتركة وذلك لتفادي اإلحراج  –

 المتكررة لنفس األقسام؛

 تبادل البرامج و أوراق العمل فيما بينهما؛ –

 الداخليين والعكس صحيح؛ نتحويل تقارير المراجعة الخارجية للمراجعي –

 رفين.مرتين في السنة أو عند كل تدخل وذلك لمقارنة تقييمات كال الطعقد اجتماعات دورية مرة أو  –

                                         
1 / Pickett. Spencer. K .H: The essential handbook of internal auditing, John Wiley & Sons Ltd, England, 2005, p13. 

فاءة و فاعلية االستثمارات المالية) دارسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين حسام سعيد أبو وطفة: دور المراجعة الداخلية في تحسين ك / 2

 .33، ص 2009فلسطين،، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية، غزة ، (غير منشورة) رماجستيلألوراق المالية (، رسالة 
أداء المؤسسة ) دارسة حالة المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة(، رسالة كاروس أحمد: تصميم إدارة المراجعة الداخلية كأداة لتحسن فعالية  / 3

 . 88-87، ص ص 2011-2010الجزائر ،   ، 3وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر  ة، كلية العلوم االقتصادي(غير منشورة) رماجستي



 لمراجعة الداخليةا                                                                         :الفصل األول

54 

 

 الفرع الثالث: الفرق بين المراجعة الداخلية ومراقبة التسيير:

التسيير أدى إلى تقاطع في من وظيفة المراجعة الداخلية ومراقبة  لتطور الحاصل في نفس الفترة  لكلإن ا

وإلزالة  ،كبرب المحاسبي وانتقال ليشمل وظائف أبدأ من الجان هما، فكالبعض األمور وبالتالي الخلط بينهما

رد تعرفا  لمراقبة نذلك، والتكامل بينهما، لكن قبل التطرق إلى  والتشابه فسنتطرق ألوجه االختال .اللبس

 مهااالحصول على الموارد واستخد التي من خاللها يضمن المسيرون، حيث تعرف على أنها " عملية التسيير

 .1أهداف المؤسسة "وذلك لتحقيق ( الوسائل المستخدمةنسبة إلى األهداف( و بكفاءة ) نسبة إلى بفعالية )

و يير على النحبين المراجعة الداخلية ومراقبة التس والتكامل والتشابه فمن أوجه االختال سنرد كل ،ما يليو في

 : التالي

 :فأوجه االختال :أوال

 :يمكن توضيحه من خالل الجدول التالي ،تينبين الوظيف فإن االختال

 أوجه اإلختالف بين المراجعة الداخلية ومراقبة التسيير (10-1) :ول رقمالجد

 مراقبة التسيير المراجعة الداخلية

 الذهاب،أين نريد االنتقال؟ نريد أين تطرح األسئلة: ؟يعمل الموجود،كيف يمكنا أن نحسن كيفتطرح األسئلة:

 مستمرة وكلية. (cinéma)عبارة عن شاشة كبيرة  .ةوتفصيلي دورية(photo) عبارة عن صورة 

 .(تقرر ال لكن) الصريحة افتراضات إلى استنادا   األهداف تحضير األهداف. لتحقيق التنظيمية الوسائل اكتشاف

 أنما يمكن  إليجاد -الواقع فقط  – الماضيفي  التحقيق

 الماضي. تغيير دتري ،المستقبل في أفضلطبق بطريقة ي

 

لماذا ال يوجد  لللسيطرة على المستقبل بواسطة وضع خطة، تحل

بأن الواقع به خطأ وأن  دق(، تعتقارتماثل في الحاضر )هناك فو

 الخطة هي الصحيحة.

 المراجعة الداخلية تلعب دور الُمصلح)ميكانيكي( كل مجال

 على حدى .

 الت.االمجمراقبة التسيير تلعب دور المكتشف لمجموعة من 

 دور وظيفي بحت:

ر يال يوجد لها أي تدخل مباشر في اإلدارة أو تسي –

 ؛الخدمات

 ؛وأسبابها وحلولها ناهجاتوتمدنا بالمشاكل التي  –

الرقابة على تطبيق التوجيهات، وموثوقية المعلومات  –

 ومدى مالئمة أساليب، العمليات، وشروط الحصول

 على نتائج.

 دور تشغيلي:

 ؛اإلدارية تنظم المعلوماتصميم وتنفيذ  –

 ؛القيادة تتصميم وتنفيذ لوحا –

 ؛تخطط و تتابع العمليات و نتائجها –

 تمدنا بمؤشرات عامة. –

 

 :التدخلمجال 

 المراجعة الداخلية: شمولية مفهوم

جميع الهياكل، جميع الوظائف بال  جميع النظم، –

 ؛استثناء

 ؛ ةتدخالت مختلف –

 مراجعةالفعالية، مراجعة، ةاإلداريالمراجعة  –

  ...ةاالستراتجي

 كما تقوم بمراجعة وظيفة مراقبة التسيير. –

 :التدخلمجال 

 ؛مشاكل التكاليف والربحية تركز على –

 اإلستراتيجية؛التوجه للخيارات  –

 ؛المساعدة في مجال التخطيط –

 كما تقوم بتحليل ميزانية خلية أو قسم المراجعة الداخلية. –

 دورية التدخالت:

 الغالب بعدية.تقريبا دائما وفي  –

 دورية التدخالت:

 كثيرة جدا و قبلية. –

                                         
1 / Alazard Claude et Sépari Sabine : Control de gestion (manuel et applications), 2eme  édition, Dunod, Paris, France, 

2010, p9. 
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 عمل دائم . – وفي الوقت المناسب. ةتدخالت متقطع –

 المنهجية:

 المراجعة الداخلية تبحث عن المعلومات بشكل مستقل.

 المنهجية:

 مراقبة التسيير تتلقى المعلومات وتطلب التفسير.

 الوسائل:

 ؛، دفاتر الشروطتدليل اإلجراءا –

 ؛الجهة الخاضعة للمراجعة علىمعطيات  –

 ؛مقابالت –

 ؛المخططات االنسيابية –

 ؛الرأي تاستطالعا –

 برمجيات المراجعة...الخ. –

 الوسائل:

 الميزانيات، معطيات محاسبية. –

 تطبيق لواحات القيادة –

Source : 

- Pieme Schick : Mémento d’audit interne, Dunod, Paris, France,  2007, pp59-60. 

- Khayarallah Belaid : L’audit interne et l'approche de la dynamique de groupes, Centre De 

Publication Universitaire, Tunis, 2005, pp192-193. 

 ثانيا: أوجه التشابه والتكامل:

  1 :أن الوظيفتين تشتركان أو يتشابهان فيما يلي رغم االختالف السابق الذكر، إال:أوجه التشابه .1

 مجال تدخل كل وظيفة يمس جميع أنشطة المؤسسة؛ –

 ؛ةكال منهما يرتبط مباشر باإلدارة العليا للمؤسس –

 لتيا تقتراحااالالتوصيات وان مويقد ،بعض المسائل نظر اإلدارة العليا إلىتجلب  نوظيفتيكال ال –

 تساعدها على اتخاذ القرارات من داخلها.

ليس ألي منهما أي سلطة أو أي مسؤولية مباشر في كالهما وظيفة رقابية ضرورية للمؤسسة، و  –

 2.األنشطة التي يراقبانها

 3بينهما ويتمثل هذا التكامل في:فيما التكامل  ماعليه حتم إن وجود الوظيفتين في المؤسسة:أوجه التكامل .2

كون أكثر التسيير، حيث أن مراقبة التسيير ت مراقبةي في جميع تدخالته يقدم مساهمة لمراجع الداخلال –

ليه من معلومات أُعدت وانتقلت عن طريق نظام رقابة داخلية موثوق به ومصادق ع ىفعالية عندما تتلق

 طرف المراجع الداخلي، فالمراجعة الداخلية ستقدم هذا الضمان في نوعية المعلومات؛ 

طرح المراجع الداخلي يف،  رف المراجع الداخليمراقبة التسيير  وكغيرها من الوظائف تراجع من ط –

ات التي أسئلة مثل هل مؤشرات التسيير التنبؤية التي يستعملها مراقب التسيير كافية؟ و هل المعلوم

 تسيير ضبطكان لدى للمراقب ال ا المراجع الداخلي ليحكم على ما إذايتلقاه شاملة، أسئلة كثيرة يطرحه

 جيد على نشاطه؛

مراقب نبغي أن تعطي للهذا التقييم الدوري فإن تقارير المراجعة الداخلية يمكن و ي باإلضافة إلى –

تمكنه من الحكم على حسن سير العمليات بما يتسق مع اإلجراءات تسيير معلومات ذات صلة ال

 ؛ المنصوص عليها

                                         
 .6، مرجع سابق، ص زين يونس  / 1
 .26، ص2004الجزائر، ناصر دادي عدون : مراقبة التسيير في المؤسسة االقتصادية )حالة البنوك( ، دار المحمدية العامة ،  / 2

3 / Renard Jacques : Théorie et pratique de l'audit interne, Cinquième édition, 2004, Éditions d’Organisation, Paris, 

France, p86. 
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يمكن على نحو مماثل، والعكس بالعكس فالمراجعة الداخلية ستجد عند مراقبة التسيير معلومات  –

بغي التي ينو بمثابة ومضات من المحتمل أنها ستجلب انتباه المراجعين نحو نقاط الضعف  اعتبارها

 .الالحقة في مهمات المراجعة رأخذها بعين االعتبا

 للمراجعة الداخلية: يمعايير والسلوك األخالقالالمطلب الثالث: 

حيث ين،الداخلي المراجعين معهدمن  ةالصادرر يياالداخليين مجموعة من المبادئ والمع المراجعينيحكم عمل 

 يمثالن الدستور دليل العمل لهم، وفيما يلي هذان العنصران:

 :هداف معايير المراجعة الداخليةالفرع األول: تعريف وأهمية وأ

نة المهمارسي تعتبر المعايير الركيزة األساسية ألي مهنة، وقد ظهرت الحاجة إلى معايير لتقليل التفاوت بين م

ر ونشرها وضع هذه المعاييلدولية مختصة أدائهم لمهمة المراجعة. فشكلت هيئات محلية و وتوجيه و الحكم على

ف الداخلية سوف نتعرض إلى تعري معايير المراجعةلوتغييرها كل ما اقتضت الحاجة. ولكن قبل التعرض 

 :كما يلي ،وذلك معايير المراجعة الداخلية وأهميتها وأهدافها

 ال: تعريف معايير المراجعة الداخلية:أو

جعة ثم تعريف معايير المرا معايير المراجعة بصفة عامة،نعرف قبل تعريف معايير المراجعة الداخلية، 

 .الداخلية

 يالحظو ،وزن الشيء أو طوله أو درجة حدوثهاس على ضوئه يقنموذج يوضع ل المعيار حيوض ،وبصفة عامة

 التطابق عن كناية الشيء وزنت أو عايرت بمعنى الفهم هذا من أخذ أنه شك ال المراجعي و المحاسبي المعيار أن

  .1التطبيق في التماثل أو

أما معايير المراجعة فهي" مقاييس نوعية لتقييم كفاءة المراجع وأعضاء فريق عمله ونوعية العمل الذي يقومون 

يتعين على كل مراجع االلتزام بها خالل مباشرته به من خالل مجموعة السياسات والطرق الموحدة، والتي 

 .2"تلعملية المراجعة الحسابا

 وقياس تقييم في عليها االعتماد يتم التي " المقاييس والقواعد بأنها تعرف، فالمراجعة الداخلية معاييرل وبالنسبة

 وذلك يكون، أن يجب كما يةالمراجعة الداخل ممارسة نموذج المعايير تمثل حيث قسم المراجعة الداخلية، عمليات

 .3الداخليين " المراجعين معهد قبل من إليه واعتماده التوصل تم لما وفقا  

فالمعايير هي النموذج أو النمط الذي . إجراءات المراجعة  و معاييرعدم الخلط بين ال اإلشارة إلى وهنا تجدر

يمكن أن  و تتغير،وتتميز بالثبات النسبي فهي نادرا ما  المراجع،يستخدم للحكم على جودة العمل الذي يقوم به 

كما أنها ال تخضع للحكم الشخصي ،  4بذلكيحدث هذا فقط بإصدار معايير رسمية جديدة من الجهات المختصة 

 . للمراجع وهو ملزم بإتباعها حرفيا

                                         
مجلة كلية االقتصاد العلمية،  ،المصرفي االئتمان ألغراض الخارجي عالمراج تقرير ثقة تعزيز في المراجعة جودة معايير حسن الطيب عبد هللا : دور / 1

 .84ص، 2011كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية والسياسية والمحاسبية، جامعة إفريقيا العالمية ، خرطوم، السودان، العدد األول،
معايير العمل الميداني وآثاره على عهد علي زعيتر ، حسام عبد المحسن العبقري: اعتماد المراجع على تقديره الشخصي في تحقيق عدد من متطلبات  / 2

عبد  واإلدارة، جامعة الملك دالمالك عبد العزيز، االقتصاجامعة جودة األداء المهني من وجهة نظر ممارسي مهنة المراجعة في المملكة السعودية ، مجلة 

 .103ص  ،2011  ، 1العدد   ،25المملكة السعودية، مجلد الرياض،العزيز ،
 في األردنية اليمنية،المجلة التجارية البنوك في عليها المتعارف الداخلي التدقيق معايير تطبيق المغني:مدى عبد الفتاح عبد ، فضل العمري محمد أحمد / 3

 .346ص، 2006،ثالمجلد الثاني ، العدد الثال األردنية،األردن،الجامعة ، عمادة البحث العلمياألعمال، إدارة
 .34 ، ص1998، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، أصول المراجعةمحمد الفيومي، عوض لبيب،  / 4
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ن المراجع أو أحد شفوي أو كتابي يصدر م –ما إجراءات المراجعة فهي  "مسلك ايجابي فعلي أو قولي أ

 .1معاونيه في الوقت والمكان المالئمين بقصد الحصول على دليل أو على األقل تسهيل الحصول على دليل "

 متروكة ثبات في عملية المراجعة،وهيوسيلة للحصول على أدلة اإل هاأن اإلجراءات ويتضح من التعريف

ك قائمة ، فليس هناناسبا لتنفيذ عملية المراجعةا ومفيختار ما يراه ضروري ،لتقدير المراجع وحكمه الشخصي

معايير  فيهو الحال  محددة تبين إجراءات المراجعة التي يجب إتباعها في كل عملية مراجعة مثل ما

 هاآر م إجراءات المراجعة التياستخدأنه ،في تقريره المراجع ذكر أو إقرار، وما يؤكد ذلك هو المراجعة

ت اءاأو تجميع إجر صيخلوعادة ما يتم ت مناسبة وضرورية في الظروف المحيطة إلتمام عملية المراجعة.

 " برنامج المراجعة ". المراجعة في خطة مكتوبة تسمى

 المراجعة الداخلية وأهدافها: معايير ثانيا: أهمية

 2يلي: فيما الداخليةالمراجعة  معايير أهمية تكمن: المراجعة الداخلية معايير أهمية .1

 يلتزموا نأ منهم ينتظر التي األساسية تضع المبادئ ألنها الداخليين نياجعبالنسبة للمر ضرورية تعتبر –

 وجودهم؛ من الهدف يحققون بحيث لمهامهم عند ممارستهم بها

 سيمكن ،نالداخليو نالمراجعو بها يلتزم معايير مهنية وجود أن إذ ،لإلدارة بالنسبة ضرورية المعايير –

 لوظائفهم دائهمأ عند المراجعون الداخليون لها يقدمها التي والتقارير التأكيدات على من االعتماد اإلدارة

 المؤسسة؛ في

 ليطمئن الخارجي للمراجع بالنسبة يعتبر ضروريا   الداخليون نواجعبها المر يلتزم مهنية معايير وجود –

 الداخليين؛ نياجعالمر وكفاءة عمل متانة إلى

 للمهنيين الجدد. التدريبية المواد إعداد عند بالمعايير االسترشاد يتم –

 3:الداخلية لتحقيق ما يلي ةتهدف معايير المراجع:المراجعة الداخلية معايير أهداف .2

 تتتبع؛ أن يجبالتي  الداخليةالمراجعة  لممارسة األساسية تحديد المبادئ –

 ؛ذات القيمة المضافة الداخلية أنشطة المراجعة مجموعة واسعة من وتعزيز لتنفيذ ا  توفر إطار –

 المراجعة الداخلية؛ أداء لتقييم وضع معايير –

 .ةوالتشغيلي ةتحسين وتعزيز العمليات التنظيمي –

 :لمراجعة الداخليةالفرع الثاني: معايير ا

خاصة  يرمعايصدر ألوضع المعايير إلى المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين الذي  ىترجع المبادرة األول

تعارف الم المراجعة المعايير" م بنشر كتيباحيث ق،اسم معايير المراجعة اطلق عليهبالمراجعة الخارجية أ

 .عليها"

 نين القانونيما على المستوى الدولي فيتم إصدار معايير الدولية للمراجعة عن طريق اإلتحاد الدولي للمحاسبيأ

  .والتأكيد التابع لهمجلس الدولي للمراجعة المن خالل 

معهد المراجعين الداخليين المنظمات المهنية للمراجعة قام أما بالنسبة للمعايير المراجعة الداخلية، فعلى غرار 

و اعتمدت  1977لمراجعة الداخلية سنة ل ةمهنيصة به حيث تم دراسة وضع معايير كذلك بإصدار معايير خا

                                         
 .58، ص 2000، المكتبة العصرية ، المنصورة،مصر، 1محمود السيد الناغي : دراسات في المعايير الدولية للمراجعة )تحليل وإطار تطبيق(، ط / 1
 .364المغني، مرجع السابق، ص عبد احالفت عبد ، فضل العمري محمد أحمد / 2

3 / Baudet Jean-Jacques : L’évaluation de l’environnement de contrôle interne et des risques par les « professionnels du 

chiffre », Tax Audit & Accountancy Revue, Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, Bruxelles, 

Belgique, Juin 2006, p11. 
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حيث تضمنت خمسة أقسام  * )SPPIA( للمراجعة الداخليةمعايير األداء المهني بسميت  19781سنة 

 .2امعيار25و

 على تعديالت بإجراء  2001 في بيئة األعمال واألزمات المالية قام المعهد عام ةواستجابة للتطورات الجديد

 "الداخلية للمراجعة المهنية للممارسة الدولية المعايير" معليها اس للمراجعة الداخلية وأطلق المهني األداء معايير

 )ISPPIA(  (داء ير األيمعامعايير الصفات، حيث أعيد تنظيم المعايير وقسمت إلى ثالثة مجوعات هي

ولكنها لم تغير البناء العام  ،عيد نفس المعهد تغيرات عديدة حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلني( لذالتنفي معايير،

 .2001المصدرة سنة  رمعاييلل

، هو المسؤول عن إصدار -لجنة فنية بالمعهد -إلى أن مجلس الدولي للمراجعة الداخلية وتجدر اإلشارة

 . 3الداخلية للمراجعة المهنية للممارسة الدولية ومراجعة المعايير

 وفي ما يلي تفصيل للمعايير الحالية للمراجعة الداخلية:

مجموعة سمات و خصائص  هذه تتناول(:  1000معايير الصفات )سلسلة اآللفالمجموعة األولى:  .1

( معايير رئيسية 4المؤسسات و األفراد الذين يؤدون أنشطة المراجعة الداخلية، وهي  مكونة من أربعة)

 4كما يأتي :

ط مسؤوليات نشا يجب تحديد أهداف وصالحيات و :أهداف وصالحيات والمسؤوليات -1000معيار  –

اق ميثاخلية ومع تعريف المراجعة الد الداخلية بما يتماشىالمراجعة الداخلية رسميا  في ميثاق المراجعة 

 ة و المعايير. ويجب عرض هذا الميثاق على اإلدارة العليا والمجلس للموافقة عليه.ياألخالق

يجب على ويجب أن يكون نشاط المراجعة الداخلية مستقال،  االستقاللية والموضوعية: - 1100معيار  –

 الهم بموضوعية.المراجعين الداخليين أداء أعم

و مسؤول ظروف التي تهدد قدرة نشاط المراجعة الداخلية أالتحرر من الشروط و ال ةويقصد باالستقاللي –

 بمسؤوليات المراجعة الداخلية على نحو غير متحّيز. عالمراجعة على االضطال

عة المراجأما الموضوعية فهي نمط ذهني غير متحيّز بحيث يخول للمراجعين الداخليين أداء مهمات  –

دم عوتقتضي الموضوعية  الداخلية على نحو يجعلهم يعتقدون في سالمة نتائج وجودة أداء أعمالهم.

 .أن مسائل المراجعة ألراء اآلخرينتبعية أحكام المراجعين الداخليين بش

فرديا أو  )يجب على المراجعين الداخليين  إذ :المهارات و العناية المهنية الالزمة -1200معيار  –

بذل  ، كما يجب عليهملتأدية مهامهمأن يمتلكوا المعارف والمهارات والكفاءات الضرورية  (اعياجم

من  أي المراجع الداخلي يتحلي بمستوى معقولون عليه مستوى من العناية والمهارة المتوقع أن يك

ين التكوتهم وكفاءاتهم عن طريق اتحسين معارفهم ومهار عليهم  أيضا يجبكما  ،رالتبصر واالقتدا

 المهني المستمر.

                                         
1 / Collins, L et Valin, G : Audit et contrôle interne , 4eme Edition, Dalloz, Paris, France,  1992,p 81 
* SPPIA: Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. 
2 /Richard Cascarino and Sandy van Esch: Internal auditing( an integrated approach), 2nd Edition, Juta Academic, 

South Africa, 2007, p11. 
  هذه المعايير متاحة مجانا بعدة لغات على موقع الرسمي لمعهد المراجعة الداخلية. 

 ISPPI: International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. 
3 / Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD)( Central Bank Audit Practices): Sigma papers, 

No. 24, OECD Publishing, Paris, France  ,1998, p18.  
 .13-6معهد المراجعة الداخلية ، مرجع سابق ، ص ص / 4
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مان برنامج ض احتواء بإلزامية ويتعلق هذا المعيار برنامج ضمان وتحسين الجودة: -1300معيار –

رفع نتائج برنامج ضمان وتحسين و السواء، داخلية وخارجية على توتحسين الجودة على تقييما

  .الجودة إلى اإلدارة العليا والمجلس

مجموعة معايير تصف طبيعة ال هذه تتناول (:2000سلسلة اآللفين األداء)المجموعة الثانية: معايير  .2

سبعة معايير  من وهي مكونة المراجعة الداخلية وتحدد معايير الجودة لقياس أداء الخدمات المقدمة،

 1رئيسية كما يأتي:

لمراجعة يدير نشاط ا يجب على مسؤول المراجعة أن :لمراجعة الداخليةإدارة نشاط ا - 2000معيار  –

 على المخاطر خطة مبنيةتكون ال يجب أن ومن ثم ،ةجل ضمان انه يضيف قيمة للمؤسسمن أبفعالية 

 لىعمع الحصول على الموافقة على هذه الخطة وكذا الحصول  جل تحديد أولويات نشاط المراجعةمن أ

ه نشاط الكفيلة بتوجي تإلجراءاوا تعد السياساكما يجب أن ت ،خطةهذه نجاز ال مالئمة وكافية موارد

ية وذلك لضمان التغطية المالئمة وتقليص ازدواج تنسيق األعمالينبغي كما  .المراجعة الداخلية

 العليا بصفة دورية إلى اإلدارة رفع التقارير إلى اإلدارة العليا والمجلسوأخيرا يجب  المجهودات.

 . المراجعة الداخلية وفقا لخطة العملاط المجلس حول أهداف وصالحيات والمسؤوليات وأداء  نشو

قديم ت المراجعة الداخلية تقييم عملية الحوكمة وذ يجب على نشاط إ :طبيعة العمل - 2100معيار  –

همة في تقييم فعالية عملية إدارة المخاطر وكذا المسا، كما يجب كذلك التوصيات المناسبة لتحسينها

لية الداخلية أن يساعد المؤسسة على االحتفاظ بنظم فعيجب على نشاط المراجعة ، وأخيرا تحسينها

 التحسين المستمر فيها. زللرقابة من خالل تقييم فعاليتها وكفاءتها، وتعزي

 تخصيص مواردو ،مراجعةالمهمة أهداف ونطاق  تحديد فيجب :تخطيط للمهمة - 2200معيار رقم  –

  ة.ق برامج عمل لتحقيق أهداف المهمإعداد وتوثيوكذا المناسبة والكافية لتحقيق أهداف المهمة 

يم و تقي ن أن يقوموا بتحديد و تحليلالداخليي المراجعينإذ ينبغي على  تنفيذ مهمة: - 2300معيار –

لى مهمة عمالئم  فإشرايجب  اكم معلومات كافية لتحقيق أهداف المهمة التي يتولون القيام بها،توثيق و

 المراجعة.

والوقت  شكلاليجب على المراجعين الداخليين تبليغ نتائج المهمات ب تبليغ النتائج: - 2400معيار  –

 .المعنية فطراذلك إلى األوالمناسبين 

 نييتحبالداخلية أن يُعد ويضع ويقوم يجب على مسؤول المراجعة  :متابعة سير العمل - 2500معيار –

 .إلى اإلدارةنظام متابعة النتائج التي تم إبالغها 

دارة قد يجب على مسؤول المراجعة الداخلية إذا ما وجد أن اإل قبول المخاطر:بالغ إ - 2600معيار –

يه أن يناقش المسألة مع ل، فإن عسسةع للمخاطر غير مقبول بالنسبة للمؤقبلت بمستوى مرتف

 بذلك  . دارةاإلفيجب عليه إبالغ المجلس  وعند عدم الوصول إلى حلاإلدارة،

وهي تطبيق كل من معايير الصفات ومعايير (: nnnn.Xn)سلسلة معايير التنفيذ المجموعة الثالثة : .3

األداء في حاالت محددة، مثل: اختبارات االلتزام، التحقق من الغش واالحتيال، أو مشروع التقييم 

متصال  A، حيث يتم وضع معايير التنفيذ باألساس ألعمال التوكيد )ويشار إليها بحرف 2الذاتي للرقابة

متصال برقم المعيار مثل:  C( وألعمال االستشارة ) يشار إليها بحرف A1.1130برقم المعيار مثل: 

C2.2440.) حيث توجد مجموعة واحدة من معايير الصفات ومن معايير األداء، لكنه قد يكون هناك

                                         
 .24-14، ص ص  المراجعة الداخلية،مرجع سابقمعهد  / 1
 خلف الوردات : عن معايير التدقيق الداخلي الدولية ، مدونة انقرا، مقال متاح على الرابط  / 2

http://sqarra.wordpress.com/iia/)2011/11/21 تاريخ التصفح ( 

http://sqarra.wordpress.com/iia/
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مجموعة لكل نشاط رئيسي من أنشطة المراجعة الداخلية، ولقد وجدت متعددة من معايير التنفيذ، فئات

 .C وأنشطة االستشارة  A  نفيذ من أجل أنشطة التأكيدمعايير الت

 الفرع الثالث: دليل أخالقيات لمهنة المراجعة الداخلية:

حيث يتوقع المجتمع من المهني أن يعمل وفق مستوى  ،حد دعائم ممارسة أي مهنةإن السلوك األخالقي يعتبر أ

وك المهني، والمراجعة الداخلية سللأعلى من اآلخرين. وقد اهتمت المنظمات المهنية بضرورة وضع قواعد ل

ن إلى وضع يعمد معهد المراجعين الداخلي إذ ،وضع لها قواعد ومبادئ يجب االلتزام بها ،ن أي مهنةشأنها شأ

 أخرىمرة  ليعُدل 2002 هذا األخير الذي عُدل سنة1988الُمعدل بدليل سنة 1968سنة ألخالقيات لدليل 

ذا الدليل) ميثاق( األخالقي . حيث قام المعهد بوضع ه2000بناء العام لدليل عاماليؤثر على  لملكن ، 2009سنة

 1:على المفهوم الجديد للمراجعة الداخلية وأهدافها وقسمه إلى قسمين أساسين هما بناء

 ؛المبادئ الوثيقة الصلة بالمراجعة الداخلية وممارستها –

قواعد ي هقواعد السلوك المهني التي تحدد المعايير التي يتوقع من المراجعين الداخليين مراعاتها، و –

جيه التي تعد بمثابة عامل مساعد في تحويل المبادئ إلى تطبيقات عملية، كما أن المقصود بها تو

 عين الداخليين.السلوك األخالقي للمراج

 2وقد تضمن كل مبدأ مجموعة من القواعد السلوكية كما يلي:

ألساس اهذا يشكل إرساء دعائم الثقة، و استقامة المراجعين الداخليين من شأنهاستقامة:المبدأ األول: اإل .1

 الية:التلوكية لالعتماد على أرائهم و  أحكامهم، ويتطلب هذا المبدأ من المراجعين الداخليين القواعد الس

 ولية؛مسؤبالوا أعمالهم بنزاهة وحرص وشعور أن يؤد –

متوقعة أن يلتزموا بالقوانين المعمول بها ومراعاة اإلفصاح عما يتوفر لهم من معلومات في حدود ال –

 قوانين المعمول بها وأصول المهنة؛لوفقا لمنهم 

هنة مأو تصرفات تسيء إلى  أال يتعمدوا أن يكونوا طرفا في أي نشاط غير مشروع أو يقوموا بأفعال –

 المراجعة الداخلية أو إلى المؤسسة التي يعملون بها أو لصالحها؛

 الحها.ؤسسة التي يعملون بها أو لصأن يراعوا و يساهموا في تحقيق األهداف الشرعية و السليمة للم –

ي جمع الموضوعية فرفع درجات أعلى المراجعين الداخليين مراعاة يجب المبدأ الثاني: الموضوعية: .2

 وتقييم وإيصال المعلومات حول النشاط أو العمل الذي يكونون بصدد فحصه. يجب على المراجعين

رائهم آ في تكوين الصلة، وكذلك مراعاة أال يتأثروا الداخليين مراعاة تقييم متوازن لكل الظروف ذات

 لمبدأ هي:القواعد السلوكية لهذا اأو أحكامهم  بمصالحهم الشخصية أو بآراء أو تأثيرات  اآلخرين . و

عدم  يشمل ذلك . وفي تقييمهم المحايد –أو يتوقع  أن تسئ  -أال يشاركوا  في أي أنشطة أو عالقة  –

 صالحها؛المشاركة في األنشطة أو العالقات التي قد تتعارض مع مصالح المؤسسة التي يعملون بها أو ل

 إلى تقديرهم المهني ؛ -ض أن يسئأو يفتر -نه أن يسئأال يقبلوا أي شيء من شأ –

ا عدم اإلفصاح عنه لومة منهم والتي قد يكون من شأنأن يفصحوا عن كافة الحقائق المادية المع –

 تحريف أو تشويه جوهري تقاريرهم عن األنشطة التي يراجعونها.

                                         
 متوفر على الرابط: 1، ص 2009الداخلية : مبادئ أخالقيات المهنة، فلوريدا ، أمريكا ، معهد المراجعة  / 1

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Codes%20of%20Ethics.pdf تاريخ التصفح 

12/09/2014  
  .3-1، ص ص مرجع سابقال  / 2

 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Codes%20of%20Ethics.pdf
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يطلعون لقونها أوت التي يتعلى المراجعين الداخليين احترام قيمة وملكية المعلوماالمبدأ الثالث: السرية: .3

ا مذلك و،الحصول على إذن أو تفويض الالزم ، وعليكم وأال يفصحون عن تلك المعلومات  بدونعليها

ثل لمبدأ تتما، والقواعد السلوكية لهذا مهني باإلفصاح عن تلك المعلومات لم يكن هناك التزام قانوني أو

 في: 

 ها في سياق أداء واجباتهم ؛التبصر في استخدام وحماية المعلومات التي يحصلون علي –

مخالفة القوانين  نحو من شأنهعدم استخدام تلك المعلومات ألجل أي منفعة شخصية أو على أي  –

 اإلساءة إلى مشروعية وأخالقية المؤسسة التي يعملون بها أو لصالحها.أو

مة برات الالزوالخن الداخليين أن يستخدموا المعرفة و المهارات على المراجعيالمبدأ الرابع: الكفاءة: .4

 في أداء خدمات المراجعة الداخلية، والقواعد السلوكية لهذا المبدأ تتمثل فيما يلي:

 أال يؤدوا سوى الخدمات التي تكون لديهم  المعرفة والمهارة والخبرة الالزمة لها ؛ –

 معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية؛لأن يؤدوا خدمات المراجعة الداخلية وفقا ل –

 أن يعملوا باستمرار على تحسين مهاراتهم  وفاعلية وجودة خدمات التي يؤدنها.   –

يل األخالقي دلالالمراجعة الداخلية مع معايير في األخير يمكن القول أن تعريف المراجعة الداخلية الجديد و و

 التي تستند إليها مهنة المراجعة الداخلية. ةتمثل األركان األساسي

 تقنيات المستعملة في المراجعة الداخلية:لاالمطلب الرابع: 

لمراجع قد تشبه تلك التي يستعملها ا واألدواتمن تقنيات  ةيستعمل المراجع الداخلي ألداء مهمته، مجموع

 متقدي، ولرأيهدلة من أجل تدعيم األع لجمالتي يستعملها  تهدف التقنيات حيثالخارجي، وقد تختلف عنها. 

 وذلك على النحو التالي:  التقنياتسنتناول هذه  ا المطلبهذفي  توصياته المناسبة، و

  :الفرع األول: اإلجراءات التحليلية

فها رق إلى أهداتقنيات المستعملة في المراجعة الداخلية، لذلك سنتطالتعتبر اإلجراءات التحليلية واحدة من أهم 

 : ، وذلك على النحو التاليوأنواعها

 :يليةأوال :أهداف اإلجراءات التحل

  ريف لها:اد بعض التعر  نُ  أهداف اإلجراءات التحليلية، قبل التطرق إلى

 يمكن تعريفها على أنها " تحليل لعالقة:حيث 

 رة.عناصر من بيانات مالية وغير مالية مأخوذة من نفس الفتبين أو بين عناصر من بيانات مالية  –

لفة لتحديد مدى مالية مختلفة أو مؤسسات مختبين معلومات مالية قابلة للمقارنة مأخوذة من فترات  –

 .1تذبذبها وبالتالي احتياجها إلجراءات مراجعة معينة" تباينها وتوقع مدى

على أنها " ( الموسوم" اإلجراءات التحليلية 520) موعرفتها المعايير الدولية في المعيار الدولي للمراجعة رق

.تشمل اإلجراءات البيانات غير الماليةالمقبولة بين كل من  القاتالع تحليل للمعلومات المالية من خالل اتتقييم"

سقة مع المعلومات ذات العالقة التحليلية أيضا  تحقيقا  يعد ضروريا  لتحديد التقلبات أو العالقات غير مت

 .2مختلفة عن القيم المتوقعة بمقدار كبير"الأو

                                         
 .239ص ، 2008  ،  5 ،ليبيا، العددأكتوبر، مصراتة7لة الساتل،جامعة عصام الدين السائح خرواط:إطار مقترح لتقييم عناصر خطر المراجعة،مج / 1
الدولية لرقابة الجودة والتدقيق ومراجعة وعمليات التأكيد األخرى و الخدمات ذات العالقة، اإلتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين:إصدارات المعايير  / 2

 .434، ص2010،" اإلجراءات التحليلية "، الجزء األول، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، األردن 520معيار التدقيق الدولي



 لمراجعة الداخليةا                                                                         :الفصل األول

62 

 

 1:أما عن أهداف اإلجراءات التحليلية، فتتمثل فيما يلي

 مزلمراجعة يستلإن التخطيط السليم ل :الصناعة التي تعمل فيهاو ؤسسةنشاط المالفهم األفضل لطبيعة  .1

ة عمل مقارنات لبيانات المؤسسة على مدى سنوات أو مقارنتها بمتوسط الصناعمن  طرف المراجع، 

 ها.تعمل فيفهم األفضل لطبيعة نشاط المؤسسة وصناعة التي المكن المراجع من تُ  التي تعمل فيها،

ن من اكتشاف الصعوب :االستمرارعلى ؤسسة تقدير قدرة الم .2 ات المالية إن اإلجراءات التحليلية تُمك 

 مثل احتساب نسبة مجموع والتي تحول دون استمرارها، التي قد تواجهها المؤسسة في المستقبل،

سبتين ومقارنة تلك الن وكذا نسبة األرباح الصافية إلى مجموع األصول، الديون إلى حقوق الملكية،

ن المراجع من اكت لمتوسط المؤسسات التي تعمل في نفس مجال الصناعة، ابمثيلتيهم شاف ما فذلك يُمك 

صعوبات في المستقبل من حيث عدم مقدرتها عن سداد تلك الديون في  هإذا كانت المؤسسة ستواج

 مواعيد استحقاقها.

ذا إلفة، لذلك ات التحليلية أقل االختبارات المراجعة تكتعتبر اإلجراء :تخفيض حجم اختبارات المراجعة .3

 ألخرى.افإن المراجع يمكنه تخفيض من حجم اختبارات  أسفر إتباع اإلجراءات التحليلية نتائج مقنعة،

رية بين في بعض األحيان قد تكون اختالفات جوه تُمِكن من تقديم توصيات مهمة إلدارة المؤسسة: .4

 اجعةر،التي تعمل في نفس مجال الصناعة لمؤسساتلنسب المماثلة لمتوسط اللمؤسسة واالنسب المالية 

يقدم  الحالة هففي هذ فيها، التي تعمل إتباع المؤسسة لسياسات ال تتفق مع طبيعة الصناعة الى فقط

 السياسات.  هإلدارة المؤسسة بإعادة النظر في هذلالمراجع توصيات 

 تناا بين البياإن وجود فروق جوهرية غير متوقعة، م :ممكنة في القوائم المالية تحريفاتاإلشارة إلى  .5

فات يها اختالاألخرى المستخدمة في المقارنة، عادة ما يطلق عل تالمحاسبية التي يتم مراجعتها و البيانا

غير  غير عادية، وتحدث هذه األخيرة، عندما يكون الفرق الناتج عن المقارنة كبير وفي نفس الوقت

لفرق كان اعدم وجود فرق أو أن  تظهرالمقارنة  أو أنأو كان هناك توقع بناتج كبير للمقارنة،  متوقع،

لك يجب لذ و صغير للغاية، وفي كلتا الحالتين، قد يرجع السبب إلى وجود أخطاء محاسبية أو مخالفات.

ها أن سبب ،قتنع بالدليلعلى المراجع في حالة وجود اختالفات غير عادية، أن يبحث عن سببها، وي

 يرجع إلى الظروف االقتصادية المحيطة بالمؤسسة، وليس نتيجة وجود خطأ أو مخالفات.

 التحليلية:جراءات ة لإلرئيسيالنواع ثانيا: األ

 2:وهي التحليلية،يوجد خمسة أنواع رئيسية من اإلجراءات 

 المراجعيقارن  لهذا اإلجراء فوفقا   :عمل فيهت لذياالصناعة أو القطاع مع المؤسسة  مقارنة بيانات .1

 .يهعمل فتالذي الصناعة أو القطاع  بيانات المؤسسة و البيانات للمؤسسات األخرى على مستوى بين

عطي تكما  وعموما ، فإن من مزايا هذه المقارنة أنها تمكن المراجع من فهم لطبيعة نشاط المؤسسة،

قد  المستخدمة في المقارنة تا أن البيانااب عليهيعمؤشرات بخصوص احتماالت الفشل المالي، لكن 

  تختلف عن بيانات المؤسسة، وهذا االختالف قد ينتج مثال  عن اختالف في تطبيق طرق محاسبية.

وفي هذا الصدد تتنوع  :السابقة لنفس المؤسسة اتمع بيانات الفتر المؤسسةمقارنة بيانات  .2

مع أو،لفترة واحدة نفس المؤسسة بيانات مع المؤسسةيانات مقارنة بيتم فيها  التحليلية التياإلجراءات 

 صيلاتف ة، مقارنالسابقة دة السنةرصأ السنة الحالية معدة رصأمقارنة )مثل  سابقةات فترمن  بيانات

                                         
 .61-14مة، مركز التعليم المفتوح ، جامعة بنها، مصر ، دون سنة نشر،ص ص: المراجعة المتقدسناء محمد بدران / 1
 .244-241مرجع سابق، ص ص عصام الدين السائح خرواط، / 2
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بنسب لسنة الحالية لالنسب المالية مقارنة  ،السنة السابقة صيلاتف نفسجمالي رصيد مع اإل الرصيد

  ....الخ(السابقةالسنوات 

 ميزانياتبإعداد  إن معظم المؤسسات تقوم المؤسسة:مع توقعات  المؤسسة مقارنة بيانات .3

 ختالفات بيناجد المراجع و إذاو فترة القادمة،لالميزانيات تمثل تقديرات المؤسسة ل ههذ نأما وب،تقديرية

 حالة اعتماده علىي وعلى المراجع ف،يشير إلى وجود بعض األخطاء فهذا قدالفعلي، التقديري و

ة ن طرف إدارمالفعلية  تضافة  إلى احتمال تغيير في البياناُمعدة بعناية، إتكون ميزانيات، مراعاة أن ال

  .ةالتقديري تالمؤسسة وبالتالي عدم إمكانية مقارنتها مع البيانا

ن أدير ما يجب الطريقة يقوم المراجع بتق هبناء  على هذ راجع:مع توقعات الم المؤسسة مقارنة بيانات .4

حساب بأرصدة حسابات أخرى من أو دراسة عالقته  تيكون علية رصيد حساب ما، عن طريق التنبؤا

 أو الميزانية، ومقارنته مع الرصيد الفعلي.  )قائمة الدخل( النتائج

بصدد  عأن المراج ضبافترا :بيانات غير مالية باستخداممع التوقعات  المؤسسةمقارنة بيانات  .5

ق مراجعة فندق ما، فانه و انطالقا من عدد غرف وسعرها، يمكنه تقدير إجمالي اإليرادات للفند

 .لفعلياتحديد مدى معقولية اإليراد  يومقارنتها مع اإليرادات الفعلية المسجلة بالدفاتر، وبالتال

 التقنيات األخرى: الفرع الثاني:

 المراجع الداخلي تقنيات أخرى، منها:يستعمل  ،إلضافة إلى اإلجراءات التحليليةاب

 ميمكن تعريف على أنها " االتصال الشخصي المنظم والتفاعل اللفظي المباشر بين القائ :المقابالت .1

 ا، الستغاللهتاستشارة أنواع معينة من المعلومات والبيانا فبالمقابلة مع فرد آخر أو أفراد آخرين، بهد

.وهي أيضا " ما هي 1التقويم" التوجيه والتشخيص والعالج والتخطيط والستعانة بها في لفي البحث، و

إال محادثة جادة موجهة نحو هدف محدد، ترتبط بجمع البيانات الخاصة ببحث معين، وتعتبر من أكثر 

إنتاجية وفعالية حيث تساعد في الحصول على المعلومات عن الحاالت واألوضاع  تأساليب جمع البيانا

 .2ن مسجلة في المستندات والوثائق" التي قد ال تكو

الحصول على  للمراجع بواسطتهاوالمقابلة حتى تكون فعالة يجب أن تكون بشكل منظم ومخطط، حتى يتمكن 

 3تزام بمراحل المقابلة والمتمثلة فيما يلي:لة في مهمته، ولذلك يجب على المراجع االدمعلومات مفي

 بق بموضوعمقابلة، حيث يتم )التعريف المسلساسية والمطلقة ل: وتعد هذه القاعدة األالتحضير للمقابلة –

خد موعد ، أة، التعريف بالمسؤول أو المصلحة التي تجري معه المقابلة، تحضير أسئلة المقابلةالمقابل

 (؛ةمسبق للمقابل

 فتعريال ا، وكذ: يبدأ المراجع الداخلي بتقديم نفسه ومحاولة التأقلم مع الشخص اآلخربدأ بإجراء المقابلة –

 موضوع المقابلة؛ب

طب فهم المخا : وهنا يقوم المراجع الداخلي بتقديم األسئلة، والتأكد منسئلة الخاصة بالمقابلةاألتقديم  –

 وقت لإلجابة، ومع التدوين الكتابي لهذه األخيرة؛ هلهذه األسئلة، وإعطائ

لمتحصل ا تالخالصة، هي محاولة التأكيد والمصادقة على المعلوما هوكتابة هذ :كتابة خالصة المقابلة –

بموضوع  عليها، وأنه ال توجد أي سوء فهم أو التباس، كما يطلب المراجع الوثائق والمستندات الخاصة

 المقابلة. 

                                         
 .315، ص 2012على أحمد خضر،الهسنياني المعماري : دراسات في علم اإلجرام، دار غيداء للنشر والتوزيع،عمان،األردن،/ 1
 .142، ص2014، دار النهضة العربية، بيروت لبنان،1حث الخاصة في علم النفس االجتماعي،ططربيه مأمون: تقنيات الب / 2
(، كلية صالح ربيعة:المراجعة الداخلية بين النظرية والتطبيق)دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة القرض الشعبي الجزائري(، مذكرة ماجستير) غير منشورة / 3

 . 149-146، ص ص 2004العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم المالية، جامعة الجزائر،
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من وسائل جمع   ةتعرف المالحظة على أنها " وسيلة أساسية وضروري :المالحظة المادية .2

وحواسه في جمع المعلومات عن ظاهرة ينوي دراستها، أو  هتلباحث معتمدا  على إدراكايقوم ا،تالبيانا

أو هي " عملية مشاهدة أو متابعة لسلوك ظواهر محددة، أو ألفراد  .1عن فرد موضع الدراسة "

محددين خالل فترة أو فترات زمنية معينة، وضمن ترتيبات بيئية تضمن الحياد والموضوعية لما يتم 

يمكن إسقاطها على ما  ه.  ومن هذين التعريفين للمالحظة، نالحظ أن2من بيانات أو معلومات"جمعه 

يقوم به المراجع من معاينات أو مشاهدات مادية بهدف جمع معلومات، التي ال يمكنه الحصول عليها 

في  دفالمراجع في بعض األحيان ال يكتفي بفحص ما هو موجوعن طريق المقابالت أو االستبيانات. 

لى المالحظة المادية، للتحقق من التطابق بين ما هو مدون في الوثائق بل يلجأ إ ،السجالت والوثائق

 3: وبين ما هو موجود فعال  في الواقع .ويتعلق األمر بـ

ية ملتهدف مالحظة اإلجراءات إلى تحديد المراحل التي تمر بها الع :المادية لإلجراءات مالحظةال –

 ما هو مدون في دليل اإلجراءات واحترام األفراد لها؛ بين لتطابقا من النشاط ما للتحققأو

ية في النقد ،التثبيتاتتهدف إلى التحقق من وجود األصول من مخزون،  :لموجوداتلالمالحظة المادية  –

 الصندوق،...الخ؛

لتي اتهدف إلى التحقق من الوثائق المحاسبية والمستندات المختلفة،  :المالحظة المادية للوثائق –

 مها، انتقالها؛اتستخدمها المؤسسة من حيث تصميمها، كيفية استخد

ى احترام مد دمعينة، لتحدييات لعمل وأأي مالحظة أداء األفراد لألنشطة  :المالحظة المادية للتصرفات –

 للتعليمات في مكان العمل.

 4مراجع من تحقيق النتائج المرجوة من المالحظة يجب مراعاة ما يلي:وحتى يتمكن ال

 وموضوع الذي يُراد مالحظته؛  اتحديد أهداف المالحظة بدقة ووضوح، وكذ 

 تتماراعداد الجيد للوسائل التي يتم استخدامها في تسجيل المالحظات مثل بطاقات المالحظات، اساإل ،

 ؛اوغيره

 بالمالحظة خاصة البصر والسمع؛ الحرص على سالمة حواس القائم 

 عدم الموضوعية؛ للتقلي دريب الكافي لمن سيقوم بالمالحظةالت 

 استخدام أكثر من مالحظة واحدة؛ 

 .التسجيل الفوري لموضوع المالحظة لتجنب عامل النسيان 

                                         
 .179، ص2009، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،عمان،األردن، 1هللا:أساسيات اإلرشاد النفس والتربوي بين النظرية والتطبيق، ط أبو زعيزع عبد / 1
 .186، ص2011للنشر والتوزيع،عمان،األردن،  أساليب البحث العلمي ) مدخل منهجي تطبيقي (، دار المناهجمحمود حسين،الزعبي الوادي: / 2
 .16، مرجع سابق، صزين يونس / 3
 .160، ص4200قواعد ومراحل البحث العلمي، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر،  مدحت أبو النصر: / 4
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 المطلب الخامس: األدوات المستعملة في المراجعة الداخلية:

ت العمليانطقية تساعده على فحص مختلف المراجع الداخلي بمثابة طرق م اتعتبر األدوات التي يستعمله

رة. ويمكن الضرو بحس ،تطبيق التقنيات السابقة الذكر دعناألدوات  هاألنشطة المراد مراجعتها، وتستعمل هذأو

 يلي: ات تقليدية وأخرى حديثة، وذلك كماتقسيم تلك األدوات إلى أدو

 ية:الفرع األول: األدوات التقليد

 ي:يلما في األدوات، ههذ لللمراجع الداخلي مجموعة من األدوات التقليدية يستعملها في مهامه، وتتمث

يعرف االستقصاء أو االستبيان على أنه" أداة لجمع المعلومات من : قوائم االستقصاء )االستبيان( .1

وضعها وفق إطار  مخالل استمارة تحتوي على مجموعة األسئلة التي تدور حول موضوع معين، يت

تنقسم قوائم وعلى العموم  . 1"فيها إجاباتهم بأنفسهم  نللمستهدفين بها يدونو معلمي محدد، وتقد

 :االتي يستعملها المراجع إلى نوعين أساسيين، هم االستقصاء

أسئلة يطرحها المراجع الداخلي خالل عن  هي عبارة:(Q.P.C*قوائم االستقصاء للتكوين المعلومات) -أ

ويتم إعداد  ،(محل المراجعة الهيئةالمؤسسة أو ) لمهمته، وذلك لفهم موضوع المهمة ة التمهيديةالمرحل

وتمكن هذه ،حسب المعلومات التي يود معرفتها وكذاحسب قدرات وتجربة كل مراجع، هذه األسئلة ب

قوائم  في إعدادمساعدته التحديد الواضح لنطاق مهمته، وتنظيم عمله، وكذا  القوائم المراجع الداخلي من

 .االستقصاء خاصة بالرقابة الداخلية

يتم إعدادها لتقييم نظام  أسئلةوهي عبارة عن :(Q.C.I**قوائم االستقصاء خاصة بالرقابة الداخلية) -ب

 لها في مرحلة تنفيذ مهمة المراجعة.االرقابة الداخلية للوحدة أو الوظيفة محل المراجعة، حيث يتم استعم

وظيفة بأنها متعددة، فيوجد أسئلة متعلقة  من األسئلة ذا النوعوالشيء المالحظ عن ه

 :المراجع صلخزينة،...الخ. ومن خالل اإلجابة هذه األسئلة، يستخل ىأخر نات،المخزوالمشتريات،

  ، ة حقق أهداف الرقابمناسبة وت و مطبقةهناك إجراءات أن نقاط القوة، وذلك يعني،نظريا

 ؛ا  التأكد من هذه النقاط ميداني على أن يتمالداخلية،

 رقابة أهداف الاإلجراءات المطبقة،وبالتالي  نقاط ضعف، وذلك يعني أنه يوجد خلال  أو نقص في

 .غير محققة الداخلية

 : 2لها بهدف عدم نسيان أي تفصيل، وهياوعموما، يوجد خمس أسئلة أساسية، يمكن استعم

الوظيفي،  الهيكل :هذا السؤال يمكن للمراجع استعمالولإلجابة عن  ،المنفذ المعني سؤال يسمح بتحديد :من ؟

  ؛بعد( وسنتطرق إليها فيما األدوات المستعملة، هي األخرى من وغيرها )التي تعتبر شبكة تحليل الوظائف،

 ؛..الخ(.المعنيين، صالمنفذة، األشخا طبيعة المهام ): سؤال يسمح بتحديد المهام، والعملياتماذا؟

 .؛العملية المكان حيث تجرى سؤال يسمح بتحديد أين؟:

 ؛(، التخطيطة، المدةللتحقيق العمليات ) البداية، النهاي يالوقت الضرور سؤال يسمح بتحديد متى؟:

 األسلوب العملي الخاص بالعمليات.بوصف  سؤال يسمح :كيف؟

 

                                         
 .48، ص2012،مكتبة القانون واالقتصاد،الرياض،المملكة العربية السعودية، 1الذنيبات محمد مطلق:كيف تكتب بحثا قانونيا؟ط / 1

 *Q.P.C  :Questionnaire de Prise de Connaissance. 

 **Q.C.I : Questionnaire du  ContrôLe Interne. 
2/ Collège des Inspecteurs Généraux des Ministères (CIGM): Projet de gouvernance locale au  Maroc (manuel d’audit 

interne pour les inspections générales des ministères), Maroc, 2007, p76. 
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لداخلية، والذي تعده : بخالف الهيكل التنظيمي الذي يشكل أحد عناصر الرقابة االهيكل الوظيفي .2

اإلدارة، فإن الهيكل الوظيفي يعده المراجع الداخلي، انطالقا من المعلومات الُمحصل عليها من 

فحص هذا الهيكل يتمكن  ات المراجع الداخلي، ومن خاللالمقابالت، وغيرها من تقني المالحظات،

 1:لمراجع من معرفة ما إذا كان هناكا

 وظيفة؛شخص واحد يقوم بأكثر من  -

  وظيفة واحدة يقوم بها عدة أشخاص؛ -

 عدم إسناد وظيفة معينة إلى شخص محدد؛ -

 شخص بدون وظيفة. -

المعلومات الُمحصل من انطالقا  شبكة تحليل الوظائف يمكن للمراجع إعداد :شبكة تحليل الوظائف .3

تحديد نقائص من أجل  عليها، وذلك لتحليل الوظائف أو اإلجراءات محل المراجعة إلى أعمال أولية،

 2الشبكة من: هوتتكون هذ .الوظائف ومعالجتهاالفصل بين 

 تسلسل؛أو إجراء بشكل مفصل وم ةاألعمال األولية المتعلقة بوظيف : يتم فيه تحديدلالعمود األو -

 لمراقبة؛ا التسجيل، التصريح، العمود الثاني: يُوضح فيه طبيعة المهمة سواء كانت تتعلق بالتنفيذ، -

 الثالث: وفيه األشخاص الذين لهم عالقة بمختلف المهام الوظيفية.العمود  -

: نظرا لكبر حجم المؤسسات وتعدد عملياتها فقد أصبح من غير االقتصادي فحص المعاينة اإلحصائية .4

التي تعتمد على  ،أرصدة الحسابات، ولهذا تم اللجوء إلى المراجعة االختبارية كل العمليات و

ار بين بديلين للوصول إلى ند اعتماد المراجع على المعاينة يمكنه االختيالعينات)المعاينة(، وع

ينة اإلحصائية التي تعتمد على قوانين االحتماالت، وثانيهما المعاينة غير اإلحصائية اأولهما المعالعينة،

ير لين فان المراجع يكون قد التزم بالمعاييوفي كلتا البد الحكم الشخصي للمراجع. ىوالتي تعتمد عل

إلى إتباع  عولكن في الكثير من األحيان يلجأ المراج لين.يالدولية للمراجعة التي خيرته بين هذين البد

 3المعاينة اإلحصائية ألنها تحقق المزايا التالية:

  ميع جتجعل  ي، التةمجموعة من القواعد اإلحصائيعلى تتصف نتائجها بالموضوعية، فالعينة تعتمد

العينة تكون موضوعية وغير  يمفردات المجتمع لها نفس فرصة الظهور في العينة، وبالتال

 متحيزة، ومن ثم فالنتائج موضوعية؛

 دون الفحص الشامل لها، حيث  تتُمكن من الحصول على مؤشرات عن مجموعة كبيرة من البيانا

يعطي مؤشرات عن المجتمع  اوفحصهاعتمادا  على هذه الطريقة تكون موضوعية، و العينةأن 

 الذي سُحبت منه العينة؛ 

 من عينة يعة الحال علىببطفيها وعتمد حيث تُ  ،مها وفرا  في تكاليف المراجعةايحقق استخد 

فيرا  في ثم تو نالمراجعين من ناحية أخرى، وم دالختبارات، وبالتالي توفير للوقت من ناحية، وعدا

 التكلفة؛

 ول اأن المدخل اإلحصائي يوفر جد ثحجم العينة على أسس موضوعية، حييمكن تقدير المسبق ل

 ومعدالت رياضية لتحدد حجم العينة المالئم لكل اختبار؛

 ه مافي حالة استخد تيمكن تحديد خطر المعاينة )وهو احتمال أن يتوصل المراجع إلى استنتاجا

 صه لكل مفردات المجتمع (التي يتوصل إليها في حالة فح تستنتاجااالللمعاينة، تختلف عن 

 بدقة من خالل تعديل حجم العينة. عليه ةموضوعية وكنسبة مئوية والسيطر ةبصور

                                         
1/ Micheline Friédérich,  et al ,  Op.Cit, p 505.  

 .14زين يونس،مرجع سابق، ص  / 2
  .209-208فتحي رزق السوافيري ،وأخرون ، مرجع سابق، ص ص/ 3
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 فيدات تصوير كيفية تدفق المستن  -كما سبق وذكرنا -: ويمكن من خالل خرائط التدفقخرائط التدفق .5

ختصة اإلدارات واألقسام الم  نن تدفق وسير تلك المستندات بييعمليات معينة في المؤسسة، مع تبي

 ي تعد في كلرسل إليها(، والمستندات الت)المصدر الذي أعد المستند والجهة التي يُ ات العمليتلك  أداءب

ي تمامها )أ، والدفاتر التي تثبت بها، واإلجراءات التي تتبع لمعالجتها وإمن خطوات عملية معينة خطوة

 . العمليات التشغيلية التي تتم عليها(

في كل مرة يصادفه  وهي ورقة عمل يملؤها المراجع، :(F.R.A.P)قة إظهار وتحليل المشكلور .6

 ةالوسيل هيستعمل هذ عوجود صعوبة معينة،...الخ، فالمراج مشكلة ما، خطأ، وجود نقائص، ههواجتأو

تحديد طبيعة الخطر بالوحدة  والورقة بتلخيص طبيعة المشكل،  ه. وتسمح هذ1بغرض توجيه أفكاره

. وبالتالي تحتوي هذه 2تحدد األسباب ثم النتائج، واقتراح التوصيات بشكل مختصر امحل المراجعة، كم

 الورقة على األجزاء أو األقسام التالية: 

 تجلب االنتباه و يسهل فهمهابحيث بحذر،  و مختصربشكل  يجب وضع المشكلة:المشكلة 

 المراجع أو الجهة محل المراجعة.  االهتمام سواء من طرفأو

 ن لكل مشكلأ، والقاعدة : وتمثل ما الحظه المراجع من األخطاء الواقعة(وقائع ،المعاينة )الحقائق 

بيعة مع إمكانية وجود عدة حقائق أو أحداث، شريطة أن تكون مرتبطة من نفس الط معاينة واحدة،

 واألسباب وتؤدي إلى نفس النتائج.

 وفي هذا اإلطار يمكن  يبحث المراجع عن األسباب التي أدت إلى ظهور المشكل،وهنا  ب:اسباأل

الذي يساعد في معرفة أسباب المحتملة للمشكل  األثر(-) السبب مراجع أن يستعمل مخططلل

(، وهي:المادة Les 5Mالمطروح، فيُقسم هذا المخطط تلك األسباب إلى خمس عائالت) 

(Matiére،الخ(، اليد العاملة) القطع ونات،المك ( مثل)جودة المواد...،Main-d’œuvre )

،...الخ(، دمثل )اآلالت، الصيانة، العد (Matérielمثل)األهلية،الخبرة،التكوين...الخ (، العتاد)

)المعارف ل( ويتعلق األمر باإلجراءات أو الطرق العملية المستعملة مثMéthodeالطرق )

المادي مثل )الضوء،  ي( ويقصد به المحيط الفيزيائMilieu) طالوس ،التطبيقية،التنظيم،...الخ(

 .3الضوضاء، الغبار،...الخ(

 :جائوهي عبارة عن العواقب الناتجة عن المشكلة، والتي قد تكون، نتائج مالية، نت النتائج 

 .تقنية...الخ

 للظواهر غير مرغوبة هذا الجزء في تسوية األوضاع وإلغاء األسبابيساهم  :التوصيات. 

 4هما: نللمراجع الوصول إلى هذه التوصيات عن طريق اإلجابة عن سؤالي نويمك

o كل غير مرغوبة فيها؟اما يجب فعله لتجنب تكرار المش 

o ؟، إضافتهااما هي العناصر الرقابة الداخلية التي يجب تحسينها، تغييره 

 5و تحقق هذه الورقة األهداف التالية:

 ) بدون انحراف(؛  أخطاء( وسريعه تفكير المراجع بشكل آمن)بدون يتوج –

 اإلقناع(؛ بقسوة) بشكل لطيف، أسلو بدون قوة و االتصال مع الجهة محل المراجعة، –

                                         
 F.R.A.P  :La Feuille De Révélation Et D’analyse De Problème. 
1/  Renard Jacques , Septième édition, Op.Cit, p286. 
2 / Khelassi Reda: L’audit interne (audit opérationnel) ,2ème édition, Editions Houma, Alger, Algérie, 2007, p38. 

 .143ص ،2010األردن،عمان،، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،1كورتل فريد،كحلية آمال: الجودة وأنظمة اإليزو،ط / 3
4 / Renard Jacques, Septième édition, Op.Cit, p277. 
5 / Pieme Schick, Op.Cit, p111. 
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 (؛بمرجع ومصادق عليها ق إظهار وتحليل المشكلاورطريق أ نالمهمة )جزء بجزء ع توجيهقيادة أو  –

ابة إعادة كت شكلها المالئم يقود إلى بناء التقرير النهائي ) بدون نسهولة التحضير السريع للتقرير، أل –

 بعض األمور، بشكل مختصر، سهولة القراءة(.

 وفي األخير، يمكن توضيح هذه الورقة بالشكل التالي :

 ورقة إظهار وتحليل المشكل (5-1) الشكل رقم:

                                                                  رقم:  FRAP                   مرجع ورقة العمل :                    

 المشكل

 المعاينة

 السبب

 النتائج

 التوصيات

 أُعدت من طرف

 التاريخ

 مصادق عليه من طرف

 التاريخ

  Source: Souei Abderrazek: La conduite d’une mission d’audit interne, International Management & Auditing 

Company (Audit & Conseil), La Soukra, Tunisie, p10,  disponible sur  

http://www.imacaudit.com/docs/Documentation%20audit/conduite-mission-audit.pdf  (Consulté  le  

10/2/11/2014). 

 :الفرع الثاني: األدوات الحديثة

اشى والوقت حديثة يستعملها المراجع الداخلي تتم تالتي سبق ذكرها، هناك أدوا إضافة إلى األدوات التقليدية

 الراهن ومن هذه الوسائل ما يلي:

ل نظام لقد نتج عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في تشغي أساليب المراجعة باستخدام الحاسوب: .1

تكنولوجيا  المؤسسة، ثالث مداخل للمراجعة في ظل على مستوى المعلومات المحاسبية

ستخدام المراجعة با ، وأكثرها عمقا  وتطورا  هيالمراجعة حول الحاسوبأبسطها أو أقدمها المعلومات،

 .المراجعة من خالل الحاسوب، ويوجد بين هذين المدخلين، مدخل الحاسوب

ت أن المراجع يعمل خارج الحاسوب، أي يقوم بعملية المراجعة للمدخال ،المراجعة حول الحاسوبونعني ب

ل المراجعة من خالمن عمليات تشغيل. أما عن  الحاسوبن النظر إلى ما يجري داخل والمخرجات فقط، دو

دخالت فيقصد بها أن الحاسوب وبرامجه سوف ينظر إليها كهدف للمراجعة باإلضافة إلى مراجعة الم الحاسوب

 والمخرجات.

( CAATs *)الحاسوبأساليب المراجعة باستخدام بأو ما يُعرف  المراجعة باستخدام الحاسوبوأخيرا  وعن 

يمكن تعريفها على أنها  يوهي أحدث المداخل، وهنا يستخدم الحاسوب وبرامجه كأداة من أدوات المراجعة والت

الماسح الضوئي(  ، شبكات الحاسوب، االنترنت، االنترانت، الطابعة،الحاسوب" استخدام تقنيات الحديثة من )

جعة، وكذلك بهدف مساعدة إدارة المؤسسة في فهم البيئة التي استخدامها كأداة للمرا في مجال المراجعة بهدف

تقنيات الحديثة وأثرها على تحقيق أهداف المؤسسة ال تلك وفرصتعمل بها المؤسسة من أجل تقييم مخاطر 

 . 1التخاذ القرارات في الوقت المناسب" ةوتوفير المعلومات الالزم

                                         
 *CAATs : Computer-Assisted Audit Techniques. 

بمعايير التدقيق الدولية الخاصة ببيئة أنظمة المعلومات للمحافظة على أمن  تكنولوجيا المعلومات : مدى تعامل مدققي أنظمةانبالحس سويلم أحمد هللا عطا / 1

، 20ة الجامعة، بغداد، العراق، العدد ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، كلية بغداد للعلوم االقتصاديوسرية المعلومات في بنوك التجارية األردنية

 .353-352، ص ص2009

http://www.imacaudit.com/docs/Documentation%20audit/conduite-mission-audit.pdf
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والمتمثلة فيما  ،التالية في مهامه االمراجع الداخلي من تحقيق المزاي أساليب المراجعة باستخدام الحاسوبوتمكن 

 1يلي:

ل اع في مجاحوسبة المهام اليدوية، كما أنه ال تخلو من المهام اليدوية مما يمكنهم من التفكير واإلبد –

 ؛المراجعة الداخلية والقدرة على حل مشاكله

 لهذا األخير الوصول إلى نتائج أحسن؛ يمكن اللمراجع، فبمساعدته ةزيادة القدرات التحليلي –

 لداخلية:زيادة كفاءة و فعالية المراجعة الداخلية، حيث يمكن استعمالها في مختلف مراحل المراجعة ا –

 ة، وكذا ففي مرحلة التخطيط، يستطيع المراجع الداخلي جمع وتحليل مختلف المعلومات األولية للمراجع

ولية وضع الخطط األ يلتي تحتاج إلى التركيز أكثر، وبالتالالمساعدة في انتقاء مناطق المراجعة ا

 بسرعة أكبر؛

 ال هذه من سرعة ودقة في االنجاز أعم ،من إمكانية الحاسوب ة، يمكن االستفادذأما في مرحلة التنفي

ر ق منها، وبرامج الختياالمطلوب التحق تالمرحلة، من استخدام برامج الحاسوب لقراءة البيانا

، ةياإلجراءات التحليل والمساعدة في اختبارات المراجعة)اختبارات األرصدة والعمليات،العينات،

 اختبارات الرقابة(؛

 تالبيانا أما في مرحلة التقرير، فان المراجع يستطيع استعمال برامح الرسومات البيانية والصور لجعل 

 قراءة والفهم، وكذلك إنتاج تقارير كاملة ودقيقة؛لسهلة ل

 تشارية. أو االس ةستخدامها في مختلف الخدمات التي يقدمها المراجع الداخلي سواء التأكيديإمكانية ا –

للرقابة على فكرة إشراك العاملين في المؤسسة)في  ييستند التقييم الذات :للرقابة يالتقييم الذات .2

ل تقديم ن فيه من خالي( في تقييم نظام الرقابة الداخلية وتحدد فرص التحسةالمستويات التشغيلي

لزيادة  ،مقترحاتهم في اللقاءات التي تتم في ظل وجود منسق) عادة يكون من إدارة المراجعة الداخلية(

. وعلى ذلك 2ةوأهداف االلتزام لوحداتهم التنظيمي ةفعالية وحداتهم في تحقيق األهداف المالية والتشغيلي

ن والموظفين للمشاركة يتسمح للمديرين الفرديعملية التي الللرقابة على أنه"  ييمكن تعريف التقييم الذات

رة المستقبلية( وتقديم تأكد من كفايتها )سواء الحالية أو في الفتلفي مراجعة الرقابة القائمة ل

واالتفاق عليها، ثم تنفيذ التحسينات) تغييرات أو إضافات أو إلغاء أو التخلص من الرقابات التوصيات،

تقييم نظام الرقابة الداخلية، يمكنه إشراك العاملين في هي راجع الداخلي فإذا كانت مهمة الم .3القائمة("

 أن ذلك بصفتهم األكثر قربا  أو احتكاكا  و دراية بالرقابة الفعالة وغير فعالة، لذلك يفترض هذا النظام

ص خلوتت .4ممخاطر العمليات الخاضعة لمسؤوليتهيم ياص هم المسؤولين تماما عن تقهؤالء األشخ

العملية، وتوصيل نتائجها إلى اإلدارة، كما  همنسق هذبصفته المراجع الداخلي في ظل هذا النظام  مهمة

وتقليص الوقت  تعتبر نتائج هذا التقييم كمدخالت لمهمته )التركيز على المناطق األكثر عرضة  لخطر(،

 والجهد المبذولين من طرفه.

 

                                         
 ص ،2009األردن،عمان،والتوزيع ، للنشر الراية دار ،1ط ،بيئة نظم المعلومات المحاسبية يف الداخلية الرقابة :التدقيق وانبالحس سويلم أحمد هللا عطا / 1

 .110-109ص
األمريكية) مدخل الحوكمة ولية دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة وفقا  ألحدث المعايير الد ،عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة /2

  .269، ص مرجع سابق، دارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات(وإ

3 /Young Brendon and Coleman Rodoney: Operational risk assessment, John Wiley& Sons, Inc, Chichester, United 

Kingdom, 2009, p80. 
ولية األمريكية ) مدخل الحوكمة متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة وفقا  ألحدث المعايير الددراسات  ،عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة / 4

  .270-269ص ص،مرجع سابق ، دارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات(وإ
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 1المزايا التالية:إضافة إلى ما سبق، يحقق التقييم الذاتي للرقابة 

 ؛لعمليةمن خالل مشاركتها في ا ةما يخص الرقابة والمخاطر في المؤسسي ؤكد على مسؤولية اإلدارة في –

ووضع  المشاركون، يلمسون التزام اإلدارة بالحد من المخاطر نألن الموظفي الرقابية، ةيعزز البيئ –

لمتعلقة للمخاطر واإلجراءات الرقابية امما يؤدي إلى تعزيز فهم الموظفين  إجراءات رقابية مناسبة،

 بالعمل، ويزيد من وعيهم بمسائل الرقابة؛

 مصدرها أو سببها؛  يساعد على الكشف المبكر للمخاطر، عن طريق تحديد –

 يشجع على التواصل المفتوح وعمل الفريق ، كما يشجع على التحسين المستمر؛ –

 ؛يُمكن الموظفين ويُحسن مستوى المحاسبة والمساءلة –

 يُْكسب المشاركين منظورا  أوسع نطاقا  حول أنشطة المؤسسة وعملياتها وأهدافها؛ –

 .ةفي المؤسس ةاألفقية والرأسي تيُحسن االتصاال –

يشهد تبني ": (COBIT) " أهداف الرقابة على المعلومات وتكنولوجيا المتعلقة بها  نموذج .3

رجع السبب في ذلك نظرا  للمزايا التي تكنولوجيا المعلومات من قبل المؤسسات نموا  متسارعا ، وي

تحققها، من تقليص الوقت والتكلفة، القدرة الهائلة على توفير المعلومات وتخزينها واسترجاعها، تسهيل 

 أدى إلى ولكن هذا التبني، ، المساعدة على تحقيق أهدافها...إلخ.نوالموردي ناالتصال مع الزبائ

أي وجود مجموعة من اإلجراءات و األساليب التي تهدف  ضرورة االهتمام بأمن وسالمة المعلومات،

وفي  تؤدي إلى فقد المعلومات أو عدم دقتها أو فقد سريتها. التي مخاطرالإلى تحقيق حماية النظام من 

ن وسالمة هذا اإلطار قامت هيئات دولية بإصدار مجموعة من القوانين والمعايير متعلقة بأم

" أهداف الرقابة على المعلومات وتكنولوجيا المتعلقة  نموذج أو إطار ،ومن هذه األخيرة المعلومات.

 Control Objectives for Infomation( وهو اختصار لـ )COBIT)  باسم بها" والذي يُعرف

and related Technology( والذي صدر عن مؤسسة مراجعة ورقابة نظم المعلومات )CAISA) 

ويتمثل الهدف األساسي من هذا النموذج أو اإلطار هو وضع معايير دولية لألساليب والوسائل في 

كما يزود  ،قبوال عاما   تكون قابلة للتطبيق العام ومقبولة ،تكنولوجيا المعلوماتمجال الرقابة على 

ذلك من و المؤتمت،المراجعين بمجموعة من المقاييس والمؤشرات إلبداء الرأي في موثوقية النظام 

 .الخاصة موثوقية النظام المؤتمتCOBIT خالل تقييم التزام المؤسسة بمعايير الـ

 

                                         
 باالعتماد على : / 1
 ،2014، األردن التوزيع، عمان،و ، مؤسسة الوراق للنشر 1، طIIAعن  ةدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادر:خلف عبد هللا الوردات -

 .375ص

- Du Plessis, liesel and Grobler Georgina Philippine: The process of control self-assessment and its use in risk 

management , Meditrai Accountancy Research Journal, university of  Pretoria, Pretoria, South Africa, vol .7,2009,p 65 
 ISACA: Information Systems Audit and Control Association. 
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 المبحث الرابع : مراحل انجاز مهمة المراجعة الداخلية:

، طبيعة تختلف مراحل انجاز مهمة المراجعة الداخلية من مؤسسة إلى أخرى، وذلك بحسب طبيعة النشاط

لمراجعة مراحل انجاز مهمة اتشتمل ، حجم وخبرة فريق المراجعة. ولكن بشكل عام ،مراجعتهاالعملية المراد 

 الداخلية على : 

 ؛ و التخطيط ضيرالتحمرحلة  –

 تنفيذ ؛المرحلة  –

 مرحلة التقرير؛ –

 مرحلة المتابعة والتقييم. –

 :المراجعة الداخلية لمهمة التخطيطضير و التحمرحلة : لالمطلب األو

 : للمهمة ضيرالتح: الفرع األول

 في ما يلي: لتحتوي على خطوات ضرورية، وتمث اإن عملية التحضير تسبق عملية التخطيط، ألنه

وتبدأ مهمة المراجعة باختيار النشاط الذي سيخضع تحديد الجهة الخاضعة للمراجعة: الخطوة األولى: .1

 : 1لعملية المراجعة الداخلية، حيث هناك ثالث طرق الختيار هذه الجهة وهي

ة عة السنويويتم اختيار النشاط أو الجهة الخاضعة للمراجعة استنادا إلى خطة المراج االختيار المنظم: –

 التي يتم وضعها في بداية السنة والموافق عليها من قبل اإلدارة العليا.

ع ن وضأت بشقد تحتاج اإلدارة العليا إلى الحصول على معلوما االختيار بناء  على طلب اإلدارة العليا: –

لى وشك رة أنها بحاجة إلى حكم أو رأي فيها، مثل مراجعة اتفاقية محددة عاأو مشكلة ما، وترى اإلد

 لدفع فاتورة ما. ا  حد العمالء تمهيدأحساب  مراجعةالتوقيع، أو 

 دوائر إلى مساعدةقد يحتاج بعض مدراء ال االختيار بناء  على طلب الجهة الخاضعة للمراجعة: –

 الداخلية لبعض األنشطة الخاضعة إلدارتهم.المراجعة 

 حسب لويةتحدد األو المراجعة الداخلية فإن للمراجعة الخاضعة الجهة اختيار في المطبقة الطريقة كانت وأيا

 المستجدات. ضوء على باستمرار المراجعة مهمات جدولة وإعادة النسبية األهمية

قد تقرر ة للمراجع:  فبعد تحديد الجهة الخاضعة بالمراجعة القائمة تحديد الجهة الخطوة الثانية: .2

 :أن الجهة التي تقوم بالمراجعة ستكون، لالمؤسسة حسب األحوا

ي هذه ف و بأداء مهمات المراجعة، ،قسم المراجعة الداخليةفي العادة يقوم  قسم المراجعة الداخلية: –

المراجعة سم قإلى  (شكل وثيقة مكتوبةعلى ) األمر بالمهمةبإرسال للمؤسسة  العليااإلدارة الحالة ستقوم 

ت الطالب لخدماوفي حالة أن  المراجعة،الداخلية من أجل إعالم المسؤولين باالنطالق في عملية 

ما يطلب  وألسباب ،على سبيل المثال ،نمعي قسمرئيس  ،للمؤسسةالعليا  المراجعة الداخلية غير اإلدارة

توقيع كو لو  العلياففي هذه الحالة يستحسن أن يكون هذا األمر موقع من طرف اإلدارة  قسمه، مراجعة

 .ثاني

 (مكتب مراجعة)إسناد مهمة إلى جهة خارجية  ،حيانقد تقرر المؤسسة في  بعض األ مورد خارجي : –

ب يتم االتصال بالمكات وفي هذه الحالة ،د النشاط أو بغية الحصول على نتائج أحسنقلتع ا  نظر

فتقوم هذه المكاتب بدراسة أولية عن  طلب منها إمكانية تقديم خدمة المراجعة الداخلية،يالمختصة، ل

الطالبة  مع المؤسسة  الشفهييتم االتفاق  ،قبول ال ةوفي حال وذلك حتى تقرر قبول المهمة، المؤسسة،
                                         

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1الدولية،ط التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي:خلف عبد هللا الوردات / 1

 .156-155، ص ص 2006
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التكليف كتب كتاب يعد هذا الم وعند االتفاق النهائي، على نوع ونطاق وتوقيت المهمة، للخدمة

ووسيلة لتجنب أي  الذي يؤكد ويوثق مهام الجهة المكلفة بالمراجعة الداخلية ،(رسالة التكليف)التعاقدأو

نوع )سوء فهم بين هذه الجهة والمؤسسة. وعلى العموم فان هذا الكتاب أو الرسالة يحتوي على 

 .(األتعاب وطريقة الدفع...الخ توقيته،نوعية التقرير الواجب إصدار و  المهمة، نطاق، التوقيت،

 :للمهمة التخطيط :الفرع الثاني

 بعد انتهاء المراجع من األعمال التحضيرية، يبدأ في عملية التخطيط والتي تتضمن ما يلي:

فان  وعموما مهمة المراجعة الداخلية، أهداففيجب توضيح  تحديد أهداف ونطاق: :الخطوة األولى .1

)حماية  جعة الداخلية ترتبط دائما بأهداف الرقابة الداخلية والتي تشتمل علىمراألهداف العامة للا

هداف األ ماأ كفاءة وفعالية العمليات(. احترام اإلجراءات والقوانين المطبقة، ،تدقة المعلوما األصول،

حقيق والتي تساهم في ت هافتتعلق بتحديد عناصر الرقابة الداخلية المراد اختبار المهمةالخاصة ب

حديد ت على لمتيشمة إلى مجال الذي يحدد إطار المهمة، إذ نطاق المه يشيرا وأخيراألهداف العامة.

 إلى ةضافبزيارتها، إ المراجع الداخلي األقسام والدوائر الخاضعة للمراجعة وكذا المناطق الذي سيقوم

 البعد الزمني لمهمته.

تعدد المعايير راجعة الداخلية في تتمثل الصعوبة في الم: مهمة المراجعةتحديد معايير  الخطوة الثانية: .2

معايير التقييم فيها  تكون المالية للقوائم التاريخية التيالمراجعة  فخالعلى تقييم، الالتي يتم بها 

 هيمكن المناسبة، وفي هذا الصدد التقييم معايير تحديدملزم ب المراجع الداخليإذ أن  .ةواضحة ومحدد

  1االعتماد على المصادر التحديد التالية:

الفترات ب: يمكن التوصل إلى مجموعة بسيطة من المعايير بناء  على النتائج الفعلية األداء التاريخي –

ورت إلى د تطالسابقة، وتتمثل الفكرة الخاصة باستخدام هذه المعايير في تحديد ما إذا كانت األمور ق

 المقارنة.عن طريق  األفضل أو إلى األسوأ

ماثلة المؤسسات الم داء عناألوفي هذه الطريقة تعد بيانات  المقارنة مع أداء المؤسسات المماثلة: –

 معايير من أجل المقارنة. المصدرا  لتطوير 

ر المعايي لىمعايير بناء  علمن المالئم أن يتم التوصل  نفي كثير من األحيان، يكو المعايير الهندسية: –

 نتاج.استخدام دراسات الوقت والحركة لتحديد معدالت مخرجات اإل مل المثال، يتسبي ىالهندسية، فعل

تم يقد  ا: قد يصعب التوصل إلى معايير موضوعية أو قد يكون ذلك مكلفا ، ولهذالمناقشة واالتفاق –

 االتفاق يتم هذا ثاللجوء أحيانا  إلى طريقة التوصل إلى معايير من خالل مناقشة واالتفاق عليها، حي

 الداخلي على معايير معينة.  عمراجال بين إدارة محل المراجعة، و

 المؤسسة يقوم المراجع في هذه الخطوة بجمع المعلومات حولالخطوة الثالثة: المسح األولي: .3

قة ابفال يمكن تخيل أن المراجع يقوم بمهمته دون معرفة س للمراجعة، ةوكذا عن الجهة الخاضعككل،

قها ، فروعها، طراالمؤسسة من )نشأتها، شكلها القانوني، منتجاتهعن كليهما. فيجمع معلومات عن 

للمراجعة من  ةالجهة الخاضع عن ،...الخ(، كما يجمع معلومات أيضاالمحاسبية والمالية

لية االمشاكل الح حجمها،الهيكل التنظيمي، تقسيم العمل، نظام المعلومات،طرق العمل واإلجراءات،)

 والمستقبلية،...الخ(.

 2ومنها:  ،ةويمكن للمراجع الحصول المعلومات السابقة من مصادر متعدد

                                         
 .613-611،ص ص2005أحمد السيد أحمد لطفي : المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال،الدار الجامعية،اإلسكندرية،مصر، / 1
 . 222مرجع سابق،ص  أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية و الدولية، ،حسين القاضي، حسين دحدوح / 2
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 الخبرة السابقة بالمؤسسة؛ –

 االطالع على تقارير وملفات المراجعة السابقة؛ –

ية المالية السنو راالطالع على الوثائق المعدة بواسطة المؤسسة ) محاضر االجتماعات، التقاري –

 التقديرية ، الهيكل التنظيمي،...الخ(؛ تللسنوات السابقة، الميزانيا

 االجتماع مع المسؤولين بالمؤسسة؛ –

 التشريعات واألنظمة التي تؤثر بشكل مهم في المؤسسة؛ –

 ميدانية لمناطق العمل الخاصة بالمؤسسة؛ تزيارا –

 االتصال بالمراجع الخارجي السابق،...الخ(. –

لمعلومات، من قوائم االستقصاء للتكوين ا ،يستعمل عدة وسائل في هذه الخطوة شارة إلى أن المراجعاإلوتجدر 

 خرائط التدفق،...الخ. ،اإلجراءات التحليلية

ساعد تالسابقة  اتإن المعلومات المتحصل عليها في الخطو تحديد مواقع الخطر: :لرابعةا ةالخطو .4

ت أهمية خطوة ذا هوتعتبر هذ لمتعلقة بالجهة الخاضعة للمراجعة،المراجع الداخلي في تحديد المخاطر ا

 جعةالمرامهمة ل مخصصةتساعده في توجيه وتوزيع الموارد ال، حيث مراجع الداخليلل بالغة بالنسبة

نشير  في هذا الصدد، أكثر من غيرها. مراجعةبحاجة لل تكونمناطق الخطر األكثر أهمية، والتي  على

  :تتمثل فيإلى أن المخاطر التي يهتم بها المراجع الداخلي 

 عدم دقة المعلومات المالية والتشغيلية ؛ –

 عدم حماية األصول؛ –

 الفشل في إتباع السياسات والخطط واإلجراءات والقوانين ؛ –

 االستخدام غير االقتصادي وغير الكفء للموارد؛ –

 موضوعة .الفشل في تحقيق األهداف ال –

إلى  لصبعد أداء المراجع الداخلي للخطوات السابقة، ي وضع برنامج المراجعة: الخطوة الخامسة: .5

زة فبرنامج المراجعة يعمل كهم ،عملية المراجعةلمراجعة إلتمام برنامج ا مرحلة تُمكنه من وضع

 مهمة.المتعلقة بالوالطريق إلى تحقيق األهداف  وصل بين مرحلة التخطيط  ومرحلة العمل الميداني،

 1وبرنامج المراجعة يعمل كمرشد لإلجابة على األسئلة التالية:

 ماذا يجب فعله؟ –

 كيف ومتى؟ –

 من سيقوم بالمهمة؟ –

 كم من الوقت المقدر النجاز المهمة؟ –

 2لفوائد التالية :ه لتحقيق فيبرنامج المراجعة همية أن مكتو 

ن أي األعمال الضرورية وعدم نسيا إتمام يضمنكما  ،يسهل توزيع العملوتنسيق إجراءات المراجعة،  –

  ؛شيء

 ؛كدليل على العمل المنفذ تسجيل العمل المنفذ أثناء عملية المراجعة مثل السجالت التي تعمل –

 ؛البرنامج يجعل المراجع في وضعية يعرف بها تقدم العمل المنجز من طرف مساعديه –

 ؛في أعمال المراجعة الالحقةنفس البرنامج   ،إضافة الى إمكانية استعمالالمنجزالعمل تنظيم  –

 ؛ودليل لموظفي المراجعة عن العمل المؤدى كمرشد يعمل برنامج  –

                                         
 .213، مرجع سابق، صداود يوسف صبح / 1

2 /Basu Samjb Kumar: Auditing (principles and techniques), 1st edition, Dorling Kindersley Pvt .Ltd, New Delhi, India, 

2006,pp 47-49. 
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 ،نة بين مختلف المراجعين المساعديعن طريق تقسيم أعمال المراجع ،تمكن من تقسيم المسؤوليايُ  –

 ؛مسؤول عن أعماله فيصبح كل مراجع

 ؛لمهماتهم يساعد برنامج الموظفين الجدد، فهو دليل –

 ؛الفحص النهائي للعمل قبل توزيع التقرير يسهل برنامج المراجعة –

 ؛دافع عن نفسه في حالة اتهامه باإلهماليستعمله في أن للمراجع يمكن  –

إن اختيار عدد ومستوى وخبرة ختيار فريق المراجعة والموارد األخرى: السادسة: ا الخطوة .6

يجب أن يعتمد على تقييم درجة تعقيد المهمة والوقت الالزم لتنفيذها، كما يجب أخذ  ،المراجعين الالزمة

مهارات ومعرفة وتدريب المراجعين باالعتبار عند اختيار الفريق لتنفيذ المهمة ومدى إمكانية االعتماد 

 . 1صصةعلى مصادر خارجية إذا تطلب تنفيذ المهمة درجة عالية من المعرفة والخبرة والمهارة المتخ

أخيرة  خطوةتبقى  بعد كل الخطوات السابقة، :على فريق المراجعة : توزيع العملالسابعة الخطوة .7

عن  حيث يتم تحديد مسؤولية كل عضو من الفريق والتي تتمثل في توزيع العمل على فريق المراجعة،

هالت مؤاالعتبار  بعين ذخمع األ أو األنشطة التي سيقوم بمراجعتها، العمليات والوظائف أو مناطق

حقيق فريق المراجعة وتوجيهها نحو توتهدف عملية التوزيع إلى استغالل موارد  ،المراجعين وخبرات

   الهدف من مهمة المراجعة الداخلية.

 تنفيذ مهمة المراجعة الداخلية:مرحلة : المطلب الثاني

حيث  ،اخليةالمراجعة الد ةتنفيذ مهمبعد انتهاء المراجع الداخلي من مرحلة التحضير والتخطيط، يبدأ بمرحلة 

اف عن طريق جمع أدلة اإلثبات بهدف تحقيق أهد يتم تطبيق برنامج المراجعة الموضوع على أرض الواقع،

الميداني  إلى عمله المكتبي النظري، هجع  في هذه المرحلة ينتقل من عملفان المراوبالتالي  مهمة المراجعة،

يرة على وتحتاج إلى قدرة كب وحدة محل المراجعة، وتعتبر هذه المرحلة أطول مراحل المراجعة،التطبيقي في 

  .قوة اإلبداع وفضول المراجع التحليل و

 :الفرع األول:المرحلة التمهيدية

 وتمر بخطوتين هما: هذه المرحلة تمهد للعمل الميداني،و 

عمل  على أفضل حصل فريق المراجعة المكلف بالمهمةي ىوحتاالجتماع االفتتاحي: :األولى الخطوة .1

 اجتماع لشكبهذا اللقاء للمراجعة على أن يكون ع يجب عقد لقاء مع الجهة التي ستخض ه،من طرف

 2يكون الهدف منه: رسمي،

 ن قلقة بشأن المراجعة.أعمالها التي تكو عمل إلى اإلدارة التي تتم مراجعةتقديم فريق ال –

 المراجع أعمالهم. صإقامة قنوات اتصال بين فريق المراجعة واألشخا –

توجد هناك  نه الألضمان  الذين يتم مراجعة أعمالهم، صعرض نطاق وأهداف المراجعة مع األشخا –

 ال خالف تحتاج إلى توضيح أكثر قبل البدء في المراجعة.جأمور مبهمة أو هي م

 في خطة المراجعة تبدو غير واضحة في نظر األشخاص المراجع أعمالهم. عرض وشرح أي أمور –

بعد االجتماع أول ما يقوم به المراجع الداخلي إن :قوائم استقصاء الرقابة الداخلية الخطوة الثانية : .2

  -ن جزء منه تم إعداده في المراحل السابقةرغم أ -استقصاء الرقابة الداخلية قوائم ، هو إعدادفتتاحياال

الرقابة الداخلية، وتقدم هذه القوائم إلى موظفي  ئم في أسئلة لما يجب أن تكون عليهوتتمثل هذه القوا

لإلجابة عليها، ثم ردها إلى المراجع، الذي يقوم بدوره بالتأكد من اإلجابات عن  المختصينالمؤسسة 

                                         
 .161هللا الوردات، التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية، مرجع سابق، صخلف عبد  / 1

2 / Mills David: Quality auditing, 1st, Springer Science & Business Media, Kingdom United, 1993, p155. 
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وتتوقف نجاح استعمال هذه طريق االختبار والمعاينة، وذلك للحكم على درجة متانة النظام المستعمل، 

 -يمثل الجانب الميداني للمهمة -القوائم  . وعليه فان اإلجابة على هذه1القوائم على كيفية صياغة األسئلة

 وذلك بجمع أدلة اإلثبات باستعمال كل الوسائل والتقنيات المتاحة.

 الفرع الثاني: مرحلة العمل الميداني:

ي إحدى نحصر ففي هذه المرحلة ي المراجع الداخلي عملن خطوات العمل الميداني نشير إلى أ قبل التطرق إلى

 المهام التالية:

 :ويهدف الفحص إلى التأكد من مدى صحة العمليات المحاسبية من حيث الدقة المحاسبية  الفحص

والسجالت  وكذا فحص الدفاتر نظام المعلومات المحاسبية،ها خالل وسالمة توجيه المستندية،و

وكما يتضمن الفحص أيضا التحقق من وجود  لتأكد من صحة ما تتضمنه من بيانات،لوالتقارير 

 األصول التي تملكها المؤسسة.  

 وتخول  ،ةتنظيميالجراءات اإلوتحدد  سياسات،التعليمات والتضع اإلدارة مجموعة من : مااللتزا

ما لم  هذا ال يجدي نفعا في المدى البعيد،ولكن وضع كل  موظفيها صالحيات مختلفة حسب درجاتهم.

الممنوحة لم يتم  تن الصالحياوأ ،لتحقق من أن السياسات قد روعيت ،يفرض نوع من الرقابة

الشخص الذي يتحقق من كل  ،وأن اإلجراءات التنظيمية قد طبقت وان التعليمات قد نفذت، تجاوزها،

 .2هذا هو المراجع الداخلي 

 سجالت والتقارير الخاصة مل المراجع الداخلي من فحص مختلف اليترتب على ع :التقييم

واكتشاف  نظام المعلومات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية،فرصة تقييم مدى فعالية وكفاءة ،بالمؤسسة

ال يقتصر على  تبناءة لمعالجتهما، وتقديم االقتراحا توبالتالي وضع اقتراحا ،أية نقاط ضعف فيهما

فمادام المراجع الداخلي قد فُتحت المؤسسة كلها أمامه، فينتظر منه دائما تقديم  فقط، نهذان النظاما

 . 3اقتراحات في كل مجال قام بفحصه

لخطوات ا، وفي هذا الصدد وقبل شرح هذه تعدة خطوا تنقسم هذه المرحلة إلىأما عن مرحلة العمل الميداني ف

 الي:  في الكثير من األحيان تحدث في نفس الوقت. أما عن الخطوات فهي كالت ينشير إلى أنها متزامنة، أ

ات، حول هو تراكم أدلة اإلثب يغرض العمل الميدانإن جوهر و: الخطوة األولى: جمع أدلة اإلثبات .1

 موضوع المراجعة بهدف الوصول إلى استنتاجات مناسبة.

ستخدمها المراجع لتحديد ما إذا كانت المعلومات التي تم بات على أنها " أية معلومات يإلثيمكن تعريف أدلة ا

 .4مراجعتها قد عرضت طبقا  للمعايير"

 " أنها " المعلوماتالمراجعة( الموسوم "أدلة 500) ممعايير الدولية في المعيار الدولي للمراجعة رقالوعرفتها 

أدلة المراجعة كال  من  التي يُبنى عليه رأي المراجع. وتشمل تالتي يستخدمها للتوصل إلى االستنتاجا

   .5المالية و معلومات األخرى" تالسجالت المحاسبية التي تدعم البيانا المعلومات الواردة في

 شرطين هما :  باتإلثأدلة احكم يو

                                         
 .415، مرجع سابق، ص IIAعن  ةوفق المعايير الدولية الصادردليل التدقيق الداخلي ،خلف عبد هللا الوردات / 1
  .331،ص ،مرجع سابقصبيح الطحان / 2
 .330،ص المرجع السابق / 3
 .21صألفين أرينز، جيمس لوبك،مرجع سابق،  / 4
وعمليات التأكيد األخرى و الخدمات ذات العالقة، معيار اإلتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين:إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق ومراجعة / 5

 .382، ص2010" أدلة التدقيق "، الجزء األول، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، األردن،اصدار 500التدقيق الدولي
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 :وبالتالي  ، 1التي يجمعها المراجع لتدعيم رأيه " ةأو كمية األدل ةويقصد بالكفاية "حجم األدل الكفاية

)حجم العينة التي يختارها على أساس قياس كمي أي مقدار أو حجم األدلة  مفهوم  الكفاية يتم قياسه 

أي وجود عالقة طردية بين حجم العينة  أكثر كفاية، ةحيث كلما زاد حجم العينة كانت األدل المراجع(،

 . ةوكفاية  األدل

 :ويقصد بصالحية دليل اإلثبات"مدى إمكانية االعتماد عليه أو بمعنى آخر درجة الثقة التي  صالحية

رأي منطقي عن  استنتاجرته في مساعدة المراجع في ادج. كما تعني أيضا" 2يوليها المراجع له"

خارج المؤسسة  ة، ستكون المستندات المعدتوكمثال على صالحية دليل اإلثبا. 3"العنصر المراد إثباته

على أساس القياس  وبالتالي فان مفهوم الصالحية يتحدد داخل المؤسسة. ةأكثر صالحية من تلك المعد

 ، وال يتأثر بحجم العينة.النوعي

 :ةويمكن للمراجع الداخلي الحصول على أدلة اإلثبات باستخدام واحد أو أكثر من اإلجراءات التالي

 الفحص عن طريقة ة للتحقق من الوجود الفعلي للعنصر محلهذه الطريق وتستخدمالجرد الفعلي: -أ

 حص.ويتم الجرد عن طريقة العد أو الوزن أو القياس حسب طبيعة العنصر محل الف معاينته ورؤيته،

،إذ رها مع الغياخل المؤسسة أو تعاملتتم د يعمليات التالتنشأ عدة مستندات نتيجة  المراجعة المستندية: -ب

عة يدل على طبي المستندات أساس التسجيل المحاسبي، والمستند بما يحتويه من بيانات، ذهه تعتبر

عة العملية التي تمت فعال. بالتالي للتحقق من حدوث العمليات يلجأ المراجع إلى أسلوب المراج

ن مهو التحقق  ابل الهدف منه هذه األخيرة  ال تتضمن مجرد االطالع على المستندات، المستندية،

لثقة إمكانية انونية العمليات المثبتة في الدفاتر والسجالت انطالقا من التحقق من صالحية المستندات وقا

المبالغ وأن تواريخ ومبالغ المستندات تتطابق مع التواريخ بها، من خالل التأكد من عدة أمور مثل ) 

د طرفي ة محل المراجعة أحأن المؤسس ،أن المستندات مستوفية لجميع التوقيعات ،المقيدة في الدفاتر

 ،...الخ(.المستندات  وأن المستندات تخصها وفي نطاق عملها ونشاطها

لحصول ويعد أسلوب المراجعة الحسابية من أهم أساليب المراجعة المهمة في ا المراجعة الحسابية: -ج

د لتأكمراجع بام العلى دليل إثبات يؤيد الدقة الحسابية للعمليات المسجلة في الدفاتر والسجالت، لذلك يقو

ألستاذ ،الجمع،الطرح،الخصوم...الخ(  في القوائم المالية، دفاتر امن هذه الدقة من ناحية ) الضرب

 ،كشوف الجرد، وغيرها. 

 مالحظة ذي يقوم به موظفو المؤسسة، مثال  تتضمن المالحظة النظر إلى معالجة أو إجراء ال المالحظة: -د

أو مالحظة بعض إجراءات الرقابة  موظفو المؤسسة، اي يقوم بهالمراجع عمليات الجرد الت

يتطلب و ،يل مستنديها ال يترك دلا عن طريق المالحظة فقط، الن أداءالداخلية،التي يمكن التحقق منه

ج ف أي تجاوزات أو جوانب تحتارة وعناية من طرف المراجع، حتى يتمكن من اكتشاهذا األسلوب خب

 تفسير.الإليضاح أو ا

ويتم ذلك  المؤسسة أو مسؤوليها، ويتضمن االستفسار الحصول على معلومات من موظفي :راالستفسا -ه

أو التأكيد و تعزيز المراجع في حوزة كن ي، ويوفر االستفسار معلومات لم  تبشكل شفوي أو كتاب

إقناعا له، وذلك لعدة أسباب ورغم توافر هذه األدلة بكثرة لدى المراجع إال أنها اقل  .معلومات لديه

 .4: عدم استقاللية المصدر، احتمال عدم الكفاءة الفنية للمصدر، احتمال عدم أمانة المصدر منها

                                         
 .326مراجعة الحسابات المتقدمة ) اإلطار النظري واإلجراءات العملية( ، مرجع سابق،ص  ،حسين أحمد دحدوح ،حسين يوسف القاضي / 1
 .176،ص 2011والطباعة، عمان، األردن،  ع، دار المسيرة للنشر والتوزي1رأفت سالمة محمود ،وأخرون: علم تدقيق الحسابات النظري ، ط / 2
 .289مرجع سابق،ص المعايير األمريكية و الدولية،أساسيات التدقيق في ظل ،حسين القاضي، حسين دحدوح / 3
 .158عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق،ص  / 4
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حسابات السريع لل الفحص والتحقق ةوتشمل المراجعة التحليلية االنتقادي :ةالمراجعة التحليلية االنتقادي -و

 جراءلمالية وإامعلومات البين  لها، من خالل تحليل العالقات القائمة ةوالقوائم المالية والنظرة التحليلي

ت غير عادية أو عالقات غير عادية بين معلوما مقارنات بينها بهدف اكتشاف النواحي الشاذة أو

فان هذا  و التي لم يتمكن المراجع من اكتشافها أثناء قيامه بالمراجعة العادية، وعلى ذلك المؤسسة،

ء والتي تحتاج إلى المزيد من إجرا عادية،األسلوب يوجه نظر واهتمام المراجع  نحو أمور غير 

برة خو المراجعة المستندية. و يحتاج هذا األسلوب من المراجع  ستفسارالكامراجعة تفصيلية أخرى 

 ومهارة فنية فائقة.

وهي عبارة عن رد أو بيان أو إخطار من طرف ثالث مستقل عن المؤسسة يستلمه  المصادقات: -ز

ثم ة أوال،يطلبها المراجع من المؤسسالمراجع للتحقق من دقة معلومات معينة. على أن هذا الطلب بالرد 

م . وتعتبر المصادقات من أهثالث أن  يرد مباشرة إلى المراجعتطلب هاته األخيرة من الطرف ال

دقات أدلة اإلثبات، ألنها تأتي من مصادر مستقلة عن المؤسسة، وتنقسم المصات الحصول على راءاإج

 إلى األنواع التالية:

 ء كان المصادقات الموجبة: وفيها يُطلب من الطرف الجاري معه المصادقة أن يرد في كل األحوال سوا

 و غير موافق.المعلومات التي تتضمنها المصادقة أ موافق على

 قات السالبة: وفيها يُطلب من الطرف الجاري معه المصادقة أن يرد فقط في حالة كانت المصاد

 المعلومات الموضحة في المصادقة خاطئة.

 ألمر المصادقات العمياء: وفيها يُطلب الرد من الطرف الجاري معه المصادقة تعبئة معلومات حول ا

 المراد التحقق منه.

مستندات ودفاتر وسجالت المؤسسة، قد تصادفه بعض العندما يقوم المراجع بفحص  اإلقرارات: -ح

 ون:  وهذه اإلقرارات يمكن أن تك المعالجات التي تتطلب تفسيرا مكتوبا في صورة شهادة أو إقرار.

 ريقة قرارات، تقرير يشهد أن اإلدارة استعملت طُمعدة من طرف المؤسسة: ومن األمثلة على هذه اإل

 المدة. ع المستهلكة وفي تقييم مخزون آخرم السليالتكلفة الوسطية المرجحة في تقي

 ف اأطر ُمعدة من طرف خارجي: باعتبار أن معظم العمليات المالية تربط بين المؤسسة و

مباشرة، والحصول على أدلة إثبات والمتمثلة في  إقرارات مباشرة  تهافيمكن للمراجع مراسلخارجية،

مراجع عملية المالية، وغالبا ما يحصل الالوجهة نظرها في على إلقرارات اتمل هذه حيث تش منها،

 .1البنوك، المحامين، وكالء المخزون  العمالء، الموردين، على مثل هذه اإلقرارات من

وظفو ها فعال مت التي أداويقصد بإعادة األداء، أن يعيد المراجع بنفسه أداء بعض العمليا إعادة األداء: -ط

يعيد أداء  تسويات حسابية، ثمالو ترحيل أال،كأن يختار عينة من العمليات الحسابية أو عمليات سسةالمؤ

 ه العمليات بنفسه.هذ

خالل نظام المعلومات  هاتتبع المستندات من نشأتها وتدفق ويتضمن هذا األسلوب، إجراءات التتبع: -ي

بالتالي فان  اتجاه  أسلوب و ،المحاسبية  رالمحاسبية إلى غاية التسجيل النهائي لها في السجالت والدفات

 . 2التتبع يسير عكس أسلوب المراجعة المستندية

ا المراجع، في كل مرة وهي ورقة عمل يملؤه :إظهار وتحليل المشكل ملء ورقة :الثانيةالخطوة  .2

،و تيصادفه أ خالل عمله 3واجهه مشكلة ما، خطأ، وجود نقائص، وجود صعوبة معينة،...الخ

                                         
 .340-339، ص ص6200، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، بين النظرية والتطبيقأمين السيد أحمد لطفي: المراجعة  / 1
 .335المرجع السابق، ص  / 2

3/  Renard Jacques , Septième édition, Op.Cit, p286. 
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تحديد طبيعة الخطر بالوحدة محل  والورقة بتلخيص طبيعة المشكل،  هتسمح هذالميداني،حيث 

 .تحدد األسباب ثم النتائج، واقتراح التوصيات بشكل مختصر االمراجعة، كم

صبح من غير نظرا لكبر حجم المؤسسات وتعدد عملياتها فقد أ :االعتماد على العينة :لثالثةالخطوة ا .3

تي ختبارية الولهذا تم اللجوء إلى المراجعة اإل، وأرصدة الحسابات االقتصادي فحص كل العمليات

ليها ليطبق ع حيث يقوم المراجع الداخلي بحسب عينات من المجتمع، ،)المعاينة( تعتمد على العينات

 ومن ثم تعميم النتيجة المتحصل عليها على المجتمع الذي سُحبت منه العينات.  ،هاختبارات

مرحلة تنفيذ بتتعلق  إن هذه الخطوة تتعلق بكل مراحل المراجعة، وال :: توثيق العملبعةالراالخطوة  .4

ايير الدولية للمراجعة وقد طالبت معايير سواء معايير المراجعة الدولية أو المع المهمة فقط.

بداية المهمة حتى جزة من طرفه في أوراق العمل من المراجع بتوثيق األعمال المنلية،الداخ

 نهايتها،فأوراق العمل تمثل الوعاء الذي يحتوي على جميع المستندات الثبوتية والمعلومات التي حصل

وراق العمل أ وكما وتعتبر .فذةأو قام بتحضيرها المراجع الداخلي خالل تنفيذ مهام المراجعة المن عليها 

 .1همزة الوصل بين العمل الميداني وتقرير المراجعة

 وتنقسم أوراق العمل إلى األنواع التالية:

 ن موال تتغير  صفة االستمرارية النسبيةالعلى البيانات والمستندات التي تتميز ب ويحتوي :الملف الدائم

 لف ما يلي:ما يشتمل عليه هذا المأهم فترة ألخرى تغيرا كبيرا، ولذلك سُمي بـ " الملف الدائم"، ومن 

 ا، العقد التأسيسي لها،...الخ(؛وعنوانها، نوع نشاطه ة)اسم المؤسس بيانات عن المؤسسة –

ية، بة الداخلنظام الرقا ت) توزيع المهام، استمارا كل الوثائق التي تسمح بتقييم نظام الرقابة الداخلية –

 التدفق،...الخ(؛ طخرائ

راجع ووثائق أخرى قانونية، قرار تعيين م يبية واجتماعية )العقد التأسيسي،معلومات قانونية، ضر –

محاضر اجتماع مجالس اإلدارة والجمعيات  الحسابات، قائمة المساهمين وأسهم كل منهم،

 العامة،...الخ(؛

 موقع المؤسسة في السوق، ) قطاع النشاط، شرح مختلف الدورات، معلومات اقتصادية وتجارية –

 ...الخ(؛

قييم )دليل الحسابات المستعمل، طرق العمل المحاسبية، طرق وإجراءات وت معلومات محاسبية ومالية –

 وإظهار الحسابات،السياسة المالية،...الخ(؛

 من برامج نسخة الهيكل التنظيمي، نسخة من التوقيعات المعتمدة في المؤسسة،)من  بيانات أخرى –

 ...الخ(.السابقةالمراجعة ومن تقارير المراجعة للسنوات 

 انات على أوراق عمل المراجعة المتعلقة بالفترة الحالية، وهي تلك البي ويحتوي: الملف الجاري

 : والمستندات التي تتغير من سنة ألخرى، ومثال ذلك

 ؛)المراجعة الداخلية من طرف خارجي(نسخة من رسالة التكليف في حالة وجودها –

 ...(؛ميزان المراجعة والقوائم المالية الخاضعة للمراجعة،القوائم المالية االفتتاحية نسخة من) –

 قيود التسويات الجردية، قيود اإلقفال، وقيود العكسية؛ –

رقابة نظام ال تاستمارا ) شرح النظم،الرقابة الداخلية للفترة الحاليةوثائق متعلقة بتقييم نظام  –

 والقوة فالضع طالممنوحة له، نقاخالصة تقييم النظام و درجة الثقة ، التدفق طخرائالداخلية،

 بالنظام،...الخ(؛

 أوراق العمل) العينات المدروسة واألخطاء المكتشفة(؛ –

 ؛تقرير المراجعة والخاص بالفترة الحالية و برنامج المراجعة للسنة الحالية –

                                         
 .224، مرجع سابق، صداود يوسف صبح / 1
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ن مبخصوص)المستندات الناقصة، الموضوعات التي تحتاج إلى المزيد  ةنسخة من المذكرات التفسيري –

 ...الخ(..يرى المراجع مناقشتها مع اإلدارة لقة والتياعالموضوعات ال الفحص،

 لى قسم المراجعة ت على جميع أنواع المرسالت من و إيحتوي ملف المراسال :ملف المرسالت

ومن هذه  ، فقد يُراسل أو يستلم المراجع الداخلي بعض المرسالت،ةمنها والخارجي ةالداخلية، الداخلي

ابق الخارجي الس ع، المراجني، المحامينمرسالت الوحدات الفرعية للمؤسسة، الزبائالمرسالت، 

 الحالي للمؤسسة،...الخ.أو

  1أوراق العمل يحقق المنافع التالية للمراجع الداخلي: وأخيرا ، تجدر اإلشارة إلى امتالك

 لفة لتنفيذ األوجه المختأوراق العمل أداة مهمة لتنظيم وتنسيق تعد  :ق عملية المراجعةيم وتنسيتنظ

ر العمل متابعة سي اخاللها يتم توزيع العمل واإلشراف على فريق المراجعة، وكذ نعملية المراجعة، فم

 حسب برنامج المراجعة.

 مراجع التي يراها ال تأوراق العمل مصدرا  مهما  للمعلومات أو البيانا: تعتبر مصدر للمعلومات

 .ري، التقرذتم من مرحلة التحضير والتخطيط، التنفيتوثق العمل الذي ضرورية إذ أنها 

 لتنفيذ مناو تم  أوراق العمل  تؤكد على أنه تم التخطيط لمهمة عن طريق برنامج العمل،: فأداة لتوكيد 

 لتوصيات.ومتابعة ا وأنه تم التقرير عن نتائج المراجعة، خالل جمع أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة،

 جوع إليها يمكن الر ،تأوراق العمل مصدرا  مهما  للمعلومات أو البيانا: تعتبر أساس لمراجعات قادمة

 في السنوات القادمة. تبمراجعاعند القيام 

 المراجع ا ما تعرضالعمل كدليل إثبات أو كحجة قانونية أمام القضاء، إذ : تستخدم أوراقحجة قانونية 

أدائه  معقولة عندالتقصير أو عدم بذل العناية المهنية اللة القانونية أو اتهم باإلهمال أو الداخلي للمساء

 لعمله.

 دة منه:واألطراف المستفيوأنواعه  مهمة المراجعة الداخلية تقريرإصدار مرحلة المطلب الثالث : 

وعة من بعد االنتهاء من مرحلة العمل الميداني، يعود المراجع الداخلي إلى مكتبه مرة أخرى وبحوزته مجم

ن يجب امنها، ولما ك االستفادةة يمكن قغير مرتبة بطري انهكل ،نتائج المراجعة علىأرواق العمل،محتواة 

ث عن وسيلة البح الداخليالمراجع  علىكان  ،من المراجعة الداخليةالمستفيدة  األطراف إلى جالنتائتوصيل تلك 

ذا سنتعرف عليه في ه ومن هم المستفيدون منها، هذا ما ؟ةالوسيلهي تلك  فعالة تفي بذلك الغرض، فما

 وذلك كما يلي :المطلب،

 :الفرع األول: تقرير المراجع الداخلي

لمتوصل اعرض النتائج  ه منمكنمعينة، تمن وجود وسيلة له البد  بعد أدائه للمراحل السابقة،والمراجع  إن

 .تنحرافاوالتوصيات المقترحة لمعالجة تلك اال ت، وكذا االقتراحاتانحرافا، ما اكتشفه من ه، مالحظاتإليها

وتفسير يص وتلخ، فتقرير المراجع الداخلي يهدف إلى ترجمة الوسيلة تكمن في العادة في التقرير المكتوب هوهذ

 .معينة مراجعةلمهمة أدائه من إليه  تم التوصلما 

نه"عرض للحقائق أ، يمكن تعريف تقرير بصفة عامة على إصدار التقرير لكن قبل التطرق إلى خطوات

قة متسلسلة مع ذكر االقتراحات التي تتماشى مع يالخاصة بموضوع معين أو مشكلة معينة عرضا  تحليليا  بطر

وهو أيضا  " وسيلة لتوصيل المعلومات من المصدر إلى  .2والتحليل"النتائج التي تم التوصل إليها بالدراسة 

    . 3المتلقي"

                                         
 باالعتماد على: / 1
 .95-93،ص ص  1996، دار النهضة العربية ،بيروت ، 4إدريس عبد السالم اشتيوي: المراجعة معايير وإجراءات، ط -
 .228-227، مرجع سابق، ص ص داود يوسف صبح -
، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية،جامعة الزرقاء،الزرقاء  (دراسة ميدانية): مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في الفنادق األردنيةوأخرونالحكيم جودة،عبد  / 2

 .32،ص 2009   ، 2العدد   ،9،األردن، المجلد
  .27، مرجع سابق، صعبد الفتاح الصحن، محمد السيد سرايا  / 3
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  بالخطوات التالية: فهي تمر ،يرإصدار التقرأما عن مرحلة 

نتهاء من يعود فريق المراجعة الداخلية إلى المكتب بعد اال : التوصل إلى النتائج:الخطوة األولى .1

ن وانطالقا م ثبات المتحصل عليها،التي تتضمن أدلة اإل مهمته،وبحوزته مجموعة من أرواق العمل

ور بشكل هاته األخيرة، يجتمع فريق المراجعة الداخلية للمناقشة بهدف الخروج بالنتائج، والتي تتمح

 أساسي حول مالحظات واالنحرافات و التوصيات المقترحة.

شكل ر بؤثت ،نه من مالحظات وتوصياتأوراق العمل وما تتضم ةرسهتنظيم عملية جمع وفإلى  وتجدر اإلشارة

 تنسيقم عدلكن  ،ةنتائج مهميمكن الوصول إلى  هأن على اعتبار ذلك ،كبير على الوصول إلى التقرير النهائي

 .لى محتوى التقرير النهائيعملية إصدار التقرير تؤثر سلبا عوالتخطيط ل الجهود وقلة التنظيم 

توصل المراجع الداخلي إلى نتائج المراجعة يجب بعد  مناقشة مسودة التقرير: :الخطوة الثانية .2

 تحال اكتمال هذه المباحثافي  و ر،يوذلك قبل كتابة مسودة التقر مناقشتها مع اإلدارة محل المراجعة،

يرة التي يجب تحريرها بكل هاته األخ يجب أن يكون المراجع قادرا  على تحرير مسودة التقرير،

. وليتم في هذا 1ارة محل المراجعة وذلك قبل االجتماع  النهائيتوزيعها على إدومن ثم عناية،

و الخروج باإلجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها لمعالجة أوجه  االجتماع،مناقشة مسودة التقرير،

وعلى العموم  فمناقشة مسودة التقرير تؤدي  االنحراف أو القصور التي كشفت عنها المراجعة الداخلية،

 2زايا التالية:إلى تحقيق الم

بداء من حيث إعطائهم فرصة إل تحسين العالقة بين المراجع الداخلي واألشخاص الخاضعين للمراجعة، –

 الرأي، ومن ثم يكونون مستعدين للتعاون مع المراجع؛

تشجيع األشخاص الخاضعين للمراجعة على اإلسهام في وضع حلول للمشكالت المطروحة بما لديهم  –

 اليوبالت د المراجع الداخلي بوضعها،اانفر منا كانت هذه الحلول فهي أفضل مهم من معرفة وخبرة،

 تقليل الجهد المبذول من طرفه؛

ذلك أن األشخاص الخاضعين للمراجعة قد ساهموا في صياغتها،  توصيات،التنفيذ  علىالتحفيز  –

 وبالتالي تالشي الشعور بإجبارية التنفيذ أو عدم القدرة على االلتزام بها؛

كبير إلسهام التؤدي هذه المناقشة في الكثير من األحيان إلى تغيير نتائج المراجعة المبدئية، وبالتالي ا –

 في وضع التقرير النهائي بشكل جيد.  

المراجع  بعد مناقشة مسودة التقرير مع إدارة محل المراجعة، يكون الخطوة الثالثة: إصدار تقرير: .3

ا هو كم الداخلي قادر على كتابة التقرير النهائي ، ورغم أن تقارير المراجعة الداخلية ليست نمطية

 يتضمن : ،في العمومتقرير المراجعة الداخلية  أنإال  ،ةالمراجعة الخارجيالحال في 

 عجلمؤسسة القائمة بالمراجعة) سواء قسم المراجعة الداخلية أو مراويحتوي على اسم ا الغالف: -أ

م رسل إليهيتاريخ التقرير، قائمة بأسماء األطراف الذين س خارجي(، عنوان التقرير بشكل دقيق،

 التقرير. 

 ويعتبر بمثابة فهرس لمحتويات التقرير. :المحتويات -ب

اجعة تتضمن المقدمة كل من موجز عن النشاط أو قسم أو دائرة محل المراجعة، نطاق المر المقدمة: -ج

ل إليها التوص يقررالذي تم تغطيته خالل مهمة المراجعة، وكذا وتتضمن المقدمة أهداف المراجعة التي 

 من خالل برنامج المراجعة.

                                         
 .190سابق، ص  ع، مرجد هللا الوردات، التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عب / 1
 .337-236، ص ص 1990العمرات أحمد صالح: المراجعة الداخلية)اإلطار النظري والمحتوى السلوكي(،دار البشير،عمان ،األردن، / 2
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عن  يغني نسبيا يالذ ،خص قصيرملإدراج الداخلي  اجعوهنا يمكن للمر :ملخص التنفيذي للمراجعة -د

 المالحظات والتوصيات.  مالتفصيالت الواردة في التقرير، ويتضمن الملخص هدف المراجعة، وأه

 وحتى يؤدي هذا المخلص الدور المنوط به، يجب أن ال يكون أطول من الالزم.   

العناصر  نويتضم الحيوي و األساسي من التقرير، ءويعتبر هذا الجزء، الجز :النتائج التفصيلية -ه

  1التالية:

ما هو ": والسؤال الواجب طرحه هنا هو وهو ما تم مالحظته من قبل المراجع الداخلي. :الوضع الحالي –

 الموجود حاليا ؟"؛

لوضع يصف األسلوب الصحيح لمعالجة ا تم به تقييم الوضع القائم، وذي ويمثل المقياس ال :المعيار –

 تعليمات، قواعد، توجيهات، إجراء، سياسة،القائم، ويمكن أن يكون هذا المعيار في صورة )

 "؛ما الذي ينبغي وجوده؟" والسؤال الواجب طرحه هنا هو: ...الخ(.نشرات،

ة عن بنتائج المترتيمثل ال ، فهو، والخطر سواء الفعلي أو المتوقعو يعبر عنه بالخطر أيضا :ألثرا –

 ع الحالي.بين النتائج المرتبة عن عدم توافق أو تطابق المعيار مع الوضالمخالفة أو االنحراف، كما ي

لمعيار المخاطر/ النتيجة المترتبة عن عدم توافق أو تطابق ا " ما هيوالسؤال الواجب طرحه هنا هو:

 مع الوضع الحالي ؟"؛

فق فهو يبحث عن عدم توا لحقيقية التي أدت إلى هذا الوضع،سباب ااأل: ويوضح هذا العنصر السبب –

 " ما هو سبب المشكلة؟"؛: والسؤال الواجب طرحه هنا هو تطابق المعيار مع الوضع الحالي.أو

افات،ومن مكن التوصية من معالجة المشكلة أو االنحر، وتُ وسهلة للفهم : وتُكتب بطريقة بسيطةلتوصيةا –

والسؤال الواجب  خطوات متعددة وإجراءات واضحة لحل هذه المشكلة. ةالممكن اللجوء إلى كتاب

 أو هذه المشكلة؟"؛ ما الواجب فعله لتصحيح هذا الخطأ"طرحه هنا هو: 

 : والذي يمثل جواب الجهة محل المراجعة.الرد/ التعليق –

يعد  ،اجعمرفكل توصيات التي قدمها ال : ويمكن أن تكون وثيقة ترفق مع التقرير،األعمال التصحيحية -و

حيث يبين من ؟ وكيف؟ ومتى؟ تتم هذه األعمال  ،األعمال التصحيحية لها برنامج يحتوي على

 التصحيحية.

ي محتوى ففي الكثير من األحيان يفضل عدم إدراج الجداول والرسومات البيانية  الجداول والمالحق: -ز

 آخر التقرير.منعا لحدوث قطع في أفكار القارئ، وعليه يتم وضعها في  التقرير،

 ملية إعدادتعتبر خطوة توزيع المراجعة هي الخطوة النهائية في ع :توزيع التقرير :الخطوة الرابعة .4

على  ه، ومن ثم توزيعيتم اعتماده ،مراجعته من أي أخطاءفبمجرد إتمام كتابة التقرير و التقارير،

منه على مستوى قسم  ةكما يتم االحتفاظ بنسخ األطراف الظاهرة أسماؤهم في غالف التقرير،

 ،اإلدارة سمجل ،اإلدارة محل المراجعة وعموما يقدم تقرير المراجعة الداخلية إلى:المراجعة الداخلية. 

 .لجنة المراجعة في حالة وجودها ،العليا اإلدارة

                                         
 باالعتماد على: / 1

 .319،مرجع سابق، ص التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية،هللا الورداتخلف عبد  -

 كترونيةال،مجلة ماراتاإل ،جمعية المدققين الداخليين مجلة المدقق الداخلي ) الشرق األوسط(، ،نصائح بشأن كتابة تقارير التدقيق الداخلي :راجيف ثاكر -

 على الرابط: ةمتاح ة،مقال

http://www.internalauditor.me/ar/article/tips-on-writing-internal-audit-reports/  )2017/12/27 تاريخ التصفح(  

 

http://www.internalauditor.me/ar/article/tips-on-writing-internal-audit-reports/
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 تقارير المراجعة الداخلية و األطراف المستفيدة منها:الفرع الثاني: أنواع 

 اجعة الداخلية :تقارير المر: أنواع أوال

 :ما يلي  منهاو ،الداخلية التي تقدمها المراجعة لتقاريرا أنواعتتنوع 

ية في جعة الداخلالتقارير العادية التي تقدمها المرا وتمثل هذه التقارير،التقارير الوصفية المنتظمة : .1

سسة إلى فهي تختلف من مهمة إلى أخرى، ومن مؤ ،نهاية العمل، وعادة ال توجد بنية محددة لهذا النوع

 أخرى.

في هذه خلي ، فيقوم المراجع الدالمراجع الداخلي عن تقريره شفهيايمكن أن يعبر ا :التقارير الشفهية .2

ذه هإلى مثل  ويتم اللجوء من خالل اجتماع يعقد في نهاية المرحلة الميدانية. الحالة بعرض نتائج أعماله

تستخدم  كما. هتدخل السريع من اإلدارة لتصحيحستدعي الوجود موقف طارئ يلتقارير في حالة ا

تقارير لن اذلك فا تمهيد أو لتفسير أو لمساندة للتقارير الكتابية، ومعلغلب األحيان أالتقارير الشفهية، في 

 قصور أهمها: هوجأ لها الشفهية

 لمخرجات المراجعة الداخلية؛ ال توفر مستند دائم –

وصل بمعنى أن يدرك المراجع  أن المستوى اإلداري سوف يصوب العيوب التي تم الت ،اقد يساء فهمه –

 إليها في حين قد تفعل اإلدارة عكس ذلك؛

 الخارجي في سياق مراجعته لحسابات المؤسسة؛ عالمراج من طرف عليها تمادالعايصعب  –

 المراجع الداخلي. ةتوفر مستندا قاطع عن مسؤولي ال –

لتقدم في في بعض األحيان، يرى المراجع أن األمر يحتاج إلخطار اإلدارة بمدى ا التقارير المؤقتة: .3

لفوري اأو أن هناك مشكلة أو عيب تشغيلي أو رقابي جوهري يحتاج إلى التدخل  أداء أعمال المراجعة،

 ة.المشكل عندئذ يعد تقريرا مؤقتا أو مرحليا يخبر اإلدارة العليا ولجنة المراجعة بتلك من اإلدارة.

 . ،مثل النوع السابقوبالطبع فان هذا التقرير يخدم أغراض تقرير المراجعة النهائي

د اكتمال كل إعداد تقرير مكتوب عن للمراجعة التقليدية تمن اإلجراءا التقارير في شكل استقصاء: .4

يعتبر هذا  ديلة للتقرير النهائي. إذ، أحد األنواع البء، لكن يعد شكل قائمة االستقصاالمتعلقة بهامهام 

 يوعادة في المستوى التشغيلالنوع األفضل عندما يتعلق مجال الفحص بأمور إجرائية محددة، 

 . 1لكن عادة ما يكون لهذا النوع من التقارير مدى محدود من المنفعة،األقل

دية يلخص محتوى التقارير الفر سنوي أو دوري تقرير يقدم تفي بعض المؤسسا الُمجمعة:رالتقاري .5

 تفيد هذهث العليا ، حي لجنة المراجعة أو اإلدارةالى التي تم إصدارها، وغالبا ما تقدم هذه التقارير 

ل الفردية بشك رشخص أو الفريق اإلداري الذي لم يطلع إلى التقاريمن خالل خدمتها للالتقارير 

مراجع الداخلي في التوصيل وعرض نتائج توضح مهارة فريق المراجعة أو الكما أنها مكثف،

 المراجعة عن المهمات المؤكلة إليهم.

 

                                         
ولية األمريكية) مدخل الحوكمة دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة وفقا  ألحدث المعايير الد شحاتة، عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد / 1

 . 285ص،مرجع سابق،  دارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات(وإ
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 تقرير المراجع الداخلي:ثانيا: األطراف المستفيدة من 

 من إصدار المراجع الداخلي لتقريره، ومن هذه األطراف ما يلي: تستفيدهناك عدة أطراف 

 1أنه يخدمه بما يلي:  من طرف المراجع الداخلي، إال يعدرغم أن التقرير  :بالنسبة للمراجع الداخلي .1

يير قا  لمعاجع لعمله وفيعتبر التقرير المنتج النهائي لعملية المراجعة، كما أنه مؤشر على انجاز المرا –

 المراجعة؛

ي الهم والتجهات المستفيدة من التقرير، وبالتالي االستفادة من ردود أفعلأداة المراجع لتوصيل رأيه ل –

 احتياجاتهم مما يؤثر على جودة عملية المراجعة ككل؛ تعكس

 ؛ةلتوصيات التي أنتجتها عملية المراجعيعتبر أداة لمتابعة تنفيذ ا –

 عطالاإل، بةزيادة اكتساب مهارات جديد ألعضاء فريق المراجعة، ةأحد الوسائل التعليمية والتدريبي –

 ؛ على محتوياته وكيفية صياغته

 .حالة مساءلة المراجع، باعتباره وثيقة مكتوبة، يمكن الرجوع إليهافي  ،عليهيمكن االعتماد  –

 بالنسبة لإلدارة:  .2

 2من التقرير في : ةوتستفيد اإلدارة التشغيلي : ةاإلدارة التشغيلي 

 ؛ ةيؤدي التقرير دورا  في تحفيز العاملين لدى اإلدارات التشغيلي –

 ؛أيضا ييمأداة للتوصيل فقط، ولكنه أداة للتق ، فهو ليسييعتبر التقرير أداة لتقييم األداء التشغيل –

جرؤ ييحفز ويثير أفراد اإلدارة التشغيلية نحو طرح موضوعات التي تخص اإلدارة العليا والتي ال  –

 المديرون التشغيليون على طرحها لتخوفهم من اللوائح والروتين السائد؛

 آرائهم وأعمالهم، كما أنه يعد فرصة لإلفصاح عن نيعتبر التقرير بمثابة نافذة للمديرين التشغيليي –

حلول لها،على اعتبارهم هم األدرى بما يجرى على  حلتقديم بعض المشاكل واقترا نللمديرين التشغيليي

تهم واألقدر على إيجاد حلول لها، وبالتالي فان عرضها من طرف جهة مستقلة و غير امستوى إدار

 .3العليامتحيزة، تجعلها تأخذ أهمية أكبر لدى اإلدارة 

 : 4يخدم تقرير المراجع الداخلي اإلدارة العليا على النحو التالي: اإلدارة العليا 

 ؛وسيلة إخبار اإلدارة العليا بنتائج المراجعة الداخلية عن األنشطة واألشخاص محل المراجعة –

ر يها تقارييوفر تقرير المراجعة الداخلية معلومات تفصيلية عن العمليات وأوجه الرقابة والتي ال تحتو –

ذلك  الرقابة، األخرى، والتي تعتبر مفيدة لإلدارة العليا، فهذه المعلومات تعمل على زيادة فعالية عملية

إلرشاد اوالمخاطر و  فنقاط الضعالمراجعة الداخلية جزء من نظام الرقابة الداخلية، هدفها إيضاح أن 

 عن األعمال التصحيحية؛

 اإلدارة العليا؛ يساعد التقرير على تنفيذ وتحفيز ما خططت له –

 ت عنها؛وبيان أي تجاوزا حيعتبر التقرير وسيلة لطمأنة اإلدارة العليا على تطبيق القواعد واللوائ –

من اتخاذ قرارات بسهولة أكثر، كما أن  تُمكنهاالتقرير معلومات تفصيلية إلى اإلدارة العليا،  يقدم –

 أو غير صحيحة ستنخفض إلى أدنى تاحتماالت اتخاذها لقرارات خاطئة نتيجة نقص المعلوما

                                         
 باالعتماد على : / 1
 .192ص وآخرون، مرجع سابق،رأفت سالمة محمود ،   -
  .312، ص،مرجع سابق الرقابة والمراجعة الداخلية، الصحن ، وآخرونعبد الفتاح محمد  -
 . 313-312،ص ص ،مرجع سابق الرقابة والمراجعة الداخلية، عبد الفتاح محمد الصحن ، وآخرون / 2
ة تحليلية تطبيقية على مؤسسات السلطة عبير محمد فتحي العفيفي: معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية واآلليات المقترحة لزيادة فاعليتها)دراسة حال / 3

، ص 2007ين، الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة (، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسط
  .29-28ص

 .  313 ص، ،مرجع سابق الرقابة والمراجعة الداخلية، عبد الفتاح محمد الصحن ، وآخرون / 4
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المالئمة الدقة،،الن المعلومات التي يقدمها تقرير المراجع الداخلي تستند إلى خصائص منها مستوياتها

 . 1والحياد...الخ

فالمراجعة الداخلية بفحصها للعمليات و أنشطة  لتغذية العكسية،للداخلية أداة المراجعة ا يُعد تقرير –

تعيد اإلدارة تشغيلها لتخرج بتوصيات تعد بمثابة مدخالت  التيو،بعض التوصياتالمؤسسة تخرج ب

بالتالي تعد المراجعة  ،2بديلة أو مستحدثة تؤثر بشكل ايجابي على العمليات و األنشطة ذات عالقة بها

 تساارالتقييم والتحليل والمشورة و الدأداة تتيح للمؤسسة تطوير نفسها ذاتيا من خالل اخلية الد

 .3تواالقتراحا

يمثل تقرير المراجع الداخلي مصدرا  للمراجع الخارجي يستند عليه بالنسبة للمراجع الخارجي: .3

أداة للمراجع الخارجي تقرير هذا البخصوص عمليات الفحص التي قام بها المراجع الداخلي، كما يمثل 

كما يوضح له مواضع المهمة التي تحتاج لتركيز أكثر من  ،نظام الرقابة الداخلية تساعده في تقييم

 .4غيرها

رى بخالف األطراف السابقة يخدم تقرير المراجع الداخلي أطراف أخ:بالنسبة ألطراف أخرى .4

يد في حاالت النزاع بين المؤسسة الكثير من المعلومات التي تفعلى فاشتمال هذا التقرير الذكر،

يمكن أن تكون  ،متاز بدرجة من الموضوعية والحيادتلك المعلومات تأن على اعتبار  وأطراف أخرى،

  .5الفيصل في تلك النزاعات 

 : مهمة المراجعة الداخليةل تقييمالمتابعة والمرحلة  المطلب الرابع: 

متابعة لافي مرحلة  من مهمة المراجعة،والمتمثلتان رتينيخاألمرحلتين البعد توزيع التقرير النهائي تأتي 

لق بمهمة تتعفثانية ال أما المرحلة لمهمة المراجعة الداخلية، ومرحلة التقييم، ويمكن اعتبار المرحلة األولى امتداد

تا ى كللمطلب سنتطرق إلالمراجعة الداخلية من جهة وبسياسة قسم أو دائرة المراجعة الداخلية، وفي هذا ا

  وذلك على النحو التالي: ،المرحلتين

 :متابعةالالفرع األول: مرحلة 

خاذ ن يتأكد من ات، وإنما عليه أيةالتقرير النهائي للجهات المعنتوزيع الداخلي ال ينتهي بمجرد  المراجع إن دور 

في هذا  و ييمها.اإلجراءات التصحيحية المالئمة من قبل الجهات المسؤولة، وعليه متابعة عملية تنفيذها وتق

من أن  على وجوب وضع إجراءات المتابعة للتأكد الداخلية، ةالدولية للمراجع ريالمعاياإلطار، فقد أكدت 

ة خاطر الناجمالالزمة، أو أن اإلدارة العليا قد قررت تحمل الم التصحيحية  اإلدارة قد اتخذت فعال اإلجراءات

 .عن عدم اتخاذ أي إجراء

بشكل أساسي  ذلك أن قيمة تقرير المراجع الداخلي تكمن ال تقل أهمية عن المراحل السابقة،مرحلة المتابعة إن 

ن إدارة أ إلى في التوصيات المقدمة والتي يتم تنفيذها عن طريق اإلجراءات التصحيحية المناسبة.مع اإلشارة

قرير التت الواردة في ليس لها أي سلطة تمكنها من فرض تنفيذ التوصيات و االقتراحا ةالداخليالمراجعة 

 النهائي لمهمة المراجعة.

                                         
  .28عبير محمد فتحي العفيفي، مرجع سابق، ص / 1
  .28، صالمرجع السابق / 2
لألوراق  محمد عبد هللا العبدلي:اثر تطبيق حاكمية المؤسسية على جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في البورصة في سوق الكويت / 3

  .28، ص2012لية إدارة األعمال ،قسم محاسبة، جامعة الشرق الوسط، المالية ، رسالة ماجستير )غير منشور( ،ك
 .35،مرجع سابق، ص حسام سعيد أبو وطفة / 4
 .35سابق، ص الالمرجع  / 5
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المتابعة على أنها "عملية يقوم بها المراجعون يمكننا تعريف  ولكن قبل التطرق إلى خطوات مرحلة المتابعة،

بشأن المالحظات  اإلدارة التي تتخذها راءاتفعالية وحسن وتوقيت اإلجو تحديد مدى كفاية  بها الداخليون يتم

 .   1ون "يتي تم تبليغها إياها، بما في ذلك تلك التي أبداها المراجعون الخارجالتوصيات الو

  2وإضافة إلى ما سبق، تجدر اإلشارة إلى:

 بر من مسؤولية إدارة المؤسسة؛تأن تطبيق توصيات الواردة في التقرير تع –

 الداخلي يعتبر مسؤول فقط عن متابعة تنفيذ التوصيات؛ ن المراجعإ –

وبة مدى تعقد وصع تنفيذ التوصيات يجب أن يأخذ في عين االعتبار)مدى أهمية التوصيات،إن متابعة  –

غ درجة الجهد والكلفة المطلوبين لتصحيح الوضع المبل   زمة،اإلجراءات التصحيحية الال تطبيق

 ...الخ(.اإلجراءات التصحيحية لتنفيذ ةعنه،الفترة الزمنية الالزم

  3فهي كما يلي:أما عن خطوات مرحلة المتابعة، 

ما إذا اذ قرار فيوفيها تقوم اإلدارة العليا باالستفسار من الجهة الخاضعة للمراجعة التخ الخطوة األولى: .1
 كان من الممكن تطبيق التوصيات ومتى سيتم تطبيقها وكيف.

ي ة فالوارد تقوم الجهة الخاضعة للمراجعة بالمباشرة في تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الخطوة الثانية: .2

 التقرير من خالل خطة العمل التصحيحية. 

 اإلجراءات يقوم المراجع الداخلي بمنح الجهة الخاضعة للمراجعة مهلة كافية التخاذ الخطوة الثالثة: .3

م اتخاذ متابعة اتخاذ هذه اإلجراءات أو أن اإلدارة تتحمل مسؤولية عدومن ثم  التصحيحية المطلوبة،

 مثل هذه اإلجراءات.

لة في تصحيح بما يسمح بتقييم مستوى الجهود المبذو تلقي تحديثات دورية من اإلدارة، :بعةارالخطوة ال .4

رى كما يتم تلقي وتقييم المعلومات الواردة من الوحدات األخ األوضاع التي سبق التبليغ عنها،

 بالمؤسسة والمكلفة بالمسؤولية عن أي إجراءات متابعة أو إجراءات تصحيحية.

 يقوم جل ذلكومن أ ،خطة العمل التصحيحيةالرصد الدوري للتقدم المحرز في  :الخامسةالخطوة  .5

وعليه  الداخلي بزيارة الجهة الخاضعة للمراجعة للتأكد من مراحل انجاز العمل بالتوصيات، المراجع

 كافي ومناسب إلقفال التوصيات والتقرير عن انجازها. هيكون مقتنعا  بأن ما تم انجازأن 

ه إلى ويتم رفع ،تقرير عن ذلك ةعند االنتهاء من انجاز جميع التوصيات يتم كتاب:ةالخطوة السادس .6

م اتخاذ نه تبأنه تم العمل بجميع التوصيات وأ إلعالمهم ،هات التي استلمت نسخة من التقريرجميع الج

 زمة.اإلجراءات التصحيحية الال

 :تقييممرحلة ال الفرع الثاني:

 من األخيرة الخطوة المرحلة هذه تمثل عايير الدولية للمراجعة الداخلية،حيثمال تنص عليها مإن عملية التقييم ل

 انجاز بها تم التي الفعالية من التأكد عليه إذ المراجعة الداخلية، بقسم وتتعلق المراجعة، عملية انجاز مراحل

  .4أخرى مهمات انجاز في التقييم هذا من وكيفية االستفادة أعلى بكفاءة تنفيذها يمكن وكيف المهمة

ذلك أن  يقوم قسم أو دائرة المراجعة الداخلية، عموما، بمراجعة أوراق العمل، مهمة المراجعةومن أجل تقييم 

لتلك  والهدف من عملية المراجعة هذه األخيرة يتم فيها صب كل ما يتم تنفيذه خالل مهمة المراجعة الداخلية،

كما تهدف عملية  يمكن الرجوع إليها، الترتيب المنطقي،بحيث ترتيبهاومن  اكتمالها، هو التأكد من األوراق

مناسبة الكافية والثباتات اإلوأنه قد تم جمع  برنامج المراجعة، ما ورد في المراجعة للتأكد من تنفيذ العمل حسب

 التي تم التوصل إليها. تلدعم اآلراء واالستنتاجا

                                         
 .579، مرجع سابق، صIIAخلف عبد هللا الوردات، دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن  / 1
 .580المرجع السابق، ص  / 2
 .585-583المرجع السابق، ص ص  / 3
 .587-586سابق، ص ص المرجع ال / 4
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  خالصة الفصل

 من خالله تعرفنا من خالل هذا الفصل أن الرقابة الداخلية هي خط الدفاع األول بالنسبة للمؤسسة،تحقق

 ات،حمايةوالمتمثلة في مالئمة ودقة المعلوم ،تريد المؤسسة تحقيقها باألهداف التي مباشرة ترتبط ا،أهداف

 سامأقبواسطة  فاألهداحيث يتم تحقيق هاته ، كذا االلتزام بالقواعد والقوانين،واألصول، كفاءة وفعالية العمليات

 ةسابقال األهدافوالثاني من  باألوليرتبط  رقابة محاسبي ،نظامأو نظم فرعية من نظام الرقابة الداخلية

اد على يتم االعتم أنعلى جانب الضبط الداخلي . إلى، األخيرين الهدفينبيرتبط  إداريقابة ونظام ر،الذكر

 تيال جراءاتاإل مجموعة منجانب  إلىمجموعة من المقومات المادية والبشرية بغية تحقيق تلك األهداف،

 .المنتظرة من هذا النظام األهدافتعمل على ترجمة تحقيق 

 الخارجي والمراجععن التصميم، المسؤولةالمؤسسة  إدارةوكما رأينا المسؤوليات اتجاه هذا النظام، من 

 إلىلتقييم ا فاألول يهدف من هذا ،كل منهما هدف تقييمه،مع اختالف ةاللذان يقومان بعمليالمراجع الداخلي  و

جانب هذان  إلى وضعف فيه،ال سد نقاط إلىأما الثاني فيهدف  تحديد حجم وتوقيت ومدى اختباراته،

قصور في  إيجادعن االبالغ في حالة  المسؤولة من داخل وخارج المؤسسة و أخرى أطرافهناك الطرفان،

 .فعاليته

فعالية  داخلي المسؤول عن التأكد منالرقابي الجهاز ال المراجعة الداخلية بصفتها إلىوكما تطرقنا 

عة المراج على ملتالذي يشو مفهومه الضيق من  الذي انطالق هذا الجهاز أو الوظيفة،الرقابة الداخلية

 يشتملالذي و -الى جانب المفهوم القديم-مفهوم حديث إلىالمحاسبية والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية،

 ته الجوانب،والمراجعة الداخلية بجمعها لهاحد آليات الحوكمةأ إلىالمخاطر، ومن ثم  إدارةالمساعدة في  على

مة مضافة أحد آليات الحوكمة( أصبحت تضيف قي إدارة المخاطر، )نظام الرقابة الداخلية، األهميةية في االغ

مرتبة  لىإبذلك الداخلية  وصلت المراجعة و. تطور المراجعة الداخلية مراحل تكون هاته المهمة آخرلللمؤسسة 

 ية.الخارج ةها على غرار المراجعلكم عمالمهنة المستقلة، والمعترف بها دوليا، لها معايير وقواعد تح

متناهي  عدد الل ئهاطريق أدا ن، عونظرا لتقديمها لعدة خدمات ،اخليةأن المراجعة الد رأينا كيفكما 

إلى  دي هذايؤل.سسةمؤعلى جميع نواحي ال اإلدارةي تطل بها تال بذلك النافذةتصبح  أن من المراجعة، من أنواع

راجعة يير وكذا الممع أنواع من الرقابة مثل نظام الرقابة الداخلية ، ومراقبة التس تعاونهاو واختالفها وتشابهها 

 .الخارجية

 بين القديمة الداخلي عمن طرف المراج ةتقنيات والوسائل المستعملالكما ختمنا الفصل بمختلف 

 التنفيذة مرحلثم ،ةبرنامج المهمبهدف وضع  بداية من التخطيط والتحضير مراحل انجازه لمهمتهوكذا والحديثة،

جهات التقرير الذي يتضمن خالصة المرحلة السابقة وتقديمه إلى ال إعدادلتطبيق البرنامج السابق،والى 

اد ييم بهدف إيجلتختتم المهمة بعملية التق وأخيرا متابعة تنفيذ التوصيات المدرجة في التقرير، ،منه المستفيدة

 اديها في المهمات المقبلة. القصور فيها ومحاولة تف نقاط
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 تمهيد

ط يعج جل البقاء في محيأفي صراع من  يأصبحت المؤسسة اليوم في حاجة ماسة إلى المعلومات، فه

 سبوم ينعصر الي حمؤسسة، وأصبلالغذاء الضروري ل ةمتعددة ومستمرة، إذ غدت المعلومات بمثاب تبمتغيرا

ختلف الضرورة الملحة للمعلومات، نتيجة حاجة المؤسسة لمهذه بعصر المعلومات. وظهرت  يإليها، فسم

لمعلومات ل تهااجإلى ح ةإضافووالتخطيط،  تاتخاذ القرارا مجال خاصة فيباإلدارية  هاالمعلومات للقيام بوظائف

 إلىية الخارج فاألطراتحتاج  أخرىن جهة ،هذا من جهة، ومالمحاسبية..الخ التسويقية،عن عملياتها اإلنتاجية، 

   ...الخ.الضرائب، إدارةدائنون،سماسرة،رجال األعمال،،مستثمرون، أهدافهم باختالفمعلومات عن المؤسسة 

 ، ومنلذلك ةإقامة مختلف نظم المعلومات الالزمعلى المؤسسة  وللحصول على هاته المعلومات كان

مكنه ت قومات ممجموعة من النظم الفرعية و  علىبين أهم هذه النظم، نظام المعلومات المحاسبية الذي يستند 

، كان مةولتحقيق تلك المه. رجهاخاأو  سواء داخل المؤسسةاألطراف  تمواجهة مختلف احتياجاومن تلبية 

 . بشكل فعال على كل مؤسسة إقامة أو تصميم هذا النظام

يم عدة أن المراجع الداخلي أصبح ملزم بتقد وكما رأينا في الفصل السابق،إلى ما سبق، وإضافة 

هم أعتبر أحد يه،إذ خدمات )تأكيدية،استشارية(،فكان عليه االستعانة بنظام المعلومات المحاسبية كأداة معاونة ل

 منه.  ةاألطراف الداخلية المستفيد

 لوماتلى إنتاج المعلومات؟ وماذا نعني بنظام المعنعني بنظام المعلومات؟وكيف يتوصل إ ذافما

لمراجع ساعد ايوكيف ينتج هو اآلخر مخرجاته الملبية الحتياجات مستخدميه؟ وكيف له أن يخدم أو  المحاسبية؟

 الخ.الداخلي؟...

 لتالية:االمباحث  هذا الفصل انطالقا مندراسة  مسيت واإلجابة على األسئلة السابقة،سبق،  وبناء على ما 

 .نظام المعلوماتماهية : المبحث األول

 .نظام المعلومات المحاسبية:  المبحث الثاني

 .نظام المعلومات المحاسبيةالعمليات في المؤسسة و وظائف دورات : المبحث الثالث

 .دور نظام المعلومات المحاسبية في المراجعة الداخلية: رابعالمبحث ال
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 :المعلومات نظامماهية  المبحث األول:

نشط فيه تلذي ا طفالمحي ،التي تريد البقاء واالستمرار ةأصبحت المعلومات ضرورة البد منها بالنسبة للمؤسس

كان  ،ذلكوللوقف ومواجهة األصعدة. على كل  لهامهددة  نظرا لما يحمله من متغيرات ،عليها ذلك يفرض

ث ذا المبحهوفي .المعلومات،والمتمثل في نظام المعلومات إنتاجالمسؤول عن  اإلنتاجيالنظام  إقامة اعليه

يف ، وك ليةاألوما هي مادته ، لكيفية التي ينتج بها تلك السلعةمن خالل معرفة ا،األخيرهذا على  نتعرفس

 :ةبدراسة المطالب التاليسنعرفه  كل هذا....الخ،؟الالزمة لذلك المواردهي  وما ؟يعالجها

 : ماهية النظام:لالمطلب األو

  تعريف النظام ومختلف تصنيفاته: إلىسنتطرق في هذا المطلب 

  :مفهوم النظام الفرع األول:

 األحياءعلى يد عالم ظهرت  فكرة النظم أن إلى اإلشارةتجدر  ،تعريف النظام إلىقبل التطرق 

محاولة ية وتمثل هذه النظر ،ها اسم " النظرية العامة للنظم"أعطاإذ  Ludwig Von Bertalanffyياأللمان

صرها عنا لىإوذلك من خالل تفكيكها  ،المجتمعو منهجية شاملة لدراسة و فهم أي ظاهرة في الحياة والطبيعة

وجه عاد وأطار عام ومنظور يتضمن كل أبإوفهم عالقات هذه العناصر والمكونات ضمن  ،ومكوناتها األساسية

بنا على  لمحيطةالحقائق أو الظواهر أو ا ءاألشيا إلىالنظرية تدعم فكرة النظر  ه، فهذالظاهرة موضوع الدراسة

  لنظرية اهذه  نبهذا فإو تحقيقها. وأجزاء وأهداف تسعى إلى عنى النظر إليها ككائنات لها بُنىبم ،أنها نظم

 ةومتفاعل عالقاتبترتبط  األشياء والحقائق كمعطيات مستقلة منفصلة ال إلىتجاوز النظرة التقليدية التي تنظر ت

 .فيما بينها

هاته  (systema) ةمن الكلمة الالتيني "نظام"كلمة  لللكلمة، فأص اللفظي المعنىب أالنظام، فنبدأما عن تعريف 

 والتي تعني "sym" نوهي األخرى مشتقة م 1(systéma)مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة  ةاألخير

 (to gether) نمعاً(، وم) أي "hislei"  والتي تعني(to set) 2(يكون أو يجمع) أي.  

 منها :و نظام ال لمفهوم فتعددت التعاريف الموضحة ،صطالحياالمعناها أما من حيث 

 .3من العناصر تتفاعل وتعمل مع بعضها البعض لتحقيق هدف أو أهداف محددة"النظام هو " مجموعة 

النظام هو " مجموعة مترابطة ومتجانسة من الموارد والعناصر )األفراد، التجهيزات، اآلالت، األموال، 

 حدود النظام ( وتعمل كوحدة واحدة  نحو) إطار معين التي تتفاعل مع بعضها البعض داخل( السجالت...إلخ

   .4تحقيق هدف أو مجموعة من األهداف العامة في ظل الظروف أو القيود البيئية المحيطة"

مجموعة من األفراد والعناصر المترابطة والمتداخلة والمتكاملة مع بعضها البعض  يشملالنظام هو" إطار 

 .5"أهداف محددةدف/لتحقيق ه توتتفاعل فيما بينها في ضوء مجموعة من المبادئ ووفقا لسلسلة من اإلجراءا

 .6عملية ما" أووظيفة  أوسلسلة من العناصر والتي تؤدي نشاطاً ما  النظام هو"

 م يتميز بمجموعة من الخصائص هي :االسابقة نستنتج أن نظ من التعاريف

                                         
1 / Faisandier Alain : Nations de Systeme et d’ingénierie de systeme, 1editiion, Sinergy’com, France, 2014, p28. 

 .55،ص1994المملكة العربية السعودية ،، الرياض،للنشر المريخ دار ،(المعلومات ) للمكتبات ومراكزنظم المعلومات اإلداريةشريف كمال شاهين: / 2
3 / Véronneau Pierre : Technologie de l’information avancée pour experts comptables, Les Presses De L’université 

Laval, Québec, Canada, 2004, p4. 

  .13، مرجع سابق، صعلي حسين حسينحمد أ / 4
 .20، ص 1201-2010، كلية التجارة، جامعة كفر شيخ، مصر، (أسس نظرية وتطبيقية ونظرة مستقبلية)نظم المعلومات المحاسبيةسيد عبد الفتاح سيد: / 5
 .56شريف كمال شاهين، مرجع سابق، ص  / 6
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 :التي ء ( ويتكون النظام من مجموعة من مكونات)عناصر، أقسام، أجزا األجزاء أو النظم الفرعية

 بر منه.ظام أكغالبا ما يكون النظام نفسه أحد المكونات لن كتمثل بدورها أنظمة فرعية للنظام، وكذل

 عض الب هاوتكمل بعضتترابط التي  ،وظائفه إلى مجموعة من الموارد ءيحتاج النظام ألدا :الموارد

، فموارد النظام تمثل كل األشياء التي يحتوي عليها النظام أو تقع داخله تجعله يحقق هدفهبطريقة معينة 

معنوية،  ،قد تكون مادية لمواردوهذه ا .1ههدفدم إلنجاز مهام النظام وتحقيق وتحت سيطرته وتستخ

 حسب نوع النظام . الموارد هتركيبة هذ أووتختلف حاجة  ،بشرية

 :و بعد  ،وإال ال مبرر لوجوده ،كل نظام في الكون هدف يسعى إلى تحقيقهالبد أن يكون لهدف النظام

للنظام  ةتحديد الهدف العام للنظام يمكن أن نحدد األهداف الفرعية لكل عنصر من العناصر المكون

يسهم في تحقيق الهدف العام  وبالتاليالتي يجب أن تعمل معا وبتناسق تام ليحقق كل عنصر هدفه و

 .2نظاملل

 :ج تفاعل ئعناصر، فهو في الواقع نتا ليس مجرد مجموع أجزاء أوو ،النظام ككل واحد إن الشمولية

لمكوناته  ليقوم على قاعدة التفاعل والتكامل المتباد اينتج منها نظامالتي األجزاء والمكونات و

النظم الفرعية  أولهذه العناصر أو المكونات هذا التجمع  أنفهذا  يعني   ،3وعناصره أو نظمه الفرعيةأ

ن هذه الوحدة ، وأجل الوصول إلى الهدف النهائيأتها المختلفة تشكل وحدة شاملة تعمل من اوبعالق

 الشاملة يمكنها الوصول إلى الهدف بينما العناصر منفردة  ال يمكنها ذلك . 

 طار الاإليقع خارج هذا  ، فكل مامم مكونات النظاثل حدود النظام في اإلطار الذي يضوتتم :حدود 

   .4هيعتبر من مكونات را اإلطاذ، وكل ما يقع داخل هي إلى النظام بل ينتمي إلى بيئتهينتم

 على طريقة أداء  -لو جزئياو -وتؤثر ،تشمل بيئة النظام كل ما يقع خارج نطاق تحكم النظام :البيئة

 .5البيئة وخصائصهاإال قليل بخصوص عناصر ا أوال يفعل فالنظام ال يستطيع أن يفعل شيئ ،النظام

 يما ف رتبطتأن  دالب ،جه نحو تحقيق الهدف المقصودوحتى تتإن مكونات النظام تعمل معا  :العالقات

  عالقات تعاونية وتكاملية مدروسة ومضبوطة. ب بينها

 تواجدففالنظام يعمل وفق آليات عمل معينة ومضبوطة ومتناسقة حتى يؤدي هدفه،  :العمل آليات 

ت لمكونااعناصر النظام أو تكاملها ال يكفي وحده، بل البد من وجود آلية عمل تحكم عالقات هذه 

..الخ قواعد،. مراحل، إجراءات،)اآلليات في مجموعة أو سلسلة من  هتتمحور هذوا، وكيفية عمله

عمل أن يتدور عجالت السيارة البد  ىمعينة تمكن من تحقيق الهدف، فحت ةاغم بطريقتتن،حيث (

 أخرى مساعدة كهربائية ومائية.   مع وجود نظمالمحرك 

 فهناك قيود داخلية تحدد إمكاناته يقه لهدف يتأثر بنوعين من القيودفالنظام وفي إطار تحق :القيود ،

 .6التي يعمل بها النظاموهناك قيود خارجية تفرض بواسطة البيئة 

بعضها  عمل معالتي تتفاعل وت (مادية، البشرية)مما سبق يمكن تعريف النظام على أنه " مجموعة من األجزاء 

 ". البعض لتحقيق هدف أو أهداف محددة

 :والشكل التالي يوضح التصور العام للنظام 

 

                                         
عوض سالمة الرحيلي،الغريب محمد بيومي :استخدام األساليب الحديثة في تطور أداء اإلدارة المالية بجامعة عبد العزيز،مجلة بجامعة عبد /1

 .136، ص1998  ، 1،العدد 12العزيزاالقتصاد واإلدارة ،جدة ،المملكة السعودية العربية،مجلد
 .2، ص2010، مصر، حلون كلية السياحة والفنادق، جامعة ،1السياحة والفنادق:مبادئ نظم المعلومات، طكلية  / 2
 .2، ص2008الدانمارك، في الدانمارك ، األكاديمية العربية المفتوحة، : محاضرات نظم المعلومات اإلداريةالسامرائيسلوى  / 3
 .10،ص  1998، األردنعمان، ، دار الوراق للنشر والتوزيع ،الحاسوبية علوماتنظم المعبد هللا برهان :تحليل وتصميم  نورمحمد  / 4
 للنشر والتوزيع والطباعة، ، الدار الجامعيةالتطبيقات( –األدوات–:مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية) النظرية جالل إبراهيم العبد، منال الكردي / 5

 . 46، ص 2002اإلسكندرية، مصر، 
 .22، ص8719مصر،  ،ةدار الكتب القومية، القاهر ،التكنولوجيا( والمفاهيم  )المعلومات :نظمةخشب السعيد محمد / 6
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 لنظاممعالم ا (:1-2رقم)الشكل                     

 
، 1993ر،هرة، مصمحمد محمد الهادي:التطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنية على الكمبيوتر، دار الشرق، القا المصدر :

 .51ص

 معالجة، مخرجات : ،من خالل : مدخالت هأهدافالنظام يحقق  أن ،من الشكل نالحظ

 :وتتعدد  هدفه، المختلفة و لتحقيق للنظام ليتمكن من القيام بأنشطته ةهي الموارد الالزم المدخالت

اد نات أو موإلى تحقيقها، فقد تكون بياالنظام مدخالت النظام على ضوء األهداف التي يسعى وتتنوع 

  وغيرها. خام أو رأس مال أو موارد بشرية

 :عناصر النظام المختلفة من  الذي يتم بينوتتمثل المعالجة )التشغيل( في العمليات أو التفاعل  المعالجة

 .1، وبينها وبين المدخالت من ناحية أخرى، وذلك بهدف تحويل المدخالت إلى المخرجاتناحية

 :التي والنهائي من النظام، إذ تتحول المدخالت بفعل المعالجة إلى المخرجات  جهي النات المخرجات

المخرجات على نحو  ه، وترتبط هذدة للنظام نفسهستخدم كمدخالت جديتطرح إلى البيئة المحيطة أو ت

 ، فهي ترجمة لألهداف. 2مباشر بأهداف النظام

  :أنواع النظام الثاني:الفرع 

 منيعتبر Kenneth Ewart Boulding تصنيف الذي قدمه الغير أن  ،توجد عدة معايير لتصنيف النظم

ً حيث قدم ، أهمها من ثم  و ،اً عقيدتتمثل أبسط أنواع النظم و أقلها  هرم يستند على قاعدة طبيعية يمثل نموذجا

  حد اآلن. إلى غير معروفةعقيد حتى تنتهي بمستويات النظم ترتقي النظم في مستويات الت

 :الموالي يوضح ذلك  والشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .16-15،ص ص2010وتصميم النظم المحاسبية، المكتبة العصري للنشر والتوزيع ، مصر ، تحليلمحمود محمود السجاعي:  / 1
 .20،ص  2005،  األردن عمان ،، 1 ، طوالتوزيع  المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية، دار وائل للنشر :محمد عبد الحسين آل فرج الطائي / 2
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 البيئة القيود الخارجية
 الحدود

 اإلخراج
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 النظمهرم ( لمستويات Booldingنموذج ) :(2-2)رقم الشكل

 على:باالعتماد  المصدر:

، الوراق للنشر 3: نظم المعلومات اإلدارية نما )إدارة المعلومات في عصر المنظمات المعاصرة(، ط الحسنية سليم -
 .11،ص2006والتوزيع ،عمان ،األردن، 

 .112ص األردن،، ، عمانللنشر والتوزيع، دار المناهج 1المعلومات، طتحليل وتصميم نظم  :سعد غالب ياسين -

 حيث نجد ،لمستوى األقل إلى المستوى األعلىدرجة التعقد تزداد كلما انتقلنا من ا أننالحظ من الشكل السابق، 

نظم عمل الساعة  اتليه الساكنة،ل الحالة ي تتكامل فيها األجزاء و تمثأبسط أنواع النظم هي اإلطارات التأن 

ية نظم السيطرة الديناميك ، بعدها توجدالميكانيكي البسيط وفق تحديد مسبق للحركة الضروريةذات العمل 

حية وهي بسط النظم الأوالمستوى التالي من التعقيد يُمثّل  ،من النظم السابقة اً التحكم الذاتي األكثر تعقيدو

ً حينظاما  ،فالخلية تعتبرالخلية ً و مفتوح ا على حفظ نفسه من خالل تبادل المدخالت و المخرجات مع  اً و قادر ا

 .1ةالخارجي البيئة

عملية تكامل الخاليا الحية مع بعضها لتشكيل نظم جينية يمثل  ،المستوى المتقدم الذي يلي مستوى النظم الحيةو

اإلنسان  نظم مث .نظم الحيوانهي  ةو ذكاء من سابق اً أكثر تعقيدحية  نظمليلي هذا المستوى  ،ثل النباتاتم

التنظيمات االجتماعية و اإلنسانية و االقتصادية التي قام الناس بتشكيلها و منها منظمات األعمال ،يلي ذلك نفسه

 .2و نظم المعلومات و شبكات االتصاالت و غيرها

  تكار.هي في طور الوالدة أو تنتظر االكتشاف واالبينتهي الهرم بمستوى غير معروف من النظم التي ل

                                         
 .113مرجع سابق، ص ،سعد غالب ياسين / 1
 .113صالمرجع السابق،  / 2

   

 

النظم 
 المجهولة

 النظـم الجامـدة: كرســي، قلــم.

 ةـم البشريالنـظـ

 
 ـاتم الحيواننـظــ 

 

 النظم ذاتية التحكم البسيط الميكانيكي: ساعة، مثقاب كهربائي.

 اآللي. ن: المكيفات ذاتية التشغيل،اإلنسا(cybernetic)النظم ذاتية التحكم المعقد 

 نفسها:الخلية.النظم المفتوحة القادرة على حفظ 
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 1نذكر منها: ،يمكن تصنيف النظام وفق عدة أسس Bouldingباإلضافة إلى نموذج 

 وتنقسم الى: :نشأةالمصدر التصنيف على أساس  .1

حافظ على ي النوع فهذا ،نه وتعالى، وليس لإلنسان دور فيههللا سبحا أوجدهوهو النظام  النظام الطبيعي: -أ

نها : مصر لها عدًدا من النظم الكونية ال ح سبحانه وتعالى وقد خلق هللا ،ده وعمله بقدرة خالقهوجو

 الخ...نسان، الحيوان، المجموعة الشمسيةاإل

وب ، ،الحاسالسيارةاإلنسان لتحقيق أهداف معينة منها: وهو النظام الذي صممه  النظام االصطناعي: -ب

 .الخ ....نظام التعليم

 :درجة التأكد التصنيف على أساس .2

مثال ،وقة تامةها بدبوهو النظام الذي تتفاعل أجزاؤه، ويحقق أهدافه بطريقة يمكن التنبؤ  النظام المحدد: -أ

نوع وعلى نوع المدخالت  ع النتائج التي نحصل عليها بناءذلك نظام الحاسب اآللي بحيث نتوق

  المخرجات التي حددناه له.

على  إلحصائيةابة اال ذلك نظام الرقوهو النظام ال يمكن أن نتوقع نتائجه بدقة، ومث حتمالي:النظام اإل -ب

 جودة اإلنتاج، حيث توجد درجة من الخطأ تصاحب النتائج المتوقعة دائًما.

 : التصنيف على أساس عالقة النظام بالبيئة .3

ً معزول وهو النظام  :النظام مغلق -أ ذا هف ،ارجيتواصل خ أي، وليس لديه ة المحيطة بهبيئال عن تماما

ق ال لفالنظام المغ بيئته ال تؤثر على عملياته التشغيلية، أنكما  خارج حدوده، تأثير أيالنظام ال يملك 

ا نها واقعمة أكثر ويعتبر النظام المغلق حالة نظري .كما ال يعطيها المخرجات ،يتلقى المدخالت من بيئته

 عمليا.

م بلة للتحكة وقاددالذي يتفاعل مع بيئته بطريقة مح وهو النظام :(المفتوح نسبيا) مغلق نسبيا النظام -ب

ع مالبيئة  تج تفاعالتويعتبر نا ،تشغيليةال عملياته على تأثيرهايمكنه مراقبة  ه مع بيئتهتفاعل، فعند فيها

مثابة باره بالنوع بمثابة مدخالت للنظام، كما أن ناتج تأثير النظام على بيئته يمكن اعت امثل هذ

 نظام.المخرجات 

ً نظام ر البيعت النظام المفتوح: -ج ل للتحكم غير قابوغير محدود  المحيطة به ةبيئالإذا كان تأثير  مفتوحا

 امالنظا هذل ةتشغيليال عملياتال نفإ ،ةبيئالوجود مدخالت ومخرجات للنظام من وإلى فعالوة على فيه، 

 ا.يهللتحكم ف ةقابل غير تعرض لتأثير غير قابل للتحكم فيه نتيجة لتفاوت وتباين المدخالتت

يعتبر النظام واحد من مجموعة نظم التغذية العكسية إذا تمت إعادة  :التغذية العكسيةبالتحكم  نظم -د

ويمكن همة في تحقيق أهداف النظام،بعض من مخرجاته إلى النظام في صورة مدخالت له، وذلك للمسا

على هذا كمثال و النظام، التغذية العكسية للمساهمة في تحقيق أهداف هتصميم النظام بحيث يحقق هذ

الجارية للطائرة  أوضاعتم قياس ي، حيث 2في الطائرات (قائيةلالت) القيادة الذاتية ،النوع من النظم

ليتم بعد ذلك تعديل القياسات الجارية للتوافق مع تلك  بنظيراتها المستهدفة، عومقارنة تلك األوضا

  المستهدفة.

 3 :التصنيف على أساس طبيعة النظام .4

عاب ن استييمك إذ ،ما تكون جميع عناصره من المفاهيميوصف النظام بأنه فكري حين :النظام الفكري -أ

 ومثال ذلك النظم الفلسفية. ،هذا النظام بدراسة تركيبه الفكري

                                         
 .20-19ص ،  2005ان ،األردن، عم ،دار وائل للنشر والتوزيع،1،ط(مدخل معاصر):نظم المعلومات اإلداريةواخرون نجم عبد هللا الحميدي ، / 1
 2008، األردن عمان ،، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،1مصطفى سليمان الدالهمة: أساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات ،ط / 2

 . 24،ص
، ص 2006الوطنية، جدة، المملكة العربية السعودية، ، مكتبة الملك فهد2نبيل عزت أحمد موسى: أساسيات نظم المعلومات في التنظيمات اإلدارية، ط / 3

 .20-19ص 
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رها قة وغيآالت ومصادر طا أفراد،، ويمكن أن يتكون من سوهو نظام له كيان ملمو م المادي:االنظ -ب

  الملموسة.ذلك من األشياء 

: هي د في النظام تتوقف على أربعة محدداتيدرجة التعقإن :ديأساس درجة التعقعلى التصنيف  .5

 ةاألجزاء المكونة للنظام، خصائص هذه المكونات، عدد التفاعالت المحتملة بين المكونات، ودرج

نظام معقد ونظام  ، وعلى أساس هذه المحددات تصنف النظام إلى:1النظام  التنظيم التي يتميز بها

تربطها عالقات عديدة  فالنظام المعقد هو النظام الذي يتكون من مجموعة كبيرة من المكونات ،بسيط

على مكونات  يحتوي إذا كان يكون بسيطأن النظام ويمكن القول  ،ومعقدة، وتتعدد خصائص مكوناته

 عن بعضها البعض. لقليلة هذه األخيرة تتمتع باستقال

 :والمعرفة و المعلومات تالمطلب الثاني: البيانا

يعد  علوماتنظام الموعلى اعتبار أن ن النظام له عدة تصنيفات،أ حيث رأينا،رق على ماهية النظامطبعد الت

معالجة  ،مدخالت أجزاء، أهداف ،موارد،،من فيمكننا بذلك صب كل خصائص النظام عليه ،النظم أنواع إحدى

ترابطة الم ة(المعرف-المعلومات-تالبياناالتوليفات الثالث )  في هذا المطلب بدراسة وسنقوممخرجات....الخ،

ها عالقاتومختلف التعاريف الخاصة بها،  الىمن خالل التطرق ،الذات العالقة الوثيقة بنظام المعلوماتو

  كما يلي : التراكمية

  :الفرع األول: تعريف البيانات والمعلومات والمعرفة

أنها  تخدامها علىالمعلومات والمعرفة خاصة في ظل وجود خلط بينها واس ،البيانات سنتطرق إلى تعريف

 .مرادفات لبعضها

 لبيانات منها :  فتوجد عدة تعاريف ل : تلبياناا .1

الخام التي ال عالقة لها  توالرموز أو الحقائق واإلحصاءا والكلماتعن األرقام  تالبيانات هي " تعبر البيانا

بعضها البعض ولم تفسر أو تستخدم بعد، أي ليس لها معني حقيقي وال تؤثر في رد فعل أو سلوك من 

 .2أو غير المفسرة " ةالمنظم أو ةمن الحقائق أو الرسائل أو اإلشارات غير المنظم مجموعةأي أنها  يستعملها،

تمثل ) تَرُمز إلى ( األشياء والحقائق واألفكار  يه، فمنها المعلومات التي تُشتق" المادة الخام أيضاي ه البيانات

ً و اآلراء و األحداث والعمليات التي تعبر عن مواقف وأفعال أو تصف  ً  هدفا حاضًرا،  أو،أو واقعاً معيناً )ماضيا

  .3"أشكال أو رموز أو كلمات أو أرقامتمثيلها( بيتم التعبير عنها)ون أي تعديل أو تفسير أو مقارنة،دأو مستقبال( 

 من التعاريف السابقة يمكن القول أن البيانات تعبر" عن ) مواضيع، أحداث، أشياء، حقائق، أفكار،...الخ ( 

منها بهذا الشكل  ةتمثلها عن طريق) رموز، أشكال، أرقام،...الخ ( ، فال يمكن استخدامها أو االستفاديمكن 

يستخدمها  أو اال تعطي أي معنى لمن يستقبله،هر معين، أسماء موردينبيعات في شم،مثال عدد العمالاألولي، ف

 في أي عرض كان".

                                         
 .40، ص 8200مصر،  اإلسكندرية، ،الجامعيةالدار  اإلدارية،نظم المعلومات  محمد أحمد حسان: / 1
 .23، ص9019، ، القاهرة، مصرمحمود علم الدين: تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال الجماهيري، دار العربي للنشر والتوزيع / 2
 .24مرجع سابق ، ص سليم الحسنية:/ 3
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 توجد عدة تعاريف للمعلومات منها :  :المعلومات .2

، أي القرارات اتخاذمعين، ألغراض  الستعمالأو  معين بيانات تمت معالجتها لتحقيق هدف "المعلومات هي 

، والتي يمكن تداولها أو تجمعيها في شكل ذي معنى، تفسرها ، أوتحليلهابعد البيانات التي أصبح لها قيمة 

  .1ة وفي أي شكل "غير رسمي صورة  رسمية أو في وتوزيعهاها ونشرها لوتسجي

 و ية مناسبة، بحيث تعطي معنى خاصا،المنظمة والمنسقة بطريقة توليف البياناتمجموعة من المعلومات هي"

 .2"تمكن اإلنسان من االستفادة منها في الوصول إلى المعرفة واكتشافها والمفاهيم، من األفكار متجانسة، تركيبة

ول إلى يث تتحمعينة بحبطريقة  ةأنها " بيانات معالج على المعلومات التعاريف السابقة يمكن تعريف من خالل

 منه في أغراض معينة ". ةاستخدام واالستفادشكل يمكن 

 :على النحو التالي ايمكن تعريفهوالتي ، وبالنسبة للمعرفة وأخيرا المعرفة: .3

الحدس والتخيل  مزيج من الخبرة واإلدراك والمهارة والقيم والمعلومات فضاًل عن قدرات " المعرفة هي

 .3"والتذكر والتفكير

 . 4باإلضافة إلى روابط سببية تساعد على إيجاد معنى للمعلومات" معلوماتوهي أيضا " عبارة عن 

أنها "هي حصيلة استخدام البيانات والمعلومات والتجربة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعلم  اكم

أكثر قدرة على  ه، وتجعلتواجههالتي تمكن من يملكها من التجاوب مع المستجدات التي  يوالممارسة، وه

 .5تشخيص المشاكل وتحديد البدائل لها والوصول إلى حلول جيدة"

  :والمعرفة تعالقة بين المعلومات والبياناالالفرع الثاني: 

 ما يلي : جيمكن استنتا ،معرفةال ، والمعلوماتبيانات، المن  لكل السابقة فتعاريالومن خالل 

 ؛تعلى حالتها األولية عكس البيانا المعلومات يمكن استخدامها في غرض معين 

 ما يلي:ك كالمعلومات وذل و تهناك عالقة بين البيانا 

 ة) عمليات حسابيةتتعد طرق المعالج البيانات، و ةيمكن الحصول على المعلومات بعد عملية معالج 

ومنطقية، تصنيف، فرز...الخ ( التي يمكن استخدامها لتحويل البيانات إلى معلومات بتعدد 

والمعلومات قل هي المتغير المست توعليه تعتبر البيانا ،والظروف الخاص بالمستخدم تاالحتياجا

 ؛ 6إذ تتنوع المعلومات بتنوع البيانات ،هي المتغير التابع

 لمواد انات هي ا، فالبيبعالقة المواد الخام بالمنتج النهائيلها ييمكن تمث بالمعلوماتعالقة البيانات  إن

ي فنها م ةالخام تحتاج إلى التحويل ) المعالجة( لتصبح معلومات صالحة االستخدام واالستفاد

 ؛ المنتج النهائي(تمثل  تالمعلوما) معينة أغراض

                                         
مكتبة  مكتبة الملك فهد الوطنية، عيسى عيسى العسافين:تكنولوجيا المعلومات) دراسة في مفهومها وأبعادها ومشاكل نقلها إلى الدول العربية(، مجلة / 1

 .269، ص2006، 2العدد ، 12الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية،المجلد
 .64، ص8200األردن، ،عمان ،للنشر والتوزيع دار أسامة  ،1،ط نظم المعلومات اإلدارية: لشرابي ا فؤاد / 2
المؤتمر العلمي  مداخلة مقدمة إلى ،إدارة المعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرار االستراتيجي:معتز سلمان الدوري ،جاسم الشمري أحمد انتظار / 3

-26األردن،أيام عمان،،جامعة الزيتونة األردنية ،والعلوم اإلدارية االقتصادكلية  "،إدارة المعرفة في العالم العربي بعنوان " الرابع السنويالدولي 
 .8،ص2004أفريل28

 مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ، في بناء تكنولوجيا المعرفة ،مجلة دارة المعرفةإل إبراهيم العمري : دور روافد الفكرية والجذور اإلدارية عيسىغسان  / 4
 .8،ص2009محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر، العدد السادس ، ديسمبر  جامعة ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

د، جامعة الجيالني بونعامة خميس مليانة ، الجزائر، العدد الثامن ، لمار رضوان : تفعيل إدارة المعرفة من خالل النظم الخبيرة، مجلة االقتصاد الجدي / 5
 .77، ص 2013ماي 

 .43، ص2008األردن،  و التوزيع، عمان، للنشر الصفاءدار ،  1ربحي مصطفى عليان : إدارة المعرفة،ط / 6
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 ويمكن تلخيص العالقة بينهما بالعالقة ةلما كان الحصول على المعلومات بعد عملية المعالج ،

 ؛1المعالجة  + البيانات =الرياضية التالية: المعلومات 

  المستفيد شيئاً لم يمكن وصف المعلومات بأنها " الفرق الذي يصنع الفرق" بمعنى أن المعلومات تخبر

 ؛2بحيث " يصنع الفرق " ستفيد على اتخاذ قراراتالمعرفة تساعد الم هوأن هذ،يعرفه من قبل " الفرق"

 ة لحل معنى بحيث أصبحت مفيد ئهارها وإعطاييمكن القول أن المعرفة عبارة عن معلومات تم تفس

 امتلكهالتي ي م من قاعدة المعرفةتت ،وعملية معالجة هذه المعلومات وتفسيرها مشكلة أو اتخاذ قرار،

ن هذه هذه القاعدة تحتوى على الحقائق والخبرات والمعتقدات والعالقات التي تربط بي ،الشخص

ثال فم التصرف وحل المشكالت هي جزء من كونه يملك معرفة أو ال.على فقدرة الشخص  العناصر،

دام ى استخكن يختلفان في قدرتهما علنجد شخصين لديهما المعلومة نفسها ويواجهان نفس المشكلة، ل

 هذا ،اى إضافة قيمة للمعلومات وتفسيرهفراد علالمعلومة في الحل، هذا ناتج عن قدرة األ ههذ

رفة والمع توبالتالي فإن الفرق بين المعلوما ،،...الخ،التدريباالختالف ناجم عن اختالف الخبرات

  ؛يديكمن في التفسير و قدرة العقل على إعطاء معنى مف

 بالمعرفة ً ً وثيقا وترتبط ببعضها ث أنها في الوقت الذي نستوعبها حي ،المعلومات مرتبطة ارتباطا

، فعندما يختزن الفرد في ذاكرته المعلومات إلى حد أنه يستطيع اإلفادة منها 3تصبح معرفة البعض 

                                                   4 يمكن القول أن:ى هذه المعلومات بالمعرفة، وعليه تسم

 .= المعلومات المختزنة + القدرة على اإلفادة من المعلومات المعرفة

 والمعرفة أمر نسبي، يختلف باختالف الشخص وما يمتلكه هذا  المعلوماتو  التمييز بين البيانات

خر قد يبدو لشخص بيانات ولشخص آمعين فأمر  ، الشخص من خبرات والمعتقدات و حقائق ....الخ

تكونت التي شخص، وكل  اقاعدة المعرفة التي يمتلكه هذا يعتمد على معلومات ولشخص ثالث معرفة،

، فكلما زادت باستمرار التعلم وتراكم الخبرات امن خالل الخبرات والتعلم والتي تتجدد ويتم تحديثه

، ألنه يصبح أكثر قدرة على تنظيم البيانات جديدة ةادت قدرته على اكتساب معرفمعرفة اإلنسان كلما ز

 . 5وتفسير المعلومات ومعالجتها وتحويلها إلى معرفة تخزن في قاعدة المعرفة

الجدول  يحه فيوالمعلومات، وهذا الفرق يمكن توض تتبين لنا أنه هناك اختالف بين البيانا، من خالل ما سبق

 الموالي:  

 والمعلومات تاسية بين البيانا(: الفروق األس1-2الجدول رقم)

 المعلومات تالبيانا مجال الفرق

 .حقائق نهائية  قيم و .مواد خام تمثل قيم وحقائق أولية  عتها يطب

 .عالية .منخفضة الدقة

 .صغير ة نسبياً مقارنة مع البيانات .كبيرة جدا الحجم

مفردات مستقلة عن بعضها البعض وال  العالقة بين مفرداتها

 .رابط بينها توجد

مفردات ترتبط ببعضها البعض بعالقة 

 .تبادلية تشابكية

                                         
الوطني بعنوان "استراتجيات التدريب في ظل الجودة الشاملة الملتقى مداخلة مقدمة إلى  نور الدين :أثر نظام المعلومات على تنافسية المؤسسة، مزهودة / 1

 ، الجزائر،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة موالي الطاهر، سعيدة التنافسية، كمدخل لتحقيق الميزة
 .6، ص2009نوفمبر11و10يومي

 .137، ص 2009األردن،  عمان، لم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،، عا1: إدارة المعرفة، طنعيم إبراهيم الظاهر / 2

 .85، ص 1996القاهرة ،مصر ،للنشر و التوزيع، أبو بكر محمود الهوش:دراسات في نظم وشبكات المعلومات ،مكتب عصمى / 3

بعنوان "المعرفة: الركيزة الجديدة والتحدي  الملتقى الدوليإنعام محسن حسن زويلف: أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي،مدخلة مقدمة إلى / 4
 .143ص ،2005نوفمبر، 13و12التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات، كلية العلوم االقتصادية والتسيير،جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،الجزائر، يومي 

 األردنية المعرفة)دارسة تحليلية في وزارة التربية والتعليم األردنية( ،المجلةعبد الفتاح عبد الرحمن كراسنة ،سمية محمد توفيق الخليلي :مكونات إدارة  / 5

 .295ص ،2009 ، 3العدد   ،5 األردنية ،األردن، المجلد الجامعة ،  األعمال إدارة في
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 .دة المصدرومحد .عديدة المصدر المصدر

ال تؤثر في رد فعل أو سلوك من  ثر على المتلقياأل

 .يستعملها

 .تؤثر في رد فعل أو سلوك من يستعملها

الرسمي وغير تستعمل على الصعيدين  .ال تستعمل على الصعيد الرسمي االستعمال

 .الرسمي

محددة القيمة بتحديد عوامل القيمة  .غير محددة القيمة القيمة

 .والتأثير على قيمة المعلومات

 .منتظمة في هيكل التنظيمي .غير منتظمة في هيكل التنظيمي الترتيب

 .مخرجات النظام .مدخالت النظام موقعها في النظام

 على : دالمصدر : باالعتما

 ى شركات)دراسة تطبيقية علالمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية دورالهادي شبير:أحمد عبد  -
سالمية، ة اإلجامعة غزقسم محاسبة، ،المساهمة العامة في فلسطين(، مذكرة ماجستير )غير منشورة(، كلية التجارة

 .34، ص 2006غزة، فلسطين ،

ة مقدمة ، مدخل في البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي تالمعلوماعز الدين مالك، الطيب محمد : دور تكنولوجيا  -
أبحاث  ، مركزاإلسالمي بعنوان "الحلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" دللمؤتمر العالمي السابع لالقتصا

 . 308، ص 2008أفريل  3-1االقتصاد اإلسالمي،جامعة ملك عبد العزيز،جدة، المملكة العربية السعودية ،

 لموالي:االمعرفة( فيمكن توضيحها في الشكل - المعلومات-)البيانات  أما عن عالقة المصطلحات الثالثة

 (: مستويات التراكم العلمي المبني على البيانات2-3الشكل رقم )

 
 

-إداري تكنولوجيا المعلومات في المنظمات المعاصرة)منظور :، محمود حسن الهوامي  يحيدر شاكر البر زنج المصدر:

 .16ص،2014، مطبعة ابن العربي ،بغداد ،العراق،1تكنولوجي(، ط

 

 

 الحكمة

 غاية التراكم العلمي والمعرفي

فهم العالقات والظروف التي 

 تشكل األحداث

التراكم المعرفي نتيجة 

 والتجارب تالممارسا

 استثمار المعلومات

على  القدرة والرغبة

 التوليد

 بيانات ذات فائدة

 نتيجة التحليل

 حقائق خام
المستوى 

 األول

المستوى 

 الثاني

 المستوى الثالث

 

 المستوى الرابع

 

 المستوى الخامس

 

 المستوى األعلى

 

 الـفهـم

 الـخبـرة

 المـعرفـة

 المـعلومـات

 الـبيـانـات
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يث نتدرج رفة حوالمع المعلوماتهي القاعدة األساسية لكل من البيانات و تمن الشكل السابق نالحظ أن البيانا

 ة الهرم المعرفي.وسلسلة من المفاهيم حتى نصل إلى الحكمة التي تمثل ذر عبر

  :نظام المعلومات وموارد وظائفتعريف  المطلب الثالث:

موعة من عن طريق مج هاتحويل حيث يتم ،يانات هي المادة الخام للمعلوماتالبأن الى  ،تطرقنا فيما سبق

ذلك مواد ، وكيةمسؤول على هذه العملية التحويلطرق إلى تعريف الجهاز التوفيما يلي سن ،ةالتحويلي العمليات

 .ووظائف هذا الجهاز حتى يحقق األهداف المرجوة منه

 ف نظام المعلوماتيالفرع األول: تعر

 هناك عدة تعاريف لنظام المعلومات منها :

 .1بهدف محدد" ت" النظام الذي يجمع، يعالج، يخزن، يحلل، ويوزع المعلوماهو نظام المعلومات 

اآللية لتحويل المدخالت )البيانات( إلى البشرية وإطار يتم من خالله تنسيق الموارد "نظام المعلومات هو 

  .2المؤسسة "مخرجات )معلومات( لتحقيق أهداف 

مجموعة منظمة من الموارد: المادية، البرمجيات، األفراد، البيانات، العمليات " يعرف نظام المعلومات بأنهكما 

وص، صور، صوت...إلخ( والتي تسمح باستقبال، معالجة وتخزين وبث المعلومات )في شكل بيانات، نص

 .  3داخل المؤسسة "

البيانات تعمل يدويا قواعد واإلجراءات والبرمجيات و التجهيزات" مجموعة من األفراد و بأنهأيضا يعرف 

 . 4"من ثم بثها للمستفيدعلى جمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها و ميكانيكيا أو آلياأو

تي لمادية الية واكن تقديم تعريف لنظام المعلومات على أنه "مجموعة من الموارد البشرمن التعاريف السابقة يم

 ."للمستفيدتوصيلها  ثم منتعمل على تجميع البيانات ومعالجتها إلنتاج المعلومات و

  :ح التصور العام لنظام المعلوماتوالشكل التالي يوض

 (: التصور العام لنظام المعلومات2-4الشكل رقم)

 
 : باالعتماد على:المصدر

 .16ص، ، مرجع سابقعبد الرزاق محمد قاسم   -
 .13، ص2002-2001مصر ،نظم المعلومات اإلدارية، شركة الناس للطباعة و النشر، اإلسكندرية،  :عاطف جابر طه عبد الرحيم    -

                                         
1 / Sanchez-Rodriguez.Cristobal,et al:Introduction to information systems ,third Canadian edition, John Wiley & Sons, 

2013,p27  .  
 . 24، ص 2005اإلسكندرية، مصر،  ،الجديدة ،الدار الجامعةنظم المعلومات اإلدارية محمد اسماعيل بالل : / 2

3 / Allégre. C.B et Andréassian. A.E : Gestion de ressource haumaies (valeur de l’inmtériel) ,1édtition, De Boeck 

Supérieur, Bruxelles, Belgique, 2008, p66. 
،السنة الحادية عشرة ، المعلومات في تسيير المعرفة بالمؤسسة، مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،الجزائرشنشونة محمد : دور نظم  / 4

 .72، ص 2010، نوفمبر 20العدد

 

 المعالجة

تحويل  عمليات

 إلى معلومات تالبيانا

 المخرجات

معلومات صالحة 
 لالستخدام

 

 المدخالت

ن م م جمعهات تبيانا
مصادر داخلية 

 النظام وخارجية عن

 

 التغذية العكسية

 

 الرقابة

 (قياس/ مقارنة)

البيئة 

 المحيطة

 مستخدمو

 المعلومات

 معلومات التغذية العكسية

 
 معلومات التغذية العكسية

 

 معلومات التغذية العكسية
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 :تما يلي عن نظام المعلوما ،السابقة والشكل السابق نستنتج التعاريفمن خالل 

 وماتم المعلنظا" ب نيُسمى النظام الذي يعالج البيانات ويحولها إلى معلومات ويزود بها المستفيدي ،"

ى حولها إليمن ثم ووبالتالي ما يميزه أنه يستقبل البيانات ويطبق عليها مجموعة من العمليات التحويلية 

( إلى تلمعلومااتوصيل هذا المنتج )  بل يتم ،ال يتوقف دوره عند هذا الحدو"، يسمى " المعلوماتمنتج 

 ؛آليا يدوياً أو ميكانيكياً أو مستخدميها، ويتم هذا

 من ركز  نالحظ أن منها ،السابقة التعاريف، فمن خالل المعلومات نظامحول  اختلفت وجهات النظر

وهذا ما نالحظه في التعريف عالجة وتوصيل المعلومات،على وظائف هذا النظام من جمع وم

 ،مجياترد بشرية ومادية) أفراد، برومنها من ركز على أن نظام المعلومات عبارة عن موا،األول

وهذا ما  ومعالجة وتوصيل المعلومات وذلك داخل المؤسسة، الموارد تعمل على جمع تلك،...(بيانات

د ين مواربنظام المعلومات فجمع ومنها من أعطى نظرة عامة ل نالحظه في التعريف الثاني والثالث،

 ير. يف األخوهذا ما نالحظه في التعر وظائف نظام المعلومات بهدف توصيل المعلومات إلى المستفيدو

  م أو عبارة عن "نظام"، وبالتالي ينطبق عليه كل خصائص النظام من )هدف، نظ المعلوماتنظام

 ...الخ( ؛.ةأجزاء فرعية، موارد، بيئ

  على  الخارجيةيقبل مدخالت ويقدم مخرجات إلى بيئته ويتحكم في تأثير بيئته  المعلوماتنظام

 ؛ نسبيا مفتوح إذن فهو نظام،معالجة()المدخالت

 من أهمية  األخيرةهذه ستمد ت إذ،األهمية أمر بالغ المؤسسة على مستوى المعلوماتنظام  إقامة إن

على بيئتها  االتي تمثل الشريان الحيوي للمؤسسة، فهو النافذة التي تطل من خالله و المعلومات المنتجة

 ، وكذا ما يحدث في بيئتها الخارجية؛داخلية هاعملياتفالمؤسسة بحاجة لمعرفة ، 1الداخلية والخارجية

 ذية التغ ،مخرجات، ت من خالل وظائف أساسية : مدخالت، تشغيلنظام المعلومات ينتج المعلوما

 : وذلك كما يلي ،الرقابة عكسية،ال

 :ويمكن تعريف المدخالت في نظام المعلومات بأنها" تتمثل بسلسلة البيانات التي  المدخالت

عتمد النظام نفسه عندما يب من قنوات االتصال المختلفة الداخلية والخارجية أو من ذات ساتن

 .  2جزء من مخرجاته كمدخالت جديدة لتغذية النظام "على 

 :ها" عملية يدوية أو ميكانيكيا ويمكن تعريف تشغيل) معالجة( البيانات على أن المعالجة

وعملية المعالجة هذه  ،3باستخدام الحاسب اآللي والتي يتم فيها تحويل البيانات إلى معلومات"أو

يمكن أن تكون عمليات فمات، تتراوح بين البساطة والتعقيد على حسب نوع نظام المعلو

 ، تلخيص،...إلخ.رتيبحسابية، ت

 :مخرجات نظام المعلومات هي "معلومات التي تمثل بيانات التي تمت معالجتها إذ  المخرجات

 . 4أصبحت لها داللة معينة"

 :بد من نظام حتى تعمل عمليات) مدخالت ، المعالجة، المخرجات( بشكل صحيح ، ال الرقابة

معدل و، خال المدخالت إلى النظاممعدل إد على تنظيم، حيث يعمل أو جهاز تحكم و رقابة

 .5إخراج المخرجات من النظام، وكذلك معدل إجراء عمليات المعالجة داخل النظام

                                         
أثر نظم المعلومات اإلدارية في صناعة القرارات اإلدارية )دراسة ألراء عينة من المسؤولين اإلداريين في كليات جامعة تكريت (،  فيلح: محمدحكمت  / 1

 .52، ص2008،  10العدد   ، 4تكريت، العرق، المجلد  جامعةو االقتصاد،  اإلدارة كلية اإلدارية واالقتصادية ، لعلومل تكريت مجلة
  .53المرجع السابق، ص / 2
 .21، ص5198 المملكة العربية السعودية، ،، الرياضللنشر نظم المعلومات و الحاسب اآللي، دار المريخ :سلطان إبراهيمتركي  / 3
 .53، مرجع سابق، صفيلححكمت محمد  / 4
 .78ع سابق،صشريف كمال شاهين ،مرج / 5
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 :ويقصد بها المعلومات المرسلة عكسياً من مستخدمي النظام إلى القائمين على  التغذية العكسية

حيث تقوم الرقابة بتقييم تلك المعلومات  1،المخرجاتو، المعالجة، مدخالتالتعليقاً على  ،النظام

 تاتخاذ اإلجراءايتم  ،وبخالف ذلك ،كان النظام يعمل نحو تحقيق هدفه لتحديد ما إذا

 . في المستقبل التصحيحية على عمليات اإلدخال أو المعالجة أو اإلخراج

 :الفرع الثاني: موارد ووظائف نظام المعلومات

تمام إمكن من وحتى يت ،األساسية، يقوم بمجموعة من الوظائف معلوماتللإنتاجه  في إطاروإن نظام المعلومات 

يقة ض بطرعمع بعضها الب ةفتتفاعل هاته األخير ،حتاج إلى مستلزمات)موارد( مختلفةي ،هذه الوظائف

 من تحقيق أهدافه. همضبوطة لتمكن

 :الشكل التالي يوضح موارد ووظائف نظام المعلومات و 

 المعلوماتموارد ووظائف نظام  (:2-5الشكل رقم)

 باالعتماد على : : المصدر
 .59، صمرجع سابق :خشبة السعيد محمد -
ميسرة للنشر ، دار ال1، عالء الدين عبد القادر الجنابي : نظم المعلومات اإلدارية، طقنديلجيعامر إبراهيم  -

 .49، ص2005والتوزيع ،عمان ،األردن، 

 أوال:موارد نظام المعلومات:

ه ينة تجعلالبعض بطريقة مع هاوتكمل بعضتترابط إلى مجموعة من الموارد التي  ،نظام لتحقيق هدفهيحتاج 

 داريات، موالموارد البشرية، الموارد المادية، موارد البرمج ، وتتمثل هذه الموارد في:ذلك الهدفيحقق 

 كما يلي: كوذل ،البيانات، موارد الشبكات

ما نطلق  ومن هؤالء األفراد ،ي نظام معلوماتألضروري أمر ألفراد إن وجود ا :الموارد البشرية .1

، فالمجموعة األولى تضم من يستخدم النظام أو األخصائيون الفنيون و النهائيين المستخدمينعليهم  

،المهندسين ، زبائن، المديرين...الخ (،أما الثانية فتضم محلل )محاسبين المعلومات التي ينتجها من

                                         
 .37، مرجع سابق، صحمد حسين علي حسينأ / 1
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يساعد الذي   مشغل النظام و ،البرامج الذي يوفر برامح الحاسوب، ومطور ميصمم النظاالنظام الذي 

 نظام. الفي تشغيل ومتابعة و صيانة 

ة المستخدمة في معالجة إن مفهوم الموارد المادية يشتمل على كل األجهزة المادي الموارد المادية: .2

بل ،وبقية األجهزة ومالحقها والطابعات فقط على الحواسيب ، فهي ال تشتملقة، وبصورة دقيالبيانات

وكذا  طبع،لالتي تستخدم ل األوراق والبيانات أو المعلومات  الوسائط التي تسجل عليهاتشمل أيضا كل 

 .1...الخالممغنطة والضوئية صاألقرا

وتدير المكونات المادية إن هذا المصطلح ال يشمل فقط البرامج التي توجه  موارد البرمجيات: .3

ولكن يشمل أيضا مجموعة التوجيهات التي يحتاجها األفراد لمعالجة البيانات والتي تسمى  ،للحاسوب

، فكل الموارد ال يمكنها أن تؤدي عملها بدقة معلوماتالنظام استخدام  ةالتي توضح كيفي و،2تاإلجراءا

 دون نظام عمل معين.

موارد  ومات، بل هي مورد هام منإن البيانات ليست مجرد مواد أولية لنظام المعل موارد البيانات: .4

 ننظام يجب إدارته بفعالية وكفاءة لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه، وغالباً ما تقوم المؤسسة بتخزيال

على البيانات  األولى فتحتوي وقواعد المعرفة، قواعد النماذج، ،د البياناتقواع هذا المورد في

على نماذج نظرية  فتحتوى الثانيةأما والمعلومات المنتجة عن عملية معالجة البيانات، و

المعرفة بصور  وغيرها، أما األخيرة فتحتوى على منطقية توضح العالقات في المؤسسةوورياضية،

 .3كالحقائق، والقواعد الخاصة بمواضيع مختلفةمختلفة،

إلى وجود كم هائل من البيانات  ،وتعدد فروعها وأقسامها نشطة المؤسسةزيادة أأدى  :موارد الشبكات .5

ر الحاصل في ومع التطو ،، ونظرا إلى وجود هذه الحاجةلهاوالمعلومات بحاجة إلى نقلها أو تباد

شبكات االتصال التطور من خالل إنشاء ما يعرف بالمؤسسات من هذا  تكنولوجيا المعلومات، استفادت

وأجهزتها الملحقة مع بعضها والمعلومات من خالل ربط حواسيب  وتبادل البيانات التي تسمح بتدفق

اسوب الداخلية للمؤسسة( شبكة تخص فقط شبكات الح)االنترانت ، من هذه الشبكات:البعض

المؤسسة ، الموردين وغيرهم من المستخدمين القانونيين استعمال معلومات يُسمح للزبائن) نت،االكستر

التي تربط أجهزة )شبكات الربط المحلية  الشبكة العالمية(،) تاالنترن ،ذه الشبكة(بالدخول إلى ه

 موقع مؤسسة واحدة (، ، مثل مبنى واحد، الحرم الجامعي،توصيل المعلومات ضمن نطاق جغرافي

 .4منطقة جغرافية واسعة االمتداد مثل دولة كاملة أو منطقة شاسعة( التي تغطي)شبكات الربط الواسعة

  :ا: وظائف نظام المعلوماتثاني

النظام  ل هذاهو إنتاج وتوصيل المعلومات إلى مستخدميها ، حيث يستعم ،إن الهدف األساسي لنظام المعلومات

ام ة يقوم نظإلنتاجيوللقيام بهذه العملية ا إلى معلومات، تلتحويل البيانا ،إليها اإلشارة ةكل الموارد السابق

يفتين وظ وظائف، وترافق هذه التجميع البيانات، تشغيل البيانات، إنتاج المعلومات المعلومات بوظائف وهي :

 ، رقابة وأمن البيانات.هما : إدارة البيانات

 ولذلك سنتطرق إلى هذه الوظائف وذلك كما يلي:

                                         
1/ O’Brien. James. A et Marakas. George. M: Introduction to information systems, Fifteenth Edition, McGraw-

Hill/Irwin, New York, USA, , 2010, p p32-33. 
في المؤسسات) دراسة حالة بعض المؤسسات  اإلدارية المعلومات واالتصال في اتخاذ القراراتيحياوي مفيدة ، سطحاوي عبد العزيز :دور تكنولوجيا  / 2

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  ،االقتصادية" ةصنع القرار في المؤسس حول " الملتقى الدوليالصغيرة والمتوسطة(،مدخلة مقدمة إلى 
 .1، ص2009أفريل  15-14الجزائر،  ،التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة

 .23، ص2000عمان،األردن، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،  ،1، ط(ماهيتها و مكونتها)نظم المعلومات  :عماد الصباغ / 3

 .28 -27، ص ص1994الحديثة في تكنولوجيا المعلومات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ت: التطورافييمحمود محمود عف / 4
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 ويتم ،لمناسبةافي الوسيلة  ثم تسجيلها ،البياناتالحصول على  وتتضمن هذه الوظيفة تجميع البيانات:  .1

 ألرقام،ا ،البيانات مثل الحروف هذه معرفة بهاستخدام نظام ترميز معين يمكن بعد ذلك ترميزها ب

هدف ب مراجعتها، كما يتم مشتركة صطبقاً لخصائ متماثلة ثم يتم تصنيفها إلى مجموعات ،غيرهاو

 . لها ةوخلوها من األخطاء قبل إجراء عملية المعالجة الالزم البيانات التأكد من صحة

إلى  بياناتالخاللها تتحول  نهي قلب النظام، وم معالجةال أنشطة إن:(تشغيلال) البيانات معالجة .2

ة صنيف مرضمن هذه األنشطة إعادة التتخر، فقد تآمعلومات، وتختلف عميلة المعالجة من نظام إلى 

ليات مقارنة، تلخيص ...الخ وغيرها من العم عمليات منطقية، و حسابيةعمليات  ءإجرا أخرى، 

 إلى معلومات.   البيانات لية بهدف تحويليالتحو

استعمال المعلومات المتحصل كما ال يتم  ،تشغيل البيانات فور تجميعها لعدمنظرا :البيانات إدارة .3

إتالف هذه ومن ثم  ،جل تحويل البيانات إلى المعلوماتفليس من المنطقي بذل كل الجهود أل،عليها

يانات والمعلومات على حدي ، ولهذه األسباب المتعلقة بالب1مرة األولى فقطلها لامالمعلومات بعد استخد

 تحديث، فتتم األولىالو إعادة اإلنتاج اأيض يتم كما ، ظهرت الحاجة إلى التخزين لكل منهما.السواء

ي الحتمال فقد أو طأمني واحتيا باستخراج صورة أو أكثر من البيانات أو المعلومات، وذلك كإجراء

مرة أخرى إلى  حتى ال تتحول وذلك،تحديث المعلومات المخزنةفتتم ب ، أما الثانيةةتلف الصورة األصلي

التي عمليات أو  حداثعين االعتبار التغيير الحاصل في األم أيضا تحديث البيانات باألخذ بيتكما ،بيانات

 .هذه البيانات أنتجت

كل  حتى نحصل على معلومات صحيحة يمكن االعتماد عليها ومحمية منوأمن البيانات: رقابة  .4

ى انات علن البيمأورقابة البد من تواجد وظيفة  نخطاء أو تغيير المقصود أو غير المقصود، كااأل

 ومن ثم ما هو مطلوبتقوم وظيفة الرقابة على ضمان أداء النظام لعمله كحيث . مستوى هذا النظام

 يعمل ا كان النظامإذما تحديد يتم  إذ،التغذية العكسية معلومات تقييم ىعل بناءيتم ذلك و ،قه لهدفهتحقي

جة و المعالأعمليات اإلدخال التصحيحية على  تاتخاذ اإلجراءاثم ، وتكما هو مطلوب أوهناك انحرافا

ت على والمعلوما تالبيانا عدم تعرض أما وظيفة أمن البيانات فتضمن .في المستقبل أو اإلخراج

مات، غير مناسب للمعلو ءمستوى النظام إلى، النسخ، التغيير المقصود أو غير المقصود، إفشا

علومات والم من ورقابة متعددة لحماية البياناتأ إجراءاتلهذا كان من الواجب وضع  التجسس،...

مة بص ات األصابع،لمحاربة تلك األفعال غير المرغوبة مثل :كلمات السر)كلمات سر معقدة ، بصم

 إقامة نسخ احتياطية. ،،نظام التشفيرالصوت وغيرها (

يجب  والتي ،المخرجات) المعلومات(عداد كل الوظائف السابقة كانت تمهيد إلإن : إنتاج المعلومات .5

فال فائدة  ،يلتوصال هذا ألغي إذاو ،يجب توصيل اإلعدادمها إلى المستخدم النهائي، فبعد يتجهيزها وتقد

ن المستخدمي تمراعاة احتياجامن ، كان البد من إنتاج المعلومات، ونظراً لتعدد أشكال المعلومات

عبر الهاتف... (، وعلى شكل أداة التوصيل  ،التفاق على وسيلة التوصيل ) بريد، تسليم شخصياأو

،رسومات رموزعلى شاشة الحاسوب...( وعلى كيفية التعبير عنها )كتابة،  )شفوية، كتابية،

 .2معدالت ...(بيانية،

 

                                         
 .126، مرجع سابق،ص محمد عبد الحسين آل فرج الطائي / 1
 .39-38مرجع سابق، ص ص ،علي حسين حسينحمد أ / 2
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 :لنظام المعلومات يالمطلب الرابع: أنواع والتطور التاريخ

 و مختلف مراحل تطوره:المعلومات،سنوضح في هذا المطلب أنواع نظام 

 :الفرع األول: أنواع نظام المعلومات

 : األسستوجد عدة أسس لتصنيف نظام المعلومات ومن هذه 

 حسب وظائف المؤسسة؛ -

 حسب الدعم المقدم؛ -

 .حسب نوع التكامل -

ً  المقدمةالتصنيف  التي تندرج في كل نوع من أسس النظمإلى سنأتي ف   كما يلي: ،وذلكسلفا

 التموين، نظام معلومات أنواع النظم حسب هذا التصنيف هي: نظامحسب وظائف المؤسسة:  .1

الخ. ...اسبيةنظام المعلومات المح ،نظام معلومات الموارد البشرية نظام معلومات التسويق،اإلنتاج،

 :وم بشرح كل نظام على حدى كما يليوسنق

من عملية الشراء مروراً بعمليات التخزين  هذا النظام بحركة المواد بدء يهتم التموين:معلومات نظام  -أ

وتتلخص وظائف هذا النظام بتسلم المواد والقطع من الموردين  والتصنيع و انتهاًء بعملية التسليم.

كما يوفر هذا النظام المعلومات  سيلمها إلى المخازن أو إخراجها من المخازن إلى األقسام اإلنتاجية،وت

 .1الالزمة عن مخزون المواد وجردها وتقدير الحاجة لشراء مواد إضافية

التخطيط لعملية  لم هذا النظام بجميع األنشطة المرتبطة باإلنتاج، مثهتوي معلومات اإلنتاجي:النظام  -ب

ويعرف هذا النظام على أنه  ،د مراحل اإلنتاج وجدولتها ...الخوسائل اإلنتاج، تحدي راإلنتاج، توفي

للعمليات  ي، عن التدفق الطبيعودقيقةالنظام الذي يتولى إمداد مديرية اإلنتاج بمعلومات منظمة وكاملة "

بة على والرقا ،ية ذات العالقة بالتخطيطاألساس من سلع وخدمات، وكل األنشطة توالمواد والمنتجا

وإنتاج المعلومات  ،معالجة البيانات، أي أن نظام معلومات اإلنتاج مهمته اإلنتاج والنقل والعمليات

 .2اإلنتاجية الضرورية التخاذ القرارات اإلدارية "

بإنشاء إدارات معظم المؤسسات  تقام لزيادة أهمية وظيفة التسويق، نظرا :معلومات التسويقيالنظام  -ج

بحوث التسويق وذلك لعمل دراسات في مجال المستهلكين ورغباتهم، واتجاهات الصناعة، وسلوك 

المنافسين وغيرها من المشاكل التي تحتاج إلى معلومات التخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ولكن مع 

باحتياجات ث التسويق بحو مرور الوقت وزيادة حجم المعلومات المطلوبة للوظيفة التسويق، لم تف

ومن هنا بدأ كُتاب التسويق بالمناداة بضرورة وجود " نظام معلومات  متخذي القرارات التسويقية،

، ويعرف هذا النظام على أنه " النظام الذي يتكون من األشخاص واألجهزة واإلجراءات 3التسويقية "

وفي الوقت المناسب لمتخذي  دقيقة، ،توزيع معلومات محتاج إليها ،تحليل تصنيف، وتستخدم في جمع،

 .4التسويقية في المؤسسة" تالقرارا

لقد أصبح العنصر البشري ذا أهمية في الوقت الحالي مثله مثل  موارد البشرية:نظام معلومات ال -د

تي تهم المؤسسة الموارد المادية في المؤسسة، فكان البد من إقامة نظام خاص به يقدم كل المعلومات ال

                                         
 .34، ص7200سوريا، المعلومات، منشورات جامعة حلب، حلب،  نظمياسر موسى: تحليل وتصميم  / 1
كلية  ، مجلة اأبحاث اقتصادية وإدارية ،(دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل بسكرة)اإلنتاج دالي علي لمياء : دور نظام المعلومات  /2

 .275،ص 2014محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر، العدد السادس عشر، ديسمبر  جامعة ،العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
لملية للشركات محمد فداء الدين عبد المعطي بهجت، ياسر عبد الحميد الخطيب :دور المحاسبة في تقييم أداء وظيفة التسويق )مع دراسة تحليلية للقوائم ا / 3

 .121-120لك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، بدون سنة نشر ،ص ص المساهمة السعودية(، مركز النشر العملي ،جامعة الم
،مجلة الغري لألبحاث االقتصادية (الغذائية بالجزائردراسة حالة مؤسسات الصناعية )نظام معلومات التسويقية على الميزة التنافسية خالد قشي سعد: أثر / 4

   .71،ص2011،  29،العدد  9فة ،الكوفة، العراق، المجلد واالقتصاد، جامعة الكو اإلدارةكلية  ،واإلدارية 
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من نظام المعلومات المعلومات فرعي  ، ويمكن تعريف هذا النظام على أنه" نظامالموردبخصوص هذا 

من  ة، يقوم بتحليل ومعالجة جميع البيانات المتعلقة بالموارد البشرية داخل المؤسسالكلي للمؤسسة

اإلدارة وذلك بهدف تزويد  ،التدريب ...الخ( األجور، العدد، التقييم، ،الخبرات حيث) المهارات،

من  المؤسسة احتياجات وتحديدبالموارد البشرية  لوضع الخطط والبرامج الخاصة ةبالمعلومات الالزم

نه يتفاعل مع النظم الوظيفية األخرى بغية تحقيق ، كما أرد في الوقت الحاضر وفي المستقبلهذا المو

 .1أهداف المؤسسة"

بها  العمليات التي تقوم ةالخاصة بكاف تالبيانا ويهتم هذا النظام بمعالجةة:نظام المعلومات المحاسبي -ه

" ذلك الجزء األساسي والهام من نظام هو المؤسسة،سواء الداخلية أو الخارجية، ويمكن تعرفه على أنه

م بحصر وتجميع البيانات المالية  من المعلومات اإلداري بالمؤسسة في مجال األعمال، الذي يقو

يقوم بتشغيل هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة مصادر خارج وداخل المؤسسة، ثم 

 .2 لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل المؤسسة "

 لمعلوماتاحسب هذا التصنيف هي: نظام معالجة المعامالت، نظام أنواع النظم  المقدم:حسب الدعم  .2

 .نظام دعم القرار، نظم الخبيرة ،نظام أتممة المكاتب اإلدارية،

لروتينية اليومية للمؤسسة ويقوم هذا النظام بتسجيل ومعالجة كل المعامالت ا م معالجة المعامالت:نظا -أ

نظام ال النظام على أنه"  ا، لذلك يعرف هذأخرى ةوأنشطة تفصيلي ،النفقات اليومية الشراء، ،كالبيع

المؤسسة والبيئة أو بين  ةالذي يقوم بتوثيق وتدوين جميع المعامالت التي تجري داخل المؤسس

والطلبات الشراء  تثبيت العقود استالم وتسليم المواد، ،مثل تسجيل معامالت البيع والشراء، الخارجية

 .3، وتسجيل التدفقات والمعامالت المالية ...الخ "فتح ملفات العاملين ،وأوامر التشغيل

 ر على توفير معلومات كافيةغير قاد ،لما أصبح نظام معالجة المعامالت :نظام المعلومات اإلدارية -ب

مختلف األنشطة  عنك وذل ،يقدم معلومات مناسبة لإلدارةكان من الواجب البحث عن نظام  لإلدارة،

تلف الوظائف اإلدارية وكما يقدم معلومات تساعد في مخ ،موارد بشرية وغيرها، إنتاج ،من تسويق

 الذي، نظام المعلومات اإلدارية ن خاللفكل هذا يتم م اتخاذ القرارات والرقابة وغيرها،كالتخطيط، 

األنظمة الفرعية الموزعة على  نبين مجموعة م قيمكن تعريفه على أنه" نظام متكامل يقوم بالتنسي

، ويهدف إلى لموارد البشرية والتخزين والشراءمهام المؤسسة وأعمالها كالتسويق والتمويل واإلنتاج وا

، وذلك الستخدامها في تكلفة ممكنة و في الوقت المناسب أقلإلدارة بلمعلومات الصحيحة لتوفير ا

 .4اتخاذ القرارات والرقابة ( " ،) تخطيط، تنظيم، توجيه وقيادة اوظائفه

ة الوظائف الكتابية ا " استخدام الحاسب اآللي في أتمموتعرف هذه النظم بأنه :تممة المكاتبأنظام  -ج

ل العمل المكتبي ) أعمال السكرتاريا ( من النمط تحوي ىحيث يعمل هذا النظام عل ،5داخل المكاتب "

اليدوي إلى النمط االلكتروني من خالل استخدام أجهزة الحاسوب ومعالجة الكلمات والبريد االلكتروني 

في المؤسسة من حيث تسهيل عمليات تجهيز  عاملينالسكرتاريا و أعمال ةوغيرها بهدف تحسين كفاء

 . 6المعلوماتتخزين واسترجاع وتوزيع و

 

                                         
) دراسة ميدانية على شركات الغزل في محافظة الالذقية(، مجلة  نظام معلومات الموارد البشرية في اختيار القيادات اإلداريةعلي ميا ،وأخرون: دور  / 1

،  2008،    2، العدد  30الالذقية،سوريا، المجلد والقانونية( ، جامعة تشرين،) سلسلة العلوم االقتصادية  جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية
 .198ص

 .47، ص  سابقأحمد حسين علي حسين ، مرجع  / 2
 .215مرجع سابق ،ص  سليم الحسنية، / 3
 .197علي ميا ،وأخرون ، مرجع سابق ، ص / 4
 .219جالل إبراهيم العبد، منال الكردي، مرجع سابق، ص / 5
 .  18-17،ص ص 2012الخدمات االلكترونية ،دار الكتاب الثقافي للنشر والتوزيع ،عمان األردن ، حرب،وأخرون: يسري / 6
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دعم القرار بأنه " نظام معلومات إداري مبني على استخدام  : يعرف نظامنظام دعم القرار -د

ومصمم لكي يساعد المديرين أو متخذي القرارات في حل المشاكل المرتبطة بعملية اتخاذ الكمبيوتر،

 م. فهذا النظا1ة "مهيكلال ة أو شبهمهيكلالخصوص المشاكل ذات السمة غير ال و على وجه القرارات،

 حيث يتمثل الدعم في توفير ،ال يحل محله في عملية صنع القرارلكنه ،يدعم المستفيد أو متخذ القرار

استخدام الحواسيب وأساليب التحليل ومتطلبات التقييم بين البدائل المتاحة لموقف أو ظاهرة 

 .القرار ويترك الباقي لمستفيد أو متخذ،معينة

إن الفكرة وراء النظم الخبيرة هي أن الخبراء في مجال معين يقومون بتغذية الحاسوب  نظم الخبيرة: -ه

 بحيث يتم تخزينها في الحاس ،معلومات ...إلخ( ،تجارب ،لديهم من معرفة متراكمة ) خبرات بما

خصوص حلول مشكالت اآللي، والرجوع إليها بواسطة مستخدم النظام بهدف الحصول على نصائح ب

بواسطة الحاسبات اآللية، تحتوي  اوتعرف هذه النظم بأنها " برامج معدة الستخدامه دة.صعبة ومعق

منها كخبير دائم  ةعلى خبرات مجمعة في مجال من المجاالت ويمكن لمستخدمي هذه البرامج االستفاد

 .2يعطي استشارات مشابهة الستشارات الخبير البشري ويحقق نفس النتائج تقريباً "

تساعد على إتمام العمل تطبيقات  إن النظم التكاملية هي نظم تحتوي على امل:حسب نوع التك 3

أنواع النظم حسب هذا و .التنسيق في المؤسسة ،التعاون لدعم التكامل، ةوهي مصمم ،عملياتأو

 نظام إدارة عالقات الزبائن، م إدارة سلسلة التوريد،ي: نظام تخطيط موارد المؤسسة، نظاالتصنيف ه

 3يلي :كما  ونوضحها ،نظام إدارة المعرفة

ودة في جالمو ةالتشغيلي تحيث يسمح هذا النظام بتكامل مختلف التطبيقا :مؤسسةالنظام تخطيط موارد  -أ

امل،فهو شواحد  ،...إلخ ( في نظاملمشتريات، إدارة الموارد البشريةإدارة ا ،المؤسسة ) إدارة المخزون

ً المؤسسة  فبذلك يسمح بربط وظائ  شبكة معلومات يعمل عليها مختلف العاملين في منشئا

ي ومن بالوقت الحقيق المؤسسة لمختلف الوظائف في معلوماتتوفير  المؤسسة،حيث يمكن من خاللها

 النظام وحدانية المعلومة وانسيابها وموثوقيتها . ، كما يضمن هذانظام واحدخالل 

ة للحصول لموجهافعاليات الفه على أنه " تحقيق التكامل بين يويُمكن تعر إدارة سلسلة التوريد: نظام -ب

 . "األولية وتحويلها إلى سلع وسيطة أو منتجات نهائية وتوزيعها إلى الزبائن  دعلى الموا

امة وير وإدويُمكن تعرفه على أنه " مدخل إداري يتعلق بتحديد وتط دارة عالقات الزبائن:إنظام  -ج

 مستمر لزيادة االحتفاظ بهم ". عالقات ناجحة مع الزبائن بشكل

قات ر التطبيوتوفي مشاركتها ويهتم هذا النظام بعملية اكتشاف المعرفة، تجميعها،  نظام إدارة المعرفة: -د

عرفة في فير المالتي تساعد على نشر المعرفة بين العاملين في المؤسسة، كما يقوم بجمع وتوو  ةالمختلف

 المكان والوقت المناسبين.

 

                                         
  .143مرجع سابق ، ص  ،محمد الهادي محمد / 1
  .257ص، 4200ليبيا، العدد السادس،  ،جامعة الزاوية ،مجلة الجامعة، نظام المعلومات اإلدارية في المنظمات اإلنتاجية الحديثة :سليمان مرجان / 2
نظام المعلومات،اليقظة  الرابع" الملتقي الوطني مداخلة مقدمة إلىاإلستراتجيات التنافسية،  محمد الصالح قريشي،هدى بن محمد:دور نظام المعلومات في / 3

،جامعة  التسيير وعلوم التجاريةالعلوم و االقتصادية العلوم كلية " ،والذكاء االقتصادي في المؤسسة االقتصادية بين حتمية التفاعل أو الزوال اإلستراتجية
 . 9،ص 2014مارس 17و16العربي بن مهدي ،جامعة البواقي ،الجزائر،يومي 
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 :لنظام المعلومات يالفرع الثاني: التطور التاريخ

لتطور ا، حيث كان هذا النظم ههذ اآلن لتطور ظهور ض، نتعرالمعلومات نظام د التعرض لمختلف أنواعبع

سسة أنواع الشبكات في المؤ في مجال الحاسب اآللي وكذا التطور في ةالتطورات المتالحقعن  ناتج 

 تالي يبينكل ال. والشثانياً وإضافة إلى تغير نظرة إدارة المؤسسة في الدور الذي تلعبه نظم المعلومات أوال،

 التطور التاريخي لنظم المعلومات ) خالل القرن الماضي (

 لومات ) خالل القرن الماضي (التطور التاريخي لنظم المع:(2-6)الشكل رقم

 
 .34صجالل إبراهيم العبد، منال الكردي، مرجع سابق،  المصدر:

كانت البداية مع نظم فالقرن الماضي،  نجد أن نظم المعلومات تطورت خالل ،أعاله شكللالتحليلية لمن النظرة 

، نظم معالجة البيانات الكترونياالتي انتقلت من الطريقة اليدوية إلى اإلسناد بالماكينات إلى  تمعالجة المعامال

التخزين  عن عمليات المؤسسة مثل البيع، الشراء، تسجيل ومعالجة البيانات الناتجةفي ويدور دور هذه النظم 

عن تلبية احتياجات اإلدارة من غير قادرة  نظم معالجة البياناتأصبحت  ،تالستينيا ، ومع بداية1وغيرها 

التي تشتمل على  داريةاإلمعلومات النظم  ظهورإلى  أدى ذلكف،ذلك أن بياناتها تاريخية فقط ،ماتالمعلو

                                         
 .35، صسابق مرجع، الصباغعماد  / 1

 
  وحتى اآلن تالتسعينيا مرحلة األعمال والتجارة اإللكترونية:

نظم األعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية وتستند إلى االنترنيت واالنترانيت 

 .نت وغيرها من الشبكاتو االكستر

 التسعينات –الثمانينات  مرحلة النظم اإلستراتيجية ونظم المستخدم النهائي :

  نظم المستخدم النهائي: وهي توفر تدعيم مباشر لعمل المستخدم النهائي

 تخدم على نفسه في توفير احتياجات المعلوماتية. مسوتتميز باعتماد ال

 توفير المعلومات الهامة لإلدارة العليا : وهياإلدارة العليا نظم دعم. 

  .النظم الخبيرة: وهي توفر نصيحة الخبراء للمستخدم النهائي 

  نظم المعلومات اإلستراتيجية: تساند تقديم سلع وخدمات لتحقيق ميزات

  تنافسية.

  الثمانينات –السبعينيات : مرحلة تدعيم القرارات

 نظم دعم القرارات 

 .توفر تدعيم تفاعلي محدد الغرض لخدمة عملية اتخاذ القرارات

  السبعينيات –الستينيات  مرحلة التقارير اإلدارية :

 نظم المعلومات اإلدارية 

 .توفر تقارير إدارية ذات طبيعة محددة مسبقا لتدعيم اتخاذ القرارات

  الستينيات –الخمسينيات  مرحلة معالجة البيانات:

 نظم معالجة البيانات الكترونيا 

 .تطبيقات المحاسبة التقليديةتقوم بمعالجة المعامالت وحفظ السجالت وال
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رقابة واتخاذ القرارات اإلدارية من تخطيط و فكما تدعم مختلفة الوظائ ،1تاريخية وحالية ومستقبلية معلومات

حاجة إلى البحث عن نظم تساعد على اتخاذ القرارات في الما بعد ظهر فيتلمن معلومات.  رهها بما توفوغير

 .السبعينيات

شبكة يات وحزم البرمجو ، فقد أدى التطور السريع في قوة معالجة الحواسيب والتطبيقاتتأما في الثمانينا

وارد دام مستخإلى ظهور نظم المستخدم األخير )متخذ القرار(، حيث أصبح بإمكان هذا األخير ا ،االتصاالت

ات ام خدماإلسناد غير المباشر من أقس د متطلبات أعماله بدالً من انتظارإلسنا )المعلومات(المحوسبة 

سة ال المؤس في قمة الهرم اإلداري في نوبعد ذلك ظهر جليا أن المدراء التنفيذيي المعلومات في المؤسسة.

 ناءبو ،لقرارعم النظم د ةيستخدمون التقارير الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية وال قدرات النمذجة التحليلي

حصول يذيين لليعمل على توفير طريقة سهلة للتنفالذي ، التنفيذية على ذلك تم تطوير مفهوم نظام المعلومات

ي لنصح فاوكما ظهرت النظم الخبيرة التي تلعب دور المستشار وتقديم  .ماحتياجاتهعلى المعلومات تفي ب

 مجاالت محددة.

الذي يلعب دوراً هاماً في  ما يسمي بنظام المعلومات اإلستراتجية،، يبرز فيلنظام المعلوماتجديد ليظهر دور 

لمختلفة، سواء المتمثلة في عملية وظائفها ا ةممارساإلستراتجية، وذلك ل توفير معلومات المالئمة لإلدارة

كما يهتم هذا النظام بإدخال تحسينات تكنولوجية على المنتجات  التخطيط االستراتجي أو اتخاذ القرارات،

 .2سواء على المستوى المحلي أو العالمي مؤسسة ميزة تنافسية إستراتجية،لا الخدمات واإلمكانيات التي تعطيو

ومات المعل االنترنت على المستوى العالمي و التطور الهائل في تكنولوجيا، ومع انتشار استخدام وأخيراً 

لومات ما يعرف بنظم المعفظهر  واالتصاالت، أصبحت العديد من الشركات تنظر إلى العالم كسوق واحد،

بحيث  متناسقالتي صممت لتمكن الشركة األم وفروعها عبر العالم من العمل كنظام واحد متكامل و ،العالمية

ُمعَْولمة،  اضية،نتحدث اليوم عن مؤسسات افتر اتمكنها من االستجابة لعمالئها بسرعة فائقة. وبالتالي، أصبحن

نت الكسترارانت، االنترنت ،االنتمختلفة) تستخدماألعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية... التي  تمؤسسا

 وإدارة العالقات مع الزبائن. ،دارة سلسلة التوريد مع الموردينإلوغيرها من الشبكات (

وبالتالي لم تعد نظم  ،يحمل عدة متغيرات وتحديات كبيرة أننا أصبحنا نعيش في عالم ،القولم يمكن اتوفي الخ

المعلومات خيار تقني أو بديل تنتظر المؤسسة قبوله أو رفضه، بل أصبحت حاجة إلزامية، فهذه النظم يمكن 

 سة و نافذتها لإلطاللة على بيئتها الداخلية والخارجية بما توفره من معلومات. النظر إليها كأداة من أدوات المؤس

                                         
ماجستير، مذكرة  ،( على المدرية العامة في الالذقيةدراسة ميدانية ) اإلدارة العامة المعلومات اإلدارية ودورها في حل المشكالت  نظم مجدي عريف: / 1
 .53ص ،الالذقية،سوريا ،قسم إدارة األعمال، جامعة تشرين،االقتصادكلية ، (غير منشورة)
المؤتمر العلمي  مداخلة مقدمة إلى لميزة التنافسية لشركات التامين المصرية،عيد أحمد أبو بكر :دور نظم المعلومات اإلستراتجية في دعم وتحقيق ا / 2

 26-23عمان،األردن،أيام ،جامعة الزيتونة األردنية ،والعلوم اإلدارية االقتصادكلية  " ذكاء العمال واقتصاد المعرفة"، بعنوان الحادي عشرالسنوي  الدولي
 . 618، ص 2012 أفريل
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 :المبحث الثاني: نظام المعلومات المحاسبية

 إلى بتعدد الحاجات ةمتعدد ،المؤسسةنظم المعلومات على مستوى  أن ا، رأينالسابقمن خالل المبحث 

حسب  التصنيف تلك النظم لها عدة تصنيفات، ومنها أن رأينا ا، كموعملياتها أنشطتهاتعدد  ا، وكذالمعلومات

 نظام نجد فالتصنيهذا  ن، وضمالخ..بشريةالتسويقي،موارد  ،اإلنتاجيالوظائف فتوجد نظام المعلومات 

ارج خ أواخل دسواء من  لخدمة مستخدميهنظرا  ،بالغة أهميةذا  أصبحالنظام الذي هذا  ،المعلومات المحاسبية

الل ه عن سائر النظم من خزحيث نتمكن من تمي ،هذا المبحث النظام فيهذا  إلى سنتطرق و المؤسسة.

ات لمعلومأهم نظم المعلومات في المؤسسة،والمتمثل في نظام ا نوع آخر وتشابهه مع  وعالقته أوتعريفه،

 إليهاند تي يستالمنتظرة من تصميم ذلك النظام،ونظم الفرعية ومقومات ال األهدافوكذا التعرف على ،اإلدارية

  وذلك على النحو التالي : العوامل المؤثر على تصميم ذلك النظام. وأخيراوظائفه، لتحقيق 

  :تطور التاريخي للمحاسبةال المطلب األول: تعريف و

تطورها اسبة ومختلف التعاريف المقدمة للمح ، نبدأ بتقديم قبل الخوض في مفهوم نظام المعلومات المحاسبية

 على النحو التالي:. وذلك التاريخي

 :الفرع األول: تعريف المحاسبة

الطبع وب لمجتمع،ايا دات البيئية المحيطة بخالوالتطور السريع نسبيا مع المستج تتميز العلوم االجتماعية بالتكيف

 نه الير أغ ،هقدم منرغم ب و .هذا الفرعالفروع االجتماعية و اإلنسانيةحد طبق هذا على المحاسبة باعتبارها أين

 :يلي  ما،للمحاسبةريف المقدمة ابين التعمن  حيث نجد  ،يوجد اتفاق على تعريف محدد له

جمع، ترجمة، معالجة المعلومات المتعلقة بالتدفقات الحقيقية و المالية، قابلة  طريقةتعرف المحاسبة على أنها " 

اقتصادية معينة  ن وحدةللقياس بالمصطلح النقدي و التي تدخل، تدور، تبقى معلقة، أو تخرج م

المؤسسة، هيأة عمومية...، هذه التدفقات المتولدة بسبب أحداث اقتصادية، قانونية، أو مادية، لها تأثير كالعائلة،

 . 1على رؤوس األموال الموظفة في الوحدة االقتصادية المعنية "

العمليات المالية بطريقة " مجموعة من المبادئ واألسس والنظريات والمفاهيم التي تحكم تسجيل هي  المحاسبة

صها في شكل قوائم مالية بهدف تحديد نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة عن فترة يبها وتلخيبومنظمة وت

اف في اتخاذ القرارات الفترة، وحتى تستفيد جميع األطر هزمنية معينة وتحديد المركز المالي في هذ

 .2"االقتصادية

وقياس وإيصال المعلومات المالية الخاصة بالمؤسسات االقتصادية للفئات د المحاسبة هي " نظام يختص بتحدي

 . 3" ها الماليةتتستخدم هذه المعلومات في اتخاذ قرارا ممنذات المصلحة 

 أما بالنسبة لتعريف المحاسبة من طرف معاهد وجمعيات أكاديمية فقدمت لها تعاريف منها:

                                           
1/Apothéloz Bemard, et al : Théroie comptabilite et théroie des comptes, sixime édition, Presses polytechnique 

universters  romandes, Lunsanne, Suisse, 2007, p1. 
 .28،ص2014،دار غيداء للنشر والتوزيع،عمان،األردن،1السيد إبراهيم جابر: المحاسبة الدولية وعالقتها بالتجارة الكترونية،ط / 2
قتصادية قرامز فاطمة الزهراء:تطوير نظام المعلومات المحاسبية للمؤسسات االقتصادية)دراسة حالة النظام المحاسبي في الجزائر(،مجلة البحوث اال / 3

 .214، ص2015،جامعة العربي بن مهدي ،جامعة البواقي ،الجزائر،العدد الثالث، جوان التسيير وعلوم التجاريةالعلوم و االقتصادية العلوم كلية الية،والم
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ذات طبيعة  -توفير معلومات كمية فتهيوظ ،" نشاط خدمي على أنهاخر تعريف للمحاسبة آ (AICPA) قدم

 توالتي يقصد منها أن تكون مفيدة في اتخاذ قرارا عن المؤسسة االقتصادية، -المقام األول  فيمالية 

االقتصادية، وفي اتخاذ خيارات معقولة بين مسارات بديلة للعمل. و تتضمن المحاسبة بعض الفروع كالمحاسبة 

 .1حكومية " ةسبة اإلدارية، محاسبمحاالالمالية، 

أنها عملية تحديد وقياس توصيل المعلومات لمستخدميها  ،مفاده ،1966سنة  فقد قدمت تعريفا لها (AAAأما )

لهذه العملية، فوضحت أن  فيه هدف جديد ف، تضي1975، لتقدم نفس الجمعية تعريفا سنة2بهدف اتخاذ قرارات

 االقتصادية، والتي إذا تم تقراراالالعملية "... هو توفير معلومات يمكن أن تكون مفيدة في اتخاذ  ههدف هذ

 .3توفيرها سوف تحسن الرفاهية االجتماعية "

 لياتيمكن تعريف للمحاسبة على أنها " نظام معلومات يعمل على معالجة عمالسابقة من التعاريف 

 ". تخدميهامسمالية، وتوصيل هذه األخيرة إلى  في تقارير وقوائم  العمليات بغرض عرض نتائج هذهالمؤسسة،

 نستخلص ما يلي : و من التعاريف السابقة نالحظ

  ينظر لها ؤسسة)التيقتصادية التي تقوم بها الماالحداث األالناتجة عن  تالبيانا تهتم المحاسبة بمعالجة 

البيع  تكون مع أطراف خارجية كعملياتهذه عمليات يمكن أن مالية(،  محاسبيا على أنها عمليات

 نقل المواد األولية إلى ورشات اإلنتاج؛ ، أو عمليات داخلية كدفع أجور،ءوالشرا

 :4المحاسبة تحقق هدفها من خالل وظائف قياس و تحديد وتوصيل 

 تى يتم ، حالمؤسسة التي تؤثر على االقتصاديةتحديد األحداث هذا التحديد،ويتضمن  :التحديد

 وتسمى تلك األحداث بالعمليات المالية. اً،بها محاسبي افاالعتر

 ها بشكل ياسق ، يتم(العمليات المالية)االقتصادية األحداث  تحديدبعد  :نشاط القياس والتسجيل

 .تصنيفها وتلخيصها ، وبعدها يتمالمحاسبية في الدفاتروتسجيلها  نقدي،

 م لم يت ما ،التحديد ونشاط القياس والتسجيل نشاطين ضئيلي األهمية نشاطيعد  :نشاط التوصيل

ذوي المصالح والمهتمين المحاسبية الناتجة عنهما إلى المستخدمين توصيل المعلومات 

 يتم التوصيل عن طريق إعداد وتوزيع التقارير المحاسبية. ثحيبالمؤسسة،

 علم، له مبادئ ومفاهيم  ةلمحاسب، بعد علمي وبعد فني، فانبعدي احاسبة هي عملية لهمال

عالمياً من طرف جميع المحاسبين في أنحاء العالم، مثل نظام القيد المزدوج، الذي  ةمقبولوتصورات،

كل عملية مالية تأثير مزدوج )جانب دائن ومدين(، لكن المحاسبة ليست علم بحت، مثل ليوضح أن 

، فالمحاسبة علم اجتماعي في المخبر والفيزياء، حيث يتم إجراء التجارب العملية ءالكيميا

من فيتضح .أما البعد الفني في المحاسبة،  5الذي يعتمد إلى حد بعيد على السلوك البشريوسلوكي،

وفق قواعد وأسس  خالل عمليات التسجيل والتبويب العمليات المحاسبية وتلخيصها وعرضها،

 وتقديرات، يغلب عليها الطابع االجتهادي.

  الناتجة عن  ت)البياناك أنها تتوافر على خصائص النظام، فتتضمن المدخالتنظام، ذلالمحاسبة هي

التي تقوم بها المؤسسة(، معالجة)طرق وأساليب تستخدم في التسجيل، تبويب،  األحداث االقتصادية

                                           
1 / Prowal.L.S: Accounting theory, third edition, Tata McGraw-Hill Education, New Delhi, India, 2001, p4. 
2 / Rajasekaran. V: Financial accounting, Pearson Education, New Delhi, India, 2012, p12. 
3 /Bebbington.J, et al : Financial accounting (practice and principle), third edition, Thomson learning, London, England, 

1200 , p8. 
 .25-24، ص ص2004، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،األردن،1المالية،ط:أسس المحاسبة واخرونرضوان حلوة حنان، / 4

5 /Sofat Rajni and Hiro Preeti: Basic accounting, second edition, PHI Learning Private Limited, New Delhi, India, 

2010,p8. 
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التخليص...( ومخرجات )توصيل المعلومات المحاسبية إلى مستخدمين محددين في شكل تقارير 

 ً  .1(مصممة مقدما

 ،حكممكن التيوهذا التأثير  ،فتتأثر وتؤثر فيها تتفاعل المحاسبة مع البيئة التي تعمل في نطاقها 

 وبالتالي هي نظام مفتوح نسبياً.فيه،

  همعلومات إلى " عمالئها " وهم مختلف مستخدمي هذالالمحاسبة " نشاط خدمي"، ألنها تقدم 

ق مدى تلبية هذه المعلومات الحتياجات مستخدميها وتحدد نوعية الخدمة المقدمة عن طريالمعلومات،

 .2من مختلف الفئات

 لية، ما ةحاجة مستخدمي مخرجات المحاسبة، محاسبتيجة تطور المحاسبة لها فروع عديدة، كانت ن

 اجتماعية... الخ ؛ ةإدارية، محاسبمحاسبة  محاسبة التكاليف،

  ألحداثا قياس، والمتمثل في التسجيل وةللمحاسبإن هدف المحاسبة ال يقتصر عند الدور التقليدي 

هدف مساعدتهم في اتخاذ فقط، بل يمتد إلى توصيل المعلومات لمستخدميها ب االقتصادية

 مساهمةبالليتطور هذا الدور، ويجسد وظيفتها االجتماعية، حيث أصبحت المؤسسة ملزمة القرارات،

ا تي يسببهأثار السلبية الالبيئية والحد من ريق تحسين الظروف في تحقيق الرفاهية للمجتمع عن ط

 المساهمة فيالهواء، باإلضافة لتقديم خدمات أخرى ك ة والتربالماء، تلوث عن طريق تقليص  نشاطها،

ور فرع إلى ظه طلبة الجامعات للتدريب...الخ، مما أدىإفساح المجال أمام  التعليم والصحة للعاملين،

 ". حاسبة المسؤولية االجتماعيةمجديد في المحاسبة، يعرف باسم "

 :الثاني:التطور التاريخي للمحاسبة الفرع

رفت ع، فقد يهاوالسياسية فاالقتصادية واالجتماعية  نتاج أثر المتغيراتالمحاسبة كان في  الحاصل تطورالإن 

ً حسب  تالمحاسبة بأشكال مختلفة تتناسب مع المكان والزمان معينين، فالمحاسبة تطور إليها  لحاجةاتدريجيا

 :تطور المحاسبة كالتاليحتى أصبحت بشكلها الحالي، ويمكن توضيح 

 تقديمة، فاآلشوريين هم األوائل الذين قاموا بتسجيل البيانا تعرفت المحاسبة في عدة حضارا

واح من الطين ما كتسجيل دفعات رواتب للجنود من ماشية أو أحجار كريمة، والبابليين سجلوا على ألالمحاسبية،

الى احتفظوا بسجالت محاسبية تبين كمية المحاصيل التي ترد  نيشبه السجالت المحاسبية، والقدماء المصري

 .3منتظمة نوعا ما كما أن اإلغريق والرمان احتفظوا بسجالت لدولة،ا

يلة لعملية التبادل بدء استخدام النقد كوس اوخطت المحاسبة خطوة واسعة إلى اإلمام بسبب عاملين، أولهم كما

 م، ظهور أنظمة عددية متطورة نسبياً، والتي بدأت بالنظام العددي اليوناني، ثاالتجاري، و ثانيهم

 .4وأخيراً الهندي العربيالروماني،

مع الدين اإلسالمي، الذي حمل في طياته مصطلحات  ة اإلسالمية كانت المحاسبة تتماشىوفي الحضار

سجالت ودفاتر  ،الخراج ،الميراث ،الغنائم...فهذه المصطلحات كانت لهامثل الزكاةيات لم تكن في السابق وتسم

ً ما في متطورة والدليل على أن المحاسبة كانت  وتقارير، كما لها نظم مالية ومحاسبية، وطرق احتساب نوعا

)كتاب الحضارة اإلسالمية، وجود كتاب لمؤلفه عبد هللا بن محمد كيا المزدراني الُمسمى" الرسالة الفلكية " 

                                           
 .18، ص2004، مصر، ةالمتخصصة، الدار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرياألمير إبراهيم عثمان، أحمد عبد المالك محمد:األنظمة المحاسبية  / 1

2 /Trill Peter and Mclaney Eddie: Accounting and finance (for non specialists), fifth edition, Pearson Education, 

Harlow, England, 2006, p6. 
) دراسة تطبيقية على شركات المساهمة  المعلومات المحاسبية في تقدير ضريبة الدخل للشركات الفلسطينيةاالعتماد على  خالد هاني الحسيني:مدى / 3

 .17ص ،2007ماجستير )غير منشورة(، قسم محاسبة وتمويل، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين،  مذكرة (،والخاصة العامة
 .26، ص2007، الدانمارك، الدانمارك المفتوحة في ألكاديمية العربيةنشورات منظرية المحاسبة،  :وليد ناجي الحيالي / 4
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المزدراني أول من وثق النظام المحاسبي في المجتمع اإلسالمي، هذا الكتاب  ، فيُعد1363الُمؤلف سنة  الزكاة(

 .1طنبول( وباللغة التركية)اس مكتبة السلمانيةالالذي مازال محفوظاً في 

ها ثبت فيتبدائية ال تزيد عن كونها مذكرات  محاسبيةال وحتى بداية القرن العاشر ميالدي كانت السجالت

ية يات النقدلعملا، أما امالت من حقوق والتزاماتبقصد إظهار ما يترتب عن هذه المع ،المعامالت المالية اآلجلة

صطلح الية مي تسجيل المعامالت المسجيلها، وقد أُطلق على األسلوب فترقابة الشخصية دون لفكانت تُخضع ل

   المنفرد" "القيد

القيد المزدوج، وهو كتاب الراهب  ما بعد أول كتاب في أدبيات المحاسبة يتضمن مسك الدفاتر وفقليظهر في

 Summa Deوالُمسمى " 1494، الذي نشر في فينيسيا بالبندقية سنة (Luca Pacioli)لوكا بسيولي

Arthmetica, Geometric,Proportioni Et Proportinolita " مراجعة عامة في الحساب، " أي

ه كيفية تنظيم الدفاتر يشرح في ،حيزاً  في هذا الكتاب ، حيث خصص2الهندسة، النسبة والتناسب"

 ؛محافظة على أصول المؤسسةلل دوجالقيد المز وشرح مفهوم وفقوالسجالت،

 الذي يظهر فيما يلي: ،وفي التطور المحاسبةلتستمر 

 هاته الشركات التي أدت إلى تشكيل شركات أشخاص و مساهمة، التيوظهور الثورة الصناعية  –

لزمة م تة كانذلك أن اإلدار زادت أهمية المحاسبة، جسدت انفصال اإلدارة عن الملكية. وكنتيجة لهذا،

 .مؤسسةالمتعلقة بال ميتمكن مالك و أصحاب المصلحة من بناء قراراته ىبإعداد قوائم مالية، حت

ظهرت الحاجة إلى تحديد تكاليف المنتجات ورسم سياسات األسعار، فكان البد  نتيجة للثورة الصناعية –

نتاج المحملة لكل منتج دون آخر، من خالل اإلمن استخدام أسلوب إحصائي أو تقديري لمعرفة عناصر 

من التكاليف غير  ات الماد الخاصة به وتحميله جزءفي منتج معين، وحصر مخرج حصر العاملين

األخيرة التي ُطورت أساليبها  هاته ، فظهر فرع جديد من المحاسبة وهو محاسبة التكاليف،3المباشرة

، ترشيد القرارات اإلدارية، والرقابة وهذا ما يعرف  ستعمل في وظائف اإلدارة من تخطيطوأصبحت ت

 اسبة اإلدارية.بالمح

السلبية التي  دور في تطور المحاسبة، فرغم النتائج 1929ألزمة المالية سنة ل باإلضافة إلى ذلك، كان –

 ت بإيجادة اهتمإال أنها كانت ايجابية من الجانب المحاسبي، فقد ُشكلت تجمعات وتنظيمات مهني خلفتها،

 مراجع مهنية وطرق موحدة للعمل المحاسبي.

لمهنية مات ا، التي حاولت التنظيالمية الثانية، ظهرت مشاكل في الممارسات المحاسبيةبعد الحرب الع –

لجان وهيئات  ومن هذه التنظيمات على وجه الخصوص، في شكل نشرات بإصدار حلول لها هاحل

ارج ة حتى خاألمريكي، حيث كانت إصداراتها تؤثر في المحاسبالقانونيين  لمحاسبيناالتابعة للمجمع 

 .المتحدة األمريكية الواليات

باتساع حجم الشركات وظهور شركات متعددة الجنسيات، وزيادة حجم المجتمع المستفيد من القوائم  –

المالية، بدأت في السبعينات من القرن العشرين، فكرة توحيد الممارسات المحاسبية بإصدار معايير 

المتحدة  في الواليات( FASB)ة المالية لمعايير المحاسبا هيئة أو مجلسمحاسبية، فكانت بتأسيس 

التي  (IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية )، وعلى المستوى الدولي تأسست 1973 سنةاألمريكية 

مجلس معايير  إلى 2001التي تغير اسمها سنة و،تقوم بإصدار معايير محاسبة على المستوى العالم

                                           
 .159، ص 9200، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة السعودية العربية، 1عبد الرحمان بن إبراهيم الحميد: نظرية المحاسبة، ط / 1
السعودية،  المملكة السعودية العربية الرياض،احمد كاجيجي، إبراهيم ولد محمد فال، دار المريخ للنشر، نظرية المحاسبة، تعريب خالد علي و أخرون:ريتشارد شرويدر،  / 2

 25، ص2010
 .22، ص 2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،األردن، 1حسن القاضي ،مأمون حمدان : نظرية المحاسبة ، ط / 3

 FASB :Financial Accounting Standards Board. 
IASC : international Accounting Standards Committee. 
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 "المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالذي يصدر معايير تسمى (IASB)المحاسبة الدولية 

(IFRS)"االتحاد الدولي للمحاسبينتأسس كما ، و(IFAC) منظمة عالمية لمهنة المحاسبة ك 1977سنة 

 الجودة.معايير مهنية عالية ب ترسيخ تشجيع االلتزام وتعزيز مهنة المحاسبة في العالم  من أهدافه

فاء بمسؤوليتها ملزمة بالو المؤسسةأصبحت ف بالوظيفة االجتماعية للمؤسسة، وبالدور أ زاد االهتمام –

أدى  مما ،د البشرية والطبيعيةموارالتسيء استخدام  في إطار أدائها لنشاطها،نها واالجتماعية، ذلك أ

ً إلى  كان البد ف، كلضرار بالمجتمع كوبالتالي اإل ،العديد من اآلثار السلبية على البيئة واإلنسان معا

ذات  المتعلقة بالمؤسسة و تسجيل وتبويب وقياس األحداث )إطارها التقليدي منللمحاسبة بالخروج 

إلى إطار  ،(األثر المالي والتقرير عن تلك األحداث بهدف خدمة مستخدمي المعلومات المحاسبية

من ضمنها التقرير يتصف بالشمولية ويعمل على رصد األحداث والتقرير عنها في شتى المجاالت و

 االجتماعيةمحاسبة عن المسؤولية المما ترتب عنه نمو مجاالت  ،1لمؤسسةلعن األداء االجتماعي 

  ها للجوانب اإلدارية واالجتماعية.شموليبوالمحاسبة عن الموارد البشرية، وكذا تطور أساليب المراجعة 

 لجدول، في اوأهم العوامل التي ساهمت في هذا التطور المحاسبة توضيح مراحل تطور نوفي األخير، يمك

 :التالي

  وعوامل تطورها المحاسبة مراحل تطور(: 2-2الجدول رقم)

 األحداث والتفسيرات المحاسبية حداث التاريخية االقتصادية المهمةألا الفترة

 تسجيل محاسبة عمليات البيع. .عمليات البيع ق.م 3000

 متابعة األنشطة التجارية والمصرفية. .النقوداستعمل  ق .م 2000

 استعمال الشمع للتسجيل المحاسبي. .الحضارة الرمانية ب .م 700-400

 .القيد المزدوج إستخدام .نشر كتاب لوكا باشيولي 1494

تطور التجارة ومسايرة المحاسبة لها،  .عصر النهضة األوروبية 1494-1775

 الحقوق.تسجيل عمليات البيع، إثبات 

 إعداد الميزانيات العامة. .الثورة الصناعية 1775-1800

1800-1900 

 

تطور مفاهيم عديدة:الدخل المحاسبي،  .ظهور وتطور شركات األموال

 الدورية،االستمرارية،مراجعة الحسابات.

1900-1950 
 

التقرير عن أعمال اإلدارة، محاسبة  .الفصل بين الملكية واإلدارة 
المحاسبة اإلدارية، المحاسبة التكاليف، 

 الضريبية،تطور أساليب المراجعة..الخ.

المحاسبة الدولية، التوافق المحاسبي  .شركات متعددة الجنسيات، أسواق المال 1950-2000

، االجتماعيةمحاسبة المسؤولية  الدولي،

ظهور  ،تقييم فعالية نظم المعلومات

مراجعة،المحاسبة لوا ةالمعايير المحاسب

 ...الخ. والمساءلة عن  األداء

 لحد اآلن  -2000

 

ومات، لالعولمة، الشبكة العالمية للمع

 .عولمة البورصات

تطور أنظمة اإلعالم المحاسبي واآللي 

،النشر و اإلعالم المالي،تطور برمجيات 

 .المالية، معايير الدولية للتقرير المالي

 ةاريالتج ية واالقتصادبين الضرورة  في دول اتحاد المغرب العربي، ما ةحسابات الشركات التجاري:مختار مسامح: توحيد أنظمة مراقبة المصدر
ر، علوم التسيي ير، قسمكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي،(غير منشورة)دكتورا أطروحة الوطنية والمحلية، وخصوصيات التشريعات

 .17ص ، 2011-2010الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر،

                                           
 IASB : International Accounting Standards Board. 
 IFRS : International Financial Reporting Standards. 

األردن(،مدخلة دراسة ميدانية على فنادق ذات فئات خمس نجوم في )قياس التكاليف االجتماعية ومدى مساهمتها بتحقيق الرفاهية االجتماعية :عودة ر،إيادنو رعبد الناص / 1
 .7،ص2009أفريل 15و14،األردن، يومي مقدمة إلى المؤتمر الثاني" القضايا الُمِلّحة لالقتصاديات الناشئة في بيئة األعمال الحديثة، كلية األعمال، الجامعة األردنية،عمان 
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 ية:المطلب الثاني: تعريف نظام المعلومات المحاسبية و عالقته بنظام المعلومات اإلدار

ضافة إ محاسبةالب وعالقته تعريف نظام المعلومات المحاسبية لىإ اآلنالتعرف على مفهوم المحاسبة،نأتي بعد 

ك وذل.داريةات اإلفي المؤسسة والمتمثل في نظام المعلومهم نظم المعلومات إلى تبيين عالقة هذا النظام بأحد أ

 على النحو التالي:

 :الفرع األول: تعريف نظام المعلومات المحاسبية

 سبية:اآلن إلى تعريف نظام المعلومات المحا ي، والمحاسبة، نأتتالمعلومابعد تعريف لكل من نظام، 

  لهذا النظام منها : تعاريفتوجد عدة 

المحاسبية هو " مجموعة متناسقة ومتكاملة من الوسائل واإلجراءات واألساليب المصممة  نظام المعلومات

أو مركزها  ،ض أنها ستؤثر على عمليات المؤسسةأو يفتر حداث والوقائع التي تؤثر،األ ةلغرض معالج

المؤسسة، على بطريقة )أو بطرق( مالئمة لطبيعة المؤسسة وبشكل اقتصادي يسهم في حماية موجودات ،يالمال

وفق قواعد والمعايير المحاسبية القانونية والعرفية، وتقديم المعلومات والتقارير المطلوبة إلى اإلدارة والجهات 

 .1الخارجية في التوقيتات المناسبة "

" ذلك الجزء األساسي والهام من نظام المعلومات اإلداري بالمؤسسة في مجال هونظام المعلومات المحاسبية 

مصادر خارج وداخل المؤسسة، ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات المالية  من ال، الذي يقوم بحصر وتجميع األعم

 . 2البيانات وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل المؤسسة "

من عدة نظم فرعية تعمل  االقتصادية، يتكون المؤسسة" أحد النظم الفرعية في هونظام المعلومات المحاسبية 

المستقبلية، و التاريخية والحالية مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة، بهدف توفير المعلومات

 .3، وبما يخدم تحقيق أهدافها "االقتصادية المؤسسة ، لجميع الجهات التي يهمها أمرالمالية وغير المالية

ون من مجموعة من إمكانيات آلية يتك داخل المؤسسةفرعي للمعلومات  " نظام هونظام المعلومات المحاسبية 

 ةالتي يتم الحصول عليها من تشغيل بيانات تاريخية وذلك لمساعد لماليةا المعلومات بشرية مسؤولة عن توفيرو

 .4"تية في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القراراخارجأخرى  اإلدارة وفئات

 التالي: ى النحوعلوذلك نظام المعلومات المحاسبية كنظام للمعلومات  يمكن توضيح معالم ،من التعاريف السابقة

 ( ارير.، تقر)مستندات، دفات يعتمد نظام المعلومات المحاسبية على مجموعة من العناصر المادية..

 ؛لنظامهدف من هذا االالتي تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق و...( نوالبشرية )محاسبين، مراجعي

 تتفق  يتا، والكل منها إلى تحقيق أهدافها الخاصة به ىنظام المعلومات المحاسبية له نظم فرعية، تسع

 لنظام المعلومات المحاسبية؛ ةاألهداف الرئيسي عوتنسجم م

  ياً ها محاسبنظر إلي)التي يالبيانات الناتجة عن األحداث االقتصاديةبجمع يقوم نظام المعلومات المحاسبية

 تالبيانا هذه لثالتي تنشأ نتيجة ممارسة المؤسسة ألنشطتها المختلفة، لتمعمليات محاسبية( و على أنها

 هذا النظام؛ مدخالت

  له هدف، نظم أو أجزاء فرعية، )نظام المعلومات المحاسبية له مواصفات مشتركة مع نظم المعلومات

المالمح ترتبط بالوظيفة  ههذ ،ات متميزة عن بقية نظم المعلومات(، كما له مواصف...ةموارد، بيئ

                                           
مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، كلية بغداد المعلومات المحاسبية والتكاليفية في مكافحة الفساد المالي ، ليلى ناجي مجيد الفتالوي:دور نظام  / 1

 .276، ص 2012،  32العدد  ،بغداد، العراق للعلوم االقتصادية الجامعة،

  / أحمد حسين علي حسين، مرجع سابق، ص2.47
مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، كلية اإلدارة  المعلومات المحاسبية في ظل الحكومة االلكترونية، زياد هاشم السقا:إمكانية تصميم نظم / 3

 .162، ص2009،   15،  العدد  5واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق، المجلد
 .17، ص 2012المفتوح ،جامعة بنها ، مصر ،دور نظام المعلومات المحاسبية، مركز التعليم  فارق جمعة عبد العال ، أحمد حامد محمود : / 4
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المؤسسة التي تنشأ نتيجة المتعلقة بعمليات  فنظام المعلومات المحاسبية يجمع البيانات المحاسبية،

عمليات قد تكون نتيجة عالقات المؤسسة مع أطراف خارجية الفهذه ألنشطتها المختلفة،  مارستهام

عمليات داخلية )نقل المواد  وخدمات، ...(، أ شراء مواد أولية، بيع بضائع، حصول على يد عمالة أو)

معالجة هذه العمليات (، ليتم  أجور ورواتب للعمال والموظفين... عاألولية إلى ورشات اإلنتاج، دف

 نظام المعلومات المحاسبية؛بواسطة النظم الفرعية ل

  دستور ال مثلت، مجموعة من األسس والمعايير المحاسبية تشغيل نظام المعلومات المحاسبيةيضبط

فهذه النظام، هذال نظم الفرعيةال حيث تتم المعالجة أو التشغيل بواسطة ،مخالفتهاال يجب  والتيوالمرشد 

اسبة ن المحالمعالجة تتم في ضوء المبادئ والمعايير المحاسبية المنظمة لمهنة المحاسبة، وذلك ضم

نطاق  الجة فييتضمن أيضا هذا النظام المع، كما نمستخدمين الخارجييلبهدف إنتاج تقارير ل ،المالية

ة لمحاسباوذلك من خالل  (ةيتجاوز حدود المبادئ والمعايير المحاسبية)مثل الميزانيات التقديري

 سسةالمؤإدارة  ترى وقواعد و مبادئطرق محاسبية  اإلدارية، بهدف إعداد تقارير داخلية وفق

دارة عدة اإللعام لها، فهذه التقارير من أجل مسابغض النظر عن درجة القبول ا عن غيرها،أفضليتها 

 في أداء وظائفها في مجال التخطيط وترشيد القرارات اإلدارية والرقابة وغيرها.

 عمل فيه يالمؤسسة التي  التي تتمثل في نظام المعلومات المحاسبية على مدخالته من بيئته، يحصل

ن ملمؤسسة ا الجهات المتعاملة مع بذلك تشملفخارج المؤسسة،  البيئة لتشمل هالنظام، كما تمتد هذ

 مستثمرين وغيرهم؛   موردين، مقرضين،عمالء،

 ؛خارجهاو المؤسسةداخل  اتخريج معلومات مناسبة لمستخدميه يهدف نظام المعلومات المحاسبية إلى 

 المتمثل و امالفرق بينهأن يتحدد لنا  ،نظام المعلومات المحاسبية تعريف المحاسبة و ىإلسبق، بعد تطرقنا فيما 

 1:في

 ت لمعلوماتوصيل( ينفذها في الممارسة العملية نظام ا ،لإن وظائف المحاسبة )تحديد، قياس وتسجي

)من  يةفالنظام مجرد أداة تستخدم المعارف المحاسب دارة تلك المؤسسة،وإ مؤسسة،لالمحاسبية ل

يد لية التحدغيرها( في توليد المعلومات في بيئة المؤسسة، فعمو ،قواعد المعايير، فروض،المبادئ ،

 زمني ،نقدي( األحداث االقتصادية تكون بطبيعة الحال في المؤسسة ذات العالقة، وعملية القياس)كمي،

ها تركتالتي  ض توليد معلومات عن اآلثارة، لغرمؤسسة المعنيلليتم داخل نظام المعلومات المحاسبية 

حدث  اس كل،حيث يتم قيادية في المؤسسة )ميزانية،قائمة التدفقات النقدية ...الخ(االقتص األحداث

س القياذا هنتائج  لعملية تسجيليلي ذلك أو مجموعة أحداث ذات الطبيعة الواحدة،  هاقتصادي بمفرد

 خيراوأ، التخزينالتوثيق و ضمستندات وسجالت لغرخالل  من نظام المعلومات المحاسبيةبواسطة 

 ؛توصيل المعلومات المتولدة من القياس إلى مستخدميهاعملية في  أيضا، النظامهذا يسهم 

 في تم عموي وبدائله المتنوعة(، ةن البحث في حل مشاكل القياس الكثيرة )طرقه وخياراته المتعددإ ً ما

  ي إطار نظام المعلومات المحاسبية؛إطار تطوير المعارف المحاسبية وليس ف

 خدمي حاجات مست إشباعتوليد معلومات بهدف   إلى، تهدف احد فروع المعرفةالمحاسبة كونها ن إ

حددة سسة مؤ، مستخدمين محددين موجودين في بيئة عمل موال يقصد بالمستخدمين هنا ،المعلومات

في حين  يُؤخذ بمفهومه المطلق المجرد من المكان والزمان، ،فمصطلح مستخدم هنا ،ددوفي زمن مح

ية اسبالمح حاجات للمعلومات إشباعلغرض  نظام المعلومات المحاسبية يأتين قبل إنتاج المعلومات م

  ؛زمان ومكان محددين إطارالحاجات محدودة هنا في  ه،هذفئات محددة من المستخدمينل

                                           
  .53-46، ص ص 2015، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، األردن ، 1في اتخاذ القرارات اإلدارية، ط عبد هللا محمد حامد:نظم المعلومات المحاسبية / 1
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 تلبياناماية لوتوفير الح ،عالجتها، ومتنظام المعلومات المحاسبية عند قيامه بوظائف من جمع البيانا 

 لواقع؛ارض أداة لتحقيق غاية المحاسبة على أ فهو إذن فانه يحقق وظائف المحاسبة،، والمعلومات

 مفاهيم)يتتمثل فالمحاسبة عناصر من المحاسبة و نظام المعلومات المحاسبية، ف عناصر كلالتلف تخ، 

موعة نظام المعلومات المحاسبية مج رأما عناصوغيرها(، ،قواعد ،طرق ،مبادئ ، فروض،مصطلحات

و ات لى آليباإلضافة إ ،دليل الحسابات ،)عنصر بشري، تجهيزات، مستندات وسجالتكونات من الم

 تعليمات وقواعد عمل وغير ذلك(؛

 ها ال لكن ،ةوتجديده حسب الحاج هوتطوير دارة المؤسسة مهمة وضع نظام المعلومات المحاسبيةتتولى إ

حاسبية فة المبر الزمن من تراكم المعرمكانية تطوير وتغيير المعارف المحاسبية التي تتطور عتملك إ

حال  يد ليسوهذا إلى حد بع ،وبالتالي التغيرات التي تطرأ على النظام متنوعة ومتجددة وتجّددها،

 لى فترة زمنية طويلة نسبياً؛يحتاج إ ة، فتراكم المعرفالمحاسبة

 ة، من حاسبيالنظم الم تتحكم جملة العوامل الذاتية واألحكام الشخصية واالجتهادات في عملية تطوير

ر أن األط في حين وتقديرات و اجتهادات شخصية، تكون مفروضة عند تطوير النظام، تاقتراحا

من ولعلمية، سمة الموضوعية واعن ها تبتعد نالمعرفية الفكرية يجب أال تخضع لمثل هذه العوامل، أل

 غير متغيرة؛ة بقدر ما تكون ثابت ونه بقدر ما تكون هذه األطر موضوعيالطبيعي أ

  إال محاسبةوالالمحاسبية نظام المعلومات االختالف بين رغم و ،أنهاإلشارة إلى  ر، تجداألخيروفي ،

 وجود أنه ال أنهما متالزمان، إذ ال وجود للمحاسبة كونها إطار معرفي، دون وجود نظم محاسبية، كما

 عملي. معرفي إلى الواقع اللنظم محاسبية دون إطار فكري معرفي. فالنظام هو نافذة اإلطار ال

 الفرع الثاني: عالقة نظام المعلومات المحاسبية بنظام المعلومات اإلدارية:

ذا في ه سوف نتطرق ،راء بخصوص عالقة نظام المعلومات المحاسبية بنظام المعلومات اإلداريةآهناك عدة 

 عالقة بين هذان النظامان. ال الختالف وجهات النظر حول ،الفرع

هذا ف للتعاريانقدم بعض  ،حاسبية بنظام المعلومات اإلداريةقبل التطرق إلى عالقة نظام المعلومات المولكن 

 :األخير

تكون في مستوى اإلدارة اآللي، " نظم معلومات معتمدة على الحاسب نظام المعلومات اإلدارية على أنه عرفيُ 

، صنع القرار من خالل ةالتخطيط، مراقب وهي تعمل على مساعدة المديرين في أداء وظائف داخل المؤسسة

مجموعة من النظم المتكاملة التي تعمل "على أنه أيضا عرفيُ  كما .1تقديم تقارير ملخصة روتينية أو استثنائية "

أكانت عن الماضي أم  ءاإلدارية، سوا على تقديم المعلومات لعمليات التخطيط والرقابة واتحاد القرارات

 .2الحاضر أم المستقبل تتعلق بمتغيرات داخلية أم خارجية"

الفرعية  ةواألجهزة و اإلجراءات واألنظم دفرانظام متكامل يتكون من مجموعة األ "على أنه أيضا عرفيُ 

يقة بكل ما تحتاجه من معلومات دقيقة وكافية عن األنشطة الدق اإلدارة، وذلك بغرض تزويد للمعلومات

كفوءة  القرارات اتخاذتخطيط وتنظيم وتوجيه و رقابة و للمؤسسة ومن أجل انجاز الوظائف اإلدارية من 

 .3وفعالة"

                                           
 .46، ص 2007ردن، األ عمان،نظم المعلومات التسويقية، دار تسنيم للنشر و التوزيع، :طارق نائل هاشم / 1
 .79، ص 2009،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن، 1،ط نظم معلومات ، خالد زيغان : إدارة المعرفة والخطيبأحمد   / 2

 ..274- 273ربحي مصطفى عليان ،مرجع سابق، ص ص  / 3
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 1نظام المعلومات اإلدارية: ما يلي عن ،من خالل التعاريف السابقة يمكن القول

 وهو اعتماده على الحاسب اآللي؛ ثيتميز بشكل الحدي –

 ،سويقختلف المجاالت الوظيفية من تالعمليات الخاصة بالمؤسسة في ميهدف إلى مساندة وتدعيم  –

 تمويل وغيرها؛ ،إنتاج

 هتهتماماال ا، نظرإتخاذ القراراتيعمل على مساندة وتدعيم الوظائف اإلدارية من تخطيط و رقابة  –

 ؛ ةوالمستقبلي ةباألحداث الماضية، الحاضر

وة والق فضعيوضح نقاط ال امم داخلية،العن عمليات المؤسسة  تيتميز هذا النظام بتوفيره للمعلوما –

 تيداة والتهدفهو يساعد على التعرف على الفرص الممكنللمؤسسة، عندها، كما يهتم بالبيئة الخارجية 

  التي تواجهها؛

 بشأن الطلب د( عندورية وتقارير خاصة )استثنائية ن مخرجات هذا النظام تكون في شكل تقاريرإ –

 محددة .مشكالت 

لك كما سبية وذنظام المعلومات المحاب تهنأتي اآلن لتوضيح عالق ،اإلدارية بعد التعرف على نظام المعلومات

 يلي :

على نظام المعلومات اإلدارية،نظام المعلومات المحاسبية جزء من  وهذا االتجاه يرى أناالتجاه األول:  .1

إعداد القوائم للجهات  المعلومات التاريخية بغرضنظام المعلومات المحاسبية يهتم بقياس  أن اعتبار

لإلدارة بغرض تحقيق االستخدام  ة، بينما يهتم نظام المعلومات اإلدارية بكل المعلومات الالزمالخارجية

لموارد المتاحة للمؤسسة، وعليه فإن ذلك يمكن أن يوسع مفهوم نظام المعلومات اإلدارية ليشمل األمثل ل

 .2ا فيها نظام المعلومات المحاسبيةكل نظم المعلومات بم

في الوقت  مناسب وأ لم يعد صحيح هن، أي أ منذ الخمسينات من القرن الماضيإال أن هذا الرأي كان سائداً 

و هو يمثل نظاما فرعيا  ،المؤسسة، فنظام المعلومات المحاسبية قد حصل على موقعه المناسب داخل الحاضر

 ً نظام المعلومات  ، إضافة إلى النظرة الحديثة حولككل المؤسسةل بضمن النظام الكلي المتمث أساسيا

متد ا بلالمعلومات التاريخية فقط، هذا األخير لم يعد قاصر على االهتمام بتقديم  أنوالمتمثلة في ،المحاسبية

ً أخرى من المعلومات مثل :المعلومات الحالية )الخاصة بالعمليات التشغيلي والرقابة(  ةليشمل أنواعا

 . 3مستقبلية)الخاصة بحل المشكالت والتخطيط(و

إعداد القوائم المالية نظام المعلومات المحاسبية ليس مجرد  أن دور االتجاهيرى هذا االتجاه الثاني:  .2

إتخاذ  للتخطيط والرقابة و، بل يشتمل أيضا تقديم المعلومات خارج المؤسسةلألطراف 

اإلداري  المعلوماتسبية هو النظام األساسي، وأن نظام فإن نظام المعلومات المحا يوبالتال،القرارات

 .4هو جزء منه

أعدت تقريراً يوفق بين الرأيين  حيث ،المحاسبة األمريكية ةوهذا الرأي تبنته الرابط :الثالثاالتجاه  .1

 5 :، وبينت فيه ما يليالسابقين

                                           
) دراسة حالة شركة الجزائر لأللمنيوم(،مذكرة اإلدارية عملية اتخاذ القرارات: دور نظام المعلومات اإلدارية في رفع من فعالية إسماعيلمناصرية  / 1

 ،2004االقتصادية، جامعة محمد بوضياف،المسيلة ،الجزائر، قسم علوم ،العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييركلية ،(غير منشورة)ماجستير 
 .51ص

اسات زياد هاشم يحي :متطلبات تطوير نظم معلومات من خالل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية و اإلدارية،مجلة بحوث مستقبلية ،مركز الدر / 2
 . 111،ص2006المستقبلية، كلية الحدباء الجامعة ،الموصل ،العراق،العدد الرابع عشر  ،

 .217، عمان ،األردن، ص 2014،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،1اإلدارية،ط مهدي مأمون الحسين: نظم معلومات المحاسبية و / 3
، العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسييركلية  :التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي ،أطروحة دكتوراه) غير منشورة(، حواس صالح / 4

 .18، ص 2008-2007،الجزائر ، بن يوسف بن خدة جامعة
 .45-43،ص ص 2005 مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية،الدار الجامعية،االسكندرية،مصر،كمال الدين الدهراوي: / 5
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 لكن  و ظائفه.ومستقلين لكل منهما نظام المعلومات اإلدارية نظامين  أن نظام المعلومات المحاسبية و

غرض بإلدارة تختص بتقديم البيانات ل التيـ "محاسبة العمليات "،ب يوجد تداخل بين النظامين يتمثل

قة المتعل اتإتخاذ القرار بيانات لألطراف الخارجية بغرض واإلدارية، أ إتخاذ القرارات التخطيط و

 .المؤسسةباستثماراتهم في 

  ة، ألن ت اإلدارينظام المعلوما نظام المعلومات المحاسبية و يات منطقة التداخل بينمحاسبة العملتمثل

ات لمعلوماالمحاسب يحتاج إلى بيانات غير محاسبية من نظم المعلومات األخرى والمتمثلة في نظام 

 .اتإتخاذ القرار للتخطيط و ةعند إمداد اإلدارة بالبيانات الالزم المؤسسةاإلدارية داخل 

  تحديد  تختص بالمساعدة على بقية نظام المعلومات المحاسبية فيسمى "محاسبة الحقوق" التيأما

(، وزيعاتمن وربح وت المؤسسة الحقوق الخاصة باألطراف الخارجية)مثل العائد على االستثمارات في

ريق عن ط المختلفة في المستويات اإلدارية المؤسسةداخل المختلفة وكذلك حقوق األطراف الداخلية 

 والشكل التالي يوضح هذا الرأي: تقييم األداء وتحديد الحوافز لهم.

 ةاسبية و نظام المعلومات اإلداري: التداخل بين نظام المعلومات المح(2-7)الشكل رقم

     
 .44،ص مرجع سابقكمال الدين الدهراوي،  المصدر:

 :وأهدافه المطلب الثالث: النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية

ساع حجم ع اتمالحاجة  هوظائفها المختلفة، وتزايدت هذ ءتحتاج إدارة المؤسسة إلى المعلومات محاسبية، ألدا

م النظا) يةلمحاسبمن احتواء نظام المعلومات ا دالب نولمواجهة تلك االحتياجات، كا رة عملياتها.المؤسسة، وكث

ذا في هوام، األهداف المنوطة بهذا النظمختلف ق يتحقلوالمعلومات المطلوبة  رتوفل على نظم فرعية (الكلي

 الكلي. المطلب، سنتطرق إلى هذه النظم الفرعية، وكذا أهداف النظام

 :نظام المعلومات المحاسبيةل النظم الفرعيةاألول:الفرع 

أهداف  صبفها،لتاهدأأو نظم فرعية،تعمل كل منها على تحقيق  أجزاءيتكون من  -وكما عرفنا -إن إي نظام

 ،على نظام المعلومات المحاسبية،حيثإسقاط هذه الخاصيةويمكن  الكلي، النظام تلك النظم الفرعية في الهدف

 ظهر ذلك:يُ نظام كلي بالنسبة لنظمه الفرعية، و الشكل التالي ،األخيرهذا  يعتبر

 نظام المعلومات المحاسبية نظام المعلومات اإلدارية 

 محاسبة العمليات:
 الرأسمالية. ةكالميزاني يالتخطيط االستراتج -
 التخطيط األمثل لإلنتاج كقرار الشراء أو الصنع. -
القرارات الخاصة  ذمساعدة المستثمرين في اتخا -

 في المؤسسة. مباستثماراته

 محاسبة الحقوق:
 توزيع األرباح. -
 تحديد العائد على االستثمارات. -

 تقييم األداء الداخلي. -
  تحديد الحوافز و المكافآت. -
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  النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية : (2-8الشكل رقم)

 
 باالعتماد على: المصدر:

 .159ص  ،مرجع سابق،نظم المعلومات المحاسبيةعبد هللا محمد حامد: -

ت، الدار لمعلومانظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا االسيد عبد المقصود دبيان، ناصر نور الدين عبد اللطيف:  -
  .191، ص 2004الجامعية،اإلسكندرية، مصر ،

حيث يدور  ،، كان سباق لظهورةبنوع محاسالمحاسبة المالية، أول  تعتبر المحاسبة المالية:نظام  .1

، ستثمرينكالموللمؤسسة وللجهات خارجية،  دي، في توفير معلومات مالئمة لألفرااألساسهدفها 

األهداف اإلعالمية عن طريق إعداد القوائم مالية  هوغيرها، و تُحقُق هذ ةالدائنين، السلطات الضريبي

كما يمكن للمسيرين داخل المؤسسة  وغيرها،، قائمة التدفقات النقدية،الميزانية،حساب النتائج مثل

  .1، و في الرقابة إتخاذ القراراتفي التخطيط،  هذه القوائماستعمال 

المتعلقة بالمؤسسة وفقا لمفاهيم  ةتصنيف وتسجيل العمليات المالي "وللمحاسبة المالية، تعاريف عديدة منها أنها 

قواعد، ومعايير محاسبية ومتطلبات قانونية، وعرضها عن طريق مختلف القوائم المالية أثناء وفي و قائمة،

 .2نهاية الفترة المحاسبية "

 الصادر 11/07في القانونوذلك  ألزم هذا النوع من المحاسبة، لمشرع الجزائري،فا ،على المستوى الوطنيأما 

 المعلومات لتنظيم نظام على أنها "، فعرفها منه 03 المادة في، أما 04، في المادة 2007نوفمبر 25 بتاريخ

 صورة تعكس كشوف وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض قاعدية عديدة معطيات بتخزين يسمح المالية

 .3" ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية الكيان، المالية وممتلكات الوضعية عن صادقة

ن عملية اتجة عهذا النظام الفرعي، يهتم بإعداد القوائم المالية في نهاية أو أثناء السنة، النفوبالتالي 

 قا لقواعدذلك طبو بالمؤسسة، ةالمتعلق ةماليللعمليات ال، (القياس، التسجيل، التصنيف، التقييم،...)المعالجة

لق عليه ذا يطإلى الجهات الخارجية، له موجه بالدرجة األولى ومعايير محاسبية ومتطلبات قانونية. كما أنه

 اسم" نظام المحاسبة الخارجية ".

الثاني من نظام المعلومات  يالفرع م، النظاةالمحاسبة اإلداري منظا عتبري المحاسبة اإلدارية:نظام  .2

اإلدارة إلى  ت، باحتياجامالنظا يهتم هذا و .قعكس الفرع السابمؤسسة خيار تطبيقه لة، ولالمحاسبي

نظام المحاسبة المالية  من هاته المعلومات لم يوفرها كل معلومات الالزمة للقيام بوظائفها األساسية،ال

 إجمالية، واهتم بعالقة المؤسسة مع الغير، ته تاريخية،فاألول، كانت معلوما .فونظام محاسبة التكالي

                                           
1 / Bagranoff.Nacy.A et al : Core concepts of accounting information systems, Eleventh Edition, John Wiley& Sons, 

Inc, Chichester, United Kingdom, 2010, p15.  
2/ Lunt Henry: Fundamentals of financial Accounting, 1st Edition, Elsevier Ltd, 2006, p7. 
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 .3، ص 03المادة، 25/11/2007،الصادر في 74العدد ،المطبعة الرسمية ،الجزائر

نظام المعلومات 
المحاسبية

نظام المحاسبة اإلدارية

االستخدام وظيفته األساسية توفير المعلومات ألغراض
(اإلدارة)الداخلي 

نظام محاسبة المسؤولية نظام الميزانيات
نظام محاسبة 

التكاليف            

نظام المحاسبة المالية

للمستخدم الخارجيوظيفته األساسية تقديم المعلومات
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إلى  ةالتكاليف دون اإليرادات أو األرباح أو التدفقات النقدية...الخ، إضاف اهتم بعناصر أما الثاني

هذا أدى إلى ضرورة البحث عن وسيلة أو أداة أكثر شموال . كل (سنة)تكاليف لفترة قصيرة الب امهاهتم

ساسية، من هنا ظهرت الحاجة األوفعالية في خدمة اإلدارة وإمدادها بالبيانات الالزمة للقيام بوظائفها 

من  أوجه النقد الموجهة إلى كل لتنافيالشأن، وتم بقسط وافر في هذا إلى المحاسبة اإلدارية، لكي ته

 .  1المالي أو التكاليفي ءسوا النظام المحاسبي

 (CIMA) ٭تعريف معهد المعتمد للمحاسبيين اإلداريين في لندن تعاريف عديدة، منها  وللمحاسبة اإلدارية،

المستعملة المالية  عملية تحديد، قياس، تجميع، تحليل، تحضير، تفسير، وتوصيل المعلومات فعرفها على أنها "

مساءلة عن المناسب والاالستخدام من د قييم والرقابة داخل المؤسسة، وللتأكتمن طرف اإلدارة في التخطيط وال

، المقرضين مواردها. كما تتضمن المحاسبة اإلدارية أيضا إعداد تقارير مالية بخالف اإلدارة، كالمساهمين،

 . 2القانونية، السلطات الضريبية " توالهيئا

 ألولىالدرجة اداخلية في المؤسسة بالطراف األالمحاسبة اإلدارية يخدم الجهات أو  منظا مما سبق، نالحظ أن

تتمثل  ظم فرعيةنهو اآلخر على هذا النظام الفرعي  ويشتملالمحاسبة الداخلية ".  منظا لهذا يطلق عليه اسم "

 : محاسبة المسؤولية، وذلك كما يلي نظام نظام الميزانيات، نظام محاسبة التكاليف، :يف

ع حجم المؤسسات وتعددت مع ظهور الثورة الصناعية، و اتسا محاسبة التكاليف:نظام  -أ

سليمة دة الالقاع تخفيض التكلفة هو نوبانتشار المنافسة والصراع على تقاسم األسواق، كاعملياتها،

 عجزأصبحت اإلدارة بحاجة أكثر إلى معلومات عن التكاليف، ونظرا ل التخفيض األسعار، وبهذ

ير ، غةسبكان البد من البحث عن فرع آخر للمحا المحاسبة المالية عن توفير مثل هذه المعلومات،

منتجات ليف الالمحاسبة المالية، فكان الحال في محاسبة التكاليف، التي ينصب مضمونها على قياس تكا

 القرارات. ذوتحديد أسعارها، وكذا خدمة اإلدارة في مجال التخطيط والرقابة واتخا

على أنها " نشاط أو نظام محاسبي يشير إلى طرق تجميع وقياس بيانات محاسبية  محاسبة التكاليفو تعرف 

خاصة بعناصر تكلفة المدخالت األنشطة سواء إنتاجية أو خدمية وتتبعها طبقا لقواعد ومفاهيم محددة وذلك 

واء كانت في شكلها الوسيط ة وساألنشطة سواء كانت سلعة أو خدم ض تحديد تكلفة المخرجات من هذهبغر

 .3النهائي، وذلك بغرض استخدام هذه التكلفة في التخطيط و الرقابة واتخاذ القرارات"أو

كما أنها " فرع خاص من المحاسبة والمعنية بتسجيل و تصنيف وتخصيص المناسب وتوزيع النفقات بغرض 

 .4تحديد تكلفة المنتجات و خدمات والتحقق من ربحيتها "

وفي فترة زمنية معينة لتحقيق تلك غة األهداف في شكل قابل للتنفيذ،إن صيا :الميزانياتنظام  -ب

في األدب المحاسبي بالميزانية التقديرية، حيث تقوم اإلدارة العليا بوضع  هاألهداف، هي ما يعبر علي

 (CIMA)حسب  ةنيازيو الم .ةوذلك يتم بالميزاني األهداف، بينما تقوم اإلدارة السفلى بالتنفيذ،

خالل سياسة التي يجب إتباعها العن  عبارة عن قائمة مالية و/ أو كمية معدة مسبقا لفترة زمنية،"هي

 .5تلك الفترة لغرض تحقيق هدف معين "

                                           
 .6، ص 2010-2009/ مشاطي أحمد: المحاسبة اإلدارية، دون دار نشر، األردن،  1

 .CIMA: Chartered Institute Management Accountants ٭ 
2/ Prasad Manmohan and Sinha Kamini: Principles of management accounting, 1st Edition, Motilal Banarsidass, Delhi, 

India,  1990 , p2. 
 .20 -19، ص ص 2003محمد سامي راضي: مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  /3

4 / Sinch Surender: Management accounting, PHL Learning Pvt.Ltd, New Delhi, India, 2016, p3. 
5/ Reddy. R.j: Cost accounting and control systems, Ashish Publishing House, New Delhi, India, 2004, p 59. 
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تم إقراره في أعلى الهيكل اإلداري، ينفذ في  فما أو كمي، ألهداف في شكل ماليترجمة ل ةالميزانيوبالتالي، 

. إضافة إلى ما سبق، ولما كانت الميزانية ترجمة 1 دفق المعلومات من األعلى إلى األسفلت، تمن خاللهافأسفله، 

التخطيطي،  ، فيظهر دورها،الفعلية، ويشارك المسؤولين في إعدادها جالنتائ لألهداف، وتستعمل في المقارنة مع

 الرقابي، التحفيزي...

شاملة ال ةميزانيالب مىي أداء وظائفها، يتم إعداد مثال بما يسمن مساعدة اإلدارة ف ةالميزانيلما تقوم به  ونظراً 

ج، نتاإلخاصة بالمبيعات، وا ،التفصيلية للسنة المقبلة اتالميزاني التي تتكون بدورها من مجموعة من

 الخ.المخزون...

ت لقراراثرة اأدى إلى ك إن اتساع حجم المؤسسات وتعدد أعمالها ووظائفها، ة المسؤولية:نظام محاسب -ج

مر الذي القرارات بصورة مركزية، األ ال تستطيع وحدها اتخاذ جميعاإلدارة العليا بحيث أصبحت 

ل أوجد حاجة إلى إتباع الالمركزية، بحيث يتم تقسيم المؤسسة إلى وحدات شبه مستقلة يسه

ذه هض السلطة والمسؤولية الرقابة على ص جزء من الموارد لكل منها، وتفويتم تخصيإدارتها،

ك وذل ة"،"محاسبة المسؤولي الموارد إلى رؤساء هذه الوحدات، وذلك من خالل تطبيق ما يطلق عليه

لق على ، و يطبهدف تركيز الرقابة وتقييم أداء رؤساء الوحدات بشكل مباشر ومساءلتهم عن ذلك األداء

 الوحدات "مراكز المسؤولية ". تلك

عن  عن نظام يقوم بتجميع تقارير دورية وإعدادهاة ويمكن تعريف محاسبة المسؤولية على أنها " عبار

المتعلقة بالتكاليف واإليرادات الخاصة بكل مركز مسؤولية موجود في المؤسسة، بهدف تمكين  لمعلوماتا

 .2اإلدارة العليا من القيام بوظيفة التخطيط والرقابة على أداء هذه المراكز"

ن المسؤولي شخاصد عالقة مباشرة بين التكاليف واإليرادات واألو يهتم أسلوب أو نظام محاسبة المسؤولية بإيجا

 إمكانية الرقابة. إضافة إلى ،" من فعل هذا "بتطبيق قاعدة عنها، 

 تتمثل أو تنقسم مراكز المسؤولية إلى: وعموما،

قة ث النفعن حدو مسؤوالً هو وحدة من المؤسسة يكون المشرف و المسؤول فيها مركز التكلفة : -

 بها.المتعلقة 

دات عن كل من اإليرا مسؤوالً وحدة من المؤسسة الذي يعتبر رئيسه  وهو :الربحية مركز -

 والتكاليف الخاصة بذلك المركز.

ضافة باإل ،يفعن كل من اإليرادات والتكال مسؤوالً وهو المركز يعتبر رئيسه  :االستثمار مركز -

 إلى رأس المال المستثمر في هذا المركز.

 عن كل من اإليرادات فقط. مسؤوالً وهو المركز يعتبر رئيسه  مركز اإليراد: -

 

                                           
 .149، ص2007-2006 ،مصر الجامعية، اإلسكندرية، الدار نظم المعلومات ومعالجة البيانات والبرامج الجاهزة :اللطيفين عبد ناصر نور الد / 1
 . 29صعبد الحكيم جودة،وأخرون ،مرجع سابق ،  / 2
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  :أهداف نظام المعلومات المحاسبية الفرع الثاني:

ين مستخدمال احتياجاتتوفير المعلومات المحاسبية الالزمة لتلبية  إلي ةيهدف نظام المعلومات المحاسبي

ن المستثمريكها خارج من أو اإلدارية، هامستوياتيعملون في كافة المؤسسة  ون من داخلفقد يكون المختلفين،

 المحاسبية:م المعلومات اأهم أهداف نظ ،وفيما يليوغيرهم.والجهات الحكومية  العمالءو

ية عند المحاسب المعلومات نظامإن  :توفير المعلومات الالزمة إلنجاز العمليات والمهام اليومية .1

ها تي تقوم بال( العمليات المحاسبية)االقتصادية األحداث الناتجة عن تالبيانا أول بأول، معالجته،

ي كافة فؤولين أو المعلومات يرجع إليها المسيرين و المس ت، فهو بذلك يعتبر، قاعدة البياناالمؤسسة

 أو غيرها. ةاليومية الروتيني مالنجاز العمليات والمها المستويات اإلدارية،

الناتج  يه، مختلفةواعها البأن، تعتبر التقارير:بوظائفها المختلفةقيام ل لإلدارة إنتاج التقارير الالزمة .2

لى سبيل ، فعلمختلفةالقيام بوظائفها لاإلدارة  فتساعد هذه التقارير، المحاسبية المعلوماتالنهائي لنظام 

أنها لك ذ، قبليةمستالفترة لتساعد في عملية التخطيط ل ،التي تُعد ضمن هذا النظام تنياميزاال ،المثال

نيات لميزاا سلتستعمل نف ،لتحقيقها في المستقبل ةتسعى المؤسس تترجمة مالية أو كمية لخطط وسياسا

اد خاتو حومن ثم  التصحيفي الرقابة عن طريق مقارنتها بالنتائج الفعلية وتحديد االنحرافات، 

وعة في رات متنسها قراتتخذ على أسا ،التي يقدمها هذا النظام رالتقاريكما أن  .اإلجراءات التصحيحية

 ،إحصائيةويانية تقارير ب ،تقارير مالية وعلى العموم، فالتقارير قد تكون: .اإلداريةمختلف المستويات 

 ةوطهداف المنذه التقارير األسنوية...الخ، وحتى تحقيق هو  ةأسبوعي ،يومية رتقاري تقارير رقابية،

لوقت في ا دمتُقو توافر فيها الدقة، ااإلدارية، وكذالحتياجات المستويات أن تكون مالئمة  بيجبها،

 .المناسب

 توفير إلى سبيةالمحا المعلومات نظام يهدف:القرار اتخاذ عملية لتدعيم الالزمة المعلومات توفير .3

المعلومات  يرتوف يتمحيث  القرارات، التخاذ الخارجيين نالمستفيديكذا و لإلدارة المفيدة المعلومات

 دراسة عن سؤولالم باعتباره، اإلدارية المحاسبةل نظام خال من الداخلية ألطرافا الحتياجاتل ةالالزم

 يتمف ،ارجيينالخ المستخدمين الحتياجات بالنسبة أما توفيرها، وكيفية اإلدارية المستويات احتياجات

 الُمنتجة عن طريق نظام المحاسبة المالية. ،المالية التقارير طريق عن توفيرها

إلى  -تطرق إليهتم ال كما -يهدف نظام الرقابة الداخلية :نظام الرقابة الداخلية في تحقيقه ألهدافهدعم  .4

 ا،مالءمته دقة البيانات المحاسبية و تكاملها و ،ةحماية األصول المؤسس) جملة من األهداف تحقيق

ود إال بوج  تحققالاألهداف هذه تحقيق الكفاءة وفعالية العمليات( االلتزام بالقوانين والقواعد المطبقة،

ات لمعلومنظام ا المساعدة في تحقيق تلك األهداف، فلم يعُد على لنظام المعلومات المحاسبية يعم

لتي اومالي مجرد وسيلة أو أداة تقوم بتسجيل العمليات ذات الطابع ال -كما في الماضي -المحاسبية

 داف نظامأه أهم مقومات ووسائل تحقيق نميُعدو،  ح. فاليوم، أصبعنهاالمؤسسة والتقرير  اتمارسه

ءات إجرا ة،نظم فرعيمن  الرقابة الداخلية. ذلك أن نظام المعلومات المحاسبية بكل ما يشتمل عليه،

 دورية،استخدام موازين المراجعة ال ،القيد المزدوج تطبيق نظرية)تعليمات، ومقومات، وغيرهاو

 لها تصبك (ت...الخالتقارير الرقابية التي تبين االنحرافا ،المحاسبية، الميزانيات التقديريةمعايير ال

ظام نو تصميم أوبمعنى آخر، إن وجود  إلى تحقيق أهداف الرقابة الداخلية، تتجه بطريقٍة أو بأخرى،أو

 من أهداف الرقابة الداخلية.  هدفيترجم تحقيق المعلومات المحاسبية 

نظام المعلومات المحاسبية ، فنك عالقة متينة بين هذان النظاماإلى أن هنا تجدر اإلشارة، وإضافة إلى ما سبق،

مقومات و الوسائل الهامة لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية، وفي نفس الوقت، تحقيق أهداف هاته اليعتبر أحد 
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وجود  ، يحتاج إلىوهذا األخير أيضا -شرح الكما تم  -األخيرة يعتبر من أهداف نظام المعلومات المحاسبية

 مكن من تحقيق أهدافه.تنظام رقابة داخلية كأحد مقوماته لي

 لمؤسسةأن يضيف قيمة ل يمكن لنظام المعلومات المحاسبية:ةإضافة قيمة للمؤسسالمساهمة في  .5

حالة  يف ات المؤسسة ذات القيم المتعددة،مناسب ألداء نشاطالوقت البتوفير معلومات دقيقة وفي 

 لك منو ذ مما ضيف قيمة لها،ة كفاءة وفعالية لتلك األنشطة،ضافإ يمكنه كما،تصميمه بشكل جيد

 خالل:

 فمثال، يمكن لنظام المعلومات  :تحسين النوعية وتخفيض التكاليف للمنتجات أو الخدمات

المحاسبية أن يكون أداة مراقبة لآلالت، عن طريق إبالغ العاملين مباشرة في حالة الخروج 

، و تقليص مقدار التلف اعد على الحفاظ على نوعية المنتجالعمليات عن النوعية المطلوبة، مما يس

 . 1في المواد

 :يساعد في تطوير  نأ ،ذو التصميم الجيدسبية يستطيع نظام المعلومات المحا تحسين الكفاءة

التوجه إلى طريقة  قديم المعلومات في الوقت المناسب، فمثالكفاءة العمليات، من خالل توتحسين 

 .2اإلنتاج في الوقت المحدد يتطلب معلومات عن المخزون المواد األولية ومواقعها وشحنها... الخ

 تخفيض تكلفة المبيعات، مؤسساتثال، تستطيع الفم :ين كفاءة و فاعلية سلسلة التزويدتحس 

ال مصاريف التسويق من خالل السماح للعمالء بالوصول المباشر لنظام المخزون، و أنظمة إدخو

لك، فإن عملية تسهيل وصول المعلومات للعمالء قد تخفض من أوامر المبيعات، عالوة على ذ

ؤدي إلى زيادة معدل المبيعات و رضا تكاليف العمالء، ووقت إعداد األوامر، األمر الذي ي

 .3العمالء

  من  ، يمكنيةنظام المعلومات المحاسب فالمعلومات التي يقدمها الرقابة الداخلية: نظامتحسين

 ومن ثم إدخال التحسينات عليه.  ،لها تقييم نظام الرقابة الداخليةخال

 ميع جعدة في نظام المعلومات المحاسبية الجيد تقديم المساليمكن  اتخاذ القرار: ةعملي تحسين

  .اتخاذ القرارعملية مراحل 

 جميعى تسع اً،استراتيجي اهدف مثل امتالك الميزة التنافسيةيدعم المؤسسة في تحقيق ميزة تنافسية: .6

الميزة التنافسية فإذا أخذنا،  .وه، بغية البقاء واستمرار النمتحقيقإلى  ،المؤسسات باختالف أنواعها

، كمثال، فالمؤسسة حتى تحقق هذه الميزة عليها أن تخفض ما يمكن "ميزة التكلفة األقلالناتجة عن "

حتى تتمكن في النهاية من بيع منتجاتها أو خدماتها بسعر أقل  ،الى أدنى حد تخفيضه من أوجه التكلفة

نظام جودة، وتعتمد المؤسسة على فس المن المنافسين الذين يقدمون نفس السلعة أو الخدمة وبن

نظام محاسبة )وتحديدها في هذا الصدد، من خالل توفير معلومات عن تكاليفها ةالمعلومات المحاسبي

 من معلومات)ا، و عن أسباب ارتفاعه(لتكاليفلالحساب الدقيق طرق علمية في  ىتكاليف يعتمد عل

وبالتالي معالجة أسباب االرتفاع  (التالف...، تقرير اإلنتاج انحرافات عناصر التكاليف نع تقرير

 التكاليف، لتقليص ةنظام المعلومات المحاسبي منالمستمدة  توغيرها من المعلوما بالطرق المختلفة،

بيع منتجاتها من  ةحد ممكن. كل هذا بهدف الوصول في األخير إلى تكاليف تُمكن المؤسسأدنى إلى 

                                           
 .44، ص2009إبراهيم الجزراوي ، عامر الجنابي :أساسيات نظم المعلومات المحاسبية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، / 1
 . 44سابق، صالمرجع ال / 2
، فرع جنرال  دراسة حالة: مؤسسة صناعة الكوابلEVAبوحفص سميحة:دور نظام المعلومات المحاسبية في حساب مؤشر القيمة اإلقتصادية المضافة  / 3

بسكرة  (،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر،غير منشورةكابل ،بسكرة،مذكرة ماجستير )
 77،ص3013-2012،الجزائر،

 تحقيقه في حالة إتباعها إلستراتيجية معينة للتنافس" ميمكن تعريف الميزة التنافسية على أنها"عنصر تفوق للمؤسسة يت 
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. ومن هنا، يمكن القول أن ا يحفز المستهلكين على الشراءمم خدماتها بسعر أقل من المنافسين،أو

 .ةنظام المعلومات المحاسبي بدعم من كالمؤسسة حققت ميزة تنافسية ناتجة عن التكلفة المنخفضة، وذل

دارة إسسة في في مساعدة إدارة المؤ ةنظام المعلومات المحاسبييساهم :في إدارة المخاطرالمساهمة  .7

 ، وفي هذاعملية إدارة المخاطرتعتبر إحدى أهم مدخالت  ،مخرجات هذا النظامنظراً الن مخاطرها، 

 ذلك فيقوائم و تقارير المخرجة من هذا النظام، من أهم مصادر تحديد المخاطر، و الصدد، تمثل

ن )ممخاطرليتم في ما بعد تقييم الإدارة المخاطر،  مرحلة تحديد المخاطر كمرحلة أولى من مراحل

 هي هذف ةنظام المعلومات المحاسبييساهم ، و إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها( حيث شدتها في

و تعرض هأن الخطر  ،، فعلى سبيل المثالفي ذلك ساعدةمالمن خالل تقديم معلومات  المرحلة أيضا،

 أتييلعدات، النظام يقدم معلومات عن قيمة هذه الم فنجد أن ذلكحريق،للأو  ةسرقلعدد من المعدات ل

ا ذا أكملنإو ،(طرمرحلة معالجة المخا)دور هذا النظام أيضا، ليساهم في المفاضلة بين أساليب المعالجة 

 نتأميقساط أالمؤسسة في تسديد  على قدرةنجد أن النظام يمكن أن يقدم معلومات  ،مع المثال السابق

 ةلجل معان قائمة بدائالمعدات كأسلوب معالجة الخطر، وبالتالي البقاء أو إلغاء بديل نقل خطر م

 الخطر.

  العوامل المؤثرة فيه: مقومات نظام المعلومات المحاسبية و المطلب الرابع:

ابقة الس هدافهلتحقيق أ المحاسبية تنظام المعلوما التي يستند عليها دم في هذا المطلب مقومات نق

 النحو التالي :مل التي تؤثر على تصميمه، وذلك على اباإلضافة إلى مختلف العو،الذكر

 :الفرع األول: مقومات نظام المعلومات المحاسبية

إجراءات بقيام بات المجموعة األسس التي يعتمد عليها في توثيق متطل مقومات نظام المعلومات المحاسبيةتمثل 

حقيق تالمقومات على  هتعمل هذ حيث ل من ثم التبويب والتخليص والعرض.من عملية التسجي النظام بدء

 يلي:  وذلك فيمامن تصميم هذا النظام، ولهذا سنقدم مقومات هذا النظام  المنشودف الهد

وبيئته الداخلية  نظام المعلومات المحاسبيةالمستندات، همزة وصل بين  تعتبر المجموعة المستندية: .1

 نشاطهال ئهاتندات، الن المؤسسة وفي ظل أدابيانات تدخل إلى النظام محمولة على المسالالخارجية، فأو

، هاته األخيرة قد تكون داخلية أو نتيجة (العمليات المحاسبية) االقتصادية األحداثبعدد من تقوم 

وعموما يعرف المستند على أنه " أداة لتدوين البيانات وحفظها ونقلها بين األطراف  لعالقتها مع الغير.

 .2يد العمليات التي تقوم بها المؤسسة "، أما محاسبياً فيعرف على أنه  " دليل إثبات يؤ1المستفيدة منها "

لي تستعمل في الرقابة وبالتا تقوم بها المؤسسة، عمليات التيلفالمستندات إذن، أداة إثبات وتوثيق ل

 3باإلضافة إلى أنها تخدم األغراض التالية :والمراجعة،

 ؛التفويض ببدء عملية معينة  –

  ؛تراقب التدفق الطبيعي للموارد –

  ؛والمحاسبة عن األعمال المتخذة يةلؤوتعكس المس –

 ؛تؤدي إلى وجود قاعدة بيانات حديثة وكاملة –

 تقدم البيانات الالزمة إلعداد المخرجات.  –

                                           
 .79، ص  2007، منشورات األكاديمية العربية في الدانمارك، الدانمارك، 1، ج ة:أصول المحاسبة الماليالحيالي ناجي وليد / 1
 .136، ص 2012-2011للمراجعة، مركز التعليم المفتوح ، جامعة بنها ، مصر ، طارق عبد أحمد عبده : األصول العلمية والعملية/ 2
 .66-64كمال الدهراوي،مرجع سابق، ص ص / 3
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 هيف، تمسكها المؤسسة السجالت التيو الدفاتر كافةفي  يةرالدفت موعةجالم ثلمتت:وعة الدفتريةالمجم .2

ات ليإجراء عمم حيث يت ،المستندات نم جةرتخسالم اتنايالبكافة  ريغفت هفي متي الذي الوعاء بمثابة

قواعد والتعليمات)إجبارية في واءات راإلج من عةمومج يقطببت نات،ياالب لىتلفة عخلجة المعاالم

لبها تطي يجات التخرم ها فيئة عرضهيصوالً لتومحاسبة اإلدارية( الفي  ةاختياري والمحاسبة المالية 

دفتر )، فاألولى ألزمها القانونةوأخرى اختياري قانونية ردفاتإلى  الدفاترهذه ويمكن تقسيم  ام.ظالن

، والثانية ترجع إلى حاجة المؤسسة 1(، دفتر األستاذ عام ومساعدداليومية العامة والمساعدة، دفتر الجر

حصائيات المبيعات حسب الفترات سجالت إ ،سجالت التكاليف غير مباشرة دفتر الصندوق،)إليها

 2والسجالت، فهي تؤدي األغراض التالية : ر، ومهما كان نوع الدفاتلخ (األسواق،...اأو

بما  ؤسسة،عمليات الملالواردة في المستندات وتبويبها وفق تسلسل زمني وموضوعي ل تتلخيص البيانا –

 يزيد من صالحيتها لالستخدام؛

ل فرة أوالمتعلقة بنشاط المؤسسة، لتكون متوا تتحقيق السرعة في تسجيل وتخزين وتبويب البيانا –

 مها فيما بعد في إنتاج المعلومات؛ايمكن استخد كبأول، وبذل

هال لعمل ساعامل واحد بتسجيل نوع معين من العمليات وترحيل، يجعل  متسهيل القيد والترحيل، فقيا –

 ويقلل من األخطاء؛

 من األفراد؛ توفير الرقابة المترتبة على توزيع العمل بين العديد –

عمدة تر بأالدفا هذه ناتج عن نتيجة التقسيم ذاته، أو تزويد اوإحصاءات، وهذ تتسهيل إجراء دراسا –

 مخصصة لذلك. 

 ، كان البد من تنظمها فيمانظراً لتنوع وكثرة عدد الحسابات، التي تتعامل بها المؤسسة دليل الحسابات: .3

يُْعرف بالدليل المحاسبي، هذا األخير الذي يعرف على أنه " قائمة تتضمن رموز أو أرقام الحسابات 

المؤسسات المتجانسة النشاط، مصنفة بطريقة قابلة لالستخدام  أو مجموعة المستخدمة في المؤسسة،

ولما كان  .3حاجة "يتم عن طريقها متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأ عليها عند الوالتي  ،ةبسهول

كان البد من تصميم دليل موحد يخدم أغراض  ، نظام المعلومات المحاسبية يحتوى على نظم فرعية

الرقم الكودي الذي يُعطي ألي بند من بنود التكاليف يجب أن  يعكس عالقة هذا  ،فمثالفرعية.  هذه نظم

ليه إمالية، مركز التكلفة الذي يوجه المحاسبة ال ضالذي يحمل عليه ألغراالحساب المالي )البند بكل من

مركز المسؤولية الذي يرتبط به  لقياس التكلفة الفعلية لوحدات النشاط، مالتتبع والتحميل الالز ضألغرا

 .4 (مسؤول عن هذا المركزلاألداء الوظيفي لرقابة وتقييم الغراض أل

 ؤهله أدا لالمقومات المادية في النظام، التي تسهويمكن القول، أنها كل  الوسائل واألجهزة المتطورة: .4

انتهت باستخدام كل ما أنتجته تكنولوجيا  ، ولقد مرت هذه المقومات بعدة مراحل،لوظائفه

 الصلبة والمرنة، وسائط التخزين ونقل الحديثة كأقراص ممغنطة طابعات، المعلومات،من حاسوب،

                                           
 ون ة االندماج تكل:ففي حالهي عالقة اندماج أو انفصا نشير كذلك أن تحديد وضعية هذه المجموعة تعتمد على عالقة نظام محاسبة المالية بنظام محاسبة التكاليف هل

 مجموعة دفترية واحدة ،أما حالة االنفصال يكون لكل من النظامين دفاتر خاصة به. 
 بالرجوع إلى: / 1

 .5، ص20، المتضمن النظام المحاسبي المالي ، مرجع سابق، المادة25/11/2007المؤرخ في  01 المؤرخ في 11-07قانون رقم  -
 .4، ص09،10، المادة 2007القانون التجاري، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة العدل، -

 .15-14(،ص صد س ن، مصر ،)ة، مركز التعليم المفتوح، جامعة بنهاالمدخل في المحاسبة الماليحمد مصطفى،فاروق جمعة عبد العال:سليمان م / 2
 .87ص  ،2010بة على أعمال البنوك، دار النهضة العربية،القاهرة،مصر ،ميرفت محمد أمين اإلدريسي: الرقا / 3
  ساب النتائجح ة بقائمتيالذي يتضمن جميع حسابات الخاصوهو دليل الحسابات المالية نشير إلى أن نظام المحاسبة المالية يعتمد على دليل واحد فقط 

ليف، دليل التكا ،دليل عناصراوالميزانية،أما نظام محاسبة التكاليف،ولغرض قياس وضبط التكلفة يقتضي استخدام مجموعة من األدلة المتخصصة منه
 (.ستثمار،إيرادفة،ربحية،ايستلزم تصميم أدلة مختلفة مثل دليل مراكز المسؤولية )تكلالذي نظام محاسبة المسؤولية ي حسابات التكليف وغيرها،وبالمثل ف

 .349فوائد الشرابي،مرجع سابق، ص / 4
 وحدد وشروطهبة ماليةفي هذا اإلطار،ألزم المشرع الجزائري،المؤسسات الخاضعة لقانون النظام المحاسبي المالي،أن تطبق نظام اآللي في مسك محاس، 

 .عالم اآلليلشروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة اإلالمحدد  2009أفريل  7المؤرخ في 110-09المرسوم التنفيذي و كيفياته،وذلك في 
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، شبكات اتصال محلية العمالء...الخ( تبرامج تطبيقية)برامج األجور، المخزون، حسابا

تخفيض التكاليف،...الخ، من اإلدخال  الضخامة، السرعة، الدقة، وعالمية...الخ، فهاته المقومات حققت،

 حتى إنتاج المعلومات.

 فياسبية معلومات المحناتج نظام ال ،المالية والقوائم التقارير مجموعة :تمثلالمالية والقوائم التقارير .5

 لقوائموا التقارير تلك تقدمنشاطاتها، حيث  ضمنمن عمليات  قامت بهما  خالصة لكل والمؤسسة، 

 من الجهات تلك كانتأ بالمؤسسة، سواء مباشرة غيرأو  مباشرة التي لها عالقة الجهات إلى كافة المالية

 :إلى  نظام المعلومات المحاسبيةمخرجات  وعلى ذلك يمكن تقسيم.ية أو خارجيةداخل

ً لالستخداأسا المعدة الداخلية: التقارير -أ ه بتقوم لذي و تتعلق بالنشاط الداخلي ا، الداخلي مسا

 يةداراإل بةم المحاسغالبا ما يهتم نظاو  قابية، تخطيطية، استثنائية..الخ ،ومن هذه التقارير: ر،المؤسسة

 المجموعة.بهذه 

 رجيستخدام الخاأساسا لال و تعد به المؤسسة،الذي قامت  و تتعلق بالنشاط العام الخارجية: التقارير -ب

 رقابةال ة، أجهزك، البنونإلى المستثمرين، الدائني م(، فتقدا)مع مالحظة أنها تستخدم داخلي

 جموعةم ،لتقاريراهذه  المجموعة، وتتضمن بهذه غالباً ما يهتم نظام المحاسبة الماليةو ،الخارجية...الخ

ل جدو اب النتائج،حس، ميزانيةفترة مالية من:  كل نهاية إعدادها في جبي التي األساسية المالية القوائم

 لكشوفاتا إلى إضافة جدول تغيرات األموال الخاصة، ،النقدية( التدفقات السيولة الخزينة)قائمة

ية المال القوائمو التقارير االتي تحتويه البيانات بعض وتحليل وتفسير يتم من خاللها توضيح التوضيحية

 بما يمكن أن يخدم مستخدميها. تفصيلية بصورة

 ة، وتزدادلمحاسبياألساسية لنظام المعلومات ا تأحد المقومايشكل األفراد  :مجموعة األفراد المؤهلين .6

ل شتموي، ثةالتقنيات الحدي استخدام في ظلضمن نظام المعلومات المحاسبية هذا العنصر  أهمية وجود

ومات ومصممو نظام المعلمحللو  ،المحللون الماليون: محاسبين،  من األفرادهذا المقوم على 

 .نظام المعلومات المحاسبية أو أي أفراد آخرين لهم عالقة ب ،المحاسبية

لى توافر بية عيتوقف صالح نظام المعلومات المحاس توافر الرقابة في نظام المعلومات المحاسبية: .7

كل ففعالية،فاءة وأهدافه بكط عمله، مما يؤدي به إلى تحقيق نظام الرقابة الداخلية على مستواه يقوم بضب

ً ال جدوى منها كيفيات  يسمح بضمان صحة ما لم يكن هناك نظام رقابي ،المقومات المذكورة سابقا

  مستفيدللالتسجيل، إعداد التقارير من الطرف المناسب وإيصالها  وطرق التسجيل وإجراءات عمليات

 شروطلا لستيفائهمن اترقيم المستندات والتأكد  عدة أساليب رقابية منها: تجدولتحقيق ذلك، توا، الخ...

 بياناتإجراءات أمن ال القانونية، استخدام اإلجماليات الرقابية، موازين المراجعة الدورية،

 خ.به،...ال إجراءات منع الدخول غير المرخصوالبرامج،
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 المحاسبية:الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في نظام المعلومات 

 لشكل التالي:التي يوضح ا لعواممجموعة من النظام المعلومات المحاسبية بتصميم وعمل يتأثر 

 العوامل المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبية  (: 2-9الشكل رقم) 

 

 
 

  .43، ص2009،مرجع سابق براهيم الجزراوي ، عامر الجنابي : إ المصدر
و بآخر أثر بشكل وما تحمله من ايجابيات وسلبيات، تؤ تكنولوجيا المعلوماتإن  تكنولوجيا المعلومات: .1

لجة يات معاله من مدخالت وعملتؤثر على آلية عم في نظام المعلومات المحاسبية، فهذه التكنولوجيا

فة اض تكلتشغيل ( ومخرجات، فقد أدى استعمال هذه التكنولوجيا إلى زيادة تدفق البيانات وانخف)

نات بيارجاع الفعالة لخزن واستالوسائل الو دوات األوسرعة ودقة معالجة هاته البيانات، وكذا توفير 

 (.1م لسهم رقمنها )ا نجات هذا النظام للمستفيديسرعة في إيصال مخرالقدرة والمعلومات، وكذا زيادة 

لق فرص مها لتنفيذ أهداف المؤسسة أو خايمكن استخد تكنولوجيا المعلوماتن وإضافة إلى ذلك فإ

في ثقافة  سوف تؤثر تكنولوجيا المعلومات(.كما أن 2لتعديل تلك األهداف اإلستراتجية )السهم رقم 

 (.3 وأساليب العمل بالمؤسسة ) السهم رقم

ى إل سعىت ،ا  طويلة األجل وأخرى قصيرة األجلوخطط ا  أهدافتضع المؤسسة  إستراتجية المؤسسة: .2

 ذتستطيع تنفي تحقيقها، ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية، من الوسائل أو األدوات التي من خاللها،

بما يعكس  محاسبية،ولهذا كان على المؤسسة تصميم نظام المعلومات ال وتحقيق هذه األهداف والخطط،

هم فة عملها)السكما توجد عالقة متبادلة بين إستراتجية المؤسسة وسياساتها وثقا (.5ذلك.) السهم رقم 

 ذو االتجاهين المتقابلين (. 4رقم 

 تالتنظيمية على أنها " مجموعة االفتراضا ةيمكن تعريف الثقاف :الثقافة التنظيمية للمؤسسة .3

وهي بمثابة البيئة اإلنسانية التي  والقواعد والمعايير التي يشترك بها أفراد المؤسسة،قيم الوالمعتقدات و 

 تجعلها ذات خصوصية وهوية تجعلها متميزة تنظيمية ةثقاف مؤسسة، ولكل 1يؤدي الموظف عمله فيها "

خالل  خاصة من المؤسسةداخل  ةأحد المكونات الرئيسي الثقافة التنظيميةعن باقي المؤسسات، وتعتبر 

، وبما أن نظام المعلومات فرادوأهداف األ المؤسسةبما يخدم أهداف  ،توجيه سلوكيات األفراد

المحاسبية أحد النظم داخل المؤسسة سوف يتأثر ويصمم ليعكس القيم الموجودة في أساليب عمل 

                                         
 .47، ص 2006الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، ، دار 1احمد بّطاح : قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية ،ط / 1

 إستراتجية المؤسسة

 نظام المعلومات المحاسبية

 الثقافة التنظيمية للمؤسسة

 تكنولوجيا المعلومات

4 

5 

2 

6 

1 

3 
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لمالئمة الطرق ا ىالمؤسسة مع التأكيد أن نظام المعلومات المحاسبية يؤثر في تلك األساليب بإحد

 ذو االتجاهين المتقابلين (. 6)الحظ السهم رقم 

 نظام المعلومات المحاسبية ومنها:  تصميم أخرى تؤثر في ل، هناك عوامإضافة إلى ما سبق

القة وثيقة باألنظمة القانونية تنطوي نظم المعلمات المحاسبية على ع :ةالعوامل القانونية والتشريعي .4

خيرة شكل ومضمون البيانات والمعلومات و متطلبات اإلفصاح عن حيث تحدد هذه األ ،التشريعيةو

القوائم المالية التي يجب على اإلدارة االلتزام بها، ويقع على عاتق إدارة المؤسسة اتخاذ كافة 

بمنع واكتشاف حاالت عدم االلتزام، ويستلزم ذلك  ،ااإلجراءات التي تساعدها على اإليفاء بمسؤولياته

ات محاسبية بما يحقق تلك االحتياجات، وتؤثر البيئة القانونية على نظام المعلومات تصميم نظام معلوم

لو من الخطأ والتزوير وضمان سيرها طبقا عملياته تخأن تهدف إلى التأكد من  المحاسبية بطريقة

ألحكام القانونية والتشريعية، والكشف عن مدى مطابقة تصرفات اإلدارة وأفعالها مع المتطلبات ل

المبادئ  قيعكس تطبي ةنظام المعلومات المحاسبية بطريق يجب أن يصمم ذلكول القانونية والتشريعية.

ا من القواعد والمعايير المهنية والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومعايير الدولية للمراجعة وغيره

 .  1ةفي المؤسس

ن لطبيعي أ، فمن احدد عمل النظام وإجراءاتهإذ تشكل هذه العوامل الضوابط التي ت العوامل التنظيمية: .5

لعليا ادارة تؤثر في النظام، ومن هذه العوامل :مدى أو درجة تفويض السلطات والصالحيات من قبل اإل

ة وقراطي(، وجود توصيف للوظائف، البيرةإلى المستويات اإلدارية األدنى) المركزية والالمركزي

 لمعلوماتانظام  يروقراطية و المركزية يمكن أن تأثر سلبا  علىممارسة الب ة...الخ، فمثال نجد أن كثر

 المحاسبية.

نظام المعلومات  تؤثر العوامل االجتماعية والثقافية المحيطة بالمؤسسة على العوامل السلوكية: .6

 (المستفيد الثانوي)السلوكية والرضا الوظيفي للعاملين بالمؤسسة طبما في ذلك األنما ،المحاسبية

، لذا يجب مراعاة تلك العوامل عند (لمستفيد األوليا) هذا النظام ن قبل مستخدمي مخرجاتوالرضا م

من حيث سهولة استخدام  قدرة المستفيد الثانوي، ، فهذا التصميم يجب أن يراعي2تصميم هذا النظام

لجمع ومعالجة النظام وقدرته على التعامل مع تطبيقاته وقبول تنفيذه، على اعتبار أنه يتفاعل مع النظام 

خرجات هذا النظام في صنع الذي يستخدم مو أما بالنسبة للمستفيد األولي وتجهيز المخرجات،

فيجب مراعاة مدى الذي يعتقد فيه هذا المستفيد أن المعلومات التي ينتجها النظام تقابل احتياجاته القرار،

 .3و تلبي مطالبه 

 

                                         
كات التأمين محمد دباغية ،إبراهيم خليل السعدي : أثر العوامل على كفاءة وفاعلية نظم المعلمات المحاسبية في شركات التأمين) دراسة تحليلية في شر / 1

 .64، ص 2011،  60المستنصرية، بغداد ،العراق، السنة الرابعة والثالثون ، العدد األردنية(، مجلة اإلدارة واالقتصاد ،كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 
، ص 2011، على عبد هللا شاهين : العوامل المؤثرة في كفاءة وفاعلية  نظم المعلمات المحاسبية المحوسبة في المصارف التجارية العاملة في فلسطين  / 2

 على الرابط : متاح، 11
 http://site.iugaza.edu.ps/ashaheen1/files/2011/10/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9% -.............pdf. 2016/12/17تاريخ التصفح    
مات المحاسبية)دراسة حالة فرع المصرف التجاري السوري في الالذقية(، مجلة جامعة وعلى فاعلية نظم المعل :العوامل المؤثرةلطيف زيود وآخرون  / 3

- 252، ص ص 2013،   7العدد   ، 35 الدارسات العلمية )سلسلة العلوم االقتصاد والقانونية(، جامعة تشرين،الالذقية، سوريا ،المجلدتشرين للبحوث و
253 . 

http://site.iugaza.edu.ps/ashaheen1/files/2011/10/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%25%20-.............pdf
http://site.iugaza.edu.ps/ashaheen1/files/2011/10/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%25%20-.............pdf
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 المحاسبية:ظائف نظام المعلومات و والعمليات في المؤسسة  دوراتالمبحث الثالث:

ن مالتي وو وظائف نظام المعلومات المحاسبية  ،سنتطرق في هذا المبحث إلى دورات العمليات في المؤسسة

وذلك  ،جاإلخراهاته الوظائف التي تنجز من خالل عملية اإلدخال والمعالجة و ،ةالمختلف أهدافهها يحقق خالل

 على النحو التالي:

 دورات العمليات في المؤسسة:: لالمطلب األو

لتي تمثل مجموعة أحداث هدفها بمجموعة من األنشطة والعمليات اتقوم المؤسسة في سبيل تحقيق 

 بضائع، ، بيعالعمليات قد تكون نتيجة عالقات بين المؤسسة وأطراف خارجية )شراء مواد أولية ههذاقتصادية،

لية إلى د األوعمليات داخلية )نقل الموا ودمات، ...(، أحصول على يد عمالة أو  خ اقتناء األصول الثابتة،

م نظة "جموعة العمليات المذكورأجور ورواتب للعمال والموظفين...(، يطلق على م عورشات اإلنتاج، دف

 إلى عملياتمن البديهي تقسيم نظم ال نالعمليات وتكرارها بشكل دوري، كا ههذ ونظرا  لتشابه ،"لعملياتا

ة كدورة المؤسسة "، وهكذا ينظر إلى أنشطة المؤسس فيدورات العمليات  دورات يطلق عليها " نمجموعة م

 :في المؤسسة  والشكل التالي يوضح دورات العمليات من العمليات.

 دورات العمليات في المؤسسة (: 2-10الشكل رقم) 

 
 

 :باالعتماد على المصدر:

لجامعي اتعليم سمير كامل، شحاتة السيد شحاته:نظم المعلومات المحاسبية في بيئة تكنولوجيا المعلومات، دار ال -
 .137، ص2012والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية، مصر،للطباعة 

 .41، مرجع سابق ، صإبراهيم الجزراوي ، عامر الجنابي  -

  

 أخذ أشياء ء نقدعطاإ

 نفاقدورة اإل

 التحويلدورة  

 

 
إعطاء بضاعة 

 جاهزة

 أخذ عمل

 
مواد أخذ 

 خام/ نقد

 

 دورة التمويل 

 نقد أخذ عطاء نقدإ 

 دورة اإليرادات 

 ء بضائععطاإ

 األستاذ العام والتقارير المالية

 

 نقد أخذ

 مواد خام

 بيانات

 

 بيانات

 

 بيانات

 

 نقدية

 

 بضائع منتجة

 

 نقدية

 

 بيانات

 



 ليةره في المراجعة الداخودو ةـات المحاسبيـام المعلومـنظ                            :الفصل الثاني

129 

 

هي:  تعملياالسابق، نجد أن نظم العمليات ضمن المؤسسة اإلنتاجية تقسم إلى دورات ال الشكل بالرجوع إلى

بط بين لخام يرنالحظ أن مخزون مواد احيث  التمويل، ةالتحويل، الدور ةدورة اإلنفاق، دورة اإليرادات، دور

النقدية ودات، دورة اإلنفاق و دورة التحويل، ومخزون اإلنتاج التام يربط بين دورة التحويل و دورة اإليرا

ورة د تمويل ورة الالتمويل، والنقدية المدفوعة تربط بين دو ةتربط بين دورة اإليرادات و الدور االمتحصل عليه

 تاذ العامر األسنظام دفت في تم معالجتهاي ،نتج عن كل الدورات السابقة بيانات مختلفةي وفي األخير اإلنفاق،

  المذكورة. توسط الدوراتالتي ت والتقارير المالية

 الفرع األول: دورة اإلنفاق و دورة اإليرادات:

 دورة اإلنفاق: أوال:

ملين اعخدمات ال إلى ةواد األولية، باإلضافشراء المفي عادة بشكل أساسي في المؤسسة اإلنتاجية ويتم اإلنفاق 

من ذلك تتضل والمياه. الهاتفلحصول على الخدمات مثل ا صول الثابتة،مين األأت ،والموظفين في صورة أجور

 النقدية.  تهذه الدورة: نظام المشتريات، نظام األجور، نظام االستثمارات، نظام المدفوعا

وتتم ويشمل هذا النظام جميع اإلجراءات المتبعة من أجل إتمام عملية الشراء،  نظام المشتريات: .1

  1يلي: المعالجة في هذا النظام الفرعي كما

 ؛اإلدارة التي تحتاج إلى الموادمن أو  يتم إعداد طلب الشراء من إدارة المخزون –

 اختياره ذي يتملى المورد الو إعداد أمر الشراء و إرساله إ يقوم قسم المشتريات باستالم طلب الشراء –

  ؛بالطرق المناسبة

الستالم قرير ات، وإعداد فيقوم بفحصها وعدها يقوم قسم االستالم باستالم المواد المطلوبة من المورد، –

 ؛بالمواد المستلمة

ذكرة مم يعد ثحيث يقارن بين تقرير استالم و المواد المستلمة،  ،المواد باستالميقوم قسم المخازن  –

 ؛دباستالم الموا تقرير االستالم( إقرارا  منه إلى المخازن) أو يتم التوقيع علىإدخال 

مذكرة إدخال إلى المخازن) تقرير االستالم استالمه  ديقوم قسم المشتريات بتحديث سجالت المخازن عن –

 عند ،لمواد المستلمة في سجالت المخازن، كما يقوم هذا القسم أيضاالموقع ( وذلك بتسجيل دخول ا

، حيث يتم تسجيل العملية تقرير االستالم الموقع مقارنتها مع الطلبية و، باستالمه للفاتورة من المورد

 .2في يومية المشتريات 

جميع اإلجراءات المتبعة من أجل معالجة كل ما يتعلق بشؤون األفراد  ويشمل هذا النظام نظام األجور: .2

وتتم المعالجة في هذا النظام الفرعي  .ةموها للمؤسسمن أجل تحديد مستحقاتهم مقابل الخدمات التي قد

 3يلي : كما

ي تتعلق والت ن،تعليمات متعلقة باألجور العمال والموظفي ،د البشريةيستلم قسم األجور من قسم الموار –

ا عن قسم تقركما يستلم أيضا  ال أساسا  باألجر الساعي والرواتب األساسية والعالوات والتخفيضات، ير 

 عددعن ا تقرير  من قسم اإلنتاج  وقد يستلم قسم األجور الفعلي بساعات للعمال والموظفين،الدوام 

 لدوام؛عمل والمنتجة وليس ساعات الالوحدات المنتجة من العمال إذا كان معيار األجر عدد الوحدات ا

م من قس يقوم قسم األجور بحساب األجور الصافية للعمال والموظفين من واقع التقارير المستلمة –

 ؛قسم اإلنتاج قسم الموارد البشرية، الدوام،

                                         
 .189، مرجع سابق، صقاسمعبد الرزاق محمد  / 1
العلوم االقتصادية كلية ،(غير منشورة)ماجستير (،مذكرة دراسة حالة وحدة تريفالأحمد جنان:نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات) / 2

 .47،ص 2004،الجزائر،  بن يوسف بن خدة جامعةاالقتصادية،  قسم العلوم ،وعلوم التسيير

 .48-47ص، ص السابقالمرجع  / 3
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ا حول –  مخدلك ليستاألجور الصافية للعمال والموظفين إلى قسم المحاسبة وذ يرسل قسم األجور تقرير 

جل أوق من سند القيد األجور المستحقة، ثم يُعد الشيكات التي ترسل إلى قسم الصند دكأساس إلعدا

 ؛مراجعتها و توقيعها

من  لمرسلةالصندوق بمطابقة بين الشيكات المرسلة من قسم األجور ونسخة من سند القيد ا يقوم قسم –

حساب من ال إعطاء الشيكات للعمال والموظفين أو يتم نقل المبالغ المستحقة لهم مقسم المحاسبة، ث

 الخاصة.   مالجاري للمؤسسة لحساباته

لمتبعة من أجل إتمام عملية حيازة األصول ويشمل هذا النظام جميع اإلجراءات ا:نظام االستثمارات .3

 1يلي : وتتم المعالجة في هذا النظام الفرعي كما الثابتة وجميع األمور المتعلقة بهاته األخيرة،

ن بيت ءاجرااإل في )مع وجود اختالفتبدأ عملية اقتناء بطلب أحد األقسام بشراء أصل ثابت معين، –

 (؛ة منخفضة شراء أصل بتكلف وأصل بتكلفة عالية  ءشرا

صل دبير األة نحو تإجراءات الالزم بعد االنتهاء إجراءات الموافقة على اقتناء األصل الثابت، يتم اتخاذ –

 مناقصات أو الشراء المباشر...الخ؛عن طريق ال

 هاحم توضيخطوات عملية اقتناء األصل كما سبق وت ةبعد تحديد طريقة توريد األصل يتم تشغيل بقي  –

 ي :ما يل ....( مع مالحظة ةالفاتور مفي نظام المشتريات ) تقرير استالم، مخضر اإلدخال، استال

  شراءلليتم إضافة األصل الثابت إلى أحد مسؤولي القسم الطالب . 

 الثابتة. صولاأليتم إمساك دفاتر خاصة ب 

نة د صياصل ثابت، وعنهتالك المستخدمة بإعداد جدول إهتالك لكل أيتم محاسبيا  تحديد طريقة اإل –

 حساب األصل بما يعكس زيادة قيمته؛األصل يتم تسوية 

سم يجب قم إلى له من قسنق دن األصول تكون في عهدة األقسام، فعنأل ،أصليتم تتبع حيازة المادية لكل  –

 تسجيل ذلك؛

 ي لذلك.حاسبلماعند التصرف في األصل الثابت إما بالبيع أو االستبدال أو التخريد يتم كذلك التسجيل  –

 واءسلصالح الغير  ةيعالج هذا النظام كل المستحقات على المؤسسالنقدية: تنظام المدفوعا .4

يتم  لنقديةاالثابتة، فعلى مستوى قسم المدفوعات  تللعمال والموظفين، موردو االستثماراللموردين،

توقيع تم الي ااستالم الشيكات المستحقة على المؤسسة، ومطابقتها مع المستندات المؤيدة لها، وبعده

 تفوعاالمد على أن تتم تسجيل هذه المدفوعات في  يومية مستحقيها، فعليها لتسليمها إلى مختل

 .العام ذاألستا دفتر ل إلىهاته األخيرة تلخص وترح ،النقدية

 ثانيا:دورة اإليرادات:

تختص  يلبالتاو ،ببيع السلع والخدمات للعمالء وتحصيل النقدية المرتبطةتشمل دورة اإليرادات كل العمليات 

 .لنقديةو نظام المقبوضات ا عالدورة نظام أوامر البي هوتضم هذ بكافة ما يتم بيعه وما يتم تحصيله.

 2وتتخلص إجراءات هذا النظام الفرعي فيما يلي : :عنظام أوامر البي .1

ريد الب ،اتف، الهبطرق مختلفة مثل الحضور الشخصي يتمالذي بيع المبيعات بطلب العميل،  تبدأ عملية –

 ؛عر البييتم تحرير أم ذلك على ...الخ ، وبناء للمؤسسة ي، عن طريق موقع االلكترونيااللكترون

                                         
 .239-233ص ص، مرجع سابق،السيد شحاته شحاتةسمير كامل،  / 1

2/ Hall. James .A: Accounting information systems, Sixth Edition , South-Western Cengage Learning ,Mason, USA 

,2008,p p 163-168. 
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ثال فم ،عميلمانية للقق من المقدرة االئتيجب التح ،قبل معالجة أمر البيع :للعميل يةالئتمانالحالة افحص  –

 ا بالنسبةأم ،يلللعم لوضع الحد االئتماني وذلك بالنسبة لعمالء الجدد يتم إجراء تحقيقات مالية كاملة

 ؛سبقا  عمالء الحاليين يتم التأكد من أن البيع الحالي ال يتجاوز الحد االئتمان المحدد ملل

ية من كم إعداد البضاعة وإرسالها إلى العميل: حيث يتم تجهيزها البضاعة من المخازن حسب الطلب –

  ؛ونوع، وترسل إلى قسم الشحن الذي يقوم بإرسالها إلى العميل

تصادي قد أن الحدث االق ذلك يعنيإلى العميل،  شحن البضاعةبمجرد إرسال الفاتورة إلى العميل:  –

 للعميل وإرسالها له. ةيجب عندها إعداد الفاتور اكتمل، وهي النقطة التي

 وميةيعلى المعلومات الموجودة في الفاتورة يتم التسجيل كل عملية بيع بشكل مستقل في  بناء –

 العام. ذإلى دفتر األستا لترحل تلك القيود لفترة يتم تلخيصوفي نهاية االمبيعات،

وجه  مستحقات المبيعات علىويختص هذا النظام بإجراءات استالم  نظام المقبوضات النقدية: .2

ن صول الثابتة، قروض ماأل عاستالم النقدية من مصادر أخرى كبيكما يتضمن أيضا  ،الخصوص

 ي : ما يل اتالمبيعمن  النقدية استالم وعموما تتلخص إجراءات .همين ...الخالبنوك، دفعات من المسا

  العمالء إما نقدا أو بشيكات؛ت من يتم استالم المتحصال –

 ؛البنكباإليداع  اسها إعداد قسيمةفيتم على أس،و الشيكاتأالنقدية سواء من المبيعات  تُجمع المتحصالت –

 ع لإليداع في البنك في نفس اليوم؛تُرسل الشيكات والنقدية مع قسيمة اإليدا –

 األخيرة لى هاتهعيصادق  ،قحالة التطابيستلم البنك اإليداعات ويقارنها مع بيانات قسيمة اإليداع، وفي  –

 ؛ةالتي تُعاد إلى المؤسس

لى رحل إة لت، على أن يتم إعداد ملخص لهذه اليوميصالت في يومية المقبوضات النقديةتسجل المتح –

 دفتر األستاذ العام؛

ول أص عللمؤسسة أن تستلم نقدية من مصادر أخرى غير العمالء، كبي نإضافة إلى ما سبق، يمك –

مستندات اقع الوالعمليات من  هبتة، قروض من البنوك، دفعات من المساهمين ...الخ، فيتم تسجيل هذالثا

 .  مالعا ذاألستا دفتر على أن يتم ترحيلها إلى ،لها في يومية المقبوضات النقدية المؤيدة

 الفرع الثاني: دورة التحويل ودورة التمويل: 

 أوال: دورة التحويل:

 اإلنتاج )التحويل( في المؤسسة اإلنتاجية بتحويل المواد األولية إلى منتجات تامة الصنع قابلة للبيع.تتمثل عملية 

إلى وذلك باستخدام العمالة الفنية المناسبة عمليات تحويل المواد األولية لتالي تختص دورة التحويل بكافة وبا

  1ت التشغيل التالية:ضمن هذه الدورة العملياتوت .ووضعها في المخازن منتجات تامة،

في حالة عدم  اإلنتاج من قسم المبيعات نتيجة تلبية العميل من المؤسسة، يحصل قسم اإلنتاج على أمر –

ن ن المخازإلنتاج مكما يمكن لقسم اإلنتاج أن يتلقى أمر ا ،المخازن فية المطلوبة من العميل توفر الكمي

 ؛واجهة طلبيات المستقبلية للعمالءلمإذا وصلت البضاعة المنتجة إلى الحد األدنى وهذا 

أكد تالمتهم بمسؤولين عن التخطيط على مستوى قسم اإلنتاج يقومون بمهال، فان اإلنتاج أمر على بناء –

ءات لى اإلجرااإلنتاج محتواة ع يتم بعد ذلك رسم خطةلوالعمال ...،  ،من أن المواد األولية متوفرة

 ؛والعمال.... مإلى الوقت الالزباإلضافة  ،لإلنتاج التتابعية الالزمة

                                         
غير )ماجستير مذكرة ،(LASAسوق أهراس –)دراسة حالة مؤسسة صوفية في المؤسسة الجزائرية المحاسبيةتفعيل نظام المعلومات  :طرابلسي سليم / 1

 .77-76، ص ص2009-2008، الجزائر،،باتنةجامعة الحاج لخضر ،قسم علوم التسيير ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،(منشورة
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و بالمزيج أو أليا  أدويا  يقوم قسم اإلنتاج بعملية التصنيع الفعلية بتحويل المواد األولية لمنتج نهائي أما ي –

 االثنين، مع مراعاة خطة اإلنتاج؛ بين

لمخازن سؤول ابعد االنتهاء من عملية اإلنتاج يتم إرسال المنتجات التامة إلى المخازن، حيث يوقع م –

 ؛على استالم اإلنتاج النهائي

( يد عاملة ،ة )مواد األوليةريقوم قسم محاسبة التكاليف بتجميع بيانات مختلف أنواع التكاليف المباش –

وكذا تقدير المخزون وتكلفة  ة) يد عاملة، إهتالكات ...( الستخدامها في التسعير،رالمباش وغير

كما يتم في األخير تسجيل المنتجات في يومية  مالية للمؤسسة.البضاعة المباعة التي تظهر في القوائم ال

 . 1اإلنتاج كميات البضائع التامة المستلمة من قسمعكس وتحديث سجالت المخازن بما ياإلنتاج 

 ثانيا: دورة التمويل: 

األموال تتضمن دورة التمويل تسجيل كافة األحداث االقتصادية الالزمة لحيازة رأس المال من المالك وباقي 

كذا التي يتم الحصول عليها من الدائنتين والمقرضين وكيفية استخدام تلك األموال للحصول على األصول، و

 .2كيفية استخدامها في تحقيق معدل عائد مرضي عن تلك األموال المستثمرة

 المحاسبية: تفي نظام المعلوما المعالجةمدخالت والالمطلب الثاني:

ة المعالج ،اإلدخال، أساسيةوظائف  بثالثيقوم  هألهدافتحقيقه  إطاري أي نظام وف أنسبق وقلنا 

 تنظام المعلوماالخاصتان ب األوليتين نوظيفتيال على بالتعرفوسنقوم في هذا المطلب ،واإلخراج

 :وذلك كما يلي ،المحاسبية

 المحاسبية: ت: مدخالت نظام المعلومالالفرع األو

و يمكن تمييز  تقوم بها المؤسسة.نتيجة للعمليات التي  المحاسبية تنظام المعلوما (مدخالت) تنشأ البيانات

لنظام، بحسب تكرارها ومصادرها إلى أربعة مصادر من خارج وداخل المؤسسة امدخالت األساسية لهذا ال

  3:إلى

 هيئات د والية من العمليات الخارجية اليومية العادية مع األفراالبيانات التي تتجمع بصورة روتين

 ء والمدفوعات، وهي غالبا ما تتعلق بعمليات البيع والشراالمؤسسةوالوحدات األخرى خارج 

 والمتحصالت النقدية؛

  ،ت الجهاوالبيانات الخاصة التي تتجمع بصورة غير روتينية من مصادر خارجية كالهيئات التجارية

 ؛صناعةيرات في األسعار، مؤشرات الة والحكومية مثل تعليمات جديدة لمصلحة الضرائب، تغالرسمي

  م ن األقساالت بي، نتيجة للمعامالمؤسسةالبيانات العادية التي تتجمع بصورة روتينية من العمليات داخل

اجية اإلنت حلبعضها البعض، مثل بيانات التكاليف الصناعية في المرامع الداخلية ومراكز المسؤولية 

 ن المخزون، األجور والمرتبات؛المختلفة، حركة الوارد والمنصرف م

 اسات ضع سيالبيانات الخاصة التي تتجمع بصورة غير روتينية من القرارات اإلدارية الداخلية مثل و

 لوب تحقيقها.دة مطجيدة، أو تغيير المعايير المستخدمة في األداء، أو أهداف جدي

                                         
الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة)دراسة حالة المديرية التجارية للمؤسسة الوطنية للتجهيزات  المراجعةعيادي محمد لمين: مساهمة /1

، 2008 -2007،الجزائر، بن يوسف بن خدة ، جامعة،قسم علوم التسيير كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،(غير منشورة)ماجستير مذكرة الصناعية(، 
 .57ص

 . 308،ص 2005دون دار نشر ، دون بلد ، ،، اساسيات نظم المعلومات المحاسبية واخرونعبد المقصود دبيان، السيد /2

 .120مهدي مأمون الحسين،مرجع سابق،ص / 3
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نظام  مدخالت كل ،نخصص فيما يليسو ،م المعلومات المحاسبية بصفة عامةمدخالت نظاهي  ،هذه البيانات

ظام هما ن :مان فرعيانامن نظ -ذكرناكما سبق و -والذي يتكون  فرعي من نظام المعلومات المحاسبية

 و نظم المحاسبة االدارية: المحاسبة المالية

المالية في البيانات المتعلقة باألحداث االقتصادية  م المحاسبةنظا تتمثل مدخالتالمحاسبة المالية:  نظام .1

المعبرة عنها بشكل نقدي، حيث تنشأ هذه األحداث نتيجة ممارسة المؤسسة ألنشطتها المختلفة، فيهتم 

لعملية المحاسبية بأنها "حدث اقتصادي ف ايرتع يمكن و ." عمليات محاسبية بها هذا النظام بوصفها "

يوجد . 1"، ويظهر في حساباتها وقوائمها الماليةالمؤسسةعلى أصول وخصوم ، يؤثر ه كميا  يمكن قياس

 بية: نوعان من العمليات المحاس

 :لين متعامرجية الاألطراف الخا وتنشأ من عملية التبادل بين المؤسسة  العمليات الخارجية

 ية.، الجهات الحكومية والرسمالمستثمرونمثل المدينون، الدائنون، معها،

  المؤسسة تنشأ من العمليات بين األقسام الداخلية في الداخلية:العمليات. 

 ف تدخل فيلتي سوم المحاسبة المالية بالبيانات انظاو يتم توثيق هذه العمليات بواسطة المستندات التي تزود 

 عملية المعالجة.

سبة محا ظامنالفرعية: بواسطة نظمه  يستقبل هذا النظام البيانات: وهنا  نظام المحاسبة االدارية .2

 :التخطيطية، محاسبة المسؤولية تالتكاليف، نظام الميزانيا

لى إ ةضافاإلالتكاليف وضبطها، ب سنظام محاسبة التكاليف إلى قيا يهدف نظام محاسبة التكاليف: -أ

لهذا و الله.خالمؤسسة إلى تحقيقها من  من األهداف، التي تسعى امساعدة اإلدارة في وظائفها، وغيره

ليها ععتمد يتي الو تالبيانانجد أن أهم مصادر بيانات لهذا الغرض. وعموما ، اليقوم هذا النظام بجمع 

نك ب، نتاجينظام المعلومات اإل)المالية(، نظام المحاسبة العامة محاسبة التكاليف تتمثل في نظام

 تحصليلمعلومات التي إضافة إلى بعض ا، المعطيات)قاعدة المعطيات( الخاصة بمحاسبة التكاليف

 .لمؤسسةعن اعليها من جهات داخلية و خارجية 

 2:لفرعي لنظام المعلومات المحاسبيةالتي تمثل مدخالت هذا النظام ا ،تالبياناو فيما يلي سنستعرض بعض 

 :المعطيات المحاسبية 

 ؛اء حسب طبيعتها)المحاسبة العامة(األعب –

د ات الموام، مخزونالمنتجة، الكميات المستهلكة من المواد و اللوازالكمية  تقارير األقسام حول النشاط) –

 ؛والمنتجات، العمل...(

اعات حدة، سمعلومات أخرى موجودة بقاعدة المعطيات الخاصة بمحاسبة التكاليف)الكلفة المتغيرة للو –

 إضافية...(.

 :المعطيات التقنية الخاصة بالنظام اإلنتاجي 

 ؛ت، اآلالت أو المنتجاتالطاقة اإلنتاجية حسب الورشا –

 وريات الضرو األجزاء، زمن العمليتشكيلة اإلنتاج)الموصفات التقنية، قائمة المكونات من المواد  –

 ؛لإلنتاج(

 ؛النشاطات و العمليات الضرورية لكل مرحلة من مراحل اإلنتاج –

 المعايير التقنية)العمل، المواد، الوقت، المنتجات...(. –

                                         
 .119ص ،مهدي مأمون الحسين،مرجع سابق / 1
(، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم غير منشورةطوايبية أحمد:المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة وتخطيط اإلنتاج، مذكرة ماجستير) / 2

 . 73-72، ص ص 2003 -2002الجزائر، الجزائر،  االقتصادية، جامعة
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  1: مها إلى ما يأتييتقسبهذا النظام يمكن خاصة البيانات ال تخطيطية:ال تميزانيانظام ال -ب

 ارير التقسة وللمؤس دة من القوائم المالية: غالبا ما تكون البيانات التاريخية المستمالبيانات الداخلية

 .اإلدارية

 ل الدخوو  البيانات التي تنشرها الهيئات و الشركات الرسمية، عن السكانهي : البيانات الخارجية

واالستهالك و حجم الطلب الكلي على منتج المؤسسة، حيث يتم التعرف على مؤشرات تمكن 

 األخصائيين من التنبؤ باتجاهات المتغيرات في المستقبل على أساس علمي.

قارنة على م بمراكز المسؤولية األداءيعتمد نظام محاسبة المسؤولية في تقييم  :محاسبة المسؤولية -ج

 قياس ذات أداوت اءاألدوتعتبر معايير  ،واإليراداتبمعيار معين بالنسبة لكل من التكاليف  الفعلي األداء

ذا هلفعلي،ااألداء  عن تيعتمد عليها في تحديد االنحرافامواصفات محددة ال تخرج من كونها مؤشرات 

تي تتخذ عايير المالمدخالت هذا النظام في . بالتالي تتمثل األداء رتقارييتم عرضه في  لالداء التقييم

  أساس للمقارنة.

إلى وحدات تعتبر "مراكز  ،نظام محاسبة المسؤولية -د تطبيقعن -ولما كان يجب تقسيم المؤسسة

مركز لنسبة لفمثال معيار التقييم با ،ةمسؤولي اختلفت معايير التقييم حسب طبيعة نشاط كل مركزمسؤولية"،

 ة وصافي الربح على الترتيب.التكلفة ومركز الربحية هو التكلفة المعياري

 طيطيةتخ تصورة ميزانيا -التي تعتبر مدخالت نظام محاسبة المسؤولية -وعموما تأخذ معايير التقييم 

 تكاليف معيارية وذلك كما يلي :أو

 ل مركزضع ميزانية تخطيطية لكوفي ظل تطبيق نظام محاسبة المسؤولية يتم  تخطيطية: تميزانيا 

ط أن ه، بشربح مرجعا لمقارنة مع األداء الفعلي وهدفا  يسعى المركز لتحقيقلتص ،مسؤولية على حدى

وضع  ومن مميزات تتوافق الميزانيات التخطيطية لكل المراكز مع الميزانية الشاملة للمؤسسة.

لكفاءة ذات ا ن مراكزيو تبي تخطيطية لكل مركز، أنها توفر فرصة للرقابة على هذه المراكز، تميزانيا

 األداء الفعلي والمخطط.بين  ة من خالل مقارنة والفاعلي

 :تكلفة المعيارية حسبالو تكاليف معيارية (CIMA)  على تقديرات فنية  بناءهي " تكلفة محددة مسبقا

 2للمواد واليد العمالة وتكاليف غير مباشرة لفترة معينة من الوقت ولمجموعة محددة من شروط العمل "

تمد عليها ع  التكاليف المعيارية يزّود محاسبة المسؤولية بالمعايير الكمية التي يُ نظام عليه فإن  بناء، و

 هذه المعايير لمختلف تكاليف من مواد أولية، اليد العاملة،التكاليف غير مباشرة . ،كمقياس لتقييم األداء

اسبة مح ية وة المالبيانات المستمدة من محاسبال، تعتبر تكاليف معياريةوتخطيطية  تميزانياباإلضافة إلى 

ورية عن ر الدمثل التقاري ربتقاري ه، فالمحاسبة المالية تمدمحاسبة المسؤولية، مدخالت إلى نظام التكاليف

 يل الفعليي التسجفتساعد  رالتقاريهذه لنقدية، حسابات النتائج ) قائمة الدخل( كل االمبيعات، قوائم التدفقات 

 ميع مختلفب وتجالتي تقوم بتسجيل وتبوي محاسبة التكاليفلثل بالنسبة لتكاليف واإليرادات الفعلية، وبالملل

 التكاليف الفعلية بالمؤسسة.

                                         
(، مذكرة ماجستير -بسكرة–هدى جاب هللا:دور محاسبة التكاليف في دعم نظام المعلومات المحاسبية )دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  / 1
،  2012-2011العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر، (،كليةغير منشورة)

 .37ص
2 / Shukla. M.C, et al: Cost accounting (text and problems), S. Chand & Company Pvt. Ltd, New Delhi, India, 2008, 

p38. 
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 المحاسبية: تالفرع الثاني: المعالجة في نظام المعلوما

هذه لمعالجة لعملية الهذا النظام بتقوم النظم الفرعية  المحاسبية تنظام المعلوماإلى  تبعد دخول مختلف البيانا

 البيانات:

بواسطة ( المستنداتب ةثقالمتعلقة بالعمليات المحاسبية )المو ت: يعالج هذا النظام البياناالمحاسبة المالية .1

 ما يسمى بالدورة المحاسبية وذلك كما يلي:

، دفاتر اليومية)عامةالجميع العمليات أول بأول، في حيث تسجل  يومية: دفاتر التسجيل في -أ

 متقابلين " لكل عملية طرفينوالتي نص أن ،زدوجالقيد الم لطريقةوذلك طبقا  مساعدة(،

ة أو غير العمليات متعلقة بأشياء ملموس هأحدهما مدين واآلخر دائن بنفس القيمة، سواء هذومتساويين،

  1جلة"كانت أو آنقدية ملموسة، 

)عامة، ذبدفاتر األستااليومية إلى الحسابات الخاصة  حيث يتم نقل القيود الترحيل إلى دفتر األستاذ: -ب

مساعدة(، فدفتر األستاذ يشتمل على جميع الحسابات التي تتعامل بها المؤسسة، بحيث يخصص لكل 

تُرحل إليها من دفتر اليومية جميع العمليات الخاصة بذلك الحساب )كل صفحة  ةحساب صفحة مستقل

 . 2تحتوى على جانب دائن ومدين للحساب معين(

يتمثل في " بيان يشمل كافة  الذيميزان المراجعة،  دوريا يتم إعداد :لتسويةا ميزان المراجعة قبل -ج

 . 3الحسابات سواء بالمجاميع أو األرصدة وفقا لحالتها المدينة والدائنة في تاريخ محدد"

 اائم منهإعداد القو تسويات بهدفم إثبات قيود في نهاية الفترة المحاسبية يت ت:االتسوي إجراء -د

سنة نواتج ال ، تسجيلالالحقةالمتعلقة بالدورات و تخفيض مصاريف المسددة سلفا  ، نات)اهتالكات، مؤو

 مراجعة الُمعدل.ثم إعداد ميزان ال ...الخ( لتُرحل هي األخرى إلى دفتر األستاذ،الحالية وغير محصلة،

ميزانية، ال)لقوائما إعدادم : انطالقا من ميزان المراجعة الُمعدل يتإقفال الدفاترو القوائم المالية  دإعدا -ه

يتم  ألخير، وفي ا(، ملحق الكشوفاتجدول تغير األموال الخاصة ،جدول سيولة الخزينة،حساب النتائج

 إثبات قيود اإلقفال وذلك استعدادا  لدورة جديدة.

 محاسبة الفرعية: نظام عالجة على مستواه بواسطة نظمهوهنا تتم الم اإلداريةنظام المحاسبة  .2

 :محاسبة المسؤولية ،تخطيطيةال تميزانياال،نظام التكاليف

يُعنى نظام محاسبة التكاليف بجميع األنشطة والوقائع التي تُولد التكاليف، حيث  محاسبة التكاليف: -أ

التكاليفية التي تقع بالمؤسسة، ويسجلها في مجموعة من الدفاتر المحاسبية أو يتم إدخالها  تيجمع البيانا

بتعدد  هاتتعّدد طرق هاته األخيرة، التي هذا النظام، وهذا بغرض المعالجة،في قاعدة البيانات الخاصة ب

األهداف المراد تحقيقها، والمعلومات التي يراها المسؤول ضرورية، فمثال  يتم تصنيف التكاليف إلى 

عتمد عليه لتصنيفات التي تكون األساس الذي ي، أو غيرها من ا4مباشرة وغير مباشرة أو ثابتة ومتغيرة

التي تعتبر من أهم أهداف نظام محاسبة  هاته العملية، ،عملية حساب التكاليف وسعر التكلفةي ف

طريقة األقسام  :وفي هذا الصدد، هناك عدة طرق لهذا الحساب، ومن هذه الطرق التكاليف،

ونظام  ،المعيارية طريقة التكلفة الهامشية، طريقة التكاليف المتجانسة، طريقة التكاليف المتغيرة،

تقسيم التي تعتمد على  و ،األقسام المتجانسة في طريقة ،فمثال   ...الخ.التكاليف على أساس األنشطة

                                         
 .20ص،مرجع سابق، سليمان محمود مصطفى،فاروق جمعة عبد العال / 1
  .74عمان ،األردن، ص،2000،للنشر والتوزيع ،الدار البركة1،ج1عاطف األخرس، إيمان الهنيني: مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها،ط / 2
 .167 ، مرجع سابق،صسليمان محمود مصطفى،فاروق جمعة عبد العال / 3
(، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم غير منشورة:دراسة التكاليف المعيارية ضمن نظام المعلومات المحاسبية، مذكرة ماجستير) ساحل فاتح / 4

 .40، ص 2004 -2003علوم التسيير، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، الجزائر، 
  دار 2ج(،حليليةمحاسبة ت)تقنيات مراقبة التسيير :ع إلى : ناصر دادي عدون لالطالع على بعض طرق حساب التكاليف وسعر التكلفة يمكن الر جو ،

 .1994،الجزائر ،المحمدية
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و التكاليف بعد ذلك، الفصل بين التكاليف المباشرة ليتم (.أقسام متجانسة) مراكز تحليل  المؤسسة إلى

الثانية فيتم توزيعها على  امحمل على المنتجات بدون طرح أي مشكلة، أتُ  غير المباشرة، فاألولى

 المنتجات عن طريق وحدات عمل معينة. ، ليتم تحميل تكاليف كل قسم إلى مختلفالمتجانسةاألقسام 

 منتجات.لكل هذا يؤدي في األخير إلى تحديد التكلفة النهائية ل

د بهدف إعدا وذلكتها ات يبدأ في معالجبعد دخول بيانات إلى نظام الميزاني :ةالتقديري تانيازيالمنظام  -ب

 فيما يلي: اإلعدادمراحل  تتلخصحيث  ،اتالميزاني

 على  ءفبنايات، ميزانتهدف هذه المرحلة إلى التمهيد لعملية إعداد ال :مرحلة التحضير إلعداد الميزانية

 تجياستراتالاوضع  وكذا ،تم تحديد األهداف العامة للمؤسسةي قامت من أجلها المؤسسة، يتلااألهداف 

لك ذ، يلي ) اختيار الوسائل واألساليب التي تؤدي إلى تحقيق األهداف(والسياسات العامة للمؤسسة

يجب  كما جل.والسياسات العامة إلى خطة مالية طويلة األ تاألهداف العامة وكذا االستراتجياترجمة 

داف األه بتحديد المؤسسةفي ) قسم، دائرة( ةمسؤوليرئيس مركز يقوم كل أن  في هذه المرحلة،

 مادها. حيث يتم دراستها والتنسيق بينها واعت التفصيلية لمركزه، لتُقدم إلى اإلدارة العليا

 شرفين على تم إعداد الميزانية من قبل المسؤولين وبمشاركة المي :إعداد الميزانية واعتمادها مرحلة

استنادا  للهيكل  اتنيإعداد الميزا مسؤوليات حيث تتابع خطوات عملية اإلعداد، حيث تحددمراكز. 

مختلف مراحل اإلعداد، كما يُحضر جدول  المشاركين فيأدوار  تحديدللمؤسسة، وهذا يشتمل  التنظيمي

وكذا ويتم شرح  ،اإلعدادوالذي يشمل خطوات العمل التي يجب إتباعها في  اتالميزانيالزمني إلعداد 

وبناء على ذلك يتم إعداد كل ، ةالمسؤوليالمشرفين على مراكز لكافة  اإلعداد إجراءات وأساليب

اإلدارة هذه مع باقي الميزانيات، لتقوم  اهتنسيقميزانية أول بأول وتقديمها إلى اإلدارة المختصة بهدف 

 .1الميزانيات لمراجعتها وإعداد الميزانيات الختاميةكل بتجميع 

وء ض ىة، وعلزانيعمقة لكل ميمناقشة المالب جنة مختصة التي تقومبعد إعداد مختلف الميزانيات يتم رفعها إلى ل

مختصة لجهة الإلى ا الميزانيات الختاميةهذه  لمناقشة يتم وضع الميزانيات في شكلها النهائي، لتُقدماهذه 

ها لكافة الن عنليتم اإلع يجب على الجميع التقيد به، ءمعيارا  لألدااالعتماد تصبح مجرد هذا العتمادها، وب

حيث بلنهائي االميزانيات في شكلها  تختار اإلدارة الشكل المناسب لإلعالن عنالجهات صاحبة العالقة، حيث 

 تكون واضحة وسهلة الفهم.

 ذلك بئية تصبح النها بعد اعتماد الميزانية في صورتها :مها في الرقابةاالميزانية واستخد مرحلة تنفيذ

وبعد تنفيذ.لتسهيل عملية ال هعلى مرؤوسي هقسم بعرض وشرح ميزانيتموضع تنفيذ، وتقوم كل دائرة أو 

ي ين الفعلب ترافاحيث يتم إعداد تقارير دورية توضح االنح ،يتم استخدام الميزانية كأداة رقابةالتنفيذ 

م اتخاذ ثهذه االنحرافات، ومن عن سباب وتحديد المسؤولين األوالمخطط ) الميزانيات( والبحث عن 

 .ةالالزم ةالتصحيحي اإلجراءات

وسيلة االتصال  ،التي يوفرها نظام محاسبة المسؤولية األداءتمثل تقارير  محاسبة المسؤولية: نظام -ج

 أساسيةتستخدم بصفة التي و مؤسسةبين مختلف مراكز المسؤولية في سياق الهيكل التنظيمي لل

 ،ربحية، كلفة)ت راكز المسؤوليةالمسؤولية عن مختلف م أداءاإلدارية الداخلية بهدف تقييم  لألغراض

                                         
  لتكلفة و هذااعر يف و سعلى انه "قسم ذو نظام محاسبي أين تجمع عناصر األعباء التي ال يمكن أن تحسب مباشرة في التكال التحليليمكن تعريف مركز 

يم بتقس بدورها هذه األخيرة"،بحيث كل مركز تحليل يمكن أن يكون متصل بوظيفة معينة في المؤسسة.فمراكز التحليل هذه، تسمح قبل تحميلها على
 المؤسسة إلى عدة أقسام متجانسة.

 
كلية (، منشورة )غير جستير،مذكرة ما، )قطاع غزة(واقع إعداد و تنفيذ الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية :وائل محمد إبراهيم خلف هللا / 1

 .65-64، ص ص2007 ،فلسطين، غزة،الجامعة اإلسالمية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل،
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من خالل نظام  األعلىالمستويات اإلدارية  إلىتلك التقارير ورفعها  إعدادحيث يتم  ،إيراد(،استثمار

 .1تقارير المسؤولية

و ل قسم أاألداء المحقق في كبتسجيل وقياس  نظام تقارير المسؤوليةيقوم  رغراض إعداد هذه التقاريوأل

س عينيا  القيا ، كما يمكن أن يكونات والتكاليفيراداإلمركز،فيمكن أن يتم القياس في صورة نقدية مثل قياس 

  س األداء المادية .ات إنتاج بالوحدات وغيرها من مقاييفي صورة ساعات تشغيل أو كمي

تم يالتسجيل  د هذاكاليف( في عملية التسجيل الفعلي، وبعوتساهم النظم المحاسبية )محاسبة المالية، محاسبة الت

لفعلي مع اء اثم ربط األد ،حسب مراكز المسؤولية تايرادفي محاسبة المسؤولية تجميع و تبويب التكاليف واإل

 سجالتالن مولهذا يتوجب تصميم مجموعة  .األداءتقارير  وذلك تمهيدا  إلعدادالمخطط لكل مركز مسؤولية، 

 ية.مبوبة حسب مراكز المسؤولالنتائج الفعلية الإعداد كذا الفعلية و تايرادواإل كاليفلقيد الت

 المحاسبية و خصائصها: تالمطلب الثالث:مخرجات نظام المعلوما

 نتطرق في هذا وكيفية المعالجة على مستواه، المحاسبية تنظام المعلوماما سبق إلى مدخالت بعدما تطرقنا في

 هذا نظام وخصائصها. مخرجاتالمطلب إلى 

 المحاسبية: تمخرجات نظام المعلوما الفرع األول:

المالي  بشقيههذا األخير يقدم ، المحاسبية تنظام المعلوما على مستوىوالمعالجة  بعد عمليتي اإلدخال

 نوعين:من المخرجات، التي يمكن تقسيمها  ة، مجموعاإلداريو

ت روتينية الخاصة بتوثيق النشاط والمعاماليومية : وهي مخرجات على شكل وثائق مخرجات .1

و من أمثلة  أو بين مراكز المسؤولية بداخلها. عنها ادية للمؤسسة سوء مع أطراف خارجالروتينية الع

تعتبر  ...،وهذه المخرجات أوامر الشراء، محاضر االستالم، شيكات المدفوعات، فواتير البيع للعمالء

ه بشقيظام ا النهذسية لعمليات التشغيل اليومي في ات المدخالت الرئيالبيانات التي تتضمنها هذه المخرج

 على شكل تقارير.و هي مخرجات  المالي واإلداري لإلخراج النوع الثاني من المخرجات

د منها تستفي مجموعة من التقارير، المحاسبية تنظام المعلومايخرج  :على شكل تقارير مخرجات .2

ا ق خاللهتتدف ةالتقارير بمثابة رسال ، وتعتبر هذهالخارجية وأ األطراف المختلفة سواء الداخلية

( ةلمؤسسافي  المحاسبية تنظام المعلوما) المعلومات المحاسبية المتبادلة بين منتج هذه المعلومة

ارير ولكن قبل التطرق إلى مختلف التق .(مستخدم المعلومات المحاسبية)ومستقبل هذه الرسالة 

 فحوى هذه التقارير. االمحاسبية باعتبارهاإلشارة إلى تعريف المعلومات  ر، تجدالمخرجة

ص األحداث ية التي تخكل المعلومات الكمية وغير الكم المحاسبية على أنها"تعريف المعلومات يمكن 

ة دمية المقم المعلومات المحاسبية في القوائم المالة نظاالقتصادية، التي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسط

  .2للجهات الخارجية، وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخليا "

 : داريةاإلتقارير الو  ماليةتقارير الالتنقسم إلى قسمين رئيسين: ف عن التقارير، أما

لزم وفي هذا الصدد، أ ن أهم جزء في التقارير المالية، يتمثل في القوائم المالية.إ التقارير المالية: -أ

النظام المحاسبي التي تدخل في تطبيق  -غير الصغيرة -)الكيانات( المؤسسات القانون الجزائري 

                                         
 في ظل التحديات العالمية المعاصرة ،مدخلة مقدمة المؤتمر العلمي الثالث أخالقيات األعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤوليةالخطيب خالد:/ 1
 - 27، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عمان ،األردن، أيام ت األعمال: التحديات العالمية المعاصرة"عنوان"إدارة منظماب

 . 7، ص2009 أفريل 29
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،عمان 1اإلدارية والمحاسبية، ط تزياد عبد الكريم القاضي ،محمد خليل أبو زلطة: تصميم نظم المعلوما / 2

 .369، ص2010،األردن،
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الدولي  هي نفس القوائم التي يلزمها المعيار المحاسبيو،1(الكشوفات المالية)القوائم الماليةالمالي بإعداد 

جدول تغير األموال  ،الحزينةجدول سيولة  ،حساب النتائج ، الميزانيةوالمتمثلة في : ،(1)رقم 

  :ملحق الكشوفات المالية ،الخاصة

 موال في شكل أصول من أ للمؤسسةوتوضح هذه القائمة ما  وتمثل :) قائمة المركز المالي( ةالميزاني

قائمة تعرض األصول وااللتزامات  "يمكن تعريفها على أنها  ،عليها من أموال في شكل خصوم وما

 .2اقتصادية في تاريخ محدد "وحقوق الملكية لمؤسسة 

ح ات اإلفصامتطلب تضمن النظام المحاسبي المالي نموذج لقائمة الميزانية في شكلها الجديد الذي يتوافق معوقد 

صر و عنا( عناصر متداولة )جارية إلىاألصول و الخصوم  صنفالواردة بالمعايير المحاسبية الدولية، حيث 

الخصوم فترتب حسب درجة  أما حسب درجة سيولتها، األصولترتب ف غير متداولة )غير جارية(.

 :أن حيثاالستحقاق،

ي فز يتمثل الجارية، فمعيار التميي األصولغير الجارية و  األصولو التي يميز فيها بين  األصول: –

 جاري؛ أصلقل من سنة فهو الذي أ أماجاري،غير  أصلمن سنة فهو  أكثرالمدة أي ما كان 

 ريةجا أخرىخصوم غير جارية و  إلىلنظام المحاسبي المالي عناصر الخصوم كذلك ميز ا الخصوم: –

 أما جارية هي خصوم غير ،من سنة األكثرالخاصة و الديون  األموالو عليه فإن  بنفس معيار التمييز،

 من سنة فهي خصوم جارية. األقلالديون 

 مهما  و،ةأو القائمة التشغيلي كما يطلق عليه أيضا قائمة الربح والخسارة، :) قائمة الدخل(حساب النتائج

لمؤسسة  والمصرفات، والربح الصافي أو الخسارة الصافية تكانت تسميته فهو " ملخص لإليرادا

 . 3صادية لفترة زمنية محددة "اقت

ة من الكيان خالل السنة المنجزنه " بيان ملخص لألعباء و المنتوجات النظام المحاسبي المالي على أ هيعرف

و ال يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب و يبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة المالية  المالية،

 .4من ربح أو خسارة"

ا على اختياري النتائج حسب الطبيعة، مع إمكانية االعتماد على تقديم حسابالنظام المحاسبي المالي نص وقد 

، حيث ال يتم عرض اإليرادات والمصاريف، حسب طبيعتها األولىففي الطريقة  حسب الوظيفة،النتائج  حساب

سام على أق المصاريف مقسمة تصنيففي الطريقة الثانية يتم  أما ،يتم توزيع المصاريف على أقسام المؤسسة

 . المؤسسة

 وهذا الجدول هو " قائمة تعرض المتحصالت النقدية  :)قائمة التدفقات النقدية(جدول سيولة الحزينة

 هيو)المقبوضات(، والمدفوعات النقدية )المدفوعات( وصافي التغير في النقدية من ثالثة أنشطة 

أنشطة التمويل لمؤسسة اقتصادية خالل فترة زمنية  ، ورأنشطة االستثما ،أنشطة التشغيل )الجاري(

 .5لنقدية في أول الفترة وآخر الفترة "رصيد ا توفيقمحددة بصورة تؤدي إلى 

                                         
 . 5ص 25،مرجع سابق، المادة  ، المتضمن النظام المحاسبي المالي25/11/2007المؤرخ في  01 المؤرخ في 11-07قانون رقم  / 1

2 /Lerner.Joel.j and Cashin.james.A: Shaun’s outline of principles of accounting I, fifth edition, McGraw-Hill 

Companies, 2009, Inc, New York, p19. 
3 / I bid,p17. 

، المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،الجريدة 2008جويلية ي26مؤرخ فيالقرار ال / 4
 .24،ص 2009مارس25الصادرة بتاريخ  ،19العدد ،المطبعة الرسمية ،الجزائر للجمهورية الجزائرية،الرسمية 

 جمال شحات:قائمة التدفقات النقدية، مقال متاح على الربط: / 5
http://www.aleqt.com/2013/06/03/article_760445.html)2015/03/30 تاريخ التصفح(  

http://www.aleqt.com/2013/06/03/article_760445.html
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خالل فترة المعامالت النقدية الخارجة كما هو"عبارة عن مجموع المعامالت النقدية الداخلة ومجموع 

 .1زمنية معينة"

ث ثالت( حسب دفوعافهذه القائمة تظهر التدفقات النقدية الداخلة )المقبوضات( والتدفقات النقدية الخارجة )الم

نية ترة زمخالل ف والتمويلية الستثماريةللمؤسسة(،ا التشغيلية )النشاط الرئيسينشطة األ ة:يأقسام رئيس

 حيث:ة،محدد

  مؤسسة لل ةرئيسيالليات عمالتتمثل في كافة النقدية الناتجة عن  :ةالتشغيلي األنشطةالتدفقات النقدية من

لتدفقات ا أنث حي للمؤسسة. ةالتشغيليمن بيع وشراء السلع وكافة العمليات التي تمثل الدورة العادية 

توجات نالمالمبيعات بضائع ومن المقبوضات النقدية ) تتمثل في  األنشطةالداخلة من هذه  النقدية

 ماأ (،األخرى اإليراداتباقي و ،والعموالت اإلتاواتمقبوضات من  ،المصنعة وخدمات المقدمة

قدية عات النالمدفو ،لمستخدمينلالمدفوعة للموردين و)المبالغ التدفقات النقدية الخارجة فتتمثل في

ا من وغيره ،الفوائد و المصاريف المالية األخرى المدفوعة ،كالضرائب والرسوم  على النتائج

 .المدفوعات النقدية المتعلقة بالتشغيل(

 ل من أج موالاأليد في عمليات تسد وتتمثل هذه التدفقات  :االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة

ذه هخلة من ، فالتدفقات الداموال عن طريق التنازل عن أصل طويل األجلألااقتناء استثمار وتحصيل 

الت عن التحصي ، المادية والمعنوية أصولالتحصيالت عن عمليات التنازل عن تتمثل في ) األنشطة

 ةة الخارجالنقدي أما التدفقات .(الفوائد المحصلة من توظيفات األموال قيم مالية ، عمليات التنازل عن

متعلقة نقدية الوكذا المدفوعات ال و غير ملموسةملموسة أ أصولالنقدية القتناء فتتمثل في المدفوعات 

 .(عن اقتناء استثمارات مالية المدفوعات النقدية ،عن طريق موارد المؤسسة أصول بإنشاء

 د من ى الموارالحصول علفي  التمويلية  األنشطة : تتمثلالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

لطويلة اكما تشمل أيضا الحصول على الموارد من خالل االفتراضات  إليهم، إرجاعها أوالمالكين 

 إصدارالناتجة عن التحصيالت فالتدفقات الداخلة من هذه األنشطة تتمثل في ) والمتوسطة.

في  ل فتتمث أما التدفقات النقدية الخارجة ،سلفات ( أو التحصيالت المتأتية من القروض،أسهم

 تسديدات المبالغ المقترضة. ،التوزيعات على المساهمين

ة قات النقديالتدفمن التدفقات النقدية الصادرة  طرححساب صافي التدفق النقدي من خالل في األخير  ويمكن 

  .الواردة وذلك لألقسام الثالثة السابقة الذكر

  ويشكل تحليال للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل  الخاصة:جدول تغير األموال

نه " جدول على شكل يعرف على أ. ولهذا منها رؤوس األموال الخاصة للكيان خالل السنة المالية

مصفوفة يبين في جانب األسطر العناصر التي تؤثر على األموال الخاصة، و في جانب األعمدة البنود 

قات إعادة التقييم، االحتياطات لتغير )رأس المال االجتماعي، عالوات اإلصدار، فروالمعنية با

ن لنا هذا الجدول كيف تغيرت يبي.كما (2-ن )حيث ينطلق هذا الجدول أو البيان من السنة  ،2النتائج("و

 العناصر المكونة لألموال الخاصة و ما هي العمليات المسؤولة عن هذا التغير.

 : يالبيان وهمطلوب تقديمها في هذا الم المحاسبي المالي معلومات دنيا لقد قدم النظا

                                         
، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي األول حول على التحليل المالي بالمؤسسة ias/ifrs المحاسبية الدولية المعاييرأثر يحياوي مفيدة، ريف عبد الرزاق،  / 1

 التسيير وعلوم التجاريةالعلوم و االقتصادية العلوم كلية ي ظل المعايير المحاسبية الدولية تجارب، تطبيقات و آفاق"،"النظام المحاسبي و المالي الجديد ف
 .7، ص 2010جانفي  18-17جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر،يومي 

التشخيص المالي في المؤسسات االقتصادية   ملتقي الوطني بعنوان "ال مداخلة مقدمة إلىوهيبة ناصري: التشخيص المالي وفق النظام المحاسبي المالي ، / 2
ماي  23و22يومي  الجزائر،سوق أهراس،محمد الشريف مساعدية،،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، مركز الجامعي 

 .12،ص2012
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 ؛النتيجة الصافية للسنة المالية –

 ؛تغييرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات األخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال –

طاء أخالمنتجات واألعباء األخرى المسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحيح  –

 ؛هامة

 ؛عمليات الرسملة )الرفع، التخفيض، التسديد...( –

 توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خالل السنة المالية. –

 قة وثي و يعد ملحق الكشوفات المالية جزء من الكشوف المالية و :ملحق الكشوفات المالية

قتضت ئج ويتمم كلما ايوفر التفسيرات الضرورية لفهم أفضل للميزانية حساب النتا حيثب،ملخصة

 يشتمل الملحق على معلومات أهمها:  الحاجة، المعلومات المفيدة لقارئي الحسابات.

 المحاسبة وإعداد الكشوف المالية؛ القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك –

 وجدول ل سيولة الخزينةمكمالت اإلعالم الضرورية لفهم أحسن للميزانية، وحساب النتائج، وجدو –

 ل الخاصة؛ر األمواتغي

ل أن ي يحتمالمعلومات التي تخص المؤسسات المشاركة، والفروع والمؤسسة األم وكذلك المعامالت الت –

 حصلت مع هذه المؤسسات أو مسيريها؛تكون 

ورة صالمعلومات ذات الطابع العام أو التي تخص بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول على  –

 وفية.

  إلى: وتنقسم هذه التقارير ةقارير ذات االستخدام الداخلي في المؤسسوهي ت :تقارير إدارية -ب

 على أحداث الماضي و الحاالت الجارية للعمليات داخل هذه التقارير و تركز : التقارير التشغيلية

م لألفراد المسؤولين عن تنفيذ األنشطة التشغيلية اليومية للمؤسسة هدفها األساسي تقديم الدع ،المؤسسة

 1مها إلى نوعين :يتقس و يمكن

قطة نة في ف هذه التقارير حالة و ظروف نشاط أو تشغيل معين داخل المؤسسو تص :وصفيةتقارير  –

تاريخ  ين و هوالميزانية المالية للمؤسسة المركز المالي لها في تاريخ مع فتص زمنية معينة. فمثال  

د ة إعداتاحة من هذا المخزون لحظكما تظهر تقارير المخزون الكميات الم ،إعداد هذه الميزانية

فقط  عن الواقعالتقارير تعتبر صحيحة ومعبرة  هالحظ أن المعلومات المحتواة في مثل هذي و التقارير.

ؤسسة يات المتاريخية ومحدودة في منفعتها نظرا  الستمرار عمل هامعلوماتوقت إعدادها، وبذلك تصبح 

 وتغير الظروف واألوضاع فيها من فترة إلى أخرى.

غيل ة التشر عن نتائج األحداث داخل المؤسسة نتيجة لعمليهي تقارير تلخص و تعب: وتقارير النشاط –

 دورية عنون، التقارير المن المخزالوارد والمنصرف مثل قائمة الدخل، تقرير  :خالل فترة معينة

تكاليف  وو أجور العاملين، قوائم التدفقات النقدية، ملخصات أحجام الرواتب المبيعات، كشوفات 

نها كما أ م.ر المالئتوقع المشاكل في حينها واتخاذ القرا اكتشاف أو فيمثل هذه التقارير  تفيدو .اإلنتاج

الذي ،لمخزوننتاج احتساب معدل دوران اومدير اإل فمثال يستطيع كل من مدير التسويق .أداة تخطيطية

وارد تقرير الومن المعلومات التي تحتويها قائمة الدخل  ،العوامل الهامة عند تخطيط اإلنتاجحد هو أ

 (ة الدخلقائم)معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة  ]والخارج من مخزون البضاعة تامة 

 .[(نتقرير المخزو)متوسط المخزون ÷

 صة اوهذا النوع من التقارير يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات الخ:ةتخطيطيالتقارير ال

 يزانيةالم، يزانية المبيعاتالم )التقارير استخداما  يكون في شكل ميزانيات تقديرية  ه،وأكثر هذبالمستقبل

                                         
 .70-68،مرجع سابق ،ص صأحمد حسين علي حسين / 1
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فهذه  .،...(قائمة التدفقات النقدية المقدرة ،قائمة الربح المقدرة ،شراء المواد األولية يزانيةالم اإلنتاج،

الكمية  تالميزانيات التخطيطية أداة تخطيط ألنها تقوم بترجمة أهداف المؤسسة إلى مجموعة من البيانا

وغالبا  ما تتخذ القرارات بعد استالم  والمالية لتعطيها صورة عن النتائج التي يُمكن التوصل إليها.

شراء أصول بالعمالة إلى قرارات خاصة وتؤدي الميزانية الخاصة باإلنتاج ، فيمكن أن التخطيط تقارير

 جديدة أو تعيين موظفين جدد أو إعادة جدولة اإلنتاج وما إلى ذلك.

 يات تسير وفقا  لما هو مخطط على التحقق من أن العمل ساعدتالتي التقارير  وهي:التقارير الرقابية

معايير تكون أساسا  للمقارنة، وكذا تحديد االنحرافات والبحث عن وذلك بمقارنة النتائج الفعلية مع لها،

المعايير التي تؤخذ أساسا  للمقارنة ممثلة في األداء الخاص  أسبابها واتخاذ اإلجراءات الالزمة، و

ة تقارير مقارن الرقابية ومن أمثلة التقارير أو التكاليف المعيارية. بفترات سابقة أو أداء األقسام المماثلة،

لمركز ربح  ةمقارنة األرباح الفعلية باألرباح المخطط المعيارية، التكاليف الفعلية بالتكاليف

 .1،تقارير مقارنة الجودة الفعلية للمنتجات مع معايير الجودة الموضوعة وما شابه ذلكمعين

 خصائص المعلومات المحاسبية: الفرع الثاني:

ويقصد بهذه  النوعية في المعلومات المحاسبية، يجب توفر مجموعة سمات أو ما يُعرف بالخصائص

صدد ذه الوفي ه .لقوائم المالية مفيدة للمستخدمينالخصائص الصفات التي تجعل المعلومات المعروضة في ا

إعداد  وذلك في إطار) (IASB) مجلس معايير المحاسبة الدولية من الخصائص التي أقرها كل نتطرق إلىس

األخيرين، تم  ووفق هذان لمالي.ا المحاسبيوكذلك نظام  ،(المعروف باإلطار المفاهيميوعرض القوائم المالية 

 :وهي الخصائص في أربعة خصائص نوعية أساسية  حصر هذه

 ؛القابلية للفهم –

 ؛مةءالمال  –

 ؛الموثوقية  –

 .قابلية المقارنة  –

 وفيما يلي شرح لها : 

لدى  أن فترضيُ  ،، ولهذا الغرضللفهم من قبل المستخدمين المعلوماتيقصد بذلك قابلية  :القابلية للفهم .1

رغبة كما لديهم  ،اطات االقتصادية والمحاسبةباألعمال والنش مستوى معقول من المعرفة المستخدمين

يجب عدم استبعاد المعلومات عن  ،وفي هذا الصدد، من العنايةفي دراسة المعلومات بقدر معقول 

 القرارات صانعيالمالئمة لحاجات  ضمن القوائم المالية إذا كانت راجهاالتي يجب إد المقعدة المسائل

 .2لبعض المستخدمينبحجة أنها صعبة الفهم بالنسبة  ،االقتصادية

، وتتحقق لحاجات متخذي القرارات مةالمالء، يجب أن تكون مفيدة لمعلوماتحتى تكون ا :مةءالمال .2

 ياالقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم ف القرارات تؤثر علىعندما  ،( IASB)حسب هذه الخاصية 

وتتفرع هذه  .3ماتهم الماضيةوالمستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقيي الحاضرة تقييم األحداث الماضية و

 الخاصية إلى الخصائص الفرعية التالية:

                                         
 .71، ص،مرجع سابق حسين أحمد حسين علي / 1
 .9،ص2008أحمد علي إبراهيم ،وفاء يحيي احمد حجازي :قراءة القوائم المالية، مركز التعليم المفتوح ،جامعة بنها ، مصر ، / 2
وعرض البيانات المالية"، ترجمة ،"اطار اعداد 2008مؤسسة لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية : المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   / 3

 78ص،  2008المجمع العربي للمحاسبيين القانونيين،عمان االردن،
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 هذهن أل، افي وقت حاجتهم إليه مستخدميها إلى: أي وصول المعلومات المعدة التوقيت المالئم -أ

 دما تدعوتاحة عنمإذا لم تكن أو قدرتها على التأثير في عملية اتخاذ القرارات المعلومات تفقد منفعتها 

 معينة. ، فمن المعلوم أن عملية اتخاذ القرار محددة دائما بفترة زمنيةإلى استخدامها الحاجة

 ليوبالتا، رذ القراؤ عند اتخاالتنبالن مستخدم المعلومات يمارس نوعا  من  :للمعلومات التنبؤيةالقيمة  -ب

قعة في المتو نتائجالتحسن مقدرة متخذ القرار على التنبؤ بالمعلومات المالئمة هي المعلومات التي ف

 .ضوء نتائج الماضي و الحاضر على المستقبل

توقعات  يجب أن يكون للمعلومات دور في تثبيت وتصحيح القيمة االسترجاعية للمعلومات: -ج

لمعلومات في تقييم مدى صحة توقعاتهم السابقة، وعليه تقييم مي امستخدمن خالل مساعدة  وذلكسابقة،

ففي غالب األحيان تتخذ القرارات الجديدة بناء عن نتائج  نتائج القرارات التي بنيت على هذه التوقعات.

 .1قرارات سابقة والتي تكون مدخالت أساسية للقرارات الجديدة

 تعد المعلومات ذات مادية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على :(يةاألهمية النسب) المادية -د

أو الخطأ  تعتمد المادية على حجم البند. وةاالقتصادي همقراراتمستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ 

  .2أو تحريفه المؤثر في حالة عدم عرضه

اء الهامة من األخطية لاخإذا كانت  - IASBحسب  - الموثوقيةتمتلك المعلومات خاصية  :الموثوقية .3

عبر عنه بر بصدق عما يقصد أن تكمعلومات تع االعتماد عليها من قبل المستخدمينويمكن والتحيز 

 الية :الخاصية من خالل الخصائص فرعية الت هتحقق هذوتالمتوقع أن تعبر عنه بشكل معقول . أو

التي من و ،العمليات المالية واألحداث األخرىأن تمثل المعلومات بصدق : وتعني التمثيل الصادق -أ

 . 3دا  على مقاييس وأسس االعترافالمفروض أنها تمثلها أو تعبر عنها بشكل معقول اعتما

تمثيال  صادقا  والتي يفترض  ىاألخر العمليات واألحداث المعلومات لكي تمثل :الجوهر فوق الشكل -ب

الجوهر فوق ، فان صفة "شكلها القانونيللعملية عن  االقتصادي جوهرأنها تمثلها، وعندما يختلف ال

 .شكلها القانوني فقطوليس عن  العملية وآثارها،جوهر والتقرير عن المحاسبة " تتطلب أن تتم  الشكل

بيع أصل ومثال ذلك  .4القانوني هاشكلليس دائما  متطابق مع  ىاألخر جوهر العمليات واألحداث نأل

مع االحتفاظ بالمنافع االقتصادية المستقبلية رغم وجود وثائق نقل ملكية، فإن االعتراف بهذه العملية 

 . ال يمثل بصدق الحدث االقتصادي عملية بيع، بأنها

ية كون خالوتكون كذلك عندما ت ،ةمحايد يجب أن تكون المعلومات لتكون المعلومات موثوقة،الحياد: -ج

 أو سلوك معين.  ةإلى نتيجة معين من التحيز للوصول

لية الديون قابمثل  ،بذل الجهد الكافي لمواجهة حاالت عدم التأكدالمعلومات  معدأن ويقصد به  :الحذر -د

الحاالت يتم  هالطويلة األجل، وفي مثل هذ لألصولاإلنتاجي تقدير العمر ، المشكوك فيها للتحصيل

إعداد القوائم  دعن لحذرااالعتراف بها من خالل اإلفصاح عن طبيعتها ومداها من خالل ممارسة 

" تبني درجة من االحتراس في اتخاذ األحكام الضرورية إلجراء  هو - IASB-المالية .والحذر حسب 

اللتزامات لتقليل  أو الدخل  و ألصوللتضخيم التقديرات المطلوبة تحت ظروف بحيث ال ينتج عنها 

  .5"والمصروفات

                                         
الحوكمة المحاسبية للمؤسسة )واقع، رهانات و " حولهوام جمعة،لعشوري نوال: دور الحوكمة في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية، مدخلة مقدمة للملتقى الدولي األول  /1

 .14، ص2010ديسمبر 8و7لوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير،جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي ،الجزائر، يومي ،كلية الع(آفاق
سودان ، المحوسبة ) مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات اإلدارية (، دار األباي للنشر والتوزيع ، الخرطوم ، ال  فياض حمزة رملي:نظم المعلومات المحاسبية / 2

 .41،ص2011
كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة صدام محمد محمود الحيالي : دور الشافية في تعزيز البعد  الثقافي  للمعلومات المحاسبية، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،  / 3

 .130،ص 2008،   10العدد   ،4تكريت ، العراق ، المجلد 
للبحوث  توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على خصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في ظل االزمة المالية العالمية،مجلة كلية التجارةرضا ابراهيم صالح:أثر  / 4

 .35، ص2009،  جوان 2، العدد46العلمية ،جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية،مصر،المجلد
 . 80ص ر المالية ، مرجع سابق،مؤسسة لجنة المعايير الدولية إلعداد التقاري / 5
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لنسبية اأهميتها يجب أن تكون المعلومات كاملة ضمن حدود لتكون المعلومات موثوقة،  :االكتمال -ه

بح غير ، وبالتالي تصيمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة اتالمعلومفي حذف أي وتكلفتها، ذلك أن 

 وضعيفة من حيث مالءمتها.  موثوقة

رنة هذه كذا مقاولنفس المؤسسة، عبر الزمن وتعني إمكانية مقارنة القوائم المالية  :قابلية المقارنة .4

وات سنلعرض القوائم المالية للمؤسسة ل)مؤسسات أخرى وهذا يتم من خالل لل القوائم مع قوائم

وأثر  يراتهاعن السياسات المحاسبية المستخدمة وتغ اإلفصاح ،الثبات في أسس القياس والعرضالسابقة،

  . (التغير

مخاطر وومزايا  اسبيةنظام المعلومات المح تالمعلومات على مقوما االمطلب الرابع: أثر استخدام تكنولوجي

 استخدامها:

في شتى  المعلومات غزته تكنولوجيا أننا نعيش اليوم في عصر يلعل واحدة من أهم الحقائق المتفق عليها، ه

من  هااستفادة جميع نظم، فتفكان على المؤسسة مواكبة هذه التطورا وأدخلت عليها تغيرات جذرية.المجاالت 

نظام المعلومات تكلفة، والوقت والجهد والمن اقتصاد في  لما توفره نظرا   المعلومات، امزايا استخدام تكنولوجي

ير فكان البد له من مجارة هذا التغ ،النظم المفتوحة نسبيا   التغير، باعتباره أحدليس بمنأى عن هذا  المحاسبية

المعلومات وظائف هذا النظام بشكل يجعله أكثر فعالية  افقد لخصت تكنولوجيالحاصل في بيئته الخارجية، 

 استخدام ظل في مقوماتهالتي مست  تالتغيرا طبيعة باستعراض ،في هذا المطلب نقوم أكثر وللتوضيح .وكفاءة

 على هذا النظام. هامزايا ومخاطر استخدام إضافة إلى توضيح ،المعلومات ايتكنولوج

 :بيةنظام المعلومات المحاس تالمعلومات على مقوما اأثر استخدام تكنولوجي الفرع األول:

ال تختلف  يهف المعلومات، الن تتغير في ظل تكنولوجي (وحتى أهدافه) المحاسبية المعلومات منظا مقومات إن

ودفترية  نديهمست مجموعة وجود من بد ال األحوال كل في نهأ بمعنى فالمقومات هي نفسها، اليدوي، النظامعن 

 ظل يفمقومات  هذه لطبيعة بتوضيح نقوم أكثر وللتوضيح ،طبيعتها تغيرت ولكن  ،مقوماتال وغيرها من

 .المعلومات اتكنولوجي استخدام

األمم المتحدة  فعرفتها ،المعلومات اتكنولوجينمر على تعريف ل ،مقوماتال طبيعة لكن، قبل الحوض في تغير

على أنها" جميع جوانب تناول وتجهيز المعلومات وتشمل الحاسبات والبرمجيات والشبكات المحلية  2003سنة 

 .1"ةوالعالمية واالتصاالت السلكية والالسلكي

تُستخدم وتُطبق بطريقة تكاملية ُمنظمة في وهي أيضا" توليفة من العناصر والمكونات التكنولوجية والتي 

...الرقمية، بغرض تسهيل ة، نقل المعلومات:الملفوظة، المصورجأو تشغيل، إخرا ةعمليات إدخال، معالج

منها في مجاالت الحياة المختلفة...فهي  ةالحصول على المعلومات ....وتبادلها وجعلها متاحة للجميع...لالستفاد

اع من تكنولوجيا: تكنولوجيا االتصاالت، تكنولوجيا الحاسبات، تكنولوجيا الوسائط بمثابة تفاعل ثالث أنو

  .2المتعددة "

 جميع أنواع االكتشافات و المستجدات و االختراعات في تكنولوجيا: بالتالي تشمل تكنولوجيا المعلومات،

ات كمينقل ، جأو تشغيل، إخرا ةحقق إمكانية إدخال، معالجالتي تُ و الوسائط المتعددة، ،االتصاالت ،الحاسوب

 الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة والمتاحة. فيهائلة من البيانات والمعلومات، وذلك 

                                         
  شروطه و ية،وحدد وأن المشرع الجزائري ألزم المؤسسات الخاضعة لقانون النظام المحاسبي المالي،أن تطبق نظام اآللي في مسك محاسبة مالنذكر

 .م اآلليبواسطة أنظمة اإلعالالمحدد لشروط وكيفيات مسك المحاسبة  2009أفريل  7المؤرخ في 110-09المرسوم التنفيذي في  كيفياته،وذلك
المعلومات وأثرها في كفاءة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة  اشاهر فالح العرود،طالل حمدون شكر:جودة تكنولوجي / 1

 .477، ص  2009،   4العدد   ، 5المجلد األردنية،األردن ، الجامعة  عمادة البحث العلمياألعمال، إدارة في األردنية األردنية، المجلة
 .101، ص2009المعلومات وتطبيقاتها السياحية،المكتبة األكاديمية،جيزة،مصر، امحمد إبراهيم عراقي :مدخل تكنولوجي / 2
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 :فهي كما يلي نظام المعلومات المحاسبية تمقوما المعلومات على اتكنولوجي استخدام ثرأما عن أ

 هالذي تظهر علي المعتاد الشكل اليدوي النظام ظل في المستندات تتخذ :المستندية المجموعة ىاألثر عل .1

تسجيل لرة لحيث تستخدم بصورة مباش وغيرها، والتحصيل التسديد وإيصاالت والشراء البيعفواتير  من

جموعة تبعا  الم ه، فقدت تغيرت هذتكنولوجيا المعلومات استخدام حالة في أما ،تفي الدفاتر والسجال

سطية تحتوي وأو استخدام مستندات  ،المستندات طبيعة أو شكل في تعديل يستلزم األمرلهذا النظام، ف

  .اإللكتروني الحاسب يفهمها مترجمة بطريقةفي المستندات األصلية  ةعلى بيانات الموجود

 دفترية منال وعةتحولت المجم ،الحاسبات االلكترونية في ظل استخدام الدفترية: المجموعة على األثر .2

 يكتروناالل حد وسائط التسجيلأإلى مجرد ملفات الكترونية مخزنة على  ،شكلها المادي التقليدي

وقد  ،(الليزر...الخ ممغنطة، أقراص الصلبة والمرنة، أسطوانات أقراص ممغنطة ممغنطة، أشرطة)

كن فقد أصبحت على شكل مخرجات آلية ال يم ،هذه الملفات انعكس هذا على كيفية الوصول إلي

 فات.ذه الملهالتي في ظلها تم إنشاء مثل  المختصة، ةل البرامج التطبيقيإال من خال االطالع عليها

 أكثر، فانه اليدوي للنظام بالنسبة المحاسبي ضروري الدليلإذا كان  :المحاسبي الدليل على األثر .3

 1ما يلي:ويظهر هذا من خالل  ،تكنولوجيا المعلوماتيستخدم الذي  لنظامل بالنسبة ضرورة

لتي يحتوى اترقيم المفردات أن كل دليل يحتوي على خطة منظمة لما ب :المحاسبي الدليلزيادة أهمية  -

 ألرقاماهذه  سواء كانت هذه المفردات حسابات مالية أو عناصر تكاليف أو مراكز مسؤولية، ،عليها

 لبحثاوفي تصميم عمليات اإلدخال والتسجيل  جذاتها تمثل األكواد التي يستخدمها مخطط البرنام

عمليات صبح الوبدون هذه األرقام الكودية ت تضمنها البرامج التطبيقية.االسترجاع والمعالجة التي تو

 ل عبئا  وتشك ومعرضة للكثير من األخطاء، كما تصبح أحجام ملفات البيانات ضخمة، السابقة بطيئة،

 على الذاكرة أثناء التشغيل.

نظم  لتكامل بينفان مبدأ ا، المعلومات اتكنولوجي استخدامظل  في :زيادة التكامل بين األدلة المختلفة -

ن أ، على دحودي وايقتضي بأن يتم تكويد كل بند برقم ك أهذا المبدف، يمكن تحقيقه بيُسر القياس المختلفة

بند  عطي أليلذي يُ فمثال ،الرقم الكودي ا يعكس هذا الرقم عالقة هذا البند بكافة نظم القياس المستخدمة.

 ضاألغر هالذي يحمل عليالحساب المالي )يف يجب أن  يعكس عالقة هذا البند بكل منمن بنود التكال

لية لفة الفعالتك لقياس مالتتبع والتحميل الالز ضألغرا إليهذي يوجه ، مركز التكلفة الالمحاسبة المالية

ل عن للمسؤو رقابة وتقييم األداء الوظيفيالغراض أللوحدات النشاط، مركز المسؤولية الذي يرتبط به 

 .(هذا المركز

فالنظام  ،اتمن حيث العدد والمواصفهذا العنصر قد تأثر و: مجموعة األفراد المؤهلين على األثر .4

مل عآللي محل احيث حل العمل  ،في النظام اليدوي كما األفراد ال يحتاج إلى عدد كبير من يااللكترون

ن محدود موهذا العدد ال كان ينجزها أفراد النظام القديم، والتي في وظائف أو جزء منها اليدوي

 ام منيجب أن تتوافر فيهم خبرات متخصصة، تتناسب وهذا النظ يالنظام االلكترون العاملين في

 .محللو ومصممو نظام المعلومات المحاسبية ،المحللون الماليونمحاسبين، 

إلى دقة وسرعة  المعلومات اتكنولوجي على العتماداأدى : األثر على مجموعة التقارير والقوائم المالية .5

السنوية(، فضال  عن إمكانية  –الفصلية  –الشهرية  – األسبوعية –الحصول على التقارير )اليومية 

تضمها التقارير قبل تر المعلومات التي يوبالتالي سرعة تغي ،عرضها على شاشة العرض المرئي

توفير تقارير إدارية أكثر من  المعلومات اتكنولوجيا، باإلضافة إلى ذلك، مكنت طباعتها أو تخزينه

                                         
 .349-348زياد عبد الكريم القاضي ،محمد خليل أبو زلطة، مرجع سابق،ص ص  / 1
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 العديد من ، نظرا  لمقدرة الحاسب على تشغيل كميات ضخمة من البيانات، وإمكانية تطبيقفعالية

 كثير من المشاكل.حل ال نماذج الكمية فيال

 مرقابة كأحد مقومات نظاالالمعلومات زاد من أهمية نظام  اإن تبني تكنولوجي نظم الرقابة: األثر على .6

إجراءات وأساليب رقابة  تماشى وهذا التغيير، فيجب أن يوفر نظام الرقابةالمعلومات المحاسبية، ي

تعديل بيانات ومعلومات المقصود والغير المقصود، تخريب برامج، )تعمل على مواجهة مخاطر

الصدد ينقسم نظام الرقابة الداخلية إلى قسمين: أولهما الرقابة العامة . وفي هذا (فيروسات، سرقة...الخ

المحاسبية مباشرة، لكنها ذات أهمية عالية لنظام  تمل على إجراءات ال تتعلق بالعملياتتشالتي و

وملفات  تحماية البيانا تإجراءا المعلومات المحاسبية )كلمات سر، منع الدخول غير المرخص به،

 ةمتعلقالجراءات اإلمل على تتشتمثل في الرقابة على التطبيقات، ولخ(، أما الثانية فتوالبرامج ...ا

، الرقابة دورة المشتريات...الخ (، وتنقسم ت)الرقابة على دورة اإليرادا معينةبالتطبيقات المحاسبية 

 الرقابة إلى:الرقابة على المدخالت، الرقابة على المعالجة، الرقابة على المخرجات.هذه 

وإضافة إلى ما سبق، تلعب إدارة المراجعة الداخلية في تحقيق أمن وسالمة المعلومات، من خالل تقييم أدوات 

مخاطر ال مع تبيانأمن وسالمة المعلومات وإعداد تقرير بذلك،  نظام الرقابة الداخلية المطبق لتحقيق أو أساليب

 .1وأدوات لمواجهة تلك المخاطراقتراح سياسات وكذا أمن وسالمة المعلومات، التي تواجه

راء  ضونتيجة للمخاطر التي تتعر ظهرت مشكلة عدم الثقة  ،المعلومات اتكنولوجي استخداملها المؤسسة من جَّ

يشار  االلكترونية بالنظم )خدمات تأكيد الثقةوانطالقا  من هذا ظهرت خدمات تأكيد الثقة بالنظم االلكترونية،

الخدمات يقدمها  ه(،هذ"WebTrust بالمواقع االلكترونية" خدمات تأكيد الثقة ،"SysTrustإليها باختصار" 

يعني  تو حصول المؤسسة على تلك الشهادا،(WebTrust أو  SysTrustمراجع الحسابات في شكل شهادة)

 .التزامها بضوابط أمن وسالمة المعلومات في ضوء معايير معينة

ة ن آلة حاسبمآلية  بهئل يدوية وشاوس على اليدوي يعتمدإن النظام  الوسائل واألجهزة: على األثر .7

 الىائل ت هذه الوستكنولوجيا المعلومات فقد تحول ظلفي  اأم ...الخ،عد النقود،آلة  كاتبة، آلة ،وأقالم

 .طابعات....الخ  وسائط تخزين متطورة، شبكات اتصال،الحواسيب،

                                         
  ة مالية،وحددمسك محاسب المؤسسات الخاضعة لقانون النظام المحاسبي المالي،أن تطبق نظام اآللي في ي ألزمفي هذا اإلطار ،أن المشرع الجزائرنشير 

ظمة اإلعالم المحدد لشروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أن 2009أفريل  7المؤرخ في 110-09المرسوم التنفيذي وشروطه و كيفياته،وذلك في 
 .أنظمة اإلعالم اآللي.كما وضح في نفس المرسوم إجراءات الرقابة الداخلية لضمان حسن استخدام اآللي

، ص مرجع سابقالرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ) في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال (،  :عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة / 1
 .276-275ص 

 دراسة ضمنته هذه الين ما تنتيجة دراسة لكل من معهد المحاسبين القانونيين األمريكي و معهد المحاسبين القانونيين الكندي، ومن ب ظهرت هذه الخدمات
ع رجيير بمثابة مدئ ومعاوضع مبادئ ومعايير تُمكن المؤسسة وفي حالة استيفائها لهاته األخيرة، الوصول إلى مستوى أمن معلومات محدد.وتعتبر هذه مبا

 .WebTrust أو  SysTrustشهادةعلى أساسه تُمنح 
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 حاسبية:المعلومات على نظام المعلومات الممزايا ومخاطر استخدام تكنولوجيا  الفرع الثاني:

ا وكذلك يامز من فوائد أو ةمجموع ،عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في نظام المعلومات المحاسبية نتجلقد 

 قدمه في هذا الفرع:ما سن امجموعة من المخاطر، وهذ

 أوال: مزايا استخدام تكنولوجيا المعلومات على نظام المعلومات المحاسبية:

 1:نظام المعلومات المحاسبيةعلى  تكنولوجيا المعلوماتهنالك العديد من المنافع المستمدة من استخدام 

 تحسين الوقتية، أي توفير المعلومات في الوقت المناسب، و زيادة الدقة في المعلومات؛ .1

دقيقة وبصورة جيدة  ت، حيث أن تشغيل الحاسب للبياناللمعلومات ضافياإلوتسهيل التحليل تحسين  .2

ة اإلداري قراراتيؤدي إلى زيادة جودة المعلومات التي يقدمها النظام مما ينعكس على اتخاذ اإلدارة لل

 تحقق االستغالل األمثل للموارد؛ ةالسليمة بصور

على  عالوة إجراء حسابات معقدة وإمكانية تشغيل قدر هائل عن المعامالت في وقت قصير وبتكلفة اقل .3

ات المعلوم تكنولوجياإمكانيات لحسابية تقريبا نتيجة االستفادة من و ا ةالتشغيليخطاء انعدام األ

 العنصر البشري ؛ ىعل دوانخفاض االعتما

ملفات عن الكثير من ال يفي صورة ملفات الكترونية، تُغن تاإلمكانية الضخمة لتخزين البيانا .4

 والسجالت اليدوية؛

 شغيل؛ظم التنن طريق تنفيذ رقابة آمنة، قواعد بيانات، تحسين إمكانية الفصل المناسب بين المهام ع .5

 ية؛ل اليومالحاسب اآللي في تحقيق الرقابة الذاتية على كل عمليات التشغيإمكانية االستفادة من  .6

 :تكنولوجيا المعلومات فيساهمت كما  .7

  لمعلومات، فعلى سبيل المثال، يُمكن الحاسوب من تحقيق خاصية النوعية ل خصائصالتحقيق

التوقيت المناسب لما يتمتع به من قدرة على االنجاز السريع وخزن المعلومات واسترجاعها وقت 

خاصية الحياد، إذ أن استعماله في التشغيل البيانات، خفض حجم  الحاجة إليها، كما يحقق أيضا

قوائم التقارير وال رنات بين البيانات التي تحتويهاإجراء المقا يمكن. كما 2تدخل العنصر البشري

البيانات المتوفرة لسنوات ، سواء مع )انترنت،انترانت، اكسترنت( اتالمالية المنشورة على الشبك

المالية المنشورة على  ئمالبيانات التي تحتويها التقارير والقواأو مع  المؤسسةنفس سابقة عن 

  .3قارنةما يحقق خاصية القابلية للم، وهو أخرى لنفس الفترة الزمنية مؤسساتالشبكات لل

 ع، سري نقل طكوسي مؤسسة إنشاء موقع أو أكثر لها على شبكةلتوفير قنوات نشر جديدة، فيمكن ل

 دمين.  على نطاق واسع من المستخ لمعلومات المالية وغير المالية،لبهدف توزيع ونشر مباشر 

  شر مع المبا المحاسبية، نظر إلمكانية االتصال والمعلومات تالبياناتعزيز الثقة المستخدمين في

  المؤسسة المع نية والتأكد من صحتها بصورة مباشرة ومستمرة.

 ه لما توفر نظرا زيادة قدرة نظام المعلومات المحاسبية على التكيف والتأقلم مع بيئة العمل المؤسسة

  فه.اهدألهذا النظام حقيق ت إمكانيةوكذا زيادة هذه التكنولوجيا من أدوات ووسائل اقتصادية، 

                                         
، ص مرجع سابقالرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ) في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال (، :عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة / 1

 .249-248ص
المعلومات المحاسبية،مجلة اإلدارة واالقتصاد،كلية دورها في رفع كفاءة وفاعلية نظام تكنولوجيا المعلومات و إبراهيم محمد الجزراوي،لقمان سعيد:أدوات/2

 .15،ص2009،  75العدد  اإلدارة واالقتصاد،جامعة المستنصرية،بغداد ،العراق،
اإلعالم واالتصال،مداخلة مقدمة شريف عمر،محمدي عبد العالي :دور محافظ الحسابات في إضفاء الثقة على المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا / 3

التسيير، جامعة محمد  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم الدولية"، كلية األعمال بيئة ظل في والمراجعة األول"المحاسبة الدولي إلى المؤتمر
 .11،ص2012 ديسمبر 5 و 4يوميبوضياف،المسيلة ،الجزائر، 
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 ثانيا: مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات على نظام المعلومات المحاسبية:

هناك مجموعة من  إال أن ،نظام المعلومات المحاسبيةرغم المزايا التي تحققها تكنولوجيا المعلومات على 

 1:استخدامها على هذا النظام ومن هذه المخاطرمخاطر 

 غير دقيققيقي ووالتي يتم من خاللها تشغيل البيانات بشكل غير ح ةعلى البرامج واألنظم ديتم االعتما .1

 أو قد تكون البيانات غير دقيقة في حد ذاتها؛

 ي قد يؤدي إلى تدمير البياناتدخول غير مصرح به أو غير مسموح به إلى البيانات، والذ .2

 يق الخطأ؛طرعن محتمل للبيانات أو حذفها أو فقدان ، تإمكانية التالعب في البيانا وتغييرها،أأو

تغيرات  الفشل في إجراء أو ،ةتغيير بشكل غير مصرح به أو غير مسموح به في البرامج أو األنظم .3

 الالزمة على هاته األخيرة؛

ى ؤدي إليحيث يتم تشغيل البيانات بصورة متماثلة مما  ،تضخم األخطاء التي تحدث أثناء التشغيل .4

 تراكم األخطاء بصور كبيرة؛

مكن يالتي  الحاسب غير قادر على التفكير أو الحكم الشخصي وبالتالي فان هناك العديد من األخطاء .5

 حدوثها ما لم توجد إجراءات للرقابة على البرامج المستخدمة؛

 مع مبدأ الفصل بين المهام؛ ضتي تتعارالحاسب يقوم بالعديد من المهام ال .6

ى ين علالقائم دتتطلب بيئة تكنولوجيا المعلومات ضرورة توافر خبرات ومؤهالت معينة في األفرا .7

 ي مجاللمواكبة التطورات الحديثة ف دفراألتشغيل النظام مع ضرورة التدريب المستمر لهؤالء ا

 ؛تكنولوجيا المعلومات

 2ية:باإلضافة إلى المخاطر التال

 صعوبة التعديل في البرامج وعدم مرونتها ناتجة عن طريقة التصميم نفسها؛  .8

 ؛جديدة يبأجهزة الحواسوارتفاع تكلفة سواء المتعلقة بصيانتها أو اقتناء  تقادم أجهزة الحاسوب .9

وهذا ما   ،تاعلى وسائط ممغنطة مثل األشرطة المغنطة واألسطوانيتم  تخزين البيانات بالنظام اآللي .10

 ينشأ مشكل صعوبة رؤية أو قراءة المعلومات في بعض األحيان؛

مما ينجر عنه عدم وجود سند جيد اختفاء السجالت المادية يؤدي تخزين البيانات بالنظام اآللي إلى  .11

 عدم ،نتائجها النهائية أو العكس الىتتبع العملية من مصدرها للمراجعة وبالتالي عدم القدرة على 

 3؛.الخ،..الحد من حاالت الغشعدم اكتشاف أو عواقبها،  وتحديدض األخطاء عتصحيح ب

 4وجود صعوبة في : .12

 توفير إجراءات رقابية مالئمة لبيئة الحاسب اآللي. -

 بالحاسب اآللي. الخاصة فهم مصطلحات -

 إدراك مخاطر المتعلقة بالحاسب اآللي وأساليب تالفيها. -

مخاطر الفيروسات الحواسيب، فقد تؤدي بعض الفيروسات إلى مشاكل متعددة منها : تدمير جزء من  .13

بما تحويه من برامج أو بيانات، نقص كفاءة  تاألسطواناالبرنامج ال يمكن استرداده، إفساد 

 ؛5الحاسوب...الخ

                                         
 .250-249لرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ) في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال ( مرجع سابق، ص ص ا :عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة ، / 1
 .75-74مرجع سابق،ص ص ،بيئة تكنولوجيا المعلومات يوالتدقيق ف الداخلية الرقابة ،انبالحس سويلم أحمد هللا عطا / 2
التسيير، قسم تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على األداء االقتصادي للمؤسسة، مذكرة ماجستير )غير منشورة (، كلية العلوم االقتصادية وعلوم : يعلوط ينلم / 3

 .80ص ، 2004-2003علوم التسيير، جامعة الجزائر ،
 .72،ص 2002نتصار ، اإلسكندرية ، مصر، ، مطبعة اال2عوف محمود الكفراوي: الرقابة المالية، النظرية و التطبيق،ط / 4
 .82، مرجع سابق، ص  يعلوط ينلم / 5
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 النظام ون باختراقيقوم نالذيو مخاطر قراصنة االنترنت ذوي الخبرة ومهارة أكثر من المختصين،  .14

 على المعلومات من ذاكرته واستخدامها دون اكتشافهم؛  لوالحصو

 ل هذا، كيباإلضافة إلى مشاكل تعطل التيار الكهربائ الطبيعية )زالزل، فيضانات،عواصف(مخاطر  .15

 ت.البرمجيا و تقد يؤدي إلى تعطل النظام، وما ينجر عنه من تكاليف استرداد قواعد البيانا

  :الرابع: دور نظام المعلومات المحاسبية في المراجعة الداخليةالمبحث 

 اهيستلم ،و المحاسبيةمختلف المخرجات سواء اإلدارية أخراج يقوم نظام المعلومات المحاسبية بإ أنبعد 

 ، ولما رقف الطخر بمعالجتها بمختل،حيث يقوم هو اآلهداء مهمتويعتبرها بمثابة مدخالت أل ،لداخليالمراجع ا

اء مهمته في أد ساعد نظام المعلومات المحاسبية المراجع الداخليسيسنبين الكيفية التي بها ،كان األمر كذلك

 ا المبحث، وذلك على النحو التالي :ذمن خالل ه وذلك

 المطلب األول : عملية معالجة الجانب اإلداري من نظام المعلومات المحاسبية :

يات ، الميزانومن هذه المخرجات  ،دارياإل همن جانبمخرجات  عدة نظام المعلومات المحاسبيةيقدم  

ي مهمة ف ليهاع االعتمادتقوم اإلدارة بإعدادها ومن ثم تنفيذها، يمكن للمراجع الداخلي  أنفبعد ،التقديرية

امه ي مهفانيات ، حيث يقوم وبهدف استعمال هاته الميز) تتم معالجة هاته الميزانيات(إليهالموكلة  ةالمراجع

 بمختلف المراحل التالية:

 اتنحرافاالالمراجع الداخلي  لمختلف  :  وتنطوي هذه المرحلة على حسابمرحلة حساب االنحرافات .1

 نواع الميزانيات، حيث:نية الفعلية والتقديرية  لمختلف أبحساب الفروقات بين الميزا

 الميزانية التقديرية. -االنحرافات = الميزانية الفعلية                           

لى إ مهاين تقسالسابقة، والتي يمك االنحرافاتبعد حساب مختلف : النسبيةمرحلة تحديد االنحرافات  .2

 نوعين :

  ث ليف البحالصغيرة أو البسيطة والتي يهمل تقصي أسباب حدوثها، فالتكا االنحرافات: األولالنوع

 حدوثها ؛ كبر من منافع معرفة أسبابأوالجهد والوقت المستغرق 

  : بها  االهتمام فيجب ،غفالهاقات التي ال يمكن تجاهلها أو إروالكبيرة : وهي الف االنحرافاتالنوع الثاني

 و بمعرفة أسباب وقوعها .  

 المراجعيقوم  السابقة ، االنحرافاتبعد حساب مختلف و موجه: رحلة  استعمال االنحرافات كمؤشر أم .3

قته ومعظم  يوجهسوبالتالي  ،كبرأ لى التركيزمناطق تحتاج إ إلى ههتمامفي توجيه اباستعمالها  الداخلي 

 ذا األمر.هع الداخلي آخذا في حسبانه ، وبالتالي سيخطط المراجالمناطقلى هذه إ المتاحةوموارده 

  هذا االهتمام في المخطط السنوي للمراجع الداخلي.أو يُلمس ترجم خرى سيُ وبعبارة أ

 فات  وكذاالنحرا: يقوم هنا المراجع الداخلي بالبحث عن أسباب ااالنحرافات أسبابلبحث عن مرحلة  ا .4

 جية :ة وخارلى عوامل داخلييقسم المراجع الداخلي أسباب االنحرافات إ ا ، وهناتحديد المسؤول عنه

 بشكل كبير؛   اوالتحكم فيه اعوامل داخلية : وهي العوامل التي يمكن الضغط عليه -

 العوامل الخارجة عن نطاق المؤسسة.عوامل خارجية : وهي  -

ب سبالف أرح المراجع الداخلي حلول لمختوهنا يقت مرحلة وضع اقتراحات لمعالجة االنحرافات: .5

 المؤسسة.  فيالواسعة  تهلك بحكم خبرذاالنحرافات و

دارة على الحلول المقترحة من طرف : في حال اعتماد اإل جراءات التصحيحيةمرحلة متابعة اإل .6

 جراءات التصحيحية.وم هذا األخير بمتابعة تنفيذ  اإلالداخلي، يق المراجع
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 :المطلب الثاني:مفهوم التحليل المالي

 نظامات المعالجة التي يقوم بها المراجع الداخلي لمخرج حد أنواعأسنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم 

تعريف إلى  التطرقبوم  في البداية سنقذلك لوالتحليل المالي للقوائم المالية،  في والمتمثلةالمحاسبية المعلومات 

 وكذا األطراف المستفيدين منه،وذلك كما يلي : هميته،ن أيالتحليل المالي وتبي

 ول: تعريف التحليل المالي وأهميته واألطراف المستفيدين منه :الفرع األ

 وال: تعريف التحليل المالي:أ

 يمكن إعطاء التعاريف التالية للتحليل المالي:

التحليل المالي هو " فحص القوائم المالية والبيانات المنشورة لمؤسسة معينة عن فترة أو فترات ماضية بقصد 

 1"تقديم معلومات مفيدة تفيد المؤسسة في الحاضر والمستقبل

عبارة عن معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات "كما يعرف التحليل المالي بأنه 

في عليه  ستكون والحاضر وتوقع ماالماضي ي في عملية اتخاذ القرار وتقييم أداء المؤسسات فتستعمل 

 .2" المستقبل

كما يعرف أيضا " عملية تفسير القوائم المالية المنشورة وفهمها) التي يجرى إعدادها وعرضها وفق قواعد 

النظرية المحاسبية( وبمساعدة  بيانات إضافية أخرى في ضوء اعتبارات  معينة  اتتضمنه ةوأسس محدد

ن غراض محددة،فقد يكون ألغراض تقويم قرار أو فرصة استثمارية أو ألغراض تقرير منح االئتماألو

 .3و نشاط معين من أنشطتها"بهدف تقييم األداء للمؤسسة أأو

 تحليل المالي هو:ن الل التعاريف السابقة يمكن القول أمن خال

 دراسة القوائم المالية؛ -

 استخراج النسب المالية المختلفة؛ -

 مقارنة النسب المستخرجة مع النسب المعيارية في القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة؛ -

 تساعد النسب المستخرجة في عدة أغراض. -

 ثانيا: أهمية التحليل المالي :

 4: تظهر أهمية التحليل المالي في النقاط التالية

 داء مهامه بشكل فعال؛عده في أيسا ث، حيالماليحد المهام الرئيسة للمدير أيعتبر  .1

 تستخدمه الجهات المسؤولة في البنوك،من حيث التقرير بمنح قروض لمختلف عمالء البنوك؛ .2

ا ث يمدهحيالمؤسسات،يتناول التحليل المالي مخرجات نظام المعلومات المحاسبية في مختلف أنواع  .3

 تساعد في اتخاذ القرارات؛ بمعلومات

ي، لالمستقب ومن ناحية أخرى في التخطيطداء المنصرم من ناحية،تقييم األالتحليل المالي في  يساعد .4

 ة؛لمحتملكد للسيطرة والرقابة وحماية المؤسسة من االنحرافات اإضافة إلى إخضاع ظروف عدم التأ

كفاءة بمهمته  و الداخلي في أداءالخارجي أ ءالمراجع سوال المالي تساعد النسب المستخرجة من التحلي .5

 وفعالية؛

                                         
 .16،ص2017شاهين محمد:تقييم وتحليل المحافظ المالية، دار حميثرا للنشر والتوزيع، عمان ، االردن، / 1
 .20ص،2007دنمارك،ال العربية المفتوحة ، األكاديميةمنشورات  هات الحديثة  في التحليل المالي،االتجا:وليد ناجي الحيالي  / 2
 .20صالمرجع السابق، / 3
  .22-21المرجع السابق ،ص / 4
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م له الحك،حيث يمكن من خالنواع المؤسسات تقييما شامالالتحليل المالي في تقييم مختلف أ يساعد .6

 تقبل؛ي المسفو أنها ستتعثر ستستمر في حياتها االقتصادية ، أ ، وبالتالي معرفة ما إذا كانتعليها

لربح الل مختلف المؤشرات المتعلقة بامن خ المؤسسة،وقع مستقبل التحليل المالي في ت يساعد .7

 والخسارة.

 ثالثا: المستفيدين من التحليل المالي : 

 1يلي: فيما نوردها أن مكني تستفيد من التحليل المالي،والتي المؤسسة وخارج داخل من أطراف عدة هناك

 ي تتمثل في :والتتستفيد من التحليل المالي  داخل المؤسسة من أطراف عدة هناك طراف الداخلية:األ .1

على  وعرضها ،األعمال نتائج تحليل بموجبها يتم التي الوسائل أهم من المالي التحليل يعتبر:اإلدارة -أ

 ما يلي: التحليل هذا يظهر بحيث ، المؤسسة مالكي

 ؛ وظيفتها أداء في اإلدارة كفاءة مدى -

 االستثمار؛ على المحققة والعوائد المؤسسة ربحية تقييم -

 المؤسسة؛ أداء يتخذها التي االتجاهات على التعرف -

طبيعة  في والمشابهة الحجم في قاربةتالم األخرى المؤسسات بأداء المؤسسة أداء مقارنة -

 المؤسسة؛ إليها تنتمي التي الصناعة أداء مع مقارنتها إلى النشاط،باإلضافة

 الرقابة؛ فاعلية تقييم -

 المختلفة؛ االستخدام أوجه على المتاحة الموارد توزيع كيفية -

 الموجودات؛ إدارة كفاءة تقييم -

 المختلفة؛ اإلدارية المستويات أداء تقييم -

 الحالية؛ المشكالت تشخيص -

 .للمستقبل السليم التخطيط في المساعدة -

 أن لمعروفا ومن فيها ، المشتركة المصلحة ذات الجهات أهم من بالمؤسسة العاملون يعتبرالعاملون: -ب

 المالي الوضع حقيقة على اطالعهم خالل من ذلك فيها، ويتم العاملين إرضاء هو اإلدارة أهداف أهم احد

 من غيرهاو وقراراتها، سياساتها وفاعلية نشاطها وكفاءة ومستوى ربحيتها النقدي ووضعها ؤسسةللم

 ويقلل فيه عاملينال ارتباط من يعزز مما والنمو، مؤسسةال الستمرارية سندا قويا تعد والتي القوة جوانب

 ولسببين سيرئي نحو على أعمالها بنتائج مؤسسةال في العاملون يهتم وكذلك ، دوران  العمل معدل من

 :  اهم

 .إلنتاجيةمستوى ا في يؤثر الذي األمر النجاح، حالة في باالنجاز والشعور االنتماءب شعور تعزيز -

 ظروفضمن ال لتبقى لمطالبهم، المعقول الحد على التعرف من تمكنهم الفعلية للنتائج معرفتهم -

 .مؤسسةلل المالئمة االقتصادية

لذا نجد اهتمامهم بنتائج التحليل المالي ينصب  ،بشكل رئيسي بالمؤسسة يرتبط المساهمونالمساهمون: -ج

ال على تحليل الهيكل المالي العام و طبيعة التمويل الداخلي و الخارجي و الربحية و العائد على األمو

كما يهتم المساهمون  ،على سداد التزاماتها الجارية بانتظام مؤسسةالمستثمرة ، و كذلك مدى قدرة ال

 بمدى مقدرة المؤسسة على توفير السيولة النقدية لدفع حصص األرباح المستحقة لهم.

                                         
التشخيص المالي في المؤسسات   الملتقي الوطني بعنوان " ، مداخلة مقدمة إلىتشخيص المالي كوسيلة لتقييم أداء المؤسسات االقتصادية  :لعشوري نوال / 1

ماي  23و22يومي  الجزائر،سوق أهراس،محمد الشريف مساعدية،االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، مركز الجامعي 
 .5-1، ص  2012
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 هناك فان ،المؤسسة داخل المالي التحليل من تستفيد عديدة أطراف هناك أن بما:الخارجية األطراف .2

 :والمتمثلة في المؤسسة خارج من المالي التحليل عملية من تستفيد عديدة أطراف أخرى

  :يلي ام على التعرف إلى  المالي التحليل  من السماسرة هؤالء يهدف:المالية األوراق سماسرة -أ

 للظروف نتيجة أو مؤسسةال في المالية للتطورات نتيجة األسهم أسعار على تطرأ أن يمكن التي التغيرات -

 .ماألسه لهذه التسعير المناسبة قرارات اتخاذ على يساعد الذي األمر العامة، االقتصادية

 .للعمالء أنهابش تقديم النصح أو استغاللها يمكن جيدة استثمار فرص تشكل أن يمكن التي الشركات أسهم -

 والحصول أمواله سالمة على للتعرف المالي لتحليلبا المستثمر يهتم:والمتوقعون الحاليون المستثمرون -ب

 ماليال المركز سالمة على المستثمرين اهتمامات تتركز لذا الطويل، في األجل معقول ربح على

 التي باألرباح ماالهتما يتم أن الطبيعي ومن المختلفة، اآلجال في األرباح تحقيق وقدرتها على مؤسسةلل

 مؤسسةال حأربا عن المستثمر يرضى فحتى أصحابها، على منها توزيعه يتم ما ومقدار المؤسسةتحققها 

 التحليلقه يحق ما وهذا،المخاطرة درجة نفس تواجه التي المؤسسات أرباح تماثل أرباحا تكون أن يجب

 . الصناعة نفس في المؤسسات أرباح بين المقارنة خالل من المالي

 الدرجةب رقابية ألسباب المؤسسات أداء بتحليل الحكومية الجهات اهتمام يعود:الحكومية الجهات -ج

   :التالية األهداف إلى باإلضافة الثانية، بالدرجة ضريبية األولى،وألسباب

 ؛بها المعمول والقوانين باألنظمة التقيد من التأكد -

 ؛التجارية للبنوك المركزي البنك كرقابة األداء تقييم -

 ؛األسعار مراقبة -

 .إحصائية غايات -

 تمل شرائهالمح الشخص أو مؤسسةبال الخاصة لسنداتا في اكتتب الذي الشخص بالدائن يقصدن:الدائنو -د

 الدائن كوني ،وقدمؤسسةلل األموال إقراض بصدد أو الجديد القرض في االكتتاب أو المصدرة، للسندات

 مكانيةإ مدى بالتعرف على عامة بصفة يهتمون فهم لذلك طبيعيين، أفراد أو مالية مؤسسة أو بنكا

 يكون نة،الس عن تزيد لمدة القرض كان فإذا .االستحقاق لجأ يحين عندما بالقروض الوفاء مؤسسةال

 من اقل لمدة قرضال كان إذا أما الطويل، األجل االلتزام في هذا سداد إمكانية نحو الدائن اهتمام عادة

 ومع القصير، ألجلا في االلتزامات هذهل المدين سداد من إمكانية التأكد هو الدائن اهتمام فيكون السنة،

 الطويل.  في األجل المالي بالتوازن يهتم فهو ذلك

 ضاعهمأو واستقرار معه، للمتعاملين المالي المركز سالمة من بالتأكد المورد يهتم :الموردون -ه

وعلى  ديونية،الم هذه وتطور المورد، دفاتر في المتعاملين مديونية وتحليل دراسة هذا ويعني،المالية

 أو أن معهم التعامل في يستمر كان إذا ما المورد يقرر المتعاملين لحسابات التحليلية النتائج ضوء

 وينشرها ا يقدمه والبيانات التي المعلومات من المورد يستفيد وبذلك يلغيه، أو التعامل هذا يخفض

 دورية. بصفة المتعاملين

 تكليف على بناء أو الخاصة بمبادرتها المختلفة بتحليالتها المالية الخبرة بيوت تقوم:المالية الخبرة بيوت -و

 في خدماتهاهذه البيوت   وتقدم خارجها من أو داخلها من سواء مؤسسةال بأمر المهتمة الفئات من إحدى

الفئة  فيها ترغب التي الناحية على تحليالتها في تركزحيث   تتقاضاها أجور مقابل هذه الحاالت

 .الخدمات المشترية لتلك
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 أنواع التحليل المالي: :الثانيالفرع 

 1:المعايير المعتمدة في التصنيف ما يلي ، ومنيمكن تقسيم أنواع التحليل المالي حسب عدة معايير

 الجهة القائمة بالتحليل: .1

 لى:إ التحليل الماليوحسب هذا المعيار ينقسم 

حدة أية و أو إدارة أويقصد به التحليل المالي الذي يتم بواسطة موظف أو قسم  الداخلي: التحليل -أ

 جعةالمرا،تنظيمية أخرى تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مثل اإلدارة المالية، قسم المحاسبة

 .فةالمختل ةيإلدار...الخ، وعادة ما يهدف هذا التحليل إلى خدمة إدارة المؤسسة في مستوياتها اةالداخلي

ل إلى لتحليايقصد به التحليل الذي تقوم به جهات من خارج المؤسسة، ويهدف هذا  الخارجي: التحليل -ب

يالت التسه ه الجهات، القائمون بأعمالية ولتحقيق أهدافها، ومن أمثلة هذخدمة هذه الجهات الخارج

سابات الحمراجع المصرفية في البنوك، والبنوك المركزية والغرف الصناعية والغرف التجارية، و

 ي...الخ.الخارج

 نواع من التحليل منها:وحسب هذا المعيار توجد عدة أالهدف من التحليل: .2

 جل؛ى الوفاء بالتزاماتها القصيرة األالتحليل المالي لتقويم قدرة المؤسسة عل -أ

 جل؛ى الوفاء بالتزاماتها الطويلة األالتحليل المالي لتقويم قدرة المؤسسة عل -ب

 التحليل لتقويم ربحية المؤسسة؛ -ج

 التدفقات النقدية؛ تحليل -د

 دارات.التحليل لتقويم كفاءة اإلدارة أو إحدى اإل -ه

 إلى: التحليل الماليوحسب هذا المعيار ينقسم الفترة التي يغطيها التحليل المالي: .3

رة منية قصيترة زقد يكون التحليل المالي رأسيا أو أفقيا، ولكنه يغطي فالتحليل المالي قصير األجل: -أ

طيط اة للتخفي قياس قدرات المؤسسة و انجازاتها في األجل القصير، ويعتبر أداألجل، ويستفاد منه 

ل العام المالي قصير األجل كذلك. كما يركز على تحليل التداول والسيولة النقدية، ورأس المال

 ومكوناته، والتدفقات النقدية والربحية في األجل القصير.

ه نع ولكنه يختلف ير األجل فقد يكون رأسيا أو أفقيا،أسوة بالتحليل القصالتحليل المالي طويل األجل: -ب

لمؤسسة رات افاد منه في قياس قدو بالتالي يست ة التي يغطيها، التي تتصف بطولها،في الفترة الزمني

 انجازاتها في األجل الطويل.و

علومات الميعة يمكن تبويب التحليل المالي إستنادا إلى طب:المستخدمة البيانات والمعلوماتطبيعة  .4

 المستخدمة في التحليل من زوايا مختلفة أهمها:

اخل دحصول عليها من حيث أن هناك بيانات يتم المصدر الحصول على البيانات والمعلومات: -أ

مالي ليل الأنها موجودة في تقارير أعدتها المؤسسة، ألغراض مختلفة، قد يكون التح المؤسسة بمعنى

 الخارج باعتبارها معايير قطاعية أو ما شابه ذلك. معدة منأحدها، وقد تكون 

ات الحساب المراجعةيمكن تبويب البيانات حسب خضوعها إلجراءات :االبيانات من عدمه مراجعةمدى  -ب

 الخارجي إلى ما يلي: المراجعالداخلي أو  المراجعسواء كانت بواسطة 

 ت مراجعتهابيانات تم . 

  مراجعتهابيانات لم تم. 

األولى أكثر دقة من الثانية وبالتالي تكون نتائج التحليل التي تعتمد عليها أكثر دقة كذلك بعكس  وتعتبر الفئة

 الثانية.
                                         

 .36-03، مرجع سابق ، ص ص التحليل الماليهات الحديثة  في االتجا ،وليد ناجي الحيالي / 1
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 يالحظ أن البيانات بناء على هذا األساس تبوب إلى:مدى نشر البيانات من عدمه: .5

 بيانات منشورة. -أ

 بيانات غير منشورة. -ب

ير غبيانات عادة ما تكون ملخصة وعامة بينما تكون اليالحظ الفرق بينهما، حيث أن البيانات المنشورة  و

 المنشورة أكثر تفصيال.

 ا:تتعدد األساليب المتبعة في التحليل المالي ومن أمثلتهاألسلوب المتبع في التحليل: .6

 ؛أسلوب التحليل بالنسب المالية -أ

 ؛أسلوب التحليل بالمقارنات -ب

 ؛أسلوب التحليل باألرقام القياسية -ج

 ستخدام الطرق الرياضية.أسلوب التحليل با -د

يب يمكن تبو عليه إن للتحليل المالي بعدا زمنيا، يمثل الماضي والحاضر، وبناءالبعد الزمني للتحليل: .7

 التحليل المالي من حيث عالقته بالزمن إلى ما يلي:

أسي شكل رببمعنى أن يتم تحليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غيرها، كما يتم التحليل الرأسي: -أ

ي إلجماللعناصر القائمة المالية موضوع التحليل، حيث ينسب كل عنصر من عناصرها إلى المجموع ا

لقائمة ناصر اعأنه يتم دراسة العالقات بين  ى مجموع مجموعة جزئية منها، بمعنىلهذه العناصر، أو إل

توزيع ه بالوصف المالية على أساس كلي، وفي تاريخ معين، ويمكن وصفه بالثبات أو السكون. كما يمكن

 الي.لل المالنسبي الذي يساعد المحلل المالي في إكتشاف ظواهر ذات مدلوالت معينة يهتم بها المح

 في زمنوالقائمة المالية، ا التحليل بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر ذيهتم هالتحليل األفقي: -ب

الذي  الرأسي وخالفا للتحليلبمعنى متابعة حركة هذا العنصر زيادة أو نقصا عبر فترة زمنية. متغير،

ترة فيتصف بالسكون، فإن هذا التحليل يتصف بالحركية، ألنه يوضح التغيرات التي حدثت خالل 

 زمنية محددة.

 لى:إ التحليل الماليوحسب هذا المعيار ينقسم المدى الذي يغطيها التحليل : .8

كل خالل فترة كومركزها المالي ات مؤسسة ويقصد بهذا النوع هو تقييم نشاط: التحليل المالي الشامل -أ

 زمنية معينة.

خالل  لمؤسسةهذا النوع من التحليل هو تقييم جزء معين من نشاط اب يقصدالتحليل المالي الجزئي:  -ب

 معينة. فترة زمنية 

 للميزانية:المالي تحليل ال: المطلب الثالث

لنظام المعلومات  اإلداري مخرجات الشقجزء من بعد التطرق إلى معالجة المراجع الداخلي ل 

ي ،نأتلماليتحليل امفهوم ال والى (،اإلداريةجزء من نظام المحاسبة ، والميزانيات معالجة الميزانياتالمحاسبية)

 آال وهو،اسبيةني من نظام المعلومات المحن نوع آخر من المعالجة،والمتمثل في معالجة الشق الثاين لتبياآل

اخلي مراجع  الدالها ومن أشهر المعالجات التي يقوم ب)معالجة مخرجات المحاسبة المالية(،معالجة القوائم المالية

سبة،ومن لن افتعريلى هذه المجموعة نريد ، وقبل التطرق إة عديدة من النسبهي استخراج مجموعلهاته القوائم،

 وذلك كما يلي :  ،نواع المختلفة للنسباأل إلى ثم التطرق

 نفس القائمة أرقام نسبة رقم معين من أرقام القوائم المالية إلى رقم آخر من" على أنهاالنسب المالية تعرف و

 . 1" مقاما والثاني بسطا مامن قائمة ثانية بحيث يكون أحده أو ،المالية

                                         
 .39، )د س ن(، ص  دنماركال العربية المفتوحة ، األكاديميةمنشورات  ، التحليل الماليهات الحديثة  في االتجا :وليد ناجي الحيالي / 1
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 تخدم األهداف التالية: أنهاهمية النسب المالية للمراجع الداخلي في وتكمن أ

 ؛تقديم مدلوالت ذات مغزى ومفيدة -

 ؛استعراض اتجاه البنود في القوائم المالية بفترات مالية لنفس المؤسسة -

 ؛لمؤسسات المنتمية إلى نفس القطاعمقارنة المؤسسة مع غيرها من ا -

 ؛المعيارية والصناعية المعتمدةمقارنة المؤسسة مع النسب  -

 .الجتهاالكفيلة بمعالتعرف على مواطن الضعف والقوة في المؤسسة واقتراح التوصيات و السياسات  -

لى إ ،ولهاير عناصر أص،من السيولة وطريقة تسيمن الميزانية بتعدد نشاط المؤسسةتتنوع النسب المستخرجة 

 نتطرق إلىسلفرع ،...الخ .وفي هذا ا المرد ودية ودرجة اعتمادها في التمويل على مواردها الذاتية واألجنبية

 المستخرجة من الميزانية والمتمثلة في :  النسب الماليةهم وأشهر أ

 ؛نسب السيولة -

 ؛نسب النشاط -

 ؛نسب المديونية -

 .نسب المردودية -

 هذه النسب على النحو التالي: إلىوسنتطرق 

 :ول: نسب السيولة و نسب النشاطالفرع األ

 نسب السيولة: أوال: 

استخدام قها بوهي النسب التي يقاس بها مدى قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها قصيرة األجل عند استحقا

 التالية: سيولةال . ويمكن أن نجد النسبالسائلة كاألصول المتداولة دون تحقيق خسائرأصولها السائلة والشبه 

دد المرات التي تستطيع فيها األصول وتعبر هذه النسبة عن ع نسبة التداول )نسبة السيولة العامة(: .1

مواجهة  علىالمتداولة تغطية الخصوم المتداولة، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على قدرة المؤسسة 

من األصول الثابتة إلى سيولة  خطر سداد االلتزامات المتداولة المفاجئ دون الحاجة إلى تحويل جزء

ت األصول المتداولة أقل بكثير من االلتزامات المتداولة إذا كانبالتالي )الحصول على قروض جديدة أو

كلما كانت هذه النسبة أكبر من واحد تواجه مشاكل في سداد التزاماتها.فإن هذا يبين أن هذه المؤسسة س

، وتحسب من خالل  1 ها(التزاماتلة لدى المؤسسة تمكنها من سداد دل ذلك على وجود أصول متداو

 العالقة التالية:

ولةالمتدا األصول 

الخصوم المتداولة
=  نسب التداول

طرح  ة بعدتمثل العالقة بين األصول المتداول (:نسبة السيولة السريعةنسبة السداد السريع ) .2

الل خالمخزونات، و الخصوم المتداولة المتمثلة في إجمالي الديون القصيرة المدى، وتحسب من 

 العالقة التالية:

المخزون − األصول المتداولة

الخصوم المتداولة
=  نسبة السداد السريع

 

                                         
 .200،ص 2008، مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر ،1طبق للمعايير المحاسبة الدولية ، ج المؤسسةشعيب شنوف:محاسبة  / 1



 ليةره في المراجعة الداخودو ةـات المحاسبيـام المعلومـنظ                            :الفصل الثاني

155 

 

 عنصر وتوضح هذه العالقة مدى إمكانية سداد االلتزامات القصيرة األجل خالل فترة قصيرة، ويتم حذف

صعوبة ذلك لالمخزون من إجمالي األصول المتداولة نظرا لكونه من أقل عناصر األصول المتداولة سيولة، وك

 سائر.تصريفه خالل وقت قصير دون تحقيق خ

انطالقا وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد االلتزامات قصيرة األجل، نسبة النقدية أو شبه النقدية: .3

نقدية أو شبه النقدية )هي كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خالل فترة وجيزة مثل األصول المعادلة لل من 

 1العالقة التالية: تحسب انطالقا من األوراق المالية القابلة للتداول في البورصة(.و

النقديات و ما يعادلها

الخصوم  المتداولة
=  نسبة النقدية أو شبه النقدية

 ثانيا نسب النشاط:

يقاس بها مدى كفاءة المؤسسة في استخدام  نسب قياس إدارة األصول، و تسمى بنسب قياس كفاءة النشاط أو

 2 مواردها المتاحة، ومن بين هذه النسب ما يلي:

مثلى من فادة العلى تحقيق االستوتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المؤسسة  األصول الثابتة:معدل دوران  .1

 في تحقيق أرباح للمؤسسة. وتحسب من العالقة التالية:ها الثابتة أصول

المبيعات

األصول الثابتة
=  معدل دوران األصول الثابتة

ب حسبية،ويل الدورة المحاسالمخزون خال هذا المؤشر عدد مرات دورانيبين معدل دوران المخزون:  .2

 من العالقة التالية:

تكلفة البضائع المباعة

متوسط المخزونات
=  معدل دوران المخزون

ك في ان ذلوكلما زادت هذه النسبة كلما ك ،وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى المؤسسة

 .صالح المؤسسة

ات من لمبيعاتوضح هذه العالقة مدى نشاط األصول وقدرتها على توليد  معدل دوران إجمالي األصول: .3

خالل استخدام إجمالي أصول المؤسسة، وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط إجمالي 

ه أن هذ ىكلما كان أفضل، ولكن يجب أن يراعكلما زادت هذه النسبة واألصول المتداولة والثابتة، 

رى طة أخالن بعض األنشطة تحتاج إلى أصول ثابتة كبيرة، بينما أنش ،رالنسبة تختلف من قطاع آلخ

 تحسب من العالقة التالية:وتحتاج أصول متداولة كبيرة، 

المبيعات

متوسط إجمالي األصول
=  معدل دوران إجمالي األصول

ي فعمالء وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون ال معدل دوران المدينين: .4

 الية:حسب بالعالقة التيوكان ذلك في صالح المؤسسة. كلما المؤسسة، و كلما زادت هذه النسبة 

أوراق القبض) + المبيعات اآلجلة(الزبائن

متوسط حسابات المدينين
=  معدل دوران المدينين

                                         
 .35،ص8200،)د.د.ن (، فلسطين، 1المالي، ط التحليلفهمي الشيخ:  / 1
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ين ألخذ بعامعدل دوران المدينين مع يكون هذا المعدل قريبا من  : ويجب أنمعدل دوران الدائنين .5

ن دورا الحسبان اختالف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون في صالح المؤسسة زيادة معدل

 حسب من العالقة التالية:يالدائنين. و معدل المدينين عن 

أوراق الدفع) + المشتريات اآلجلة(الموردين

متوسط حسابات المدينين
=  معدل دوران الدائنين

 :ةوالمر دودينسب المديونية  :الفرع الثاني

 نسب المديونية: وال:أ

ي الذات مقارنة مع التمويل مدى اعتماد المؤسسة على االقتراض في تمويل استماراتها، تقيس هذه النسب

وقت لفس ان،لكنه في ةدي إلى تحقيق أرباح للمؤسسؤن زيادة حجم األموال المقترضة يإ األموال الخاصة (.)

قروض الذي ستتعرض له المؤسسة في حالة عدم قدرتها على تسديد قيمة اليؤدي إلى زيادة درجة الخطر 

لية . خاطر المان الموفوائدها المستحقة،لهذا تعتبر هذه  النسب غاية في األهمية بالنسبة للمراجع الداخلي لتبيا

 عدة نسب منها: علىوتشمل هذه المجموعة 

في تمويل استمارات  نمدى مساهمة المقرضيتبين هذه النسبة  :الديون إلى إجمالي األصولنسبة  .1

سيادة المؤسسة  وكلما قلت هذه النسبة كلما زادت ،التمويل يالمؤسسة و المتم لها هو مساهمة المالكين ف

تراضية،كما االقسة ال تستعمل طاقتها المؤس نجد أن ،ومن جهة أخرىفي اتخاذه قرارات،هذا من جهة

تكاليف  أن إلىباإلضافة إلى خطر التمويلي، ةؤدي إلى تعرض المؤسسأن نسبة المديونية العالية،ت

 : 1التمويل من مصادر مختلفة سترتفع في المستقبل . وتحسب هذه النسبة بالعالقة التالية

إجمالي الديون

إجمالي األصول
=   نسبة الديون الى إجمالي األصول

ة عن مدى قدرة المؤسسة على سداد ديونها من خالل تصفية أصولها )في حال سبةالن ههذ تعبروكما 

 .0.5إلى  0.3ول لهذه النسبة من المقب ويتراوح المجال،تصفية(

ون دي ائدمواجهة فووتعطي هذه النسبة صورة سريعة عن مدى قدرة المؤسسة على  :نسبة تغطية الدين .2

مة لك بقسذويتم الديون،مرات تغطية األرباح لفوائد  عدة، بمعنى وذلك باستخدام أرباحها المستحقة،

ضل ان أفكاألرباح ما قبل الفوائد والضرائب على الفوائد الديون . وكلما زادت هذه النسبة كلما 

 التالية:للمؤسسة، وتحسب هذه النسبة بالعالقة 

األرباح قبل الفوائد و الضرائب

الفوائد المدفوعة
=  نسبة تغطية الدين

ي من إجمال طالقاوتوضح هذه النسبة مدى إمكانية تغطية إجمالي الديون ان :ستقاللية الماليةنسبة اال .3

اللية استق ،النتيجة (،أي تقيس مدىالمال ،احتياطات، عالوات ساألموال الخاصة والمتمثلة في  ) رأ

 المؤسسة عن دائنيها، وتعطى هذه النسبة بالعالقة التالية :

األموال الخاصة

اجمالي الديون
=  نسبة االستقاللية المالية

 . 2إلى  1والقيمة الوسطية لهذه النسبة بين 

                                         
 .52فهمي الشيخ ، مرجع سابق ، ص  / 1
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وتقيس هذه النسبة مدى مساهمة األموال :نسبة األموال الخاصة إلى األصول الثابتة ) غير جارية( .4

إلى النسبة منخفضة يجب على المؤسسة اللجوء هذه فإذا كانت الخاصة  في تمويل األصول غير جارية،

ارتفاع  علىمرتفعة فهذا يعتبر مؤشر أما اذا كانت  األموال الخاصة في تمويل أي أصول ثابتة،

االقتراض  لذلك يجب على المؤسسة التوجه إلىمساهمة األموال الخاصة في تمويل األصول الثابتة،

 وتحسب هذه النسبة بالعالقة التالية: .1ثابتة اضافية أصولأي  لتمويل

األموال الخاصة

األصول الثابتة(غير الجارية)
=  نسبة األموال الخاصة إلى األصول الثابتة(غير جارية)

 نسب المردودية)الربحية(:ثانيا: 

وكفاءة إدارة المؤسسة في استغالل الموارد استغالال عقالنيا  ةوديي النسب التي يقاس من خاللها مردوه 

 2لتحقيق األرباح. ومن بين هذه النسب ما يلي:

ه ادت هذزمثل نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات، بحيث كلما وت الربح اإلجمالي:نسبة هامش  .1

لى صافي عات إالنسبة مقارنة بالمنافسين، فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل ألن نسبة تكلفة المبي

 تحسب انطالقا من العالقة التالية: والمبيعات أقل من المنافسين،

النتيجة اإلجمالية

رقم األعمال الصافي
=  نسبة هامش الربح اإلجمالي

نسبة ذه الهوتوضح هذه النسبة العالقة بين صافي إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة، ويجب مقارنة 

لمواد لفة ابمتوسط النسب المحققة في القطاع، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه في تك

 اإلنتاج أو اليد العاملة المباشرة أو إلى غير ذلك. األولية واللوازم المستخدمة في

ق على تحقي مؤسسةهذه النسبة تمثل العائد على المبيعات، كما تبين قدرة ال نسبة هامش الربح الصافي: .2

ش صافي هامش الربح اإلجمالي قد يكون عاليا بينما هامأن يمكن مالحظة و ربح نتيجة للمبيعات، 

 داريةإة المبيعات ال تشمل التكاليف اإلضافية من تسويق ومصاريف الربح منخفضا وذلك ألن تكلف

سة في لمؤسبينما فشل ا ،وفوائد قروض، وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية األساسية

كلفة بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف المؤسسة ال عالقة لها بت ،النواحي األخرى

 وتحسب انطالقا من العالقة التالية:المنتجات األساسية، 

النتيجة الصافية

رقم األعمال الصافي
=  نسبة هامش الربح الصافي

ما خرى. وكليف األتشير هذه النسبة إلى ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصارو

 ارتفعت هذه النسبة كان ذلك مقبوال.

هذه النسبة مشابهة ووهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي األصول، : نسبة العائد على إجمالي األصول .3

د على االستثمار بصورة لمعدل العائد على األموال الدائمة، حيث أن كال منهما يقيس العائ

معدل العائد على األصول يقاس من خالله قدرة المؤسسة على استثمار األصول بأخرى،حيث أن أو

                                         
تكرير الملح لوطاية مركب دراسة حالة كردودي سهام: دور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات)  / 1

،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر، بسكرة (غير منشورة) أطروحة دكتورا ،بسكرة (
 .50، ص2015-2014 ،الجزائر،
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و أراضي ومخزونات، إلى غير ذلك من الموجودات، وربما يتبادر إلى التي تمتلكها من معدات ومباني 

مقارنة هذه النسبة بين مؤسستين  الذهن أن بعض األنشطة تحتاج أصوال أكبر من غيرها، ولذلك فإن

ن في مجالين مختلفين ال يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك، ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا تعمال

ة إلى أخرى، أو أن نقارنه بالمؤسسات المماثلة من حيث يالمؤسسة من دورة محاسبالمؤشر لنفس 

 من العالقة التالية: هذه النسبة طبيعة النشاط. وتحسب

النتيجة الصافية 

مجموع األصول
=  نسبة العائد على إجمالي األصول

كلما دل  لنسبةاارتفعت هذه  وتعبر هذه النسبة عن قدرة المؤسسة على استخدام أصولها في توليد الربح، وكلما

 ذلك على كفاءة المؤسسة في استغالل أصولها.

 :المردودية المالية .4

وهي من أهم نسب المردودية  ،استثمار أموالهم بالمؤسسة منهذه النسبة عن العائد الذي يحققه المالك  تعبر

إلى  أموالهمعلى هذه النسبة، قد يقرر المالك االستمرار في النشاط أو تحويل  بناءوالمستخدمة حيث أنه 

 ، وتحسب بالعالقة التالية:1استثمارات أخرى تحقق عائدا مناسبا

النتيجة الصافية

األموال الخاصة
=  المردودية المالية

 :النسب المستخرجة من حساب النتائج و جدول سيولة الخزينة :المطلب الرابع

ين لقائمتالنسب المستخرجة من الميزانية، هناك مجموعة أخرى من النسب يمكن استخراجها من ا إلى إضافة

 ، وهذا ما سنتعرض له من خالل ما يلي:جدول سيولة الخزينة حساب النتائج و والمتمثلتين في

 النسب المستخرجة من حساب النتائج: :األولالفرع 

عض بجع الداخلي من استخراج المرا ن، يمكالنتائجلحساب أعطى النظام المحاسبي المالي شكال جديد 

 لعمله ومن هذه النسب والمؤشرات ما يلي : أدائهفي  ه،تساعدالنسب

تقيس قدرة المؤسسة على إنشاء ثروات نسبة  التكامل، وهويسمى هذا المعدل بدرجة   اإلدماج:معدل  .1

 :2هذه النسبة بالعالقة التالية.تحسب عمال المحققاألانطالقا من نشاطها المتمثل في رقم 

القيمة المضافة

رقم األعمال خارج الرسم
=  معدل اإلدماج

ما في في المؤسسات الخدمية، بين 1تختلف هذه النسبة من مؤسسة إلى أخرى حسب نشاطها فهي تقترب من 

 . 0,5المؤسسات اإلنتاجية فتقترب من 

مودي عن ل العأن المؤسسة تعتمد استراتيجية التكام وكلما ارتفعت هذه النسبة و اقتربت من الواحد، دل على

بينما  ،ورة (ستهالكات الداطريق زيادة األنشطة التي تقوم بها بغرض تخفيض تكلفة االستهالكات الوسيطية )

 انخفاض هذه النسبة دليل على أن المؤسسة تعتمد على التركيب بشكل كبير.

                                         
 SARLالمحاسبي المالي على التحليل المالي )دراسة حالة مؤسسة تجديد وتركيب المعدات الكهربائيةفضيل لحسن: انعكاسات تطبيق النظام  / 1

(REMELEC ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم المالية ،)جامعة حسيبة بن ، مذكرة ماجستير) غير منشورة
 . 92ص ، 2011-2010،بوعلي،الشلف ،الجزائر

 .302، ص2012محمد كوشي: التسيير المحاسبي والمالي، دار المعاصرة الجديدة، المحمدية، الجزائر، / 2
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 لعناصراالقيمة المضافة بين مختلف  أو توزيعيتم قياس أو تجزئة نسب تجزئة القيمة المضافة: .2

 من ية كلوتتعلق تجزئة القيمة المضافة بقياس أهمالمستفيدة منها، وتحسب هذه العناصر بتكلفتها.

ه ب هذوتحس .في استعمال القيمة المضافة ،المستخدمين، الدولة، وإجمالي نشاط استغالل المؤسسة

 النسب كالتالي:

أعباء المستخدمين

القيمة المضافة
=  بالنسبة للمستخدمين

الضرائب و الرسوم و المدفوعات المتشابهة

القيمة المضافة
=  بالنسبة للدولة

 

إجمالي فائض اإلستغالل

القيمة المضافة
=  بالنسبة إلجمالي فائض اإلستغالل

ا عن كثر تعبيراأل ببالنسبة لهذه النسبة األخيرة فإنها تبين المردودية بالنسبة إلى نشاط المؤسسة وهي من النس

 المردودية اإلجمالية للمؤسسة.

 يث:تها حوالمؤسسة في حد ذا ،نالحظ أن القيمة المضافة توزع على عدة أطراف منها المستخدمين، الدولة

 المستخدمون يتحصلون على تكلفة العمل الذي يقومون به. -

 الدولة تحصل على الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة. -

 تحصل على صافي نتيجة السنة المالية.المؤسسة  -

بين عدة  إجمالي فائض اإلستغالليتم قياس أو توزيع نسب تجزئة إجمالي فائض اإلستغالل: .3

وتحسب هذه  .إجمالي فائض اإلستغاللبحيث تقدم هذه النسب أهمية كل عنصر في استعمال عناصر،

 :1النسب كالتالي

المخصصات لإلهتالكات و المؤونات و خسارة القيمة

 إجمالي فائض اإلستغالل
=  بالنسبة للتثبيتات

األعباء المالية

   إجمالي فائض اإلستغالل
=  بالنسبة للمقرضين

النتيجة العادية

 إجمالي فائض اإلستغالل
=  بالنسبة للنتيجة العادية

من  تطورالداخلي كذلك استخراج بعض مؤشرات اليمكن للمراجع  إليها،استخراج النسب المشار  إلى إضافة

هذه  ومن األخرى ربطها مع النسب المستخرجة من القوائم بغية ،ة من السنواتلحساب النتائج عبر سلس

 :المؤشرات

  ؛األعمالتطور رقم  -

 تطور االنتاج؛ -

 ؛تطور القيمة المضافة -

                                         
 .302محمد كوشي، مرجع سابق، ص/ 1
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 .تطور النتيجة الصافية -

 :سيولة الخزينة جدول النسب المستخرجة من :الفرع الثاني

في هذا عينة،و، توجه اهتمام وتركيز المراجع الداخلي إلى أمور مجدول سيولة الخزينةيمكن استخراج نسب من 

القوائم  رجة مناستخدام هذه النسب كان بطيئا مقارنة مع  باقي النسب التقليدية  المستخ أنالصدد نشير إلى 

خر في ذا التأ،قائمة أساسية،وبالفعل نلمس هجدول سيولة الخزينة التأخر في اعتبار  إلىاألخرى،ويعود ذلك 

تطبيق  زامية،فهاته القائمة ألزمها المشرع الجزائري فقط منذ الم  هذه النسب على المستوى الوطنياستخدا

مول بها في التي كان معو،على اعتبار أن باقي القوائم هي نفسها تقريبا 2007النظام المحاسبي المالي سنة

 خطط الوطني المحاسبي.الم

تي إلى نأسي نسب السيولة،ونسب الربحية والت اأما عن النسب المستخرجة من هذه القائمة فهي متعددة، ومنه

 شرحها على النحو التالي :

 :أوال : نسب السيولة 

المؤسسة   ، وترتبط قوة أو ضعف سيولةاتعبر السيولة عن مقدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها عند استحقاقه

من المفترض أن تكون المصدر  األخيرةهذه  أنذلك بمدى توفر صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية، 

دفق صافي التفي وفرة المباشرة ب المؤسسة قوة سيولة.وبالتالي ترتبط للتدفقات النقدية في المؤسسة ياألساس

إذا كان صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية موجبا  فهذا يعني أن  النقدي من األنشطة التشغيلية. وعليه

إما في توسيع األنشطة االستثمارية أو في تسديد الديون.  ،أن تستخدمه المؤسسةدارة إلهناك فائضا  نقديا  يمكن 

بيع جزء من وذلك إما ب ،عن مصادر لتمويل العجز البحث ذا كان سالبا  فهذا يعني أن على المؤسسةأما إ

 . 1الممتلك أو المقترضاستثماراتها أو بالتمويل 

 :ما يلي المؤسسةلتقييم سيولة  جدول سيولة الخزينة النسب التي يمكن اشتقاقها من بينومن 

 األنشطة من النقدي التدفق صافيوأهم ما تقدمه هذه النسبة مدى كفاية :النقدية تغطية نسبة .1

النقدية في المؤسسة، لمواجهه  تكون المصدر األساسي للتدفقات،والتي من المفترض أن التشغيلية

. وكلما ارتفعت هذه النسبة التمويلية و تغطية التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة باألنشطة االستثماريةأو

دل ذلك على كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للوفاء بهذه االحتياجات . وتحسب وفق 

 2لتالية:العالقة ا

صافي التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية

جملة التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة واالستثمارية التمويلية
=  نسبة تغطية النقدية

وتشير هذه النسبة إلى قدرة المؤسسة على تسديد فوائد نسبة المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون:  .2

سيء وينبئ بمشاكل قد تواجهها المؤسسة في مجال السيولة الديون، وانخفاض هذه النسبة مؤشر 

 . وتحسب وفق العالقة التالية: 3الالزمة لدفع الفوائد المستحقة للديون

صافي التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية

فوائد الديون
=  نسبة المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون

                                         
ة امعشذى جبر ،سارة عبد الحميد:تحليل سيولة المصارف باستخدام قائمة التدفقات النقدية، مجلة اإلدارة واالقتصاد،كلية اإلدارة واالقتصاد،ج / 1

 .136، ص  2017،  101، العدد 40المستنصرية،بغداد ،العراق، السنة  

، 2009، دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،2ط  للقوائم المالية)مدخل نظري و تطبيقي(، التحليل المالي  مؤيد راضي خنفر، غسان مطارنة: / 2
 .218ص

األهمية النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة وجودة األرباح وذلك من وجهة نظر  عبد الناصر شحدة السيد أحمد: / 3
 جامعة،العلوم اإلدارية والمالية ،كلية(غير منشورة) مذكرة ماجستير ،محللي االئتمان في البنوك التجارية األردنية ومحللي األوراق المالية في بورصة عمان

 .22،ص2008الشرق األوسط للدراسات العليا، 
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تقيس هذه النسبة مدى القدرة على تلبية االحتياجات النقدية ونسبة كفاية النقدية من األنشطة التشغيلية:  .3

 1األساسية وما توفره منها.حيث تحسب وفق العالقة التالية:

 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية

االحتياجات النقدية األساسية 
=  نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ما يلي: فيمثل االحتياجات النقدية األساسية توت

 التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة التشغيلية. -

 مدفوعات أعباء الديون المتمثلة في الفوائد واألقساط المستحقة خالل العام. -

لمؤسسة سدده اكافة ما ت ) والتي تتمثل فيالنفقات الرأسمالية الالزمة للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية -

 .أصول الثابتة الملموسة منها وغير الملموسة أو تحديثها( لشراء

 المدفوعات الالزمة لتسديد توزيعات األرباح النقدية على المساهمين. -

تقيس هذه النسبة قدرة المؤسسة على  ،نسبة تغطية صافي النقدي النشاط التشغيلي للديون المتداولة .4

هذه ارتفعت وكلما   ،لنقدية من األنشطة التشغيليةمواجهة ديونها المتداولة من خالل صافي تدفقاتها ا

النسبة كلما انخفض مستوى  المخاطر  المتعلقة بالسيولة، مما يعني أن المؤسسة قادرة على تسديد 

 3. وتحسب وفق العالقة التالية:2ديونها المتداولة  دون اللجوء إلى االقتراض أو بيع أصولها الثابتة

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

الديون المتداولة
=  نسبة تغطية صافي التدفق  التشغيلي للديون المتداولة

وتبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على نسبة صافي النقدي النشاط التشغيلي إلى النفقات الرأسمالية : .5

تتمثل النفقات الرأسمالية توليد تدفقات نقدية من أنشطتها التشغيلية لتمويل النفقات الرأسمالية الالزمة ) و

في كافة ما تسدده المؤسسة لشراء أصول الثابتة الملموسة منها وغير الملموسة أو تحديثها(. وإذا كانت 

النقدية من أنشطتها التشغيلية في فهذا يعني أن المؤسسة يمكن أن تستخدم الزيادة  1هذه النسبة أكبر من 

 5.وتحدد بالعالقة التالية :4لف التزاماتهافي تسديد الديون المستحقة عليها وكذا مخت

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الخارجة للنفقات االستثمارية
=  نسبة صافي النقدي النشاط التشغيلي إلى النفقات الرأسمالية

 نسب تقييم الربحية :ثانيا: 

صافي الدخل على أساس االستحقاق  يعد األولىففي  ،جدول سيولة الخزينة بين حساب النتائج و فرق هناك

رقم صافي النتيجة لصافي الدخل على األساس النقدي.وعلى هذا األساس فان تحقيق المؤسسة  يعدفي الثانية و

ارتفع صافي التدفق النقدي  .في حين كلماال يعني بالضرورة أنها حققت تدفقا نقديا مرتفعا والعكس بالعكس

 .6التشغيلي الموجب الذي حققته  خالل العام كلما ارتفعت أرباح المؤسسة والعكس بالعكس

                                         
العمومية للكهرباء   دراسة حالة شركة)مؤسسة اقتصاديةفي ال  تفعيل اإلفصاح المحاسبي تحسين فعالية في  دور قائمة تدفقات الخزينة فيهارون عزوي:  / 1

والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير ، جامعة محمد  ،كلية العلوم االقتصادية(غير منشورة) مذكرة ماجستير باتنة( ،–الريفية الحضرية 
 .89ص ،2011-2010خيضر، بسكرة ،الجزائر،

 .90سابق،ص المرجع ال / 2
 .90سابق ،ص المرجع ال / 3
 .216،مرجع سابق،صمؤيد راضي خنفر، غسان مطارنة / 4
 .136، مرجع سابق،ص شذى جبر ،سارة عبد الحميد / 5
مذكرة ، ( الوادي-مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي دراسة حالة  )حمزة، دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسة بن خليفة / 6

-2012،جامعة محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير ، (غير منشورة) ماجستير
 .73-72ص  ص ،2013
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 ومن أهم النسب التي يمكن استخالصها من جدول سيولة الخزينة لتقييم الربحية نجد:

دفق نقدي تشغيلي. توضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح المؤسسة على توليد تمؤشر النقدية التشغيلية: .1

 1العالقة التالية:بويحسب 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

صافي الدخل(النتيجة الصافية)
=  مؤشر النقدية التشغيلية

تعتبر المبيعات المصدر الرئيسي للتدفقات النقدية نسبة التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات : .2

مؤشر عال لهذه النسبة  يبين كفاءة سياسة االئتمان المتبعة من  الواردة للمؤسسة، والحصول على

 3.وتحسب وفق العالقة اآلتية: 2طرف المؤسسة في تحصيل النقدية من زبائنها

التدفقات النقدية من المبيعات

المبيعات
=  نسبة التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات

 

 ةوتوضح هذه النسبة مدى قدرة أصول المؤسستشغيلي:نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي ال .3

على توليد تدفقات نقدية تشغيلية ، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة المؤسسة في استخدام 

 . وتحدد بالعالقة التالية : 4موجداتها

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

إجمالي األصول
= نم التدفق النقدي التشغيلي  نسبة العائد على األصول 

 : دور نظام المعلومات المحاسبية في مراحل المراجعة الداخلية:الخامسالمطلب 

 الية:من خالل الفروع الت مراجعة الداخليةات المحاسبية في مراحل الدور نظام المعلومن ييمكن تبي

 :الداخليةالفرع األول: دور نظام المعلومات المحاسبية في مرحلة التخطيط للمراجعة 

 ى حسابإضافة إل و )معالجة مخرجات المحاسبة المالية )الشق المحاسبي (( بعد استخراج النسب السابقة

 ارية )الشقاإلدالمحاسبة مخرجات جزء من معالجة ) والفعلية الميزانيات التقديرية بينمختلف االنحرافات 

دية،حيث ة تمهيعملية المعالجة ليست هدفا في حد ذاتها بل هي مرحل ذلك أنتأتي العملية األصعب، ،((االداري

موعة من يستنتج مج يخرج أولالمعالجة مع بعضها البعض ،  هذه ربط نتائجبعملية  المراجع الداخلي يقوم

 ىإلتحتاج  مناطق معينة إلىوجه تركيزه سي هاته األخيرة،تحليل  أوقراءة  أساس،وعلى و دالالتالمؤشرات أ

 هاته إلى كبيرة من الموارد المتاحةالنسبة ال ،وبناء على هذا، سيوجه) مناطق الخطر(زائد الهتمام اال

 النصيب عرضة لخطر الجهات )الدوائر( األكثرستأخذ لك األساس،وبالتالي ذ،ويقوم بالتخطيط على المناطق

لتي ا ؤشراتهذه الممثلة األ. ومن تخطيط فعال إلىدي به ؤا ما يذ، وهكبر من االهتمام في مخططه الكلياأل

 ما يلي: ستساعد في هذا

 

                                         
 .217،مرجع سابق،صمؤيد راضي خنفر، غسان مطارنة / 1
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 .86، مرجع سابق،صهارون عزوي / 3
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 بين الميزانيات التقديرية والفعلية: النحرافاتمؤشرات من حساب ا .1

د كن أن يجلفعلية يمبين الميزانيات التقديرية والميزانيات ا  النحرافاتا يقوم المراجع الداخلي بحساب أنبعد 

 منها : األموربعض 

تائج ن افيه معينة كانت المؤسسة في الماضي تحقق أشهرفات سلبية كبيرة في المبيعات في اهناك انحر -

 .جيدة

 زيادة في اإلنتاج. تقلبهاهناك انحرافات سلبية كبيرة في ميزانية التموينات ال  -

 مؤشرات من نسب الميزانية : .2

رف لمعتمدة من طالتحصيل ازيادة فترة التحصيل المحسوبة من طرف المراجع الداخلي عن فترة  -

 يعني عدم االلتزام بإجراءات الرقابة المتعلقة بالمبيعات؛قد  ،مماالمؤسسة

 ة الدفع المعتمدة من طرفزيادة فترة الدفع  المحسوبة من طرف المراجع الداخلي عن فتر -

تفادة لى عدم اسإيؤدي ،مما ءات الرقابة المتعلقة بالمشترياتيعني عدم االلتزام بإجراقد ،مما المؤسسة

 تخفيضات أو الخصومات الممنوحة لها من طرف الموردين ؛الالمؤسسة من 

اب فترة و اقترتزام بإجراءات الرقابة المتعلقة بالمشتريات والمبيعات قد يؤدي إلى زيادة ألعدم اال -

 تسديد ديونها؛بالتحصيل من فترة الدفع ، مما قد يوقع المؤسسة في مشاكل متعلقة 

 يرجع إلى سوء تسيير المخزونات. عدل دوران المخزون والذي قدانخفاض م -

 حساب النتائج: مؤشرات من نسب .3

 عباءألا ملخص عن قدمهذه القائمة تمن تقديم عدة مؤشرات تجلب التساؤل خاصة وان  حساب النتائجمكن ي

 مصاريف،ومن هذه المؤشرات:الو

 رقم األعمال االجمالي.انخفاض نسبة مساهمة أهم منتوج بالنسبة للمؤسسة في  -

ل به ذي تعمابتعاد معدل االدماج المحسوب من قبل المراجع الداخلي عن معدل االدماج في القطاع ال -

 ؛المؤسسة

 دة كبيرةقت زيازيادة في مصاريف المشتريات المستهلكة ال تقابلها الزيادة في المبيعات، وفي نفس الو -

 ؛في حسابات الزبائن

 ؛ير متوافقة مع الزيادة في عدد العاملينغزيادة نسب مصاريف المستخدمين وهذه الزيادة  -

 قروض؛هناك مصارف مالية متعلقة بمصاريف فوائد القروض بنسبة كبيرة غير متوافقة مع قيمة ال -

 ة زمنية معينة؛لانخفاض في المبيعات خالل سلس -

ديرية زانية التقالمي بين مقارنةالالنتائج في  حساباستعمال  يمكن للمراجع الداخليما سبق  إلى وإضافة -

  الفعلية. و

 مراجعة الداخلية في الشكل التالي:ويمكن تلخيص دور نظام المعلومات المحاسبية في مرحلة التخطيط لل
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 يةنظام المعلومات المحاسبية في مرحلة التخطيط للمراجعة الداخل دور (2-11)الشكل رقم

 
 .من اعداد الطالبةالمصدر :

 :المراجعة الداخلية تنفيذة في مرحلة يالمحاسب دور نظام المعلوماتالثاني: الفرع

 من نتهمك المعالجة التي تلك،المراجع الداخلي نظام المعلومات المحاسبية من طرف معالجة مخرجات بعد

وذلك اني الميد مللة العفي مرح هذا النظام  تي اآلن دورأي إلى التركيز.أمور معينة تحتاج  إلى هتوجيه اهتمام

قومات ورة متكون في ص دلةاألهاته  )جمع أدلة المراجعة(، مجموعة من االختباراتبقيام المراجع الداخلي ب

ث تتنوع دلته،حيألجمع النظام ا نظام المعلومات المحاسبية. وبالتالي يستند المراجع الداخلي على هذمخرجات أو

 :إلىاألدلة التي يحصل عليها المراجع 

يا واء داخلسالمؤسسة بها تقوم بها  يعمليات التال: تنشأ عدة مستندات نتيجة المراجعة المستندية .1

دل على انات،يالمستندات أساس التسجيل المحاسبي، والمستند بما يحتويه من بي ذهه ،إذ تعتبرأوخارجيا

لمراجعة لوب اطبيعة العملية التي تمت فعال. بالتالي للتحقق من حدوث العمليات يلجأ المراجع إلى أس

 :ق منالتحقهو  االمستندية،هذه األخيرة  ال تتضمن مجرد االطالع على المستندات،بل الهدف منه

 واريخ ومبالغ المستندات تتطابق مع التواريخ والمبالغ المقيدة في الدفاتر؛أن ت -

 أن المستندات مستوفية لجميع التوقيعات؛ -

طاق نالمستندات تخصها وفي  أن المؤسسة محل المراجعة أحد طرفي المستندات على األقل وأن -

 ونشاطها؛ عملها

 الدفاتر لهذه المستندات؛التأكد من صحة وسالمة التوجيه المحاسبي المقيد في  -

 ال تخص فترة سابقة؛ افترة محل الفحص وانهأن المستندات تخص  -

 التأكد من تواجد جميع المستندات وتسلسلها. -

صول على ي الح:ويعد أسلوب المراجعة الحسابية من أهم أساليب المراجعة المهمة فالمراجعة الحسابية .2

من  بالتأكد لمراجعالمسجلة في الدفاتر والسجالت، لذلك يقوم ادليل إثبات يؤيد الدقة الحسابية للعمليات 

كشوف ذ،ألستااالقوائم المالية، دفاتر  الخ( فيهذه الدقة من ناحية ) الضرب ،الجمع،الطرح،الخصوم...

 الجرد، وغيرها. 

 المعلومات المحاسبيةنظام مخرجات 

 ) الشق المالي واالداري(

 

 نظام المعلومات المحاسبية معالجة مخرجات

 ) معالجة مخرجات نظام  المحاسبة المالية بالتحليل المالي(

 ((ريةيالميزانيات التقد) المحاسبة االدارية: ) معالجة مخرجات نظام

 

 التخطيط بناء على ما سبق

لمعرفة مخطط السنوي للمراجع الداخلي يبين التركيز على بعض المناطق)مناطق الخطر( المهمة )

 اب مشكلة معينةأسب
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ة مالحظثال ،:تتضمن المالحظة النظر إلى معالجة أو إجراء الذي يقوم به موظفو المؤسسة، مالمالحظة .3

التي ة داخليظة بعض إجراءات الرقابة الالمراجع عمليات الجرد الذي يقوم به موظفو المؤسسة،أو مالح

سلوب ا األيل مستندي. ويتطلب هذها ال يترك دلا عن طريق المالحظة فقط، الن أداءيمكن التحقق منه

يضاح إلاج إلى رة وعناية من طرف المراجع، حتى يتمكن من اكتشاف أي تجاوزات أو جوانب تحتاخب

 تفسير.الأو 

المؤسسة أو مسؤوليها،ويتم ذلك  :ويتضمن االستفسار الحصول على معلومات من موظفيراالستفسا .4

تأكيد و تعزيز أو تكن في حوزة المراجع بشكل شفوي أو كتابي، ويوفر االستفسار معلومات لم 

: إقناعا له، وذلك لعدة أسباب منهااقل .ورغم توافر هذه األدلة بكثرة لدى المراجع إال أنها معلومات لديه

 .1عدم استقاللية المصدر، احتمال عدم الكفاءة الفنية للمصدر، احتمال عدم أمانة المصدر 

حسابات لسريع للحقق االفحص والت ة: وتشمل المراجعة التحليلية االنتقاديةالمراجعة التحليلية االنتقادي .5

إجراء لمالية ومات امعلواللها، من خالل تحليل العالقات القائمة بين  ةوالقوائم المالية والنظرة التحليلي

علومات غير عادية أو عالقات غير عادية بين م بهدف اكتشاف النواحي الشاذة أو ،مقارنات بينها

ن هذا لك فاذالمؤسسة،و التي لم يتمكن المراجع من اكتشافها أثناء قيامه بالمراجعة العادية، وعلى 

جراء ه نظر واهتمام المراجع  نحو أمور غير عادية،والتي تحتاج إلى المزيد من إاألسلوب يوج

ع لمراجستفسار و المراجعة المستندية. وكما يحتاج هذا األسلوب من األمراجعة تفصيلية أخرى كا

 مهارة فنية فائقة. خبرة و

 سة يستلمهوهي عبارة عن رد أو بيان أو إخطار من طرف ثالث مستقل عن المؤس المصادقات: .6

ثم وال،أمؤسسة يطلبها المراجع من الالمراجع للتحقق من دقة معلومات معينة. على أن هذا الطلب بالرد 

 ن أهممتطلب هاته األخيرة من الطرف الثالث أن  يرد مباشرة إلى المراجع . وتعتبر المصادقات 

 المؤسسة، وتنقسمإجراءات الحصول على األدلة اإلثبات، ألنها تأتي من مصادر مستقلة عن 

 المصادقات إلى األنواع التالية:

كان  ل سواءالمصادقات الموجبة: وفيها يُطلب من الطرف الجاري معه المصادقة أن يرد في كل األحوا -أ

 و غير موافق.أومات التي تضمنها المصادقة لموافق على المع

انت كرد فقط في حالة المصادقات السالبة: وفيها يُطلب من الطرف الجاري معه المصادقة أن ي -ب

 المعلومات الموضحة في المصادقة خاطئة.

مر ول األحالمصادقات العمياء: وفيها يُطلب الرد من الطرف الجاري معه المصادقة تعبئة معلومات  -ج

 المراد التحقق منه.

ض مستندات ودفاتر وسجالت المؤسسة، قد تصادفه بععندما يقوم المراجع بفحص  اإلقرارات: .7

 :  تكون المعالجات التي تتطلب تفسيرا مكتوبا في صورة شهادة أو إقرار.وهذه اإلقرارات يمكن أن

قة لت طريُمعدة من طرف المؤسسة: ومن األمثلة على هذه القرارات، تقرير يشهد أن اإلدارة استعم -أ

 لسلع المستهلكة وفي تقييم مخزون آخرة المدة.م ايالتكلفة الوسطية المرجحة في تقي

ف اأطر ُمعدة من طرف خارجي : باعتبار أن معظم العمليات المالية تربط بين المؤسسة و -ب

مباشرة، والحصول على أدلة إثبات والمتمثلة في  إقرارات مباشرة  فيمكن للمراجع مراسلتهاخارجية،

عملية المالية، وغالبا ما يحصل المراجع على الوجهة نظرها في  علىإلقرارات امنها،حيث تشتمل هذه 

 .2ن، وكالء المخزون يمثل هذه اإلقرارات من ، العمالء، الموردين،البنوك، المحام

                                         
 .158د الوهاب نصر علي، مرجع سابق،ص عب / 1
 .340-339، ص ص مرجع سابق ،النظرية والتطبيقبين المراجعة  ،أمين السيد أحمد لطفي / 2
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وظفو ها فعال مأدا ت التيويقصد بإعادة األداء، أن يعيد المراجع بنفسه أداء بعض العمليا إعادة األداء: .8

أداء  يعيد العمليات الحسابية أو عمليات ترحيل أو تسويات حسابية، ثم ،كأن يختار عينة منالمؤسسة

 ه العمليات بنفسه.ذه

خالل نظام المعلومات  ها: ويتضمن هذا األسلوب،تتبع المستندات من نشأتها وتدفقإجراءات التتبع .9

اتجاه  أسلوب   المحاسبية. بالتالي فان  رالمحاسبية إلى غاية التسجيل النهائي لها في السجالت والدفات

 .1التتبع يسير عكس أسلوب المراجعة المستندية

 :تنفيذ المراجعة الداخليةم المعلومات المحاسبة في مرحلة والشكل التالي يبين دور نظا

 يةالمراجعة الداخلتنفيذ ة في مرحلة يم المعلومات المحاسب: دور نظا(2-12)الشكل رقم 

 
 .من اعداد الطالبةالمصدر :

 :ة في مرحلة متابعة تنفيذ التوصياتيالفرع الثالث: دور نظام المعلومات المحاسب

ع تقديم م ،يمهالتدع القوةبكتابة تقرير متضمن نقاط يقوم المراجع الداخلي  ،الميداني مرحلة العمل أداءبعد 
قومات في م (تعديلال)تغييرالبأخرى من خالل  أوذ بطريقة هذه التوصيات التي ستنف.توصياته لسد نقاط الضعف

ند ،سيستتوصياتلاهذه لتنفيذ والمراجع الداخلي وفي إطار متابعته ، مخرجاته وأالمحاسبية م المعلومات النظا
 خرىأمرحلة  أداءفي  لمساعدة المراجع الداخليأخرى ة مرة أخرى على ذلك النظام، فإذن عاد هذا األخير، مر

 والشكل التالي يبين ذلك: .التوصيات تنفيذمتابعة في من مراحل عمله والمتمثلة 

 التوصيات تنفيذ ة في مرحلة متابعةيدور نظام المعلومات المحاسب :(2-13)الشكل رقم

 
 .من اعداد الطالبةالمصدر :

                                         
 .335مرجع سابق، ص  ،والتطبيق النظريةبين المراجعة  ،أمين السيد أحمد لطفي / 1

التغيير في مقومات أو مخرجات نظام 

 محاسبيةالمعلومات ال

 

توصيات المراجع الداخلي عن تنفيذ 

 طريق

التأكد من تنفيذ التوصيات عن طريق الرجوع 

 إلى نظام المعلومات المحاسبية

 

المراجع في الحصول على أدلة  عليهايستند 

 المراجعة ) اختبارات(
 مقومات ومخرجات نظام المعلومات المحاسبية

 

 األدلة جوهر عملية المراجعة
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 خالصة الفصل

 

له استقبابت، المعلوما المسؤول عن إنتاج الجهازتعرفنا من خالل هذا الفصل أن نظام المعلومات هو 

 مهيأ  نتج نهائيمتصبح لالطرق والتقاطه لمادته األولية والمتمثلة في البيانات الخامة،من ثم يقوم بمعالجتها بكافة 

علومات( المنظام الجهاز)هذا و في الوقت الحالي، أصبح . األغراضفي كافة  همن طرف مستخدميالستعماله 

 نظاميصنف لها في كافة النواحي. و ةالالزممعلومات لل لتوفيره ا، نظرللمؤسسةبالنسبة  ةأهمية بالغ ذا

 همأأحد ضمن هذا التصنيف  نجدو،المؤسسة أساس وظائف، ومن بينها التصنيف على أسسبعدة  المعلومات

طار من اإل المحاسبة بإخراجالذي يقوم  ،نظام المعلومات المحاسبيةنظم المعلومات بالمؤسسة والمتمثل في 

يم تقد م،ومن ثبها المؤسسةالنظري إلى الواقع التطبيقي، عن طريق معالجة بيانات العمليات التي تقوم 

 ظائفو ثالث، ويتم ذلك من خالل المؤسسة أو خارجها داخل سواء المعلومات المخرجة إلى مختلف األطراف

لمعلومات نظام اتتم على مستوى النظامان الفرعيان لهاته الوظائف  .المعالجة واإلخراجاإلدخال،أساسية،

م )النظاريةمحاسبة اإلداالو نظام  (اإلجباري)النظام  محاسبة الماليةالنظام المتمثالن في  و المحاسبية

 .االختياري(

صائص عدة مستخدمين، وجب توفر خ تاحتياجا أو يلبييخدم  المعلومات المحاسبية ولما كان نظام

ابلية ة: القفي أربعة أقسام رئيسي هاحصر موالمسماة بالخصائص النوعية،هاته األخيرة ت معينة في مخرجاته

 لى مقوماتومات عكيف تؤثر تكنولوجيا المعل أيضا، كما وضحنا .قابلية للمقارنة وثوقية،للفهم، المالئمة، الم

طبيعة ال نمن طبيعة مقوماته، فم تكنولوجيا غيرت تلك إذ،ام بصفتها أحد أهم متغيرات العصرهذا النظ

 التكنولوجيتلك الونلمس التأثير الواضح دون المساس من أهمية وجودها. نالملموسة إلى الطبيعة االلكترونية،لك

ئلة على دقة، سرعة، قدرة ها ،في عملهأكثر فعالية وكفاءة  هتحيث جعل،المعلومات المحاسبية نظام على

 ...الخ،نوعية في المخرجاتالخصائص ال ق، تحقيتخفيض في الوقت والجهد والتكلفة ،التخزين واالسترجاع

ة مجموع كناه، مزاياالتلك  لكن رغم .(، اإلخراجة، المعالجاإلدخال) وظائفهلعدة خطوات في  اوذلك بتلخيصه

يد جود دليل وج م، عدقرصنةال، ت، الفيروساوالبياناتاحتمال فقدان المعلومات  ،انجرت عن استخدامها مخاطر

نظام  مواجهتها بوضع إجراءات رقابة فعالة على مستوى استدعت ضرورةالمخاطر  تلك...الخ، .للمراجعة

 .المعلومات المحاسبية

اجعة المر بية في مراحلن الدور الذي يلعبه نظام المعلومات المحاسيوفي األخير ختمنا الفصل بتبي

ة ساعدم من خاللويتضح ذلك الدور  ور هذا النظام في مرحلة التخطيط،، من خالل التطرق إلى دالداخلية

 لمراجعذلك اام وذلك عند قي طق الخطر(،ا) من أكبر هتماماالمناطق التي تحتاج  إلىوتوجيه المراجع الداخلي 

ت مدخال بمعالجة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية ككل سواء الجانب اإلداري أو المحاسبي،باعتبارها

لمراجع ا د إليهامن خالل مقوماته ومخرجاته التي يستن ،في مرحلة التنفيذالنظام  كذل دور وكما رأينالمهمته.

لتوصيات ا ذنفيت أن،ذلك دوره في مرحلة متابعة التوصيات اأدلة المراجعة(، وأخير) هداء اختباراتأل الداخلي

 خرىأمرة ع لمراجاوبالتالي يعود تغيير في مقومات أو مخرجات نظام المعلومات المحاسبية، تكون بتعديل أو

 عملية المتابعة.بقيامه  عند ذلك النظام  إلى

راحل م اخلي فيالمراجع الد في يدبمثابة أداة بية نظام المعلومات المحاس ن، كاإذنوبالتالي وكخالصة  

 سواء في التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة. لمراجعة الداخليةل أدائه



 

 

 

 الثالث الفصل

استخدام نظام المعلومات 

ة في المراجعة المحاسبي

 الزيبان مطاحنالداخلية ب

 -بسكرة -القنطرة-
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 اةه م

كماال لما و است  الجانب النظري و نظام المعلومات المحاسبية من  المراجعة الداخليةمن بعد دراسة كل 

رنا مطاحن ، وقد اخت يالجانب التطبيقتم عرضه في  فهذا الجانب،سنقوم  بعملية إسقاط  الناحية النظرية على 

ات نظام المعلومالذي يلعبه  دور على التعرفبهدف  بسكرة  كمؤسسة لدراسة حالة. -القنطرة -الزيبان 

 .الداخلية المراجعةفي  المحاسبية

 :اآلتي النحو على دراسته تم فقد الفصل هذا إليه يهدف ما ولتحقيق

 -بسكرة  -القنطرة-التعريف بمطاحن الزيبان  الة  ا األ ث 

 بسكرة -القنطرة -مطاحن الزيبان  -:واقع المراجعة الداخلية بالمركب الصناعي التجاري  الة  ا الاسب 

 ةبسكر -نطرةالق -مطاحن الزيبان -تجاريالصناعي  الالمركب واقع نظام المعلومات المحاسبية ب:الة  ا الاسلا

صناعي  لاالمركب ب نظام المعلومات المحاسبية في مرحلة التخطيط للمراجعة الداخلية: دور الة  ا ال ا ع

 بسكرة -القنطرة -مطاحن الزيبان  -تجاري ال

اعي  صنالالمركب ب المحاسبية في مرحلة تنفيذ المراجعة الداخلية ت:دور نظام المعلوماالة  ا اللسةس

 بسكرة -القنطرة -مطاحن الزيبان  -تجاري ال
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   مك ة  -القبط ة-ةطس ن الز  سن  ا   ف الالة  ا األ ث  

 من خالل هذا المبحث يتم التعرف وإعطاء نظرة شاملة على مؤسسة محل الدراسة والمتمثلة في  مطاحن

مؤسسات واإلنتاجي،باعتبارها أحد ال ،التنظيمي،ل  التطرق إلى جانبها القانونيمن خال ،الزيبان القنطرة

الناشطة في قطاع الطحن على مستوى والية بسكرة،وكل هذا سنتعرض له في هذا المبحث،وذلك من خالل 

 المطالب التالية : 

   مك ة - القبط ة -ن ةطس ن الز  سل الةط ب األ ث  الا   ف  سل سبب القسب ب 

 مرحلتين: إلى الزيبان القنطرةمطاحن لويمكن تقسيم الجانب القانوني 

   2016ق ث مب  ال سبب القسب ب  األ لىالة      .1

ا سنة حيث بدأت أشغال إنجازه إحدى الملحقات التابعة لمجمع الرياض سطيف، الزيبان القنطرةمطاحن كانت 

من  1983مارس 23، وبدأت اإلنتاج األول في OCRIMإسبانية بعتاد إيطالي وهي  شركةمن طرف  1978

تم لي ،(لسميد ونفسه من الفرينة )الدقيققنطار في اليوم من ا 1000إنتاجية قدرها  بطاقة الشركة طرف نفس

التي تعد الطاقة )و قنطار في اليوم من السميد بعد  إنشاء مطحنة جديدة لإلنتاج 4400زيادة الطاقة اإلنتاجية إلى 

تاجية الحالية(. الطاقة اإلن األخرىتعتبر هي  قنطار في اليوم من الفرينة )والتي 3000اإلنتاجية الحالية( وإلى 

م من المنتج قنطار في اليو 39000قنطار في اليوم من القمح و  125000أما الطاقة التخزينية للشركة فتقدر بـ 

 النهائي.

 ها الشركة والتي مست رأسمالها:أهم المحطات التي مرت بو

و الممسوك بالكامل من طرف المؤسسة  1997مليون دج عام  50تأسيس الشركة برأس مال قدره  -

 الرياض سطيف )المؤسسة األم(. االقتصاديةالعمومية 

حداث بإ 2008والمرة الثانية كانت عام  1998مليون دج عام  235مرة إلى تم زيادة رأس مال مرتين، -

 ألف دج بعد إعادة تقييم عقارات الشركة. 260مليون و 896دة إلى مبلغ أسهم جدي

 2016  م مب  ال سبب القسب ب الة     الاسب     .2

عدة مجمعات، من بين هذه المجمعات  هيكلة مجمع رياض سطيف و نتج عنه  إعادةتمت  2016ماي  26في 

(، حيث يتواجد مقر هذا Groupe Agro-Industries-AGRODIV) مجمع الصناعات الغذائية أقروديف

 ة)المديريةبسكر -األخير بالجزائر العاصمة و الذي يضم من بين فروعه الشركة التابعة حبوب الزيبان القنطرة 

لوطني خمسة مركبات صناعية تجارية على المستوى ا  األخرى التي تضمالعامة في القنطرة والية بسكرة( و 

 المتمثلة في:

 ؛بسكرة – تجاري: مطاحن الزيبان القنطرةالمركب الصناعي ال -أ

 ؛باتنة –المركب الصناعي التجاري: مطاحن األوراس  -ب

 ؛أم البواقي  -المركب الصناعي التجاري: مطاحن سيدي عيسى -ج

 ؛تبسة -المركب الصناعي التجاري: مطاحن الكبرى لعوينات -د

 ورقلة. -تقرت الواحاتالمركب الصناعي التجاري: مطاحن  -ه

ن الزيبان القنطرة إحدى المركبات الصناعية والتجارية للشركة التابعة حبوب الزيبان أصبحت مطاح إذن

على شكل شركة ،والقبط ة" -ةطس ن الز  سن -الة كب الصبسع  الا س ي هي " ، وتحت تسمية جديدةالقنطرة

االقتصادية الوحيدة الناشطة في قطاع  ةالعموميوتعتبر هي المؤسسة  .كمادج896.260.000مال  برأسأسهم 

 .الطحن على مستوى الوالية
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 .القنطرة-مطاحن الزيبان -التجاري الصناعي والشكل التالي يبين المجمع الذي ينظم إليه المركب 

 س  الف ع   الةك ب  ل ة ةع الصبسعس  الغذائ   أق  م ف  الش ك (3-1) الشكث  قا

((Groupe Agro-Industries-AGRODIV 

 

 
 -بسكرة  -المصدر :اعداد طالبة بناء على معلومات المقدمة من الشركة التابعة حبوب الزيبان القنطرة 

 ، نضيف المعلومات التالية:القنطرة -مطاحن الزيبان-المركب الصناعي التجاري بتكملة التعريف لو

  :ن الرابط بي 03في الجنوب الشرقي لمدينة القنطرة على الطريق الوطني رقم المركب قعيالموقع

 كلم.55بعد عن الوالية بـ ي والقنطرة ووالية بسكرة وه

 :مغطاة 2م 45000منها  2م 69000ربع المركب على مساحة يتالمساحة. 

 :مقسمة على نوعين وهي كاالتي: وتجارية إنتاجية المركب أنشطة النشاط 

  لدقيق(.ا ،السميد)األنشطة الرئيسية: تحويل الحبوب وإنتاج وتسويق المنتجات التي تم الحصول عليها 

 :( وبيعها )النخالةمخلفات الطحن  تتمثل في انتاج وتسويق المنتجات الثانوية والتي األنشطة الثانوية

 .وكذا بيع بعض البقول والمعجنات كأغذية للمواشي

    مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن -الة كب الصبسع  الا س ي  أهمافأهة   الةط ب الاسب    

ه جذب لمية وحتى األجنبية وحتى يتسنى أمام منافسة قوية من المنتجات الوطنية الخاصة والعمو المركبإن 
 تتمثل فيما يلي: داف التي يحاول تحقيقهامجموعة من األهالمستهلك لطلب منتجاته سطر 

 ؛الوصول إلى أكبر جمهور من المتعاملين االقتصاديين  .1

لمؤداة تغطية رغبات المستهلكين واألسر الصغيرة والمجموعات المحلية عموما وتثمين مفهوم الخدمة ا .2

 ة اإلصغاء إلى الزبون بكم ومعكم"؛ترقية ثقافي "إلى الزبون وذلك تحت شعار

لسياسة هما عامالن مشجعان على انتعاش ا للمركب، إن القدرات اإلنتاجية والوضعية المالية المربحة .3

 دخر أي جهد في ترجمة هذه السياسة باألفعال لـ:يالتجارية ولن 

مجمع الصناعات الغذائيةأقروديف

Groupe Agro-Industries-AGRODIV

الشركة التابعة حبوب 
رةالزيبان القنطرة بسك

مطاحن الزيبان القنطرة بسكرة

مطاحن األوراس باتنة

مطاحن سيدي عيسى أم البواقي

مطاحن الكبرى لعوينات تبسة

مطاحن الواحات تقرت ورقلة

شركة فرعية 

االغواط

شركة فرعية سيدي 
بلعباس

شركة فرعية 
العاصمة

شركة فرعية 
قسنطينة

Haut plateau setif
Dicopa( للتوزيع

(والتعليب
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 يط...(التوضيح في الشفافية للممارسات والخدمات التجارية مع الشركاء )الزبائن، المساهمين والمح -
 التأكد بإلحاح على مواصفات الجودة والنوعية. -

 المبادئ التالية: تحقيق علىيعمل  ويق الناجحضوء التس فيأن المركب كما  .4

  مال  س 

 المحافظة على النوعية )المنتج(؛ -
 تطوير الخدمات؛ -

 الفهم العلمي للموارد البشرية )أن يعرف العامل سبب القيام بعمله(؛ -

 تنمية روح التنافس لدى العمال. -

  لس   س 

 بصورة بيداغوجية؛ المركبتوصيل صورة  -
 المحيط الخارجي؛ تحسين طريقة التعامل مع -

 تكسير الحواجز  )أي محاولة االتصال مع وسائل اإلعالم(؛ -

 في السوق؛ المركبكيفية استرجاع حصة زبائن )اإلصغاء، الخدمة المؤداة(، بغية كسب وفاء ال -

 كيفية اكتساح السوق؛ -

 دراسة أعوان السوق )المستهلك، الصانع، الموزع، المنافس، المنتج، المورد(. -

  ة  مك-قبط ةال -ةطس ن الز  سن-الصبسع  الا س ي   كبالا   ف  سل سبب الابي ة  ل ة  سلاالةطسلب الا

لى عدة إقسم ينلناحية التنظيمية من ا و، الصناعي نشاطهاطة التي تمارس من المؤسسات المتوس المركبعتبر ي

 التالي:عامل موزعين حسب  الجدول 156ضم من ناحية العمال فهو ي أما،ومصالح أقسام

الة كلللللللللب الصلللللللللبسع   ةملللللللللا   ع لللللللللى  ملللللللللب الفئلللللللللس  ا ز لللللللللع ال ةلللللللللسث : (1-3)ال للللللللم ث  قلللللللللا

  مك ة-القبط ة -ةطس ن الز  سن -الا س ي

 ال ـــــمم ـــــس ئالف

 26 اإلطارات

 04 االطارات السامية 

 02 االطارات المسيرة 

 78 أعوان التحكم

 46 أعوان تنفيذ  

 156 الة ة ع

 (. 2018الموارد البشرية) احصائيات حتى مارس  ةعلى المعلومات المقدمة من دائر : اعتمادالةصم 

 فيوضحه الشكل التالي: اإلدارية،وضح مختلف المستويات يبالنسبة للهيكل التنظيمي الذي  أما
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 :بسكرة -القنطرة -مطاحن الزيبان -التجاري -لمركب الصناعيلالهيكل التنظيمي  ( 3-2)الشكل رقم

 

 

 فرع النظافة فرع األمن

قسم متابعة  قسم االستغالل

 االستثمارات

اإليراداتقسم   

 مصلحة التموين

 مصلحة اإلنتاج

 مصلحة الصيانة

مصلحة تسيير 

ناتالمخزو  

 المخبر

 فرع األجور

 مراسل اجتماعي

فرع تسيير الموارد 

 البشرية

 مركز التوزيع

مصلحة النقل والوسائل 

 العامة

 مصلحة المبيعات

 مركز الفوترة

 المدير العام

 الدائرة التجارية دائرة االستغالل مصلحة الموارد البشرية دائرة المحاسبة والمالية مصلحة النظافة واألمن

مراقبة التسييرمصلحة   

 مصلحة المراجعة الداخلية

 أمانة المدير العام

 مصلحة اإلعالم اآللي

 مستشار قانوني
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 1 من الهيكل التنظيمي  للمركب نجد المستويات اإلدارية التالية:

من  المركب األول عن كل رؤساء الهياكل والمصالح ويشرف على تسييريعد المسؤول  ةم   ال سا ال .1

 كل النواحي، باإلضافة إلى انه:

 ؛(ركبخارجيا )الناطق الرسمي للم المركبيمثل  -

 ؛يعقد اجتماعات دورية مع مختلف اإلطارات -

 .رئيس لجنة حفظ الصحة واألمن -

ن مو، لمركباتعد أمانة المدير العام همزة الوصل بين المدير العام وباقي مصالح أةسب  الةم   ال سا  .2

 :مهامها 

 ر.بريد الوارد وإرسال البريد الصاداستقبال، تسجيل وتوزيع ال -

 .استقبال المكالمات الهاتفية الداخلية والخارجية وكذلك الفاكس -

  .لف المصالحتكتابة المراسالت وتوزيعها على مخ -

 .، الزوار...(رية العامة للشركة التابعة حبوب الزيبانيالمدلضيوف )زبائن، استقبال ا -

 .توصيل تعليمات المدير العام لمختلف رؤساء المصالح -

ما لمصالح، أايتلخص دور المستشار القانوني في إبداء االستشارة القانونية لمختلف الةماشس  القسب ب   .3

 مهامه فتتمثل في:

لتجارية المعنوية )اغلب المنازعات ا أومحل نزاع سواء مع األشخاص الطبيعية  بالمرك بقضاياالتكفل  -

 ؛مع مجموع الزبائن الذين ترتب في ذمتهم ديون تجارية غير مسددة(

متابعة ملفات الصكوك بدون رصيد أمام القسم الجزئي على مستوى مختلف الجهات القضائية  -

 ؛المختصة

صيل العقارات المرهونة بمعية المحضرين القانونيين قصد تحمتابعة إجراءات التنفيذ الجبري على  -

 ؛الديون المترتبة في ذمة المدين الراهن 

 وكالة–CAATضد جميع األخطار بمعية شركة التأمين  المركبمتابعة ملفات التأمين على ممتلكات  -

 يل جميع التعويضات في هذا الشأن.وتحص -بسكرة

 :المركبي على مستوى هذا فضال عن العمل اإلداري االعتياد

 ؛تحرير المراسالت اإلدارية الداخلية والخارجية -

كعضو في اللجان المختلفة كلجنة حفظ الصحة واألمن، لجنة التأديب، لجنة  المركبتمثيل  -

 ؛الصفقات،لجنة تحديد ومراجعة السعر، لجنة إثبات ملفات الزبائن

 يض من المديرية العامة.أمام الجهات القضائية المختصة بموجب تفوالمركب  تمثيل -

يع من اجل تسهيل التعامالت بين جم المركبم إدماج اإلعالم اآللي في تاإلعالا اآلل   ةص    .4

ية لموثوقة مقارنة بالعملوا الدقةالمصالح والتسريع في وصول المعلومة باإلضافة إلى النتائج 

 :المصلحة من المهامو،اليدوية

رامج حداث التغيرات الالزمة على البرامج التابعة لمختلف المصالح، من بين البإ أوإنشاء برامج  -

–االستثمارات  -تسيير المخزون  -المحاسبة -الفوترة -)حساب األجور المركبالموجودة في 

 ؛...(االهتالكات

 ؛حواسيب البرمجة وصيانة  -

                                         
 من اعداد الطالبة باالعتماد على المعلومات المقدمة من المركب. / 1
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 ؛ة شبكة اإلعالم اآللي اردإ -

  .هاعنمراقبة البرامج باإلضافة إلى تقديم المعلومات الالزمة  -

يير داخل تعد من أهم المصالح، كون أن هذه المصلحة مسؤولة عن مراقبة التسة اق   الام     ةص    .5

 :ا، من أهم مهامهالمركب

ية قدمها المدير: يتم إعدادها بإتباع خطوط التوجيه التي تركبإعداد الميزانية التقديرية للم -

يير المخزون، اإلنتاج، من الميزانية التقديرية للتموين، تس وتشمل كلالعامة،

 ؛االتصاالت)اإلشهار...(، الموارد البشريةالمبيعات،

ديرات ا مع التق)التسويق، اإلنتاج، المبيعات، الموارد البشرية...( ومقارنته ركبإعداد اللوح البياني للم -

 ؛وتحليل النتائج

 ؛تمثل تراكم نتائج األشهر السابقة والتيثالثية والسداسية:إعداد التقارير ال -

 ؛خالل السنة المركبإعداد التقرير السنوي للتسيير: وهو تقرير مفصل عن نشاط  -

 .طني لإلحصائيات ردا على مراسالتهتقديم إحصائية ثالثية للديوان الو -

م تقييالمراجع الداخلي ب حيث،مصلحة مستقلة  المراجعة مصلحةتعد  ةص    الة ا    المال    .6

هدف المراقبة وتقييم نجاعة مختلف ب، ركبالم ودوائر مراقبة العمليات على مستوى مصالحو

 هذا الهدف يقدم من أجلفي أداء مسؤولياتهم، و المركبمتابعة أعضاء  وكذاالمراقبات األخرى 

لتي تمت التي تخص الوظائف االتحليالت، التقييمات، التوصيات، اآلراء والمعلومات المراجع الداخلي 

 .المراجعةفيها عملية 

 تشمل المصالح التالية: مائ ة الا س      .7

 في : هاوتكمن مهام ،هذه المصلحة هي المتعامل المباشر مع الزبائن تعدةص    الة   س    -أ

 ؛تقصي السوق  -

 ؛اإلشهار للمنتوج -

 ؛إرضاء الزبائن -

 ت؛متابعة نوعية المنتجا -

 ؛الزبائن الجدداستقبال ملفات  -

 وتضم مصلحة المبيعات، مركز واحد والمتمثل في  :

 لى دائرة إ: والذي يقوم بإعداد الفواتير وتقديم يوميات المبيعات وتسديدات الزبائن  ة كز ل ف ا ة

 المحاسبة والمالية.

 إضافة ن،الذي يعتبر مسؤول عن إعداد وصل رفع المنتوج بعد استالمه لطلبات الزبائ : الا ز عة كز  -ب

لمشاكل اوتوصيل  اه،وتلبية احتياجاتكبمن حيث التنسيق بينها وبين المر متابعة نشاط نقاط البيعالى 

 تقارير شهرية عن نشاطها. اددإع إلىالمركب،باإلضافة  إلىها هالتي تواج

هذان و، تنقسم هذه المصلحة إلى فرعين يشرف عليهما رئيس المصلحة:ةص    البقث  ال مسئث ال سة  -ج

 في : الفرعان هما

  ويعمل على  ع البقث: 

 ؛السهر على الوثائق اإلدارية الخاصة بالسائقين -

 ؛المركبإعطاء بطاقات من اجل إعادة تعبئة خزانات الوقود الخاصة بشاحنات وسيارات  -

 ؛عند الحاجة المركبطلب قطع الغيار الخاصة بشاحنات وسيارات  -



 لمال  للللللل االفصلللللللث الاسللللللللا   املللللللالماا بيلللللللسا الة   ةلللللللس  الة سمللللللل     للللللل  الة ا  للللللل  

  مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن  

176 

 

 .المركبأو نقل خاص لصالح  ،السلع إلى الزبائنتوزيع المهام على السائقين من اجل نقل  -

   ويعمل على   ع ال مسئث ال سة: 

 ؛السهر على إصالح الوسائل العامة التابعة لإلدارة -

 الماء.... ،تسديد فواتير الكهرباء -

 .معينة عند القيام بمهام المركبتحضير الوجبات واإلقامة للزوار وكذلك ألفراد  -
 نتاجمصلحة اإل تعد واالستغالل دائرة تقنية بحتة نظرا للمصالح المكونة لها، تعد دائرةاالماغالث  مائ ة .8

وتتكون هذه الدائرة،دعم من اجل تحقيق أهداف  أما باقي المصالح فهي مصالح ،أهم مصلحة في الدائرة

 من المصالح التالية: 

في كل مصلحة قديمة ومصلحة جديدة، يوجد  ،تضم مصلحة اإلنتاج مصلحتيناإلباسج  ةص    -أ

 مصلحة: رئيس مطحني، ورئيس دورية، ومسير الدرافيل، ومسير التنظيف.

باإلضافة  هتم هذه المصلحة بجلب المادة األولية المتمثلة في القمح الصلب واللين،تةص    الاة  ن  -ب

 الخ وتضم فرعين:شياء كقطع الغيار، أدوات مكتب..إلى شراء بقية األ

   عمليات الشراءب ويتكفل هذا الفرع  ع الةشا  س. 

  ملية عن تتم أاألولية )قمح صلب،قمح لين( قبل  تكمن مهمته في تعيير المادة   ع ا     ال   ب

عر الشراء سلى اتفاق في إاألولية من عدمها، كما انه يصل  الشراء، فهو الذي يقدم اإلذن بشراء المادة

ص المعايير المنصو بعلى حس المهني للحبوب الجزائريالديوان والمتمثل في الوحيد  مع المورد

 .26/12/2007المؤرخة في  80عليها في الجريدة الرسمية رقم 

 المصلحة الفروع التالية: هوتضم هذ س ةص    ام    الةلز ب -ج

  يتكون من رئيس فرع يشرف على ووهذا الفرع مخصص لتسيير المادة األولية،   ع االماق سث

ة نوعيستقبال القمح بافيه  مكما يتهم يشرفون على أعوان رفع المنتوج.مسيري الصومعات الذين بدور

 وضع القمح في الصومعات.كذا ستعمال الجسر الوازن، واة وذلك ببلوتحديد الكمية المستق

  وهذا الفرع مخصص لتسيير مخزن قطع الغيار ومخزن األكياس، يشرف على  ع الام    الةلز ن 

 كل مخزن أمين مخزن، وهو موجود تحت مسؤولية رئيس الفرع، وتتمثل مهام هذا الفرع في: 

 ؛لك ذذا توفر المخزون يتم تقديم المخزون وتسجيل إالمصالح و بعد استقبال طلب التموين من مختلف -

  ؛لى مصالح التموينإعداد طلب الشراء وتقديمه إمخزون يتم في حالة عدم توفر ال أما -

سجيله ت، يتم التأكد من مطابقة المخزون مع الطلب المقدم، ثم يتم ئهوعند استالم المخزون بعد شرا -

 ؛رقم تسجيل خاص في بطاقة متابعة المخزون، ثم بعد ذلك يتم ترتيبهائه وإعط

 ؛بطاقة متابعة المخزون و خروج فيأي دخول أمتابعة المخزون: تسجيل  -

 الية.المحاسبة والم دائرةات لمختلف المخزونات  وتقديمها لتقديم شهريا مجموع المدخالت والمخرج -

  ن أعواعلى وهذا الفرع مخصص لتسيير المادة المنتهية، يتكون من رئيس فرع يشرف   ع اإل مسث

 رفع المنتوج، وتكمن مهامه في:
 ؛لتي نقلت من المطاحن إلى المخازناوتحديد كمية المواد المنتهية  -

 ؛لنقلوسائل ا في عوان رفع المنتوجالتأشير على وصل رفع المنتوج وتسجيل الكمية، ثم الطلب من األ -

 .المحاسبة والمالية دائرةوتقديمها ل تقديم شهريا مجموع المخرجات لمختلف المنتجات -
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 الخدمات لضمان السير الحسن لآلالتالهدف الرئيسي لهذه المصلحة هو تأمين ةص    الص سب   -م

ند من مختلف مصالح خاصة ع يتلقى رئيس المصلحة طلب التدخلحيث  .ي عملية اإلنتاجالمستخدمة ف

 سرئييقوم حدوث عطب متعلق باآلالت، مع تحديد نوع العطب )ميكانيكي، كهربائي....(، بعد ذلك 

ف أعمال كهربائي اللذان يقومان بتوزيع المهام على مشرف أعمال ميكانيكي و مشرالمصلحة 

  .بائيين و الميكانيكيينبدورهما بتوزيع المهام على الكهر

حة حيث يشرف رئيس المصل المركبيعد المخبر مصلحة ال يمكن االستغناء عنها في هيكلة الةل    -ه

مة تا ختبارات وتحليل المادة األولية والمنتوجاتامن األعوان الذين يقومون بإجراء على مجموعة 

 رات:باالصنع من بين هذه االخت

      قبل  وهي قياس نسبة الماء في القمح وهذا من أجل تحديد نسبة الماء التي يجب إضافتهاال ط

 ؛عملية الطحن

  ؛يجري هذا االختبار على كل من السميد والدقيق من اجل تحديد كمية الرماد بم   ال ةسم 

   ؛ب تعديلهامن أجل تحديد نسبة العلك في كل من السميد والدقيق وهل هي مناسبة أم يج ا ن بم   الغ 

  ؛من أجل استخراج كميات السميد الممتاز والعادي وتحديد نسبهما بم   االمال اج 

   ل يمكن هيجري هذا االختبار على المنتجات تامة الصنع التي بقيت فترة في المخازن  بم   ال ة ض

 بيعها أم ال.

   بم   بشسط  نسبة.خباز أو يجب تغيير المناسب لل هذا االختبار يجري على الدقيق هل هوة الز 

 :المصلحة  هذهرئيس  ومن مهام :ةص    الة ا م ال ش    .9

 ؛فيما يخص تسيير الموارد البشرية المركبتطبيق سياسة  -

 ؛تطبيق الكامل لالتفاقية الجماعيةال -

 ؛للمؤسسةظام الداخلي احترام تطبيق الن -

 ؛تابعة اليومية لملفات المستخدمينالم -

 ؛تطور المسار المهني للمستخدمين  متابعة -

 ؛هجيات العمل في اإلطار القانوني.تطبيق من -

 ؛داد الميزانية التقديرية للمصلحةالمساهمة في إع -

 ؛متابعة اإلحصائيات -

 ؛مخطط التكوين والسهر على تطبيقه إعداد -

 ؛ي إعداد مخطط التوظيفء المصالح فالمشاركة مع رؤسا -

 ؛والرواتب للمستخدمين قبل التخليصمراقبة كشوف األجور  -

 تقييم عملية تكوين المستخدمين. -

 :الفروع التالية  تتكون هذه المصلحة من

 تتمثل المهام الموكلة إليه في:   ع ام    الة ا م ال ش     -أ

 بمهمة، بقيام مرأمن مختلف المصالح المتمثلة في : تسجيل وترتيب كل الوثائق الواردة ،إعداد -

 رخصة الخروج... ،شهادة عمل ،قرار،عذارإ

 ؛ة مستجدات ملفات الموارد البشريةمتابع -

 ؛تقديمها لفرع األجور نهاية الشهرين وينهممتال مراقبة كشف الحضور للعمال و -

 ؛االستثنائية. ،المرضية ،التكفل بالعطل : السنوية -
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 تغيير المنصب ...(،التعيين ،المقررات )التقاعدتحرير  -

 تحرير العقوبات على العمال بعد استجوابهم.  -

 تتمثل المهام الموكلة إليه في: ة امث ا اةسع   -ب

 ؛لعمال في صندوق الضمان االجتماعيإنشاء ترقيم ل -

 ؛لعمل لدى صندوق الضمان االجتماعيحوادث ا ،دفع ملفات المرض -

 ؛األدوية من صندوق الضمان االجتماعياسترجاع مصاريف  -

 ؛السهر على متابعة ومراقبة ملفات العمال المتواجدة في صندوق الضمان االجتماعي -

 تتمثل المهام الموكلة إليه في:   ع األ     -ج

 ؛تطبيق العقود الجماعية إلعداد األجور -

 ؛جمع المعلومات لحساب األجور) مقدمة من فرع تسيير الموارد البشرية( -

  ؛إدخال معطيات األجور في قاعدة البيانات -

 .طبع كشف األجور -

 وتتكون هذه الدائرة من:الة سم    الةسل    مائ ة.10

لملفات من استقبال افيه فيتم  ،المركبقوم بها يبجانب النفقات التي  القسميختص هذا االماغالث  قما -أ

 ل مهامه في :تتمثحيث مختلف المصالح والهياكل الخاصة من المشتريات والخدمات.

 ؛المشتريات و الخدمات المؤداة  استقبال والتأكد من صحة ملفات -

 ؛إعداد التقارب البنكي -

 ومختلف المنتوجات؛ تقييد حركة المخزون الخاصة بالمادة األولية -

 ؛استخراج اليوميات المساعدة ودفتر األستاذ لكل حساب للتأكد من صحة العمليات المحاسبية -

 ؛إعداد الميزانية -

 ؛النتائج حسابإعداد  -

ف الوثائق بإرسال مختل ركبحول  تسيير الم الجزائر العاصمةبالتنسيق مع المديرية العامة الكائنة  -

 ....(،جدول سيولة الخزينةالنتائج حساب،  المحاسبية )الميزانية

ركب،حيث لماقوم بها ية عن عملية البيع التي بجانب اإليرادات الناتج القسميختص هذا اإل  اما   قما -ب

 تتمثل مهامه في:

 ؛التأكد من صحة اليوميات و مطابقته للفواتير وقيمة التحويل -

 ؛فوترة التحويالت أو الصكوك المؤشر عليها -

 ؛كيفية التسديد(،فوترة يوميات المبيعات)الفوترة -

 بيعات باآلجال. ممتابعة ال -

 مهام شهرية متمثلة في: قسمكما أن لل

حة طرف مصل ومقارنته مع اليوميات المحاسبية و اليوميات المرسلة منإيقاف رقم األعمال الشهري  -

 ؛المبيعات

لضريبة احقوق الطابع وكذا  ،رصد قيمة الضريبة على القيمة المضافةبيقوم المكلف بالتحصيل الجبائي  -

 من الشهر الموالي. 20على رقم األعمال ويصرح بها قبل 

 إعداد التقارب البنكي.استخراج جدول حساب خاص باإليرادات من أجل  -

 مسؤول عن التحركات الخاصة باالستثمارات من : لقسماهذا االمااةس ا   قما -ج
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 ؛اخاصالشراء ألول مرة مع إعطائه رمز  -

 ؛تغيير مكان االستثمار -

 ؛الك الخاص باالستثمارتالقيام بعملية الجرد واإله -

 .باالستثمارالمعالجة  المحاسبية لمختلف عمليات الخاصة  -

وكذا  أقسامه بمختلف المركبتقوم هذه المصلحة بالحفاظ على أمن  البيس    األةن ةص    .11

 لى فرعين:إ م،وتنقسنظافته

 يشرفون على مجموعة منالذين فواج األ ساءؤرعن مسؤول الفرع الس ئييشرف عليه ر   ع األةن  -أ

 أعوان األمن.

 يمكن تقسيم مهامهم إلى قسمين:

  في:تتمثل  ةهسا لسص   سألةن ال سا 

 ؛واآلالت من كل سرقة أو تعدي ووسائله المركبحراسة  -

 ؛المركبمراقبة كل من يدخل أو يخرج من  -

   .إعطاء تأشيرة دخول الشاحنات من اجل رفع المنتوج -

   تتمثل في:ةهسا لسص   سألةن الصبسع 

 ؛من اآلالت من األخطار أالمحافظة على  -

 ؛بعض األخطار كإزالة السوس مثالرش األدوية على المواد األولية واآلالت إلزالة  -

  ؛الحفاظ على صحة العمال من أخطار اآلالت -

 .إتقان استعمال وسائل الدفاع عن الحريق -

ف التنظي يوجد تحت إمرة رئيس الفرع مجموعة من العمال والعامالت المسؤولين عن  ع البيس    -ب

 .مراقبة مستوى مخزون المياه وتعقيمه وكذا الدوري

   مك ة -قبط ةال -ةطس ن الز  سن - ل ة كب الصبسع  الا س يالا   ف  سل سبب اإلباس    الةط ب ال ا ع 

 :نوضحها في الجدول التالي متنوعة من المنتوجات شكيلةالت المركبنتج ي

  مك ة  -القبط ة -ةطس ن الز  سن -الصبسع  الا س ي الة كب  ةبا س  ( 3-2ال م ث  قا )

 الم   الب ع الةبا ج

 السميد

 كلغ( 25) سميد غليظ

 كلغ(25 –كلغ  10) سميد ممتاز

 كلغ( 25) سميد عادي

 الدقيق

 كغ( 5) دقيق ممتاز

 كلغ(50 –كلغ  25) دقيق عادي

 كلغ( 25) دقيق ثانوي

 النخالة

 كغ( 100-40) نخالة حمراء )نخالة القمح الصلب(

 كغ( 100-40) نخالة بيضاء )نخالة القمح اللين(

 كغ( 100-40) مكعبةنخالة 

 المعلومات المقدمة من المركب.الطالبة انطالقا من  إعدادمن المصدر: 

 منتجات أخرى جديدة منها: وللمركب 

- CERFIBRES. 

 النافع )سميد كامل من القمح الصلب(. -

 سميد الشعير. -
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 :ليالشكل التا ،والتي يوضحهاةتمر عملية انتاج المنتجات السابقة الذكر بالمراحل االنتاج المختلفو 

 

 ة     اماق سث القةح

 مستوى المخازن   على

 

 ة     الابي ف الاةه مي  الالز ن

 يتم فيها التخلص من األوساخ الكبيرة والشوائب الكبيرة تم تخزينها في الخاليا

 

 

 

    ب -مق ق 

 ة     الاغ  ف

 والسعاتيتم وضع المنتوج في أكياس خاصة مختلفة المقاييس 

 

 

 

 ة     الغ    

                                   Plan sichteurالنخالة باستعمال آالت تسمى  يتم فيها فصل السميد الدقيق و     

 

 

 ة     الابي ف الاكة   

 تستعمل في هذه المرحلة عدة آالت للتنظيف من أجل تصفية المادة األولية من الشوائب الصغيرة

 

 نخالة

 ة     إ مسث القةح إلى لال س ع ى ةما   الةطس ن

 يتم فيها إرسال القمح إلى خاليا التخزين الموجودة في المطاحن

 

 ة     الط ن

 عملية الطحن حيث تتم رافيلديتم استخدام آالت تسمى ال
عدة مرات حتى الحصول على                                                                             

 النوعية المطلوبة

 

 

 ة     ا   ث القةح ةع إعطسئه    ق  ال ا   الاسب  

 يتم تبليل وإعطاء وقت للراحة مرة أخرى

 ة     ا   ث القةح ةع إعطسئه  ق  ال ا   األ لى

 لتسهيل عملية الطحنكميات محددة من الماء لبلوغ نسبة محددة من الرطوبة من أجل فصل القشرة  إضافةفي هذه المرحلة يتم 

 ة     الاصب ف

 تصنف المواد الناتجة لعدة أنواع بالنسبة للمسمدة والمدققة

 

 

  مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن -لا س ي  سلة كب الصبسع  ا ةمس  ال ة    اإلباس      (3-3)الشكث  قا

 

 من اعداد الطالبة انطالقا المعلومات المقدمة من طرف المركب:  المصدر
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  مك ة  -بط ةالق -ةطس ن الز  سن - ة كب الصبسع  الا س يسل الة ا    المال      اقع الة  ا الاسب  

 التالي:و على النح ك، وذلبه لتوضيح واقع المراجعة الداخلية اآلن ي، نأتالمركبنظرة شاملة على  إعطاءبعد 

قع ة ال) مك ة   - القبط ة -ةطس ن الز  سن - سلة كب الصبسع  الا س يالة ا    المال    الةط ب األ ث  

 الةبه   (  -األب اع -   اله كث الابي ة 

 في تههميفي الهيكل التنظيمي للمركب نظرا أل موقع مصلحة المراجعة الداخلية إلىنتعرض في هذا المطلب س

ه المراجع عمل ، وكيفية التي يؤدي بهاالمراجعة الداخلية أنواعكما نورد بعض تلك المصلحة، فعالية تأثير علىال

 يلي : ، من خالل مامراحل عمله إلىمن خالل التطرق 

  ة كب  ل اله كث الابي ة  الة ا    المال       ة قع :األ ثالف ع 

  الهيكل التنظيمي بالمركب كما يلي :موقع المراجعة الداخلية في  تقسيميمكن  

 2016 مب  ق ث اله كث الابي ة  الة ا    المال       ة قع   أ ال

ستقاللية ما سبق إلى الهيكل التنظيمي للمركب،ولوحظ  أن مصلحة المراجعة الداخلية تتمتع باالتم التطرق في

 كل التاليمستوى في المركب،وهذا من يؤدي إلى فعالية هذه الوظيفة،والش أعلى إلىالتنظيمية وذلك بتبعيتها 

 :موقع المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي بالمركب يظهر

 ة كللللللللبل الة ا  لللللللل  المال  لللللللل    لللللللل  اله كللللللللث الابي ةلللللللل   ةصلللللللل     ة قللللللللع (3-4)الشللللللللكث  قللللللللا 

 2016 مب  ق ث مك ة   -القبط ة-ةطس ن الز  سن  -ع  الا س ي سالصب

 
 من اعداد الطالبة انطالقا من هيكل التنظيمي للمركب. : الةصم 

هذا مركب،بالالدوائر  المصالح أو مستقلة عن بقية ة الداخليةالمراجع أن مصلحة نجدالسابق، الشكل ةمالحظب 

كانت ب شهدها المرك التيمنذ نقطة التحول  لكن .بكل استقاللية وموضوعيةعمله  أداءمن  ما يمكن المراجع

من  قطةهذه الن غيرت إذ،بسكرة -عة حبوب الزيبان القنطرة للشركة التاب تابع  أصبح، حيث 2016ماي  26 في

ف من طرالمركزية الداخلية  أصبح المركب يخضع للمراجعة حيث نوعية المراجعة التي يخضع لها المركب،

  بسكرة(.-ب الزيبان القنطرةلشركة التابعة حبو)ا األمبالشركة  المراجع الداخلي

 

المدير عام

مصلحة المراجعة الداخلية باقي المصالح

باقي المصالح باقي المصالح

باقي المصالح باقي المصالح
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 2016مب    مة قع الة ا    المال       اله كث الابي ة  اسب س   

ركة الشاألم )تتموقع في الهيكل التنظيمي  للشركة مصلحة المراجعة الداخلية  أصبحت ،2016ماي  26بعد 

 (، ويظهر ذلك في الشكل التالي : بسكرة -القنطرة–التابعة حبوب الزيبان 

   سن       ب الزلش ك  الاسا   ة قع  الة ا    المال        اله كث الابي ة  ع ى ةما ى (3-5)الشكث  قا

   مك ة -القبط ة

 

 
 لتابعة حبوبالشركة ل من اعداد الطالبة اعتمادا على المعلومات المقدمة من طرف المراجع الداخلي بالمديرية العامة الةصم  

 .بسكرة -القنطرة  - الزيبان

مديرية  أن،نجد ( السابق)الشركة األم بسكرة -القنطرة -شركة التابعة حبوب الزيبانلل التنظيميومن  الهيكل 

 ةباالستقالليالمراجع الداخلي يتمتع  مما يجعل،األممستوى في الشركة  أعلى إلىالمراجعة الداخلية تابعة مباشرة 

 1حيث:من  هاستقالليتومن ثم ،تنظيمية

 :: حيثاماقالل    ضع ال  اةج .1

 في وضع برامج المراجعة؛ اإلدارةيتحرر المراجع الداخلي من تدخل  -

ومحاولة الضغط لتحديد االنشطة يتحرر المراجع الداخلي من تدخل االدارة في  فرض سلطتها  -

 تدرج في برامج المراجعة. يالعمليات التأو

 الفحص في :استقاللية مؤشرات  تظهر: اماقالل   الف ص .2

 ...موظفينحرية الوصول الى السجالت ، مستندات ، عمليات،  -

 المراجعة؛ إجراءاتفي  اإلدارةتحرر المراجع الداخلي من تدخل  -

غية مهامه ب أداءن في توجيه أو منعه من أو أحد المسؤولي اإلدارةتحرر المراجع الداخلي من ضغط  -

 تحقيق منافع شخصية.

 االستقاللية في : ههذوتظهر  اماقالل   اإل الغ  .3

 ؛إليهاالتحرر من االلتزام بتعديل الحقائق المتوصل  -

 راء المراجع المدرجة في التقرير.آالتحرر من محاولة التحكم في  -

 

                                         
 بسكرة.–القنطرة –مديرية المراجعة الداخلية بالشركة التابعة حبوب الزيبان ب المراجع الداخليمقابلة مع  / 1

رئيس مدير عام

مديرية المراجعة الداخلية األمانة العامة

مديرية المالية و المحاسبية مديرية اإلستغالل و التنمية

مديرية مراقبة التسيير مديرية اإلعالم اآللي
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   سلة كب المال    أب اع الة ا    الاسب  الف ع 

ما  إلىالمراجعة الداخلية في المركب تستند  أن إلى اإلشارةتجدر  ،المراجعة الداخلية أنواع إلىقبل التطرق 

 1 وهي: أقساموالذي يعتبر بمثابة دستور لها، حيث يضم ثالثة  ،"المراجعة الداخلية ميثاق" بـ يسمى

  المراجعة الداخلية أن يكون مسؤوال عن: على مدير ال ا  س 

 احاتاالقترمركب، متضمنة على أنشطة ال رقابةتقارير عن األمور ذات األهمية و المتعلقة بالتقديم  -

 األنشطة؛ تلكلتحسين 

 دوريا؛ المراجعة تقديم تقارير دورية عن مدى تحقيق خطة -

 دورية عن التوصيات والمالحظات العالقة إلى الجهات المختصة.رفع تقارير  -

   ى مدير المراجعة الداخلية اإلضطالع بالمسؤوليات التالية:علالةمؤ ل س 

 تبناء على حجم المخاطر المحتملة ألنشطة المركب متضمنة أية مهما وضع خطة المراجعة السنوية -

مراجعتها تنفيذها، على أن ترفع هذه الخطة إلى رئيس المدير العام لترغب اإلدارة العليا للمركب في 

 والمصادقة عليها وعلى أية تعديالت تطرأ عليها خالل فترة تنفيذها؛

تنفيذ لفة والمهارة والخبرة وكذلك أية موارد غير بشرية استخدام مهنيين على درجة كافية من المعر -

 ؛) اذا لزم األمر(خطة المراجعة

 المساعدة في التحقيق في أعمال الغش والتالعب المشتبه في وقوعها وإعالم اإلدارة. -

 التعاون مع المراجعين الخارجيين. -

  المراجعة الداخلية الصالحيات التالية: للمديريمنح  الصال  س 

 ل غير المشروط أو المقيد لجميع أنشطة وسجالت المركب وكذا موظفيه و مسؤوليه؛الوصو -

 اإلتصال غير المقيد بأعلى سلطة في المركب؛ -

تحقيق لتحديد نطاق عمل المراجعة بما فيها اختيار األنشطة و تطبيق األساليب والتقنيات المطلوبة  -

 أهداف المراجعة؛

 طلب خدمات ، كما لهأقسامه ومصالحه في المركب في كافةموظ منالحصول على المساعدة المطلوبة  -

 خاصة من خارج المركب )إذا لزم األمر(.

 التزام ةمراجع بالمئة85لمراجع الداخلي وجدنا انه يقوم بمقابلتنا لو،المراجعة الداخلية المؤداة أنواععن  أما

 : من المراجعة منها أنواعبعدة  سبية، حيث يقوم المراجع الداخلي محا ةهي مراجع المتبقيةوالنسبة 

 تكون من طرف المركب التأكد من أن جميع المقبوضات المحصلة االهدف منه ة ا    الةق  ضس  .1

 ندات المؤيدة، مع وجود المستو التي يتم إيداعها يوميا في البنكالمركب حقيقية لمدينو  التزاماتمقابل 

خاصة ء قائمة استقصاوضع بالمطبق  البد من تقييم نظام المقبوضات بوضاتمراجعة المقللقيام ب. و لها

 لتأكد من فعاليته و كفاءته.ل وذلك،لهذا النظامبتقييم نظام الرقابة الداخلية 

المبررة  والفعلية   الديون الهدف منها التأكد من أن جميع المدفوعات تتوافق مع ة ا    الةم  عس  .2

  دفوعات. مالالخاص ب الرقابة الداخلية البد من تقييم نظامهذا الهدف  بالمستندات المؤيدة، و لتحقيق

للوازم اكذا و األساسية لالنتاج الهدف منها التأكد من أن البضاعة و المواد  ة ا    الةشا  س  3

 ولهذا يتموكذا وجود كافة المستندات المؤيدة للعملية الشراء،  أحسن جودة،كون بأقل سعر والمشتراة ت

                                         
 بسكرة.–القنطرة –مقابلة مع المراجع الداخلي بمديرية المراجعة الداخلية بالشركة التابعة حبوب الزيبان  / 1
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قائمة استقصاء لهذا النظام وذلك للتأكد من  إعدادمن خالل ظام المشتريات المطبق في المركب نتقييم 

 فعاليته و كفاءته .

م يت موجودة بمخازن المركب،اللمخزونات جميع ا أنالتأكد من  االهدف منه ة ا    الةلز بس   4

ستقصاء اخالل إعداد قائمة ذلك  يتم و المؤيدة،الصحيحة، وكذا وجود كافة المستندات  تسجيلها بقيمة

 .وذلك للتأكد من فعاليته و كفاءته المخزونات  لنظام 

دها وفقا جر مركب يتملالتأكد من أن جميع الممتلكات التابعة ل هو الهدف منه يال  م الةسمة ا     .5

 :التحقق من إلى،كما يهدف اإلجراءات المقبولة و المعمول بهاللقواعد و

 المعتمدة من طرف المركب؛ اإلجراءات فقو الجرد تتم على أكمل وجه و اناللج أعمالأن  -

   وجود كل المستندات المؤيدة ألعمال لجان الجرد. -

مواتية و تم  التأكد من أن جميع التثبيتات يتم تشغيلها في ظل ظروف هو االهدف منه ة ا    الاا  اس   6

داخلية لرقابة الإقتناؤها وفقا لقواعد حيازة التثبيتات، و يجب على المراجع الداخلي القيام بتقييم نظام ا

 كذلك.الخاص بنظام التثبيتات 

 ة فيـالمطبق سعاراألعمالء بتير للأعد فوامركب الضمان أن  االهدف منه  الة   س  ة ا    .7

ر ذه الفواتيه، و أن األسعاردها من طرف لجنة تحديد يدتم تحيالمحددة داخليا والتي  سعاراأل وأ،انونـالق

على وجود  بناءووفقا للشروط المعمول بها،و الفترة المناسبة  وفي سليمسجلت بشكل صحيح و 

 يعاتلخاص بالمبابدراسة تقييمية لنظام الرقابة الداخلية   الداخلي المراجع المستندات المؤيدة،ولهذا يقوم

 . هلتقييم فعاليته وكفاءت

 :من  التأكدالمراجعة هو  : والهدف من هذه ال ةس   األةنة ا     .8

 ؛وبشكل مكتوب والحماية  األمنوجود مخططات  -

 ؛ األمن أعوانمفهومة من طرف المخططات  ههذ أن -

  . احتياطيةمن أوجود مخططات   -

 زمةليل الالالمخبر يقوم بوظائفه من القيام بالتح أنمن  تأكدلله المراجعة ذوتهدف ه :ة ا    الةل   .9

  ، وكذا التحليل المتعلقة بالمنتجات النهائية.)القمح بنوعيه( األوليةللمادة 

يمكن  يرةاألخهاته ، اتوم بها المركب عدة مستندات وملفقي التي: ينتج عن العمليات األ ش فة ا    .10

 قواعدااللتزام ب إجراءاتمراجعة  المراجع الداخليعلى  .فلزمأو الخارجية داخليةتحتاجها جهات  أن

 بكل سهولة. إليهاالمستندات والملفات، وذلك حتى يمكن الرجوع  أرشفة
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   ة كبسلةبه    الة ا    المال     الف ع الاسلا  

يتم مراجعتها س المصالح التيأو  األقسامتحدد حيث يتم إعداد برنامج سنوي شامل للمراجعة الداخلية، 

مدرجة في البرنامج  غير مهام استثنائيا أن تنفذ يمكن و ، إال أنهمختلف المهام البدءالتنفيذ أو التواريخ و

 1في المركب بالمراحل التالية: ةعموما تمر منهجية عمل المراجعة الداخليو .السنوي

 :التاليةوتتضمن هذه المرحلة الخطوات  ل ةهة   الا ض   الالط ط  األ لىالة       1

  والذي،ويلمراجعة الداخلية في برنامج سنيتم برمجة المهام ارمجة السنوية:بمرحلة ال: األولىالخطوة  -أ

 : أساسعلى  وضعهيتم 

 ؛ للمركب المديرية العامة المستوىعلى  الداخلياقتراحات المراجع  -

 ؛األمالمركبات التابعة للشركة على مستوى  نيالداخلي المراجعيناقتراحات  -

 ؛للمركب اقتراحات رئيس المدير العام بالمديرية العامة -

 ؛(1-ن)لمهامه لسنة  أداءالداخلي  خالل المشاكل التي وجدها المراجع  -

 ؛(ولم يتم انجازها 1-التي برمجة في السنة )ن المهام  -

 اإلدارةجلس م إلى لسنة الحالية يتم تقديم البرنامج السنوية المهام بعد االنتهاء من البرمجة السنوية لمجموع

 .صبح ساري المفعولليللمصادقة عليه  للمركب المديرية العامة

أو األمر  عن طريق رسالة المهمة اإلعالمويتم هذا الجهة المعنية بالمراجعة : إعالم :الثانية ةالخطو -ب

حد ا إلى للمركب المديرية العامةبترسل من طرف رئيس المدير العام  هي وثيقة مكتوبةو ،بالمهمة

ع للمركب الجهة التي ستخض المعني المديرعلم ي   ومن ثم، االم شركةللالوحدات التابعة  مدراء

 :و تتضمن هذه الرسالة البيانات التالية .للمراجعة

 موضوع المراجعة. -

 تاريخ بداية المهمة. -

 العام.إمضاء رئيس المدير  -

 المرحلة بالخطوات التالية : هوتمر هذالة ا       ةهة ابف ذالة     الاسب       2

أن خلي المراجع الدايجب على  في عملية المراجعة االنطالققبل  االفتتاحي:االجتماع :األولىالخطوة  -أ

ؤالء همع وكذا التنسيق و أهداف المهمة، نطاق للمناقشة وتوضيحيبرمج لقاء مع المسؤولين المعنيين 

  ليين وتحضير كل الموارد الالزمة للمهمة المعنية.والمسؤ

لجاري اسبق يتم ترجمته في برنامج العمل للمهمة  ما كل إن  تحضير برنامج العمل: :الثانيةالخطوة  -ب

 متى تنجز مهمة المراجعة. و كيفو يحدد من البرنامج الذيهذا القيام بها، 

 حيث،رض الواقعأإعداده على وهنا يتم تنفيذ برنامج العمل السابق  :للمهمةالفعلي التنفيذ الثالثة: خطوةال -ج

 ت والوسائلكافة التقنيالعمل الميداني، عن طريق استعمال ا في بدأيالجهة المعنية و إلىينتقل المراجع 

  المهمة. أهدافلتحقيق   ةالالزم

جموعة م إلىالمراجع الداخلي  انجاز مهمة المراجعة يخلص أثناء :مناقشة المالحظاتالخطوة الرابعة: -د

ذلك و، للمراجعة ةمسؤولي الجهة الخاضع يجب االستفسار عنها ومناقشتها مع األخيرة، هاته تمالحظا

 .النهائي للمراجعة في التقرير  إدراجهاقبل 

                                         
 بسكرة. –القنطرة  –تابعة حبوب الزيبان مقابلة مع المراجع الداخلي بمديرية المراجعة الداخلية بالشركة ال / 1
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داد بإع لداخليالمراجع ا يقوم ةالمراجع من مهمة االنتهاءبعد   ا ز  ه الاق    إعمام  الاسلا  ة      3

 : ما يلي يتضمنوالذي ، التقرير الخاص بالمهمة المنجزة

 مر بالمهمة(؛رسالة البدء في المهمة )األ 

  ؛أهداف مهمة المراجعة 

 ؛عملية المراجعة  إجراءات 

 تتمحور حول: يالمعنية بالمراجعة والت في الجهة نقاط الضعف الموجودة 

  ؛في الجهة المعنية بالمراجعة الداخلية نظامنقاط عدم االلتزام بتطبيق 

 ؛ نظام الداخلية في الجهة المعنية بالمراجعة نقاط عدم فعالية 

 والتي تصنف الى: مسؤول الجهة المعنية بالمراجعة المراجع الداخلي و ممضية من  التوصيات 

o :؛يجب االلتزام بها وتفيذها فوراوهي التوصيات التي خطيرة 

o  ؛ االلتزام بها تكون متوسطة وتعطي مهلة معقولة لتنفيذهامتوسطة: وهنا درجة 

o :بها  مرغم أنها تصنف في المرتبة األخيرة لكن يجب االلتزا ضعيف. 

 إلى:التقرير يقدم  إعدادوبعد 

 للشركة األم رئيس المدير العام . 

  الجهة المعنية بالمراجعةقسم  أومسؤول المصلحة. 

  يحتفظ المراجع الداخلي بنسخة من التقرير. أنعلى 

عند مجرد  مهمة المراجع الداخلي في المركب يتنته ال  ابف ذ الا ص س  الةاس    ال ا     ة      4

 في التقرير. ةمتابعة تنفيذ التوصيات المقدم إلىستمر التقرير وتوزيعه، بل ت إعداد

 :بمتابعةالمراجع الداخلي يقوم  واضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات المهمة الجارية،

 تنفيذ التوصيات المقدمة من طرف المراجع الخارجي؛ 

  ؛شركة االم لتأديته لمهام المراجعة في الوحدات ل أثناءتنفيذ التوصيات المقدمة من طرفه 

 شركة االم ؛لتنفيذ توصيات المقدمة من طرف مراجعي الوحدات التابعة ل 

-ي الا لللللللس  الصلللللللبسع   قلللللللس  الة ا  للللللل  المال  للللللل    سلة كلللللللبالةط لللللللب الالللللللسب    ا  س  لللللللس    ة 

   مك ة -القبط ة-ةطس ن الز  سن

 أيضاعكس حيث تزيد من فعاليتها،وال األمامتدفع بوظيفة المراجعة الداخلية بالمركب نحو  األمورهناك بعض 

  :على ذلك فيما يلي  تعرفاقل فعالية، وسنهناك ما يجعلها 

   سلة كبالة ا    المال    الف ع األ ث  ا  س  س  

لعملية  أدائهعلى  إيجاباانعكست  التييمتاز ببعض الخصائص  األملشركة لالمراجع الداخلي بالمديرية العامة 

تمثل فعالية المراجعة الداخلية بالمركب والتي ت إلىالتي أدت  األموربعض  إلى باإلضافة المراجعة الداخلية، و

 1 :في

المراجعة  ديرية، الحظنا أن م(5-3)الشكلللشركة األم السابق يخالل الهيكل التنظيم: فمن االماقالل    1

ما وك -تمكنلية أعلى سلطة، هاته االستقال إلىبعيتها المباشرة بتاالستقاللية التنظيمية بالداخلية تتمتع 

 ؛ التقرير() البرمجة،الفحص، عمله بكل حرية في كافة مراحله المراجع الداخلي بأداء  -رأينا

                                         
بسكرة ،وإضافة إلى استفسارات من العاملين  –القنطرة –مقابلة مع المراجع الداخلي بمديرية المراجعة الداخلية بالشركة التابعة حبوب الزيبان  / 1

 وأقسام المركب. بالمصالح
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عدة  شغلحيث  ،سنة 20بالمركب تقدر حوالي  خبرة جع الداخليالمرل :المال  ل  ة الة ا ع   2

  .. الخ؛، ملفات،مستندات.نظم الرقابة الداخلية مختلفالمركب،أكثر خبرة بعمليات  يجعله ا، مممناصب

ارات  لين واإلطج عنها السمعة الحسنة بين العامألخالق العليا، فهذه األخالق نتجع الداخلي باااتسام المر  3

 ؛مراجع الداخلي بالمركبعن ال

  سلةهس ا  الاسل     ع المال  ااةا سز الة   4

لتي ارغم بعض العوائق ) بشكل جيد أداء مهمته من  قدرة االتصالية العليا : فهذه المهارة مكنته -

 ؛ائما في االستماع" جهه(، فهو يعمل دائما تحت  مبدأ" المراجع الداخلي داتو

االطالع ،تنظيم وثائقه،لطريقة عمله سواء في أسلوب العملاالبتكار الدائم : محاولته تطوير الدائم  -

 ؛المتجدد حول مستجدات المتعلقة بالمراجعة الداخلية

الالزمة لي مستندات المراجع الداخائق وبعض وث على نافباطالع :ةمابما ال اسئق   ال  م ل االابي   5

 عملية الرجوع إليها بطريقة سهلة جدا؛بحيث تسهل ها منظمة بشكل جيد ناجدو ألداء مهامه،

 تطبيقها؛ داخلية ومحاولته لتكييفلجزئي على المعايير الدولية للمراجعة الاجع الداخلي االمر اطالع   6

المركب  امأقسو جميع المصالح أ أنقيامه بعملية المراجعة،فصحيح  دالتبديل والتغير الدائم ألهدافه عن  7

 دافأهلكن المراجع الداخلي يقوم بشكل مستمر بتغيير  ،سنويا ةتقريبا لعملية المراجعكلها تخضع 

 .الجهة المعنية المراجعةعملية  وراءمن المراد تحقيقها 

نوعا  تشبه أنهاالتي يمكن القول على بعضها وجع الداخلي على بعض الوسائل والتقنيات ااعتماد المر  8

 على التقنيات التالية : يعتمدحيث  ،ما التقنيات الحديثة

 بمهارة؛ امع حسن اختياره العشوائية،العينات: حيث يعتمد المراجع الداخلي على العينات  -أ

ض استخراج بعمن خالل  ةاإلجراءات التحليلية: يقوم المراجع الداخلي ببعض اإلجراءات التحليلي -ب

ا، وقد همن طرف المركب، وثم إيجاد بعض عالقات الربط فيما بين ةارير المعدمن القوائم والتق النسب

 الربط ؛ عملية وبخاصة اإلجراءاتالقيام بهذه في عملية  المركبدته خبرته الكبيرة في عاس

 لى حد ما إالتقييم الذاتي للرقابة: في هذا الخصوص يمكن القول أن ما يقوم به المراجع الداخلي يشبه  -ج

مراجعة  تتم ينالتقييم الذاتي للرقابة، حيث يقوم المراجع بالسؤال الدائم  للمسؤولين الذبيسمى ما 

 مليةع أوالرقابة الداخلية من خالل السؤال مباشر  نظام تحسين اعن الكيفية التي يتم بهأعمالهم،

 ؛ذلك إلى االستدراج

األم  شركةلفي فكرة فتح ورشات عمل بينه وبين المراجعين التابعين ل ،يخطط المراجع الداخلي حاليا  9

 بهدف:

 توحيد طريقة العمل في أداء المراجعة الداخلية؛ -

 الرقابة الداخلية؛ إجراءاتتحيين  -

على مستوى كل المركبات التابعة  المراجعون الداخليون امحاولة وضع حلول للمشاكل التي يعاني منه -

 .شركة األملل
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   سلة كبالة ا    المال     بقسئصة  قس   الاسب  الف ع 

في النقاط  توضيحها نالتي يمكوناك بعض المعوقات والنقائص،هإال انه  ،مذكورة سابقالا ترغم االيجابيا

 1:التالية

طرف  من اليوماية والى غ سنة( 25) أكثر من خلية في المركب من فترة طويلة جداداتتم المراجعة ال  1

ا ،مملبعض المهماتالمحدد  ،ضيق الوقتالروتين أثناء قيام بمهامهتعب، شخص واحد مما يشعره بال

 ؛أدائها على أكمل وجهعدم  إلىيؤدي 

من  هممن فالكثير ،مركبالموظفين في الأو  المسؤولين للمراجع الداخلي من قبل بعض ةالنظرة السليب  2

 ؛المراقب المتشدد  انه المراجع على إلىينظر 

اسبية مما يجعله غير قادر على أداء المراجعة المح ،نقص خبرة المراجع الداخلي في مجال المحاسبة  3

انية دى هذا األمر إلى عدم إمكأخاصة في مجال قواعد ومبادئ التسجيل المحاسبي، ف ،على أكمل وجه

 حاسبية؛ال عن أمور في المجالت المسؤالوبة والمالية إليه،طارات العاملة في دائرة المحاساإلرجوع 

ي أ الحاسوب حولبالمراجعة فقط نقص خبرة المراجع الداخلي في تكنولوجيا المعلومات، حيث يقوم   4

من  الحاسوبيقوم بعملية المراجعة للمدخالت والمخرجات فقط، دون النظر إلى ما يجري داخل 

 عمليات تشغيل؛

خيص هذا إلى عدم تل ة، إضافالرقابة الداخليةنظام م يلتقينموذجية ستبيانات ال المراجع استعمالعدم   5

 أكثر) مالكتيبات الشارحة لهذا النظا كثرة م، رغسواء بشكل وصفي أو باستعمال خرائط التدفق األخير

 لقراءتها؛مهمة يضطر المراجع  كل ي، ففكتيب( 15من

 تتعدى سوى:ال  اعالقة المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي ضعيفة جدا، فعالقتهم  6

 المراجع الخارجي؛ طلب متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة -

 المراجع الخارجي على تقارير المراجع الداخلي . طرف االطالع الشبه المعدم من -

اضات على اعترفي بعض االحيان ،: يواجه المراجع اعا اض اإلما   ن ع ى باسئج الة ا    المال    .5

 التالية :  األسباب إلى، ظم هذه االعتراضاتجعاته و ترد معنتائج و توصيات مرا

ض التوصيات التي يقدمها على بعيتم معارضة  أوفقد ترفض  :عدم تبرير التوصيات تكاليفيا -

 . ترفضالسبب  لهذاغير مبررة من ناحية الجدوى االقتصادية، و  بحجة أن التوصياتالمراجع،

ون تبني و تطبيق التوصيات التي االداريالفشل في تطبيق توصيات مماثلة في وقت سابق، يرفض  -

شلوا هم أو فم قبله إداراتالمراجع، نتيجة لخبرتهم السابقة عن مثل هذه التوصيات، حيث فشلت يقدمها 

 تطبيقها.سابقا في 

دمت ق أنهابحجة  أيضاوقد ترفض التوصيات  :لنظام السليم للرقابة الداخليةاغياب في بعض األحيان  -

 ا، فمال فائدة مرجوة من تلك التوصيات ن، أيزعم رافض التوصية ث، حيعيفمناخ رقابي ض في ظل

  متابعتها. و، أالداعي لتنفيذها

المقام  :يعتمد تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية فيي هيكل تحديد السلطة و المسؤوليةغياب الوضوح ف -

هيكل واضح للسلطة  ليم على وجودعلى جديتها و وضوحها، ثم يستند تنفيذها بالشكل الس األول

  رفض التقييد بالتوصيات. إلىغياب هذا الهيكل يؤدي أيضا  فان  وبالتالي المسؤولية،و

                                         
 بسكرة –القنطرة –لشركة التابعة حبوب الزيبان مقابلة مع المراجع الداخلي بمديرية المراجعة الداخلية با / 1
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ةطلللللللس ن   -ا لللللللس  ال الصلللللللبس  ة كللللللل  سل الة   ةلللللللس  الة سمللللللل        اقللللللل  بيلللللللساالة  لللللللا الاسللللللللا

  مك ة  -القبط ة-الز  سن 

 لىعالمحاسبية المعلومات  نظاماآلن لدراسة  نأتي ،بالمركببعد التعرف على واقع المراجعة الداخلية 

  التالية:ويتم ذلك من خالل المطالب مستواه،

 - ا للللللللللس الصللللللللللبس   السلة كلللللللللل    الة   ةللللللللللس  الة سملللللللللل    بيللللللللللساالةط لللللللللل  ات ث  ةق ةللللللللللس  

   مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن

ومن ثم  ،تسمح له بأداء وظائفه مجموعة من المقومات علىمركب النظام المعلومات المحاسبية في  يستند

 1هذه المقومات في: لوتتمث ،تحقيقه ألهدافه

عدة  ةالمركب سواء الداخلية أو الخارجيالعمليات التي يقوم بها : ينتج عن الة ة    الةمابم   .1

وبين  أقسام المركب من جهة،ة حامل أو صلة الوصل بين مختلف دوائر ومستندات، هاته األخيرة بمثاب

التي  تعامل معها من جهة أخرى. وتتعدد المستندات بتعدد العملياتالمركب واألطراف الخارجية  الم

 يقوم بها المركب، والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين: 

ومن هذه  : وهي المستندات الناتجة عن التعامل مع األطراف الخارجية،الةمابما  اللس     -أ

 المستندات:

 واللين؛ شراء القمح الصلب، ية شراء المواد األولية األساسفواتير  -

 ؛والبضائع مختلف المنتجات فواتير البيع -

 ؛الخو قطع الغيار.. فواتير شراء واألكياس والبطاقات -

 ؛الخات الطاقة الكهربائية والماء ...فواتير استهالك -

خارجية  عدة مستندات اعند قيام المركب بمختلف العمليات الخارجية ينتج عنه الةمابما  المال     -ب

 كما ،لياتكما رأينا،ولكن في بعض األحيان تحتاج أقسام أو مصالح  مستندات داخلية لتكملة إتمام العم

 تحتاج أيضا لتلخيص مختلف العمليات الخارجية، ولهذا تنتج بعض التقارير ومستندات منها:

 وصالت توزيع المنتوج من مركز التوزيع ؛ -

 ؛ التجارية ةدائرمن  ةتقارير المبيعات الشهري -

 تقارير اإلنتاج الشهرية من مصلحة اإلنتاج؛ -

 تقارير االستهالكات من مصلحة تسيير المخزونات. -

خص مختلف تل يوالدفاتر الت توتتمثل هذه المجموعة في مجموعة السجال    الم ا     الة ة .2

ير غعمليات معينة، فمن فإذا كانت هناك حاجة إلى معلومات حول  ،التي قام بها المركب تالعمليا

دة تحتاج خاصة وأن العملية الواح ،ك العملياتلالمنطقي الرجوع إلى المستندات الخاصة أو المثبتة لت

 منهافيات،إلى أكثر من ثالثة أو أربعة مستندات. وعلى العموم تتعدد السجالت والدفاتر الملخصة للعمل

 اإلجباري واالختياري:

ية يات، يومالمشتر تر اليومية العامة والمساعدة ) يوميات المبيعات، يوميااإلجبارية: والمتمثل في دفت -

 ،و دفتر األستاذ عام ومساعد.داالستمارات،...الخ(،وإضافة دفتر الجر

متابعة طلبيات الزبائن،سجالت المبيعات  سجالت المثال: على سبيلودفاتر االختيارية:  -

 الشهرية،سجالت االستهالكات الشهرية.
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 وجدنا أن ا،مع هذو،نظام المعلومات المحاسبيةحد أهم المقومات أيعتبر دليل الحسابات   مس س مل ث ال  .3

دخاله إلى إبها دليل محاسبي بشكل مكتوب،بل تم إدراجه أو  فريتولمحاسبة والمالية بالمركب ال دائرة ا

ا الدليل المستعملة على مستوى هذه الدائرة،حيث نلمس هذو ببرامج الحاسوبية الخاصة  قاعدة البيانات

م االلكتروني عند الدخول إلى إحدى اليوميات بغية تسجيل قيد معين، فبمجرد الدخول تظهر أرقا

  اليومية المْعنية.  ب في جانبي الدائن والمدين المتعلقينالحسابات المستعملة وذلك 

هزة مات المحاسبية على مستوى المركب مزود بعدة أجنظام المعلو  ال مسئث  ات هزة الةاط  ة .4

 وسائط ،ووسائل متطورة  تساعده على أداء وظائفه ومن ثم تحقيق أهدافه من : حواسيب ، طابعات

على  ،شبكة االنترنت، بعض الشبكات الداخلية لتسهيل التعامل ) موجودة فقطالتخزين ونقل الحديثة

 منها: برامج تطبيقيةفة إلى مجموعة مستوى دائرة المحاسبة والمالية( إضا

على مستوى دائرة  2018 سنة مناء : وهو برنامج تم اعتماده ابتدD. L. G  PC. Comptaبرنامج  -

والسلبيات التي كانت  صالمحاسبة والمالية لتسجيل مختلف العمليات، وذلك لتجاوز بعض النقائ

 Bigوالمسمى  2017إلى غاية  2009موجودة على مستوى البرنامج القديم المعتمد من سنة 

Finance. 

تلف دائرة المحاسبة والمالية لتسجيل مخ على مستوى برنامج: وهو أيضا D. L. G PC Paie  برنامج -

 .األجورالعمليات الخاصة ب

  : وهو برنامج على مستوى مصلحة تسيير المخزونات.  G.P.R 1995 sous D O Sبرنامج -

خال حتى حققت،السرعة، الدقة،الضخامة،تخفيض التكاليف،...الخ، من اإلداالجهزة والوسائل المعتمدة  فهاته

 إنتاج المعلومات.

ت متمثلة مخرجانظام المعلومات المحاسبية على مستوى المركب عدة  يقدم:الةسل    الق ائا الاقس    .5

 :في 

يومية روتينية الخاصة بتوثيق النشاط والمعامالت : وهي مخرجات   ى شكث  اسئق ةل  س  -أ

مثلة هذه . و من أأقسامه أو مصالحه الداخليةأو بين  يةسوء مع أطراف خارج مركبالروتينية العادية لل

لتي ات ااالستالم، شيكات المدفوعات، فواتير البيع للعمالء...،و تعتبر البيانوصالت ، المخرجات

اسبية نظام المعلومات المحسية لعمليات التشغيل اليومي في تتضمنها هذه المخرجات المدخالت الرئي

 على شكل تقارير.و هي مخرجات  بشقيه المالي واإلداري لإلخراج النوع الثاني من المخرجات

ا تستفيد منه مجموعة من التقارير، المحاسبية تنظام المعلوما:يخرج   ى شكث اقس    ةل  س  -ب

تقارير مجموعة : ، وتنقسم هذه المخرجات الى و الخارجيةأاألطراف سواء الداخلية مختلف 

 الداخلية والخارجية:منها ،وقوائم

     وهي تقارير ذات االستخدام الداخلي منها: الاقس    المال 

ألجور زانيات ا،مية اإلنتاجانية التموينات، ميزاني،ميزيرية المختلفة )ميزانية المبيعاتالميزانيات التقد -

 ...الخ (؛

 تقارير تكلفة اإلنتاج التي تبين تكاليف مختلف المنتجات؛  -

    ؛ةالتقديري سنة السابقة وبالنسبة للميزانيةلبالنسبة ل تطور المبيعات من حيث الكميات والقيمة تقارير -

 ؛لنقاط البيعيعات الشهرية للمنتجات المب -

 ؛ تاواالستهالكال حركة المخزون من حيث االستقب -

 .كمية اإلنتاج تقارير  -
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     ثمرين ف الخارجية كالمستجهات أو األطرال: وهي القوائم التي تقدم لاقس     الق ائا اللس

 ائم في :،الدائنين،الجهات الحكومية مثل مصالح الضرائب  ...الخ وتتمثل هذه التقارير والقووالبنوك

   حساب ، لميزانيةاوهي القوائم التي فرضها النظام المحاسبي المالي والمتمثلة أساسا في:  الق ائا الةسل

 إلى ةإضاف جدول تغيرات األموال الخاصة،،(النقدية التدفقات )قائمة،جدول السيولة الخزينةالنتائج

 التقارير االتي تحتويه تاالبيان ضبع يللوتح يرسوتف حيتوضيتم من خالله  الذي وفالكش ملحق 

 المالية. والقوائم

 بتقديم تصريحات ضريبية سنوية و شهرية: مملز المركب  الض      لاقس   ا 

 ةالذي يوضح النتيجة الخاضع الجبائيالنتائج  و حساب الجبائيةتتمثل في الميزانية  :السنوية -

 الذي يبين التفصيلي للعمالء ،وكذا التصريح بالضريبة على أرباح الشركات، إضافة كشفللضريبة

 .سنة معينةمل معهم المركب خالل اتعالتعامالت مع عمالء الذين تم  مختلف

 ،إضافة الرسم علىيتضمن الرسم على القيمة المضافةالذي الشهري تتمثل في التصريح : الشهرية -

 .والضريبة على األجور النشاط المهني،

مات، إال كبير على تكنولوجيا المعلو رغم أن نظام المعلومات المحاسبية يعتمد بشكلةق ةس   ش      .6

 مجموعة من في المركب علىيعتمد هذا النظام  حيث،غنى عنه أن المقوم البشري بطبيعة الحال ال

ا اإلطارات والعمال حاصلة على تكوين نستطيع القول عليه انه مقبول، فالشهادات المتحصل عليه

 تتراوح بين شهادة ليسانس وشهادات التكوين المهني.

لى توافر عيتوقف صالح نظام المعلومات المحاسبية   بيسا الة   ةس  الة سم    ا   ال قس      ا .7

 بكفاءة همما يؤدي به إلى تحقيق أهداف يقوم بضبط عمله، ،على مستواهنظام الرقابة الداخلية 

مان صحة سابقاً، ال جدوى منها،ما لم يكن هناك نظام رقابي يسمح بضالمذكورة فكل المقومات وفعالية،

وإيصالها  من الطرف المناسب إعداد التقارير، وطرق التسجيلات عمليات كيفيات وإجراء

 عدة أساليب رقابية منها: تالخ، ولتحقيق ذلك، تواجد...المستفيد

لسل خاصة المستندات مرقمة ترقيم متس لكشروط القانونية، فلترقيم المستندات والتأكد من استيفائها ل -

 ؛وصل توزيع المنتوج(،)الفاتورة األساسية منها

من  الشهرية تاستخدام اإلجماليات الرقابية: مثل مقارنة تقارير المبيعات الشهرية مع تقارير االستهالكا -

 المنتجات؛

 الحسابي بصفة دورية؛ نتأكد من التوازلموازين المراجعة الدورية: وذلك ل -

 إعداد كشوف المقاربة البنكية؛ -

فالحظنا من خالل تواجدنا  إجراءات منع الدخول غير المرخص به، و أمن البيانات والبرامج إجراءات -

ص بمسؤوله وذلك لسالمة البيانات كل حاسوب مزود بكلمات دخول خا أنفي دائرة المحاسبة والمالية، 

 . والمعلومات
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  مك ة  -ط ة القب-ةطس ن الز  سن  - ا س  ال صبس  ال سلة ك   الةسل  ة سم   البيسا   الةط   الاسب 

 محاسبية على تلمعلومات محاسبية متنوعة، صممت نظام معلوما مطاحن الزيبان نظرا لحاجة إدارة مركب

 ،حيث يشتمل على النظم الفرعية التالية :مستواها

 محاسبة المالية؛النظام  -

 نظام محاسبة التكاليف ؛ -

 .ةالتقديري الميزانياتنظام  -

ومن  ،لفرعيةاانطالقا من نظمه الالزمة المعلومات ج بها نظام المعلومات المحاسبية التي ينت ةسنوضح الكيفيو 

 ين.يالخارج الداخليين أوالمستفيدين سواء  إلىثم تقديمها 

ألخير والمعالجة ومن ثم ، من خالل مدخالت هذا ا محاسبة الماليةالنظام  وسنبدأ بنظام الفرعي والمتمثل في

 1وذلك كما يلي : ،المخرجات

  بيسا الة سم   الةسل    سلة ك   ةملال  الف ع ات ث

ا لتي قام بهتتمثل مدخالت نظام محاسبة المالية في مختلف المستندات المبررة أو المثبتة للعمليات المالية ا

 :هانوم -سابقاكما رأينا  -تتعدد هذه المستندات االمركب، وعموم

 شراء القمح الصلب واللين؛منها  شراء المواد األولية األساسية وفواتير  -

 ؛ والبضائع المنتجات فمختل فواتير البيع -

 فواتير شراء قطع الغيار واألكياس والبطاقات ...؛ -

 فواتير استهالكات الطاقة الكهربائية والماء ....؛ -

 تقارير اإلنتاج الشهرية من مصلحة اإلنتاج؛ -

 االستهالكات من مصلحة تسيير المخزونات.تقارير  -

   سلة ك  بيسا الة سم   الةسل      ة سل    الالف ع الاسب 

 في هذا النظام بالخطوات المراحل التالية : وتتم المعالجة 

المنجزة  تمختلف المستندات المؤيدة للعلمياعلى بعد الحصول  ال  ة س الام  ث     ات لى  ة     .1

في ي المحاسب تسجيل ال ،مستوى دائرة المحاسبة والمالية بمختلف أقسامها يتم على من طرف المركب،

اليوميات المناسبة، حيث يتوفر على مستوى هذه الدائرة مجموعة برامج حاسوبية تسمح بتسجيل 

ومية ي 12مختلف العمليات،هاته األخيرة ونظرا لتكرارها قُِسم تسجيلها في اليوميات مختلفة،فهناك 

 تتمثل في :  والتيلة مستعم

ثبيتات ، وهي خاصة بتسجيل العمليات المتعلقة بالت1وتحمل هذه اليومية رقم    ة   االمااةس ا   -أ

لتنازل على عملية اقتناء وا ديلتقي ه اليوميةالمختلفة المباني، معدات، السيارات ...الخ،حيث تخصص هذ

  لشركة األم.لالتثبيتات التي تكون في معظم األحيان ألحد الوحدات تابعة 

تسجل فيها العمليات المتعلقة بالحركة في المخزونات و، 2وتحمل هذه اليومية رقم    ة   الةلز بس   -ب

)صلب ولين( قمح بنوعيهفقد تكون مادة األولية األساسية والمتمثلة في ال ،سواء دخول إلى المخازن

،أو عمليات االستهالكات المختلفة  كعمليات استخدام ات أو البضائع إلى المخازن...إلخدخول المنتجأو
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( وكذا ، بطاقات،خيوطوسائل التعبئة والتغليف )األكياس بمختلف أحجامها وأنواعهاالمادة األولية أو 

وكذا لوازم م، األوراق، حبر الطابعات...إلخ(،قال)األازم التي تدخل في األعمال المكتبيةالمواد واللو

 اإلنتاج ) قطع غيار، زيوت، ألبسة العمال ...الخ( 

قوم بها ، وهي يومية خاصة بجميع عمليات الشراء التي ي3وتحمل هذه اليومية رقم    ة   الةشا  س  -ج

..الخ وكل ازم ..د واللوالقمح بنوعيه ووسائل التعبئة والتغليف وكذا المواالمركب والمتمثلة في شراء 

  .لنشاط المركب ةالمواد الالزم

لحة العمليات التي تقوم بها مص بتقييد خاصة ، وهي4اليومية رقم وتحمل هذه  :  ة   الة   س  -د

 المبيعات والمتمثلة في عملية بيع المنتجات والبضائع المختلفة وكذا أداء الخدمات.

توى ي تتم على مسد فيها عمليات الدفع والتيحيث تقي، 6وتحمل هذه اليومية رقم    ة   الصبم ق -ه

 المركب في حالة ما كانت مبالغ تلك العمليات صغيرة .

ة بقسم فيها جميع عمليات البنك الخاص تسجل، حيث 7وتحمل هذه اليومية رقم :  ة    بك االماغالث -و

 االستغالل، أي جميع المصروفات التي تسدد عن طريق البنك فقط.

قسم جميع عمليات البنك الخاصة بها يد فييتقو، 8تحمل هذه اليومية رقم :اإل  اما   ة    بك  -ز

ريق طاإليرادات، أي اإليرادات الواردة عن المبيعات أو أداء الخدمات والتي تكون مقبوضاتها عن 

 البنك.

الت حويفي بعض األحيان تكون هناك تف، 13وتحمل هذه اليومية رقم    ة   الا   ال    ن ال  ما  -ح

 ومية.للمنتجات أو للمادة األولية بين وحدات الشركة األم، وقيود هذه العمليات تسجل في هذه الي

 مين.قيود إعداد األجور ودفعها للمستخد ا، وتسجل فيه14وتحمل هذه اليومية رقم :  ة   ات    -ط

لقة ات المتعمخصصة لقيود إعادة فتح الحساب وهي 30وتحمل هذه اليومية رقم    ة   إ سمة الفاح - 

 .ةبالميزانية االفتتاحي

ن إلى وهي مخصصة لتغيير رقم حساب معي 70وتحمل هذه اليومية رقم   س سال م أ قسااغ      ة    -ك

توقيف استعمال حساب معين وتغييره برقم  األحيان تطلب الشركة األم في بعض د، فقحساب آخر

 حساب آخر فيتم اللجوء إلى هذه اليومية.

 تنتمي إلى ، وهي خاصة بتقييد العمليات التي ال12وتحمل هذه اليومية رقم  ال ة  س  الةلا ف   ة    -ث

ود أي يومية من اليوميات المذكورة سابقا، مثل عمليات االستئجار،تسجيل أقساط االهتالكات، قي

 تصحيح األخطاء..الخ.

ت وتصنيفها مع البيانادفاتر اليومية وج بعد عملية التقييد فيالا   ث إلى م ا  اتماسذ الاسب     الة     .2

)االستغالل، ل قسمتأتي عملية ترحيلها إلى دفتر األستاذ الذي يكون على مستوى ك

 .ويتم ذلك بشكل دوري ، وذلك من أجل الترصيد والتأكد من الحساباتاالستثمارات(رادات،ياإل

ل الحسابات عن جدول يلخص فيه كوهو عبارة ة زان الة ا    ق ث الام  س   إ مامالة     الاسلا   .3

مبالغ اسم الحساب،ال :التي مستها العمليات المالية في المركب خالل الدورة المحاسبية،حيث يتضمن

تر دفلقيود في كل ا أن من التأكد إلىوالمدينة،ويهدف ميزان المراجعة  ةالدائن األرصدةووالمدينة، ةالدائن

 محسوبة بدقة. األرصدةن أ،واألستاذدفتر  إلىلها ياليومية تم ترح

مجموعة من  إجراء، يتم القوائم والتقارير المطلوبة و بغية استخراجة     الام  س   ال ا    الة     .4

تخفيض مصاريف المسددة سلفاً )اهتالكات، مؤونات،  منها الفترة المحاسبيةكل في نهاية  التسويات،

إثبات قيود  ومن ثم...الخ(،الحالية وغير محصلة،، تسجيل نواتج السنة  والمتعلقة بالدورات الالحقة

 ثم إعداد ميزان المراجعة الُمعدل. لتُرحل هي األخرى إلى دفتر األستاذ،التسوية،



 لمال  للللللل االفصلللللللث الاسللللللللا   املللللللالماا بيلللللللسا الة   ةلللللللس  الة سمللللللل     للللللل  الة ا  للللللل  

  مك ة -القبط ة-ةطس ن الز  سن 

194 

 

  بيسا الة سم   الةسل    سلة ك  ةل  س  الف ع الاسلا

ان من ميز) انطالقا السابقة الذكر بعد االنتهاء من مرحلة التسوياتيتم الحصول على مختلف المخرجات 

المخرجات  أهم التي فرضها النظام المحاسبي المالي،من الكشوفات الماليةإذ تعتبر ، المراجعة بعد التسويات(

  :نظام المحاسبة المالية والمتمثلة في على مستوى

لملكية ابمثابة جدول يعرض األصول وااللتزامات وحقوق  وهي :) قسئة  الة كز الةسل (  الة زاب  .1

 .بالمركبالخاصة 

 و الخسارةأو تلخص هذه القائمة اإليرادات والمصرفات والربح الصافي  :) قسئة  الملث( مس  الباسئج .2

 مركب لفترة زمنية محددة.لالصافية ل

 والمدفوعات يعرض المتحصالت  النقديةوهذا الجدول   )قسئة  الام قس  البقم  ( م ث م  ل  ال ز ب  .3

 ،التشغيل،التمويل،االستثمار.ةالنقدية الناتجة على ثالثة أنشط

 دها.بنوالخاصة في كل بند من  تغير األموال: حيث يوضح هذا الجدول  م ث اغ   اتة اث اللسص  .4

 الذي يوضح بعض التفسيرات في القوائم المالية.و: ة  ق الكش  س  الةسل   .5

   مك ة -ط ةالقب -ةطس ن الز  سن  - ا س  ال صبس  ال سلة ك   بيسا ة سم   الاكسل فالةط   الاسلا  

أسيس رغم قدم ت ،المركب مصلحة أو خلية تقوم  بحساب سعر التكلفة لمختلف المنتوجاتوجد على مستوى ال ي

ظرا نتم محاولة وضع هذا النظام الفرعي لكن  2003مع اإلشارة إلى أنه في سنة  المركب وكثرة منتجاته.

 .لتكلفته الباهظة توقف هذا المشروع

ن ما نعرفه بحساب هذه تكلفة بطريقة بعيدة كل البعد ع المحاسبة والمالية دائرةتقوم  ولحساب تكلفة اإلنتاج

 نبين الكيفية التي يتم بها حساب تكلفة اإلنتاج.س ،ونقرؤه في الكتب النظرية. وفيما يلي

   سلة ك  بيسا ة سم   الاكسل ف  ةملال  الف ع ات ث

 أساس: ىمعالجة، نشير إلى أن تكاليف إنتاج في المركب، تحسب علقبل التطرق إلى كيفية ال

 :لتكاليف المحملة السنوية؛لتكاليف اإلنتاج تحسب نسبة  التحميل 

 التجديد: يجدد حساب التكاليف كل سنة؛ 

 ن السنة م تالنسبية: لحساب تكاليف اإلنتاج سنة معينة، يتم االعتماد أو يسند الحساب وتجمع المعلوما

حسب ت 2017اإلنتاج سنة  فتكاليأن  ي، أ(1-إنتاجها من سنة )ن )ن( تحسب تكاليف ة، فالسنالسابقة

ت ، كما يتم الرجوع إلى هاته األخيرة،بغية جمع بعض المعلوما2016 سنةلتكاليف السنوية المن 

  .الالزمة للحساب

لى إضافة إ سبة الماليةمخرجات نظام المحا فيبشكل كلي  ،فتتمثلنظام محاسبة التكاليفمدخالت  أما عن

 في :.وعموما تدور مدخالت هذا النظام  بيانات أخرى

 (؛1-جدول حسابات النتائج لسنة) ن -

 ( لمعرفة تفاصيل بعض الحسابات؛1-ميزان المراجعة بعد الجرد لسنة )ن -

ن م الخ..كغ سميدعادي ..50غ من السميد الممتاز،ك 25من المنتجات )الكميات المنتجة من كل نوع  -

 (؛قسم اإلنتاج

صلحة أكياس التغليف لكل نوع من أنواع المنتجات، وثمن الكيس الواحد من مالكميات المستهلكة من  -

 .ر المخزوناتيتسي
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  سلة ك   بيسا ة سم   الاكسل ف      الة سل  الف ع الاسب 

  1وتتمثل في:والتي  ،معينة جة بمراحلوهنا تتم المعال

ن شير إلى أنقبل الشروع في المراحل   ى الةمةمة  الةمقق   فالاكسل  الة     ات ل  ا ز    ة   .1

ر المركب ، ولهذا يعتب(الدقيق)اللين يستخرج منه الفرينة القمح الصلب يستخرج منه السميد،أما القمح 

 أن لديه خطين من اإلنتاج المسمدة والمدققة.

إلنتاج،أي ا( على الخطين من 1-النتائج لسنة )ن أما عن توزيع،ففي هاته المرحلة يتم توزيع جميع أعباء حساب

موم فان المدققة ) القمح اللين(، وذلك على حسب الكميات المنتجة، وعلى الع على المسمدة) القمح الصلب(و

لمسمدة على ا 26و 74التكاليف توزع  بنسبة  أنالمسمدة دائما ذات النسبة األكبر في اإلنتاج، حيث نجد 

 الي. والمدققة على التو

اليف إنتاج تك ويتم الحصول علىباسج الك    ل ةمةمة  الةمقق  اإلالة     الاسب    مس  اكسل ف  .2

 كل من : فوذلك بطرح تكاليمن خالل خطوتين دة والمدققة،الكلية للمسم

 ؛الطحن مخلفاتتكاليف  -

 .تكاليف التعبئة و التغليف -

 :كاألتي،وذلك ولذلك يجب حساب هاتان التكلفتان

الناتجة من  مخلفاتهنا على حسب الوالط ن  ةل فس اللط ة ات لى   مس  اكسل ف  -أ

ي بضرب مجموع التكاليف الموزعة ف ،مخلفاتاليتم الحصول على تكاليف هذه  حيثاإلنتاج)نخالة(،

 على سبيل المثال(.حيث: 15نسبة معينة )

 
مثلة في ليف والمتوهنا يتم طرح تكاليف التعبئة والتغاللط ة الاسب     مس  اكسل ف الا  ئ    الاغ  ف  - 

عت من على األكياس،علما أنها وز ققات التي تلصلتغليف والخيوط الالزمة للخياطة والبطاااألكياس 

في  هذه التكاليف مباشرة تدخل أنالمركب  اعتبارهو  ،قبل في المرحلة السابقة، وسبب هذا الطرح

 يث:مباشرة،على أن يتم إدخال فيما بعد في الحساب أي يتم تحميلها مباشرة لكل منتوج.ح جالمنتو

 

 :المدققة،حيث الكلية للمسمدة و نتاجاإلحساب تكاليف  كلفتان، نكون بذلك قد وصلنا إلىتوأخيرا وبطرح هاتان ال

 

 :والجدول التالي يوضح هاتان المرحلتان من حساب التكاليف

                                         
 مقابلة مع مسؤولي دائرة المحاسبة والمالية بالمركب. / 1

 

 المسمدة +تكاليف التعبئة والتغليف للمسمدة( مخلفات)تكاليف  –المسمدة  ف= مجموع تكالي باسج الك    ل ةمةمةاإلاكسل ف 

 

 المدققة+تكاليف التعبئة والتغليف للمدققة( مخلفات)تكاليف  –المدققة  فمجموع تكالي= باسج الك    ل ةمقق اإلاكسل ف 

 74×=مجموع تكاليف الكلية التعبئة والتغليف  اكسل ف الا  ئ   الاغ  ف ل ةمةمة

 

 26×= مجموع تكاليف الكلية التعبئة والتغليف اكسل ف الا  ئ   الاغ  ف ل ةمقق 

 15×المسمدة  ف= مجموع تكالي الةمةمة ةل فس اكسل ف 

 15×المدققة  ف= مجموع تكالي الةمقق  ةل فس اكسل ف 
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اكسل ف الك      مس  ال( الةمقق  الةمةمة ) اإلباسج لط الك      ى ا ز   الاكسل ف   (3-3)ال م ث  قا

  مك ة  -القبط ة -ةطس ن الز  سن  - ا س  لهةس  سلة ك  الصبس   ال

 (26الةمقق  ) ( 74الةمةمة) الاكسل ف الك     ال  سن  ال مس  قا 

القمح الصلب  6010000

 المستهلك

المبلغ الكلي للقمح الصلب  المبلغ الكلي للقمح الصلب المستهلك

 المستهلك

 

 ـــــــــــــــــــــ

المبلغ الكلي للقمح اللين  ـــــــــــــــــــــ اللين المستهلك الكلي للقمحالمبلغ  القمح اللين المستهلك 6011000

 المستهلك

باقي حساب 

توزع  60

 بشكل عادي

 26×المبلغ الكلي  74×المبلغ الكلي  المبلغ الكلي مشتريات مستهلكة

  الخدمات الخارجية 61

 

 

 

 

 

 المبلغ الكلي

 26×المبلغ الكلي  74×المبلغ الكلي 

الخدمات الخارجية  62

 االخرى

 أعباء المستخدمين 63

الضرائب والرسوم  64

المماثلة والمدفوعات 

 المماثلة

األعباء العملياتية   65

 األخرى

 االعباء المالية 66

مخصصات  68

االهتالكات 

والمؤونات وخسائر 

 القيمة

 المدققة  فمجموع تكالي المسمدة فمجموع تكالي الاكسل ف الك    الة ة ع 

 المدققة مخلفاتتكاليف  المسمدة مخلفاتتكاليف  ةل فس اكسل ف ال 

 ا  ئ   الاغ  فالك    ل اكسل ف 

( 6026500 ـ]اكسل ف اتك سس)

 +(6026501 ـاكسل ف ال طسقس )+

 ([6026502 ـاكسل ف الل  ط)

تكاليف التعبئة والتغليف 

 للمسمدة 

 تكاليف التعبئة والتغليف

 للمدققة

تكاليف اإلنتاج الكلية   الك   اإلباسج  فاكسل 

 المسمدة

تكاليف اإلنتاج الكلية 

 للمدققة

 المقدمة من رئيس دائرة المحاسبة والمالية. ت: من إعداد الطالبة اعتمادا على المعلوماالةصم 

وجات من المنت وفي هذه المرحلة يتم  تحميل كل نوع   مس  اكسل ف الا  ئ   الاغ  ف الاسلا  الة     .3

تكاليف ب فمثال لحسا ،تاألكياس و الخيوط و البطاقابنصيبه من تكاليف التعبئة والتغليف المتمثلة في 

خطوات الب نقومكغ من السميد الممتاز) الذي يستخرج من القمح الصلب(، 25لمنتوج  التعبئة والتغليف

 التالي :التالية، وذلك على النحو 

ن سعة ميد يعطينا أربعة أكياس نعلم أن كل قنطار من السماللط ة ات لى   مس  اك ف  اتك سس  -أ

 كغ. 25

 كغ، وبالتالي: 25أكياس من نوع السعة  4يحتاج  لتالي كل قنطار مصنع أو منتج وبا

 
 سميد ممتاز(كغ 25الكمية المنتجة بالقنطار )نوع  × 4= كغ 25 مم اتك سس الةماه ك  ةن م   
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 وعند الحصول على عدد األكياس المستهلكة،يمكننا الحصول على تكلفة األكياس بالعالقة:

 
ن اجعة ) البطاقات من ميزان المرالكلية لل تكاليف : تستخرجاللط ة الاسب     مس  اك ف  ال طسقس  - 

يتم توزيعها على المسمدة والمدققة وبنفس النسب و( 60حساب النتائج ال يظهر تفاصيل حساب 

قات ، وبذلك نتحصل على تكاليف البطاعلى التوالي 26و 74أي بنسبة فلتكاليالموزعة بها باقي ا

 الخاصة بالمدققة والمسمدة.

ح جة بطبيعة الحال من القمالبطاقات الخاصة بالمسمدة على المنتوجات المستخر فثم يتم توزيع تكالي

 القاعدة الثالثية:وذلك تناسبيا مع الكميات المنتجة من كل نوع، وذلك باستخدام الصلب،

 
الخاصة  ونفس القاعدة بالنسبة لباقي المنتجات المستخرجة من القمح الصلب،أي يتم توزيع تكاليف البطاقات

 بالمسمدة على جميع المنتجات المتحصل عليها.

ن القمح للبطاقات الخاصة بالمدققة على المنتجات المستخرجة م وبنفس الطريقة يتم توزيع التكاليف الكلية

 اللين،أي بالتناسب مع الكميات المنتجة. 

يف بنفس طريقة تكال ،يتم الحصول على تكاليف الخيوط اللط ة الاسلا    مس  اك ف  الل  ط  -ج

المسمدة  اجعة ويتم توزيعها علىخيوط من ميزان المرالكلية للتكاليف  تستخرجحيث  ،البطاقات

حصل وبذلك نت ،على التوالي 26و 74 أي بنسبة فالمدققة بنفس النسب الموزعة بها باقي التكاليو

ة على الخيوط الخاصة بالمسمد فعلى تكاليف الخيوط الخاصة بالمدققة والمسمدة.ثم يتم توزيع تكالي

 ة:ة الثالثيالمنتوجات المستخرجة، وذلك تناسبيا مع الكميات المنتجة من كل نوع، وذلك باستخدام القاعد

 

 متاز:مكغ سميد 25وبهذه الخطوات الثالثة نكون قد تحصلنا على تكاليف التعبئة والتغليف الخاصة بمنتوج 

 
كل بئي الخاصة يتم الحصول على تكلفة اإلنتاج النها   مس  اك ف  اإلباسج البهسئ   ال ا   الة      .4

 :التاليتين نخطوتيالبمنتوج 

 = تكلفة األكياس+ تكلفة البطاقات+ تكلفة الخيوط كغ مة م ةةاسز25اك ف  الا  ئ  الاغ  ف  سلبم   لةبا ج 

 
 تكاليف الكلية للخيوط الخاصة بالمسمدة الكمية المنتجة الكلية من السميد بالقنطار

 بالقنطارالكمية المنتجة الكلية من السميد الممتاز 

 كغ سميد ممتاز( 25)مثال من نوع 

 (س) ؟   اكسل ف الل  ط ةن الةبا ج س 

 كغ مة م ةةاسز(25) ةاال ب ع 

 

 

      
 تكاليف الكلية للبطاقات الخاصة بالمسمدة

بالقنطار  الكمية المنتجة الكلية من السميد الممتاز

 كغ سميد ممتاز( 25)مثال من نوع 

 الكمية المنتجة الكلية من السميد بالقنطار

 

(  س) ؟   اكسل ف ال طسقس  ةن الةبا ج س 

 مة م ةةاسز(كغ 25ةاال ب ع )

 

 كغ من السميد الممتاز25ثمن الكيس الواحد الخاص بـ × = عدد األكياس المستهلكة  اك ف  اتك سس

 



 لمال  للللللل االفصلللللللث الاسللللللللا   املللللللالماا بيلللللللسا الة   ةلللللللس  الة سمللللللل     للللللل  الة ا  للللللل  

  مك ة -القبط ة-ةطس ن الز  سن 

198 

 

متحصل الو مسمدةللحيث يتم تقسيم تكاليف اإلنتاج الكلية اللط ة ات لى  مس  اك ف  اإلباسج ات ل     -أ

 بغيةة،يع المنتجات المصنعة من المسمدعلى جم(،(3-3)رقم ،)الجدولمن الجدول السابقعليها من قبل 

اض انه تم بنسبة الكميات المنتجة منه، فبافتروذلك تحميل كل نوع بنصيبه من تكاليف اإلنتاج الكلية 

لكبير االنصيب ببيرة يُحمل كميات كذو ال جكغ...(، فالمنت5، 10كغ ،25إنتاج من المسمدة السعات ) 

(. والهدف من هذا التحميل هو الحصول على تكلفة 5(،واألقل منه)10(، واألقل )85)مثال

 اإلنتاج األولية لكل منتوج.

النا أي وبالتالي من هذه الخطوة نتحصل على تكاليف اإلنتاج األولية لكل نوع من المنتوجات.وبالنسبة لمث

 الذي يعتبر أهم المنتجات فتكلفته إنتاجه األولية :  لممتازكغ من السميد ا25المنتوج 

 
إلنتاج انة لتكلفة بعد الحصول على جميع التكاليف المكواللط ة الاسب     مس  اك ف  اإلباسج البهسئ    -ب

 دنج،(الكلية نصيب من تكاليف اإلنتاجمثلة في تكلفة التعبئة والتغليف وتكلفة اإلنتاج األولية ) والمت

 :،حيثوع من المنتوجاتلكل ن ةاإلنتاج النهائي ةتكلف

 

   سلة ك  بيسا ة سم   الاكسل ف    ةل  س  الف ع الاسلا

تكاليف  الذي يبينو ) الذي ال يتعدى الصفحة الواحدة(  اإلنتاجالتكاليف تقرير تكاليف  محاسبةيخرج نظام 

 النحالةحن )الط مخلفاتاللين(،وتكاليف نتاج مختلف المنتوجات من المسمدة) القمح الصلب( والمدققة) القمح اإل

حيث  ،( ( 1 الملحق رقم)  2015والمحصلة عليها من بيانات  2016 سنةلاالنتاج المعتمدة تكاليف () بنوعيها

 شركة األم للمصادقة عليه، ومن ثم توزيعه على:ليقدم هذا التقرير إلى المديرية العامة ل

    نتجات في مراقبة تقييم المدخالت والمخرجات من الم مهاوذلك الستخد مائ ة الة سم    الةسل

ر المخزونات، ذلك أن هاته األخيرة ترسل شهريا جريدة يالمرسلة من مصلحة تسي و المصنعة

جيل في التس اهالمدخالت والمخرجات من المنتجات المصنعة إلى دائرة المحاسبة والمالية الستخدام

مدخالت التقييد المحاسبي لل ر تكاليف االنتاج السابق، يتم،وباستعمال تلك الجريدة وتقريالمحاسبي

 والمخرجات:

حساب  مدين إلى35من حساب  كقيد اإلدخال: وذلك عند اإلنتاج المنتجات وإدخالها إلى المخازن، وذل -

 دائن. 72

 دائن. 35مدين إلى حساب 72قيد اإلخراج: عن البيع المنتجات، وذلك من حساب  -

 رة إليه.التأكد من التقييم المستعمل وذلك باستعمال تقرير التكاليف السابق اإلشاوقبل هذا التسجيل يتم 

   فعند الستخدامه في تقييم المدخالت والمخرجات من المنتجات المصنعة، ةص    ام    الةلز بس

 وكذلك عنداستالم الكميات المنتجة من مصلحة اإلنتاج يتم تقييم هذه المدخالت باستخدام هذا التقرير،

 اإلخراج للبيع يتم استخدام هذا التقرير أيضا.

تكلفة التعبئة التغليف لـ 25 كغ سميد ممتاز +  تكلفة اإلنتاج األولية 25 كغ سميد ممتاز

الكميات المنتجة  من25 كغ سميد  ممتاز بالقنطار
 تكلفة االنتاج النهائيةلـ 𝟐𝟓 كغ سميد ممتاز(دج لقنطار)

 (85) نصيبه من التكاليف اإلنتاج الكلية المسمدة× = تكاليف اإلنتاج الكلية للمسمدة كغ  مة م ةةاسز25اك ف  إباسج ات ل   لـ 
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  ة مك  -القبط ة-ةطس ن الز  سن  - ا س  ال صبس  ال سلة ك   بيسا الة زاب س  الاقم      الةط   ال ا  

ي من سنتطرق أيضا إلى مدخالت هذا النظام الفرع بوفي هذا المطل ،يعد على مستوى المركب عدة ميزانيات

 نظام المعلومات المحاسبية ثم كيفية المعالجة وأخيرا مخرجاته،وذلك كاآلتي :

   سلة ك  بيسا الة زاب س  الاقم      ةملال  الف ع ات ث

  1في: ةالميزانيات التقديري نظام تتمثل مدخالت

 كثير من األحيان:التبين في  يسالت الشركة األم، والتاتعليمات أو مر .1

 توسيع قدرات اإلنتاج،إذا لم تستغل في سنة السابقة ؛ -

 فتح خط جديد من اإلنتاج، قد يتم فتح خط إنتاج جديد؛ -

 أو غلقها؛  ةفتح نقاط بيع جديد -

لتي تتمثل فقد تقرر الشركة األم في بعض األحيان،أن تبيع مركباتها بضائع جديدة وا :ةبيع بضائع جديد -

 حد أنواع البقول أو المعجنات.في ا

 مقسمة إلى قسمين:بالمركب  :  إن أسعار البيع أم س  ال     .2

لتجزئة اتجار : قانونا حسب الفئات ةالسميد المحددانونية: والمتمثلة في أسعار بيع أسعار البيع الق -أ

 25المؤرخ في  402-07،حيث حددت هذه األسعار حسب المرسوم التنفيذي رقم والجملة المستهلكين

 (.18رقم ) الملحق 80لجريدة الرسمية بعدد االصادر ب  2007ديسمبر 

 جاإلنتاات فومخل: وهي األسعار التي تحددها الشركة األم والمتمثلة في أسعار الدقيق  ةاألسعار المحدد -ب

باعة مثل صلب ونخالة القمح اللين،وكذلك أسعار البضائع األخرى المالنخالة بنوعينها نخالة القمح ال

 البقول والمعجنات.

م لحال ال يت( بطبيعة ا بنوعيه: عند طحن المادة األولية )القمح بم   االمال اج ةن الةسمة ات ل   .3

دة مامنتج تام، وعلى هذا األساس تحدد الدولة معدل االستخراج من ال 100الحصول منه ما نسبته 

 .  64 بـ هاألولية، وبالنسبة للقمح الصلب مثال ُحددت نسبة االستخراج من

 وعلى أساس المعلومات السابقة تقوم إدارة المركب بتحديد ما يلي:

 : لدى المركب طاقة تخزين تمكنه من طحن المادة األولية حيث تقدر بـ:ا مم قم ا  الط ن .4

 قنطار يوميا من القمح الصلب؛ 4400 -

 قنطار يوميا من القمح اللين. 1500 -

: حيث يتم تحديد مستوى التشغيل والتي تعرف بمعدل استغالل القدرات م ةما ى الاشغ ث ا م .5

من  هكما أن 70مع العلم انه يجب أن ال يقل عن  100-70(الذي يتراوح  بين TUCPاإلنتاجية )

، ويُحدد هذا 100يصل إلى نسبة ال أي  ،غير المعقول أن يصل إلى االستغالل التام لطاقة اإلنتاجية

ء على ) قدم اآلالت أو تعطلها المعدل باستشارة مدير دائرة االستغالل ، هذا األخير الذي يحدده بنا

اآلالت الجديدة غير مفهومة أو غير مستغلة...الخ(. وحدد معدل استغالل القدرات اإلنتاجية ،

 . 70بـ  2017لسنة

على ،يوما 21شهر العمل بـإحدى عشر شهراً، بمعدل عمل يومي يقدر بـ : حددت أا مم  مم أ سا ال ةث .6

( مخصص لتنظيف آالت اإلنتاج من الحشرات وبقايا  ةأن الشهر الثاني عشر )وحدد بشهر جويلي

                                         
 ة للمركب.بالمديرية العام التسييرمديرية مراقبة  مقابلة مع مدير / 1

 TUCP : Taux d’utilisation de la capacité de production. 
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يوما 11أيام العمل في شهر جويلية عدد تكون وعليهأيام،  10أيام أعمال التنظيف بـ  حددتاإلنتاج، وقد 

 فقط. 

  سلة ك   بيسا الة زاب س  الاقم          الة سل  الاسب الف ع 

تبدأ تبنى عليها كل الميزانيات التقديرية،التي عريضة الخطوط التمثل التي  ،ومدخالتالبعد الحصول على 

 ةعلى الكيفية التي تعد بها الميزانية التقديريهذا الفرع  وسنركز في ،(الميزانيات إعداد)عملية المعالجة 

 ةالتي تعتبر أساس إعداد الميزانيات األخرى، وبالتحديد سنوضح كيفية إعداد الميزانيات التقديريوللمبيعات 

 1مثل النسبة األكبر من المبيعات، وذلك على النحو التالي:،على اعتباره يللمبيعات السميد

حددة ناصر المء على العتحدد الكميات المطحونة بنا  الةط  ب ال  ة   الة     ات لى  ا مم الكة س  .1

 مسبقا وهي:

 قنطار يوميا من القمح الصلب،والذي ستستخرج منه السميد؛ 4400قدرات الطحن: والتي تقدر بـ  -

 .2017بالنسبة لسنة   70والتي تقدر بـ  مستوى التشغيل -

 يوميا: ةوبالتالي تكون الكميات المطحون

 
الكميات  ق وقلنا فانوكما سب ا ج الاسا الصب ةن الةب الةبا  ال  ة   الة     الاسب    ا م م الكة س   .2

مادة تامة الصنع،الن القمح بعد طحنه و غربلته تنقص نسبة  100من القمح المطحون ال تكون 

القمح  مادة التامة الصنع والمتمثلة في السميد، وقد سبق وقلنا أن  نسبة االستخراج منالاستخراج 

 .  64تقدر بـ  الصلب

 :يوميا الكميات المنتجة من السميدوعليه تكون 

 
الة حمراء)نخ موزعة بين سميد ثانوي ونخالة 36طحن أي ما نسبته  اتفعلى أن تكون النسبة الباقية مخل

 :وبقايا إنتاج) الفضالت( القمح الصلب( 

 
ميات الكتتمثل   الةبا ج الاسا الصبالة   س  الاقم     المب    ةن كة س  الة     الاسلا   ا م م  .3

ت تعد في على أساس أن الميزانيات التقديرية للمبيعا الكميات المنتجة السنوية المبيعات السنوية في

 "ةس  باج   سع". المركب بمبدأ

                                         
 بالمديرية العامة للمركب. التسييرمقابلة مع مدير مديرية مراقبة  / 1

 0.36 × يوميا = الكميات المطحونة ةن المة مال  ة   الط ن  ةل فس 

                                         =3080×0.36 

 قبطس  /   ة س 1080.8=                                         

 

 نسبة االستخراج من القمح الصلب ×يوميا = الكميات المطحونة   الةبا   ةن المة مال  ة   الكة س  

                                           =3080×0.64 

 قبطس /   ة س 1971.2=                                            

 

    استغالل القدرات اإلنتاجيةمعدل × السميدقدرات الطحن من =   الةط  بال  ة   الكة س  

                                 =4400 ×0.7 

 قنطار/ يوميا 3080=                                 
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المنتجة  الكميات ،أن نحددالكميات المنتجة اليومية )المبيعات اليومية(على ننا وبعد الحصول الي يمكوبالت

لك ة(، وعلى ذالسنوية)المبيعات السنوية(، و التي تحدد انطالقا من الكميات المنتجة الشهرية)المبيعات الشهري

 ية:لخطوات التالاالسميد انطالقا من  المتمثل فيالمنتوج التام الصنع و يمكن تحديد الكميات المبيعات السنوية من

كما  -حددة مسبقامعدد أيام العمل  و :إن أشهراللط ة ات لى  ا م م كة   الة   س  الاقم     الشه    -أ

خالل  يجاد الكمية المنتجةحيث يمكن إ يام الشهرية أو السنوية،األسواء عدد   تم توضيحها سابقا

 المنتجة خالل إحدى عشر شهرا كالتالي:الواحد ومن ثم الشهر 

 
 بنفس الطريقة من مخلفات المبيعات التقديرية أما عن الكمية

 
 ظيف اآلالتتنلتخصص مدة معينة   كة   الة   س  الاقم        شه  الابي فاللط ة الاسب    ا م م  - 

شهر إحدى حدد شهر جويلية لهذه العملية،على أن تكون أيام العمل في هذا القد ومن البقايا والحشرات 

 ة من السميد في شهر جويلية تكون ،وبالتالي الكمية المنتجعشرا يوما فقط

 
 بنفس الطريقة: من مخلفات  المبيعات التقديرية الكمية وكذلك

 
 يةت التقديرالمبيعا بعد تحديد الكمية  اللط ة الاسلا   ا م م كة   الة   س  الاقم     المب    -ج

 ةريكمية المبيعات التقديخالل إحدى عشر شهرا، حيث نحدد  المبيعاتكمية يمكننا إيجاد ،الشهرية

 مخلفات السميد وذلك كما يلي : ل ةوكذا الكميات التقديريمن السميد السنوية 

 
 لفات السنوية:أما عن  كمية مخ

 

من المبيعات كمية شهرا(+)  11× السميد فات مخل الشهرية من المبيعاتكمية = ) فس  المة مةن ةل  كة   الة   س  الاقم     المب   

 ( ةفي شهر  جويلي السميد  تلفامخ

                                                     ( =22696.8×11(+ )11888.8) 

 قبطس  / مب  س 261553.6=                                                     

 

من السميد  المبيعاتكمية شهرا(+)  11× لشهرية من السميد ا المبيعاتكمية = ) كة   الة   س  الاقم     المب    ةن المة م

 ( ةفي شهر  جويلي

                                          (=41395.2  ×11+  )( 21683.2) 

  قبطس  / مب  س 477030.4=                                          

 

 يوما 11× من السميد اليومية الطحن  مخلفات =  الط ن    شه        س  فكة   الة   س  الاقم     ةن ةل

                                                                 =1080.8 ×11 

 قبطس  11888.8=                                                                 

 يوما 11× المنتجة من السميد اليومية = الكمية   كة   الة   س  الاقم     ةن المة م    شه       

                                                        =1971.2 ×11 

 قبطس  21683.2=                                                        

 يوما 21× من السميد اليومية الطحن  مخلفات=  الط ن س  فكة   الة   س  الاقم     الشه    ةن ةل

                                                             =1080.8 × 21 

 قبطس  / شه  س 22696.8=                                                             

 يوما 21× المنتجة من السميد اليومية = الكمية   كة   الة   س  الاقم     الشه    ةن المة م

                                                     =1971.2 ×21 

 طس / شه  سقب 41395.2=                                                     
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 لتقديرية لمبيعات اكمية ايتم توزيع  ال ا     ا ز   كة   الة   س  الاقم       ى أشه  المب  الة     .4

 هراألشعلى   80ما نسبته يتم توزيع  حيث ،على أشهر السنةالمتحصل عليها في المرحلة السابقة،

طبيعة حيث تكون المبيعات مرتفعة نظرا لعلى هاته األشهر، بالتساويوذلك ،غاية ماي إلىمن ديسمبر 

من  شهراألع على وزفت  20النسبة المتبقية أي أما، (فرينةال، السميد)االستهالكية لمنتجات المركب

ض نخفاا المنخفضة إلىالنسبة  هرجع هذتوعلى هاته األشهر، أيضاوذلك بالتساوي  تمربجوان الى س

  .(جات المركب تاستهالك من انخفاضوبالتالي  الحرارةارتفاع درجات ) ه الفترةفي هات المبيعات

 كالتالي:تم ألخرى فتا التقديرية أما بالنسبة للميزانياتللمبيعات، ةكل ما سبق كان يخص الميزانيات التقديري

 يات المباعةوبالتالي الكم "كل ما ينتج يباع": يعمل المركب كما سبق وقلنا  بمبدأ  ة زاب   اإلباسج 

 مبيعات هيتساوي الكميات المنتجة،وعلى هذا األساس، فان الكميات المحددة في الميزانية التقديرية لل

 . ةالكميات اإلنتاج التقديري

    ي، وبالتالدقد يقرر المركب توظيف عمال جد ،الميزانية التقديرية للمبيعات ى:بناء علة زاب   ات 

ادة حسب عدد العمال التقديري أي إمكانية زي ،بعمليات حسابية لألجورالتقديرية تعد الميزانية 

 على االتفاقية الجماعية الممضاة. كل عامل بناء.حيث يحسب أجر العمال

    اس على أسوب، والتي تتمثل في كل من القمح اللين والقمح الصل ل ةسمة ات ل     الة زاب   الاقم

قنطار  4400أن المركب لديه قدرات طحن تتمثل في  فيما سبق ، وكما رأينادرةالكميات المبيعات المق

 ةلتقديرياقنطار يوميا من القمح اللين، وبالتالي يتم تحديد الميزانية 1500يوميا من القمح الصلب و 

 للمادة األولية على أساس أن:

 دج للقنطار.2280من القمح الصلب بسعر  قنطار 4400 -

 دج للقنطار. 1250اللين بسعر قنطار من القمح  1500 -

    و التي توضح:ل ة ام الا  ئ   الاغ  ف  الة زاب   الاقم : 

ب على حسب دراسة الطل تغلف بها الكميات المنتجة، وذلكساألكياس:تقرر أحجام أو السعات التي  -

كغ...الخ 5كغ ،10كغ،25المشتراة ، ستحدد أنواع األكياعلى السعات،و على أساس هذه الدراسة 

 يتم الحصول عليها من طريق مناقصة وطنية.  ،والتي

الخيوط  الخيوط: وهي الخيوط المستعملة لخياطة أكياس التغليف وعلى أساس الكمية المنتجة تحدد كمية -

 المشتراة .

اقات الكمية المنتجة تحدد عدد البط وبحسب ،البطاقات: وهي البطاقات الملصقة على أكياس التغليف -

 ة. كل كيس يستهلك بطاقة واحدوعلى أساس أن لف البطاقات من منتوج إلى آخر، المشتراة، حيث تخت

   سلة ك  بيسا الة زاب س  الاقم     ةل  س  الف ع الاسلا

 المعدة سابقا من: ةتتمثل مخرجات نظام الميزانيات في الميزانية التقديري

 (وحسب السعات المختلفة؛ميزانية المبيعات،حسب نوع المنتجات ) القمح الصلب والقمح اللين  -

 ميزانية اإلنتاج: حسب المنتجات وحسب السعات المختلفة؛ -

، إطارات تألجور حسب فئات العمال من إطاراميزانية األجور: والتي توضح مختلف ا -

 ؛،إطارات مسيرة ،أعوان تحكم ،أعوان تنفيذسامية

 ؛ميزانية مواد التعبئة والتغليف: من أكياس، خيوط، بطاقات -

 .اللوازم المكتبية: والتي تحدد مختلف اللوازم من أقالم أوراق...الخ ميزانية -
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  ة كب الصبسعسل  م   بيسا الة   ةس  الة سم       ة     الالط ط ل ة ا    المال     ال ا عالة  ا 

   مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن -الا س ي 

 -تجاري صناعي الالبعدما تم التعرف إلى واقع نظام المعلومات المحاسبية و المراجعة الداخلية في المركب 

ة التخطيط  ن الدور الذي يلعبه نظام المعلومات المحاسبية في مرحللتبيي اآلنالقنطرة،نأتي  -مطاحن الزيبان

 للمراجعة الداخلية.

الت على مخرجات نظام المعلومات المحاسبية باعتبارها مدخ المراجع الداخلي يعتمد أنسبق وقلنا وكما 

ه يسيوج ،وكمحصلة لعملية المعالجة عدة معالجات، .حيث يقوم بمعالجة هذه المخرجات عن طريقلمهمته

 اي هذم فسنقو.و، وبالتالي تخطيط فعالاهتمام زائد ) مناطق الخطر( وأكيز تر إلىتحتاج  مناطق إلى اهتمامه

خرجات نظام موالمتمثلة في معالجة  يقوم بها هذا المراجع، أنإحدى أنواع المعالجة التي يمكن  نبتبيي المبحث

 يلي : اوذلك كمالمعالجة أن تساعده في التخطيط، ،ومن ثم نتعرف كيف لهذه المالية ةالمحاسب

 -القبط ة - سنالز ةطس ن  -الصبسع  الا س ي  ل ة كب الةسل   الةلاص ة  ع ض الة زاب س  الةط ب األ ث 

  2016-2013ل فا ة  مك ة 

الدراسة  التي ستعتمد فيوالقوائم المالية  علىقبل التطرق إلى عرض ميزانيات المركب،نقدم بعض المالحظات 

 آلتي:، وذلك كاالمالية المختصرة الميزانيات، ومن ثم نعرض 2016الى 2013وذلك خالل الفترة الممتدة من 

 الة اةمة    الم ام  لالث الفا ة الةم  م  ع ى ق ائا الة كب الف ع األ ث ةال يس  

مخرجات ك، سيولة الحزينة حساب النتائج، ،الميزانية من خالل اطالعنا على القوائم المعتمدة والمتمثلة في

ن م) 2016الى غاية 2013والممتدة من سنة  ةخالل الفترة المدروسظام المعلومات المحاسبية للمركب للن

 وجدنا بعض المالحظات عليها وهي على النحو التالي:  .( 17الى  2الملحق رقم 

 : باطالعنا على جانبي هذه القائمة وجدنا ما يلي :  سلبم   ل ة زاب   .1

 : وتم عرض األصول وتقسيمها إلى:  ةس  لص  سبب األص ث -أ

 في  تم ترتيبها على أساس المعتمد ثحي ،فهذا القسم تم عرضه بالشكل المطلوب: األصول غير جارية

 .ترتيب األصول ) مبدأ السيولة(

 فيما يلي: ةهذا القسم بعض المالحظات، والمتمثل توجد فيصول جارية:  األ 

د مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ: نالحظ أن المركب قد قسم هذه المجموعة إلى ) مخزونات الموا -

جد ، لكن نجيد،ومخزونات أخرى ( وهذا األمر أخرى، مخزونات المنتجات التامة ، تمويناتمواللواز

 .مما يضعف خاصية القابلية للمقارنة 2016لم يستمر إلى غاية  لتفصيلهذا ا

تب رأن النظام المحاسبي المالي  محسابات دائنة واستخدامات مماثلة: وبخصوص هذه المجموعة، نعل -

 ية وهي:التال دعرض هذا القسم، بالبنو

 ؛الزبائن 

 ؛المدينون اآلخرون 

 ؛الضرائب وما شابهها 

  أصول جارية أخرى؛ 
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ص  قد التزم بشكل جزئي فقط بخصو نالحظ أن المركب 2015الى 2013لكن بمالحظة الميزانيات من الفترة 

 حذف بند عرض هذا القسم،حيث أضاف بند أخر قبل بند الزبائن آال وهو " مدينون بين الشركات التابعة"، كما

 "أصول جارية أخرى".

ا فيما يخص . أمالمدينون اآلخرونوعند االستفسار تبين أن بند "مدينون بين الشركات التابعة" يندرج مع بند  

 .، كان التبرير أنه غير مستعمل وعلى ذلك لم يتم إدراجه في هذا القسماألصول جارية أخرىحذف بند 

 .مع أنه غير مستعمل بند " أصول جارية أخرى"،ث تم إضافة استدراك هذه األمور حي 2016سنةفي ليتم 

 .فهذا القسم تم عرضه بالشكل المطلوب :الموجودات وما شابهها -

 :: تم عرض الخصوم وتقسيمها إلى  ةس  لص  سبب اللص ا -ب

 رؤوس األموال الخاصة: فهذا القسم تم عرضه بالشكل المطلوب. 

 :هي:والتالية  درتب عرض هذا القسم، بالبنو المحاسبي المالي نعلم أن النظامالخصوم غير الجارية  

  ؛ماليةالقروض وديون  

 ؛ ضرائب )مؤجلة ومرصود لها( 

 ؛ ديون أخرى غير جارية 

 .مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 

سابق نالحظ أن المركب،لم يلتزم نهائيا بالترتيب ال 2015الى 2013لكن بمالحظة الميزانيات من الفترة 

 ماعدا بند القروض والديون المالية(،حيث تم ترتيب هذا القسم بالشكل التالي :الذكر)

 ؛ماليةالقروض وديون  

 ؛ديون أخرى غير جارية 

 ؛مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 

 .ضرائب )مؤجلة ومرصود لها( 

 إن الترتيب المقدم من طرف المركب للخصوم غير جارية مرفوض بشكل نهائي، ألنه مخالف لما جاء به

 أيضا لمبدأ االستحقاق بخصوص ترتيب الخصوم.إال إن المركب في فالنظام المحاسبي المالي، ومخال

ورتب قسم الخصوم غير جارية  األمر،، استدرك حثالث سنوات من هذا الخطأ الفاد أي بعد 2016سنة

 المالي. المحاسبيبالطريقة الموافقة للنظام 

 الذي يتم ترتيب عرضه وفق البنود التالية::  وبخصوص هذا القسم، الخصوم الجارية 

 ؛موردون وحسابات ملحقة 

 ؛ضرائب 

 ؛ديون أخرى 

  خزينة سلبية . 

رض نالحظ أن المركب،التزم بشكل نوعا ما مقبول بع 2015الى 2013لكن بمالحظة الميزانيات من الفترة 

 هذا القسم،حيث قسمه إلى:

 ؛موردون وحسابات ملحقة 

 التابعة؛ديون لدى الشركات  

 ديون موردي المواد األولية ؛ 

 وحسابات الملحقة؛ ديون أخرى 
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 ؛ضرائب 

 جارية؛ ديون أخرى 

 .خزينة سلبية 

يل في أراد المركب التفص اأسئلة، إذ ةيتبادر إلى ذهن مستخدم هذه القوائم، عد ،بالنظر إلى هذا العرض

ما يعني  أين حسابات باقي الموردين؟،،يندالمورفصل موردي المواد األولية عن باقي وتم  الموردين،حسابات 

 ديون أخرى وحسابات الملحقة؟بالمركب 

وعند االستفسار عن هذا األمر، كانت اإلجابة أن حسابات باقي الموردين هي " ديون أخرى وحسابات 

خرى أإلى ذلك أن بند" ديون لدى الشركات التابعة" تابع إلى احد حسابات بند "ديون  ةالملحقة"، وإضاف

 جارية".

 2016وإضافة إلى ما سبق، إن التفصيل في حسابات الموردين وان كان غير مفهوم لم يستمر إلى غاية سنة

لسنة اه ما تم في هذ،وبالتالي بشكل موافق لعرض هذا البند،كدين في بند واحدرجمع كل ديون الموحيث تم  

استدراك الخطأ الذي كان مرتكب بخصوص" ديون لدى الشركات التابعة"،حيث تم جمعه مع ديون أخرى 

 .جارية

عرض  المركب يعد هذه القائمة حسب الطبيعة، و حسب هذه الطريقة، يتم   مسب الباسئج سلبم   ل .2

 ومن خاللف على أقسام المركب. وزيع المصاريال يتم ت إذاإليرادات والمصاريف، حسب طبيعتها، 

بنود ( نالحظ أن المركب قد التزم ب2016-2013االطالع على هذه القائمة خالل الفترة المدروسة ) 

،تغير ت والمتمثلة في ) مختلف المبيعاتمختلف اإليرادا إيضاحعرض هذه القائمة. من 

كة،خدمات األعباء من)مشتريات مستهلتلف اإلنتاج المثبت، المنتوجات المالية ... الخ( ومخالمخزونات،

. كات و لخسائر القيمة....(، أعباء المستخدمين، الضرائب و الرسوم، المخصصات لالهتالخارجية

ف بنود قة مفهومة، واستمرار أيضا في  ثبات عرض مختليان المركب عرض هذه القائمة بطروكما 

ا  سواء لمقارنته خاصيتي القابلية للفهم والقابلية،مما يجعل هذه القائمة تتميز بهذه القائمة بنفس الطريقة

 أو مع مؤسسات أخرى. لنفس المركب سنوات السابقةحساب النتائج لل مع

نجد  إذ،رةتوى المركب حسب الطريقة المباشعلى مس ة، تُعد هذه القائمل م ث م  ل  اللز ب   سلبم   .3

ية إلى قسم التدفقات النقدحيث ،لمعتمدةحسب الطريقة ا بنود هذه القائمةبعرض كافة  المركب التزام

 :وهي ةالرئيسي ا الثالثةأقسامه

يع بمن  ركبلمل: وهي النقدية الناتجة من النشاط الرئيسي ةالتدفقات النقدية متأتية من األنشطة التشغيلي -

 .و شراء السلع و كافة العمليات العادية التي تمثل الدورة التشغيلية للمؤسسة

اري اط االستثمالنش و هي التدفقات النقدية الناتجة من :متأتية من األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية  -

 المالية.كذا الملموسة وغير الملموسة ومن بيع و شراء األصول  ركب للم

حيث ،التمويلي نشاطال من و هي التدفقات النقدية الناتجة :التدفقات النقدية متأتية من األنشطة التمويلية -

 . تغيير حجم وبنية األموال الخاصة أو القروضة تكون نتيج



 لمال  للللللل االفصلللللللث الاسللللللللا   املللللللالماا بيلللللللسا الة   ةلللللللس  الة سمللللللل     للللللل  الة ا  للللللل  

  مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن  

206 

 

ذه هف بنود استمر في عرض مختل ا، كميقة مفهومةبطر المركب عرض هذه القائمةيمكن القول أن  ،وبالتالي

ة لنفس لسنوات السابقلجدول سيولة الخزينة  ها مقارنتها معي،مما يسهل على مستخدمالقائمة بنفس الطريقة

 أو مع مؤسسات أخرى. لمركبا

 2013ة خالل الفترة من سنمختلف القوائم لبخصوص عرض المركب  المالحظاتكخالصة عن و،وفي األخير

ظام للن(، فالعرض كان إما بشكل غير موافق 2016خالل سنة إال األخطاءدرك ستت) حيث لم   2015إلى غاية

 عفستمرار في عرض بعض البنود، كل هذا يضأو بشكل غير مفهوم،وكذا عدم  الثبات االالمحاسبي المالي 

ية نظام المعلومات المحاسبية والمتعلقة بخاصية قابلية للفهم وقابلمن بعض خصائص النوعية لمخرجات 

 للمقارنة. 

ات عمالة تعود بطبيعة الحال إلى إدارة المركب، من إطار ،يمكننا القول أن مسؤولية هذه األخطاء في العرض

بما مرد ذلك إلى الذي لم ينتبه إلى كل هذا األمور، ور المراجع الداخلي إلىإضافة ، ةوالمالي المحاسبة دائرةفي 

 أكثر من المراجعة المحاسبية كما سبق وذكرنا . و كبيربشكل  ماهتمامه بمراجعة االلتزا

   2016-2013ل فا ة ل ة كب  الةسل   الةلاص ة ع ض الة زاب س  الاسب  الف ع 

ها بية باعتبارالميزانيات المالية المختصرة، نشير إلى أنه تم االعتماد على الميزانية المحاسقبل التعرض إلى 

تمادا على والتي تم إعدادها اع وخصوم،أصول  المختصرة تتمثل الميزانية المالية. وفيما يلي عرض للميزانيا

 وذلك كما يلي:،2016-2013الميزانية المالية المفصلة للفترة 

  2016-2013ل فا ة  -أص ث -ل ة كب  الةسل   الةلاص ة لة زاب س ع ض ا أ ال  

نه يبي ما اذ، وهتم إعداد الميزانيات المالية المختصرة جانب األصول انطالقا من الميزانيات المالية المفصلة

 :الجدول التالي

 -القبطلللللل ة-الز  للللللسنةطللللللس ن  -الصللللللبسع  الا للللللس ي الة زاب لللللل  الةسل لللللل  الةلاصلللللل ة ل ة كللللللب  (3-4) ال للللللم ث  قللللللا

 .2016-2013ل فا ة ( أص ث ) مك ة

 السنة

 االصول

2013 2014 2015 2016 

النسب المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

 ة

النسب المبلغ

 ة

 األصول 

غير 

 الجارية

851 748 760,06 44 950 234 407,39 46 1 514 897 307,74 65 1 723 121 322,06 74 

 األصول 

 الجارية

1 064 008 672,12 56 1 118 348 270,86 54 816 405 915,83 35 599 084 985,38 26 

 المجموع

 

1 915 757 432,18 100 2 068 582 678,25 100 2 331 303 223,57 100 2 322 206 307,44 100 

 ( . 14، 10، 6، 2)ملحق رقم  2016-2013من إعداد الطالبة اعتمادا على الميزانية المالية المفصلة للفترة  الةصم  

ذلك و صولاألجانب  من الميزانية المالية المختصرة للمركب أوضحوالتمثيل البياني التالي، يوضح بشكل 

  .خالل الفترة المذكورة
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 .2016-2013لمالية المفصلة للفترة :من إعداد الطالبة اعتمادا على الميزانية ا الةصم 

ل ة تمثالجاري نالحظ األصول ،أعاله والتمثيل البياني  في الجدول السابق من خالل الميزانية المختصرة المبينة

ه الهتالك الشب،وهذا راجع إلى ا2014و2013ركب وذلك خالل السنتين أصول المالنسبة األكبر من مجموع 

الية كأصل جاري" األموال الموظفة واألصول الموكذا إلى المبلغ الكبير الموظف كلي لألصول غير جارية،

 نجد أن ،حيثأصبح العكس 2016و 2015الل سنتين مليون دج.لكن خ600الجارية االخرى"  وذلك بمبلغ 

 ناتج عن:ألصول.وهذا كان لاألصول الغير جارية هي األكبر من مجموع الكلي 

  2015في سنة: 

 العينية؛ تتم اقتناء التثبيتا -

 ديدة(؛)تجهيز مطاحن ج2014الجاري انجازها التي بدأ انجازها سنة  تالتثبيتاشطر من  تكملة انجاز  -

خرى األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األ المبلغ الموظف ) حيث انخفضت من استعمال جزء -

 مليون دج(. 200إلى 

 2016 أما في : 

 ة؛يعين تالتثبيتا بعض تم اقتناء -

 الجاري انجازها؛ تالتثبيتا خر منآشطر  تكملة انجاز -

تحويل كل المبلغ الموظف كأصل جاري )األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األخرى ( إلى  -

 تثبيت مالي .
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-تجاريالتمثيل البياني للميزانية المالية المختصرة للمركب الصناعي ال(6-3)الشكل رقم 

2016-2013للفترة ( أصول)بسكرة -القنطرة-مطاحن الزيبان 

االصول الجارية

األصول غير الجارية
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 2016-2013ل فا ة  -لص ا  -الة زاب س  الةسل   الةلاص ة ل ة كبع ض اسب س   

ضحها يو ي، والت2016-2013للفترة  -خصوم  -سنعرض الميزانية المالية المختصرة ،السابقة ةوبنفس الطريق

 :ول التالي دالج

  مللللللك ة -القبطلللللل ة-ةطللللللس ن الز  للللللسن-الصللللللبسع  الا للللللس ي الة زاب لللللل  الةسل لللللل  الةلاصلللللل ة ل ة كللللللب (3-5)ال للللللم ث

 .2016-2013ل فا ة  (لص ا  )

 المب ا 

 اللص ا

2013 2014 2015 2016 

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

األموال 

 الخاصة

1 092 611 519,07 57 1 136 515 116,68 55 1 171 149 156,07 50 1 277 262 170,15 55 

الخصوم 

غير 

 الجارية

52 950 223,78 3 150 532 283,77 7 355 602 245,67 15 369 031 923,70 16 

مجموع 

األموال 

 الدائمة

1 145 561 742,85 60 1 287 047 400,45 62 1 526 751 401,74 65 1 646 294 093,85 71 

الخصوم 

 الجارية

770 195 689,33 40 781 535 277,80 38 804 551 821,83 35 675 912 213,59 29 

 100 307,44 206 322 2 100 223,57 303 331 2 100 678,25 582 068 2 100 432,18 757 915 1 المجموع

 (.15،11،7،3رقم)ملحق  2016-2013لمالية المفصلة للفترة من إعداد الطالبة اعتمادا على الميزانية ا الةصم  

ذلك و ،جانب الخصوممن الميزانية المالية المختصرة للمركب  أوضحوالتمثيل البياني التالي، يوضح بشكل 

  .خالل الفترة المذكورة

 
 .2016-2013من إعداد الطالبة اعتمادا على الميزانية المالية المفصلة للفترة  الةصم  

نالحظ أن األموال الدائمة للمركب خالل الفترة المدروسة مكونة  ،أعاله السابق والتمثيل البياني من الجدول

أن المركب  مما يعني،  57و  50هاته األخيرة تتراوح نسبتها بين  ،بدرجة أولى من األموال الخاصة

ة الديون بين السنتين حيث ال يعتمد بشكل كبير على الديون طويلة والمتوسطة. لكن بمقارنة نسب ،مستقل ماليا

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,400,000,000.00

1,600,000,000.00

1,800,000,000.00

2013 2014 2015 2016

ج
 د

بـ
غ 

ال
مب

ال

السنوات

ي التمثيل البياني للميزانية المالية المختصرة للمركب الصناع(3-7)الشكل رقم 

2016-2013للفترة ( خصوم)بسكرة-القنطرة-مطاحن الزيبان-التجاري

الخصوم الجارية

مجموع األموال الدائمة
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على   ج عن حصول  المركبالمعتبرة في هذه الديون، وهذا ناتنالحظ الزيادة ، نألخيرتياوالسنتين  األوليتين

مليون دج  ليرتفع إلى مبلغ  109بمبلغ يقدر حوالي ) حصل المركب على قرض  2014سنة  من اءقروض ابتد

(، وهذا ما يفسر ارتفاع 2014من  اءسنوات ابتد 7يبدأ التسديد بعد  أنمليون دج، على 313إلى  2015سنة

على التوالي .أما 2016و 2015و 2014في سنة من مجموع الخصوم  16و  15و 7نسبة الديون  إلى 

، ثم بدأت في 2013ت أعلى نسبة له سنة دحيث شه ،ارية فنالحظ أنها مستقرة نوعا ماعن الخصوم الج

 .2016االنخفاض حتى وصلت إلى أدنى نسبة سنة 

طلللللس ن ة- ة زاب للللل  الة كلللللب الصلللللبسع  الا لللللس يالةملللللال    ةلللللن  الةسل للللل  البملللللب  الةط لللللب الالللللسب 

   مك ة -القبط ة -الز  سن

الجة القيام بعملية المع إلىنأتي اآلن  ،الميزانية المختصرة لجانبي األصول والخصوم إلىبعد التطرق 

 تمثلتيث حمالية، والمتمثل في نظام المحاسبة ال ،ةحد النظم الفرعية من نظام المعلومات المحاسبيألمخرجات 

 :ركزنا على قد ، و من الميزانية المالية بعض النسب جهاته المعالجة باستخرا

 ؛نسب السيولة -

 ؛النشاطنسب  -

 ؛نسب المديونية -

 يلي:وذلك كما 

   ل ة كب م  ل البمب  الف ع األ ث 

ستخدام جل عند استحقاقها باقصيرة األ على مواجهة التزاماته المركبوهي النسب التي يقاس بها مدى قدرة 

 السيولة المستخرجة:تالي يوضح نسب السائلة والشبه السائلة.والجدول ال أصوله

 -ةطلللللللس ن الز  لللللللسن -الصلللللللبسع  الا لللللللس ي لة كلللللللبا ة زاب للللللل بملللللللب المللللللل  ل  الةملللللللال    ةلللللللن   (3-6)ال لللللللم ث 

 .2016-2013ل فا ة  - مك ة  -القبط ة

 2016 2015 2014 2013 ال  سن 

 985,38 084 599 915,83 405 816 270,86 348 118 1 672,12 008 064 1 المتداولة ) الجارية( األصول

 752,90 871 509 664,62 708 738 844,38 544 038 1 330,47 382 011 1 المخزونات -المتداولة األصول

 665,53 335 379 000,71 972 643 859,23 748 875 483,43 386 830 النقدي وشبه نقدي 

 213,59 912 675 821,83 551 804 277,80 535 781 689,33 195 770 الخصوم المتداولة ) الجارية(

 0,89 1,01 1,43 1,38 الاما ث  بم   

 0,75 0,92 1,33 1,31 الم     بم   الم  ل 

 0,56 0,80 1,12 1,08 البقم    ش ه بقم  بم   

 ( 15، 14، 11،  10، 7،  6، 3، 2)رقم المالحقمن إعداد الطالبة اعتمادا على  الةصم  

 الجدول المبين أعاله يبين ما يلي : إن

ألصول وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التي تستطيع فيها ا ( الم  ل  ال سة ) بم   الاما ث .1

اجهة مو على المركبالمتداولة تغطية الخصوم المتداولة، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على قدرة 

 وتحسب هذه النسبة بالعالقة التالية: سداد االلتزامات المتداولة المفاجئ. خطر

ولةالمتدا األصول 

الخصوم المتداولة
=  نسبة التداول
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 نأوهو ما يعني  ،نالحظ أن هذه النسبة في تراجع مستمر خالل السنوات المدروسة ول السابق،دومن الج

د ،حيث نجالقا من األصول الجارية غير جيدةالقصيرة األجل انط هوضعية المركب بخصوص تسديد التزامات

ل مما يعني أن ك 89 والمقدرة بـ 2016إلى اقل نسبة سنة  2013سنة  138انخفضت من  النسبةأن هذه 

 . 2016سنة من األصول المتداولةفقط دج  0.89يقابله  الخصوم المتداولة ) الجارية(من دج 1

داد س علىالمركب مدى إمكانية  نسبةوتوضح هذه   (الم  ع )بم   الممامالم     بم   الم  ل  .2

ل عناصر نظرا لكونه من أقالمتداولة بعد بحذف المخزون، أصوله انطالقا منالقصيرة األجل  هلتزاماتا

 وتحسب من خالل:األصول المتداولة سيولة.

المخزون − األصول المتداولة

الخصوم المتداولة
=  نسبة السيولة السريعة

 وضعية المركب أنوهو ما يعني  ،ن هذه النسبة هي األخرى في تراجع مستمر خالل السنوات المدروسةإ

)محذوف منها المخزونات( غير القصيرة األجل انطالقا من األصول الجارية  هبخصوص تسديد التزامات

 131انخفضت من رة األجل،حيث نجد أن هذه النسبة القصي ت،وهذا راجع إلى زيادة في االلتزاماجيدة

ن م فقط  0.75 يقابله ) الجارية(الخصوم المتداولة من دج 1مما يعني أن كل 2016سنة  75إلى  2013سنة

 .2016في سنة األصول المتداولة

انطالقا من  ل،وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد االلتزامات قصيرة األج :بم   البقم    ش ه بقم   .3

زة مثل نقدية أو شبه النقدية )هي كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خالل فترة وجياألصول المعادلة لل

 المالية القابلة للتداول في البورصة(.األوراق 

 و تحسب انطالقا من العالقة التالية:

النقديات و ما يعادلها

الخصوم  المتداولة
=  نسبة النقدية أو شبه النقدية

دنى أحيث بلغت  2016إلى غاية  2015من سنة اءتراجع ملحوظ ابتد شهدت هانجد أن ،يخص هذه النسبة وفيما

األموال  نتيجة استعمال جزء من المبلغ الموظف كأصل جاري) حيث انخفضتكان  2015نسبة،ففي سنة 

يل كل كان التراجع ناتج عن تحو 2016مليون دج(.أما  في سنة  200الموظفة واألصول الجارية األخرى إلى 

 المبلغ الموظف كأصل جاري إلى تثبيت مالي.

 كانية تعرض المركب لمخاطر سيولة.تنبئ  بإمهاته النسب،يمكن القول أنها كل وكمحصلة عن تحليل 
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  ل ة كب بمب البشسط الف ع الاسب  

اءة التي يقاس بها مدى كف النسب بنسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة األصول، وهي أيضا تسمى

دوران  معدل دوران الذمم المدينة، على معدل ركزنا في هذه النسب قدو.المتاحة في استخدام موارده ركبالم

 وذلك كما يلي: معدل دوران المخزون، الذمم الدائنة،

صيل في عملية التحالمركب  إدارةيس هذا المعدل مدى كفاءة :حيث يقة مث م  ان الذةا الةم ب  .1

يحسب حيث  صحيح، س، والعكفكلما زاد هذا المعدل كلما كان مؤشر جيد زبائنه،ومتابعة ديون 

  بالعالقة التالية:

صافي المبيعات

متوسط حساب المدينين
=  معدل دوران الذمم المدينة

 .2مدة قسمة  رخآو مدة أول المدينة الذمم يمثل مجموع حيث متوسط حساب المدينين

 فترة التحصيل حيث: ،هذا المعدل إلىكما يضاف 

360

متوسط حساب المدينين
=  فترة التحصيل

 ألموال مدة استخدام  الغيرفترة  هذه وتعكس ،للمركب كلما كان ذلك أفضل ةفترة التحصيل قصير كانتوكلما 

لمحسوبة اكانت المدة  و،مهالمستحق علي يدالزبائن مدة شهر لتسد إعطاءهي  المركبكانت سياسة  فإذاالمركب، 

لتحصيل . ،فان ذلك يطمئن المراجع عن كفاءة المركب في عملية اللنسبة المحددةالمراجع الداخلي مطابقة  من

 :خالل المدة المدروسة ة التحصيلمعدل وفترضح حساب هذا الوالجدول التالي يو

ةطللللللللس ن -الصللللللللبسع  الا للللللللس يل ة كللللللللب  ة للللللللمث م  ان الللللللللذةا الةم بلللللللل    الللللللل ة الا صلللللللل ث (3-7)ل للللللللم ث  قللللللللاا

 .2016-2013ل فا ة  - مك ة -القبط ة -الز  سن

 المب         ال  سن 2013 2014 2015 2016

 افي المبيعاتص 748,48 664 210 1 494,38 999 101 1 854,17 445 185 1 483,17 717 575 1

 مدة  لأوالمدينة  الذمم 524,45 782 161 403,58 628 156 673,18 962 144 384,16 602 74

 مدة خرآالمدينة  الذمم 403,58 628 156 673,18 962 144 384,16 602 74 150,59 083 115

 المدينينمتوسط حساب  464,02 205 159 538,38 795 150 528,67 782 109 767,38 842 94

 ة مث الم  ان 7,6 7,31 10,8 16,61

 ةا مط  ا ة الا ص ث يوم 47 يوم 49 يوم 33 يوم 22

 (. 16، 14، 12، 10،  8،  6 ،4، 2المالحق رقم )  : من إعداد الطالبة اعتمادا علىالةصم 

حيث  في التزايد أ، ثم بد2014و2013كان مستقر خالل السنتين  نالحظ أن معدل الدوران ،أعاله دولالجمن 

ا ما وهو ما يدل على تحسن كفاءة إدارة المركب في تحصيل ذممه المدينة.وهذ،2016سبة في سنةكبر نأبلغ 

  يوم.22يوم إلى  47في فترة التحصيل من  انخفاض هيقابل

يد تسد أومدى كفاءة المركب في عملية مواجهة و يبين هذا المعدل ة مث م  ان الذةا المائب   .2

 التالية:، حيث يستخرج هذا المعدل بالعالقة هالتزامات

صافي المبيعات

متوسط حساب الدائنين
=  معدل دوران الذمم الدائنين

 .2مدة قسمة  روأخ مدة أولمم الدائنة ذال حيث متوسط حساب الدائنين يمثل مجموع
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 التالية: من العالقة  التحصيلوبالمثل يمكن استخراج فترة 

360

متوسط حساب الدائنين
=  فترة التسديد

  :خالل المدة المدروسةة التسديد والجدول التالي يوضح حساب هذا المعدل وفتر
ةطللللللللس ن -يالصللللللللبسع  الا للللللللس  ل ة كللللللللب ة للللللللمث م  ان الللللللللذةا المائبلللللللل    الللللللل ة الامللللللللم م  (3-8)ال للللللللم ث  قللللللللا 

 .2016-2013ل فا ة   مك ة -القبط ة -الز  سن

 ال  سن 2013 2014 2015 2016

 صافي المبيعات 748,48 664 210 1 494,38 999 101 1 854,17 445 185 1 483,17 717 575 1

 مدة أولمم الدائنة ذال 156,83 349 29 672,04 860 15 883,38 286 29 923,78 375 122

 مدة خرآمم الدائنة ذال 672,04 860 15 883,38 286 29 923,78 375 122 612,53 040 33

 مم الدائنةذمتوسط ال 914,44 604 22 777,71 573 22 403,58 831 75 268,16 708 77

 ة مث الم  ان 53,56 48,82 15,63 20,28

 ةا مط  ا ة الامم م أ سا 7 أ سا7   ا 23   ا 18

 .( 16،  15،  12،  11،  8،  7،  4، 3المالحق رقم )  : من إعداد الطالبة اعتمادا على الةصم 

قصر  إلى،مما أدى 2014و2013مرتفع خالل سنةكان الدائنة دوران الذمم  أن معدل ،أعالهنالحظ من الجدول 

ذه المهلة المهلة المقدمة من طرف الدائنين لتسديد المستحقات،حيث تقدر المهلة بأسبوع واحد فقط . لتطول ه

لقصر مرة إلى ما يقارب ثالث أسابيع نتيجة انخفاض معدل الدائنين. لتعود هذه المهلة ل 2015بشكل واضح سنة

 فقط. سبوعيناأل تقارب في هذه السنة لديه مهلة ب، فالمرك2016أخرى سنة 

.لكن تيبين تحسن كفاءة إدارة المركب في إدارة هذه الحسابا نطول مدة التسديد في السنتين األخيرتي إن

لح ليست في صا أن هناك انحرافات ، نجدسديد خالل الفترة المدروسةتبمقارنة فترة التحصيل مع فترة ال

مما  ،د الممنوحة من طرف الموردينحيث نالحظ أن فترة التحصيل المستحقات أكبر من فترة التسدي ،المركب

ل من ، وتقصير فترة التحصيمن جهة  يحتم على إدارة المركب التفاوض مع الموردين لزيادة مهلة التسديد

 الزبائن من جهة أخرى، وذلك حتى ال يقع المركب في أزمة سيولة. 

لشراء ين سياستي ابمدى قدرة المركب في الموافقة  هذان المعدالن ) الذمم المدينة والذمم الدائنة( وبالتالي، يبين

 كانت فترة التحصيل أكبر من فترة التسديد كان ذلك في صالح المركب والعكس صحيح. اوالبيع، فكلم

ى وبالنسبة لهذا المعدل فهو يبين عدد مرات تصريف المخزون لدة مث م  ان الةلز ن  .3

 المعدل كلما كان ذلك جيد . أوالنسبة  هزادت هذ االمركب،وبالتالي كلم

 المعدل من خالل :هذا ويمكن حساب 

صافي المبيعات

متوسط المخزون
=  معدل دوران المخزون

 .2مدة قسمة  رخآو مدة أول المخزون حيث متوسط المخزون يمثل مجموع

 تحسب بالعالقة التالية:والتي ترة التخزين ،حساب فى هذا المعدليضاف إل كما

360

متوسط المخزون
=  فترة التخزين

 :خالل المدة المدروسةوفترة التخزين  ،ساب هذا المعدليوضح حوالجدول التالي 
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ن ةطلللللللللس -يالصلللللللللبسع  الا لللللللللس  ة لللللللللمث م  ان الةللللللللللز ن   اللللللللل ة الاللللللللللز ن ل ة كلللللللللب  (3-9)ال لللللللللم ث  قلللللللللا 

 .2016-2013ل فا ة   مك ة -القبط ة -الز  سن

 ال  سن 2013 2014 2015 2016

 صافي المبيعات 748,48 664 210 1 494,38 999 101 1 854,17 445 185 1 483,17 717 575 1

 مخزون أول مدة 044,44 394 69 341,65 626 52 426,48 803 79 251,21 697 77

 مخزون آخر مدة 341,65 626 52 426,48 803 79 251,21 697 77 232,48 213 89

 مخزون الالمتوسط  193,05 010 61 884,07 214 66 338,85 750 78 241,85 455 83

 ة مث م  ان الةلز ن 19,84 16,64 15,05 18,88

  ا ة الالز نةا مط     ا 18   ا 22   ا 24   ا 19

 (. 16، 14، 12، 10،  8،  6، 4، 2المالحق رقم )  : من إعداد الطالبة اعتمادا علىالةصم 

يتراوح بين  حيث أن معدل دوران المخزون متقارب خالل السنوات المدروسة ،أعالهيتضح من الجدول 

تاريخ ن مالقول أن هذا المعدل مقبول نسبيا، حيث نجد أن المدة التي يحتاجها المركب  ويمكن 19.84و 15.05

ب المركدارة إ،مما يدل على كفاءة تتراوح بين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع ،المخزون إلى غاية تاريخ بيعه تكوين

 .في تصريف المخزون

  ل ة كببمب الةم  ب    الف ع الاسلا 

األموال ي )اته، مقارنة مع التمويل الذاتمدى اعتماد المركب على االقتراض في تمويل استمار النسبتقيس هذه 

 الجدول التالي:،ما يبينه المركب المستخرجة من الميزانية ةمن النسب المديونيالخاصة (.و

ةطلللللللس ن  -الصلللللللبسع  الا لللللللس ية زاب للللللل  الة كلللللللب الةملللللللال    ةلللللللن  ةم  ب للللللل بملللللللب  : (3-10)ال لللللللم ث  قلللللللا

 .2016-2013ل فا ة   مك ة  -القبط ة -الز  سن

 2016 2015 2014 2013 ال  سن 

 137,29 944 044 1 067,50 154 160 1 561,57 067 932 913,11 145 823 الديون إجمالي

 307,44 206 322 2 223,57 303 331 2 678,25 582 068 2 432,18 757 915 1 األصول يإجمال

إلى بم   الم  ن 

 0,45 0,50 0,45 0,43 األص ث ا ةسل 

 170,15 262 277 1 156,07 149 171 1 116,68 515 136 1 519,07 611 092 1 خاصة األموال

بم   االماقالل   

 1,22 1,01 1,22 1,33  الةسل  

)غير  الثابتة األصول

 322,06 121 723 1 307,74 897 514 1 407,39 234 950 760,06 748 851 جارية(

بم   األة اث 

اللسص  إلى األص ث 

الاس ا  ) غ   

 0,74 0,77 1,20 1,28  س   (

 (. 15،  14،   11،  10،  7،  6،  3،  2المالحق رقم )اعتمادا على  : من إعداد الطالبة الةصم  
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رات في تمويل استما نمدى مساهمة المقرضيتبين هذه النسبة  :بم   الم  ن إلى إ ةسل  األص ث .1

بة وتحسب هذه النس .قلت هذه النسبة كلما زادت سيادة المركب في اتخاذه قرارات االمركب، وكلم

 بالعالقة التالية :

إجمالي الديون

إجمالي األصول
=   نسبة الديون الى إجمالي  األصول

ذه هحيث بلغت في  ،2015مستمر إلى غاية سنة  بشكل نالحظ أن هذه النسبة تتزايد ،ومن الجدول السابق 

من األصول ممولة عن طريق  50، ومدلول هذه النسبة أن 0.5قدرت بـ و السنة أعلى نسبة لها 

 من اءبتداومرد هذا التزايد هو زيادة قيمة الديون في هذه الفترة )حصول المركب على قروض الديون،

لى ، لتعود هذه النسبة إتماد على القروض في تمويل أصولهتجه إلى االعالمركب يمما يعني أن  (،2014

ه هذ ذ أصبحت،إانخفاض قيمة الديون القصيرة األجل ) الخصوم الجارية( ببسب وذلك،2016االنخفاض سنة 

 . فقط 45النسبة 

 .لى الزيادةومما تقدم نجد أن المركب قد يقع في مخاطر عدم القدرة على تسديد الديون إذا رجعت هذه النسبة إ

ذه النسبة وتعطى ه دائنيه، المركب عن ة: وتوضح هذه النسبة مدى استقالليالةسل   بم   االماقالل   .2

 بالعالقة التالية :

األموال الخاصة

اجمالي الديون
=  نسبة االستقاللية المالية

اوح نسبة تتر ث، حيخالل الفترة المدروسةلمركب المالية ل ستقالليةاالاستقرار نالحظ  ،السابق ومن الجدول 

عدم اعتماد المركب على الديون الطويلة  راجع إلى ا، وهذ  101و   133الدالة على ذلك بين 

 فقط من مجموع الخصوم .  16و  3نسبة هذه الديون ما بين  تتراوح إذوالمتوسطة،

ة األموال :وتقيس هذه النسبة مدى مساهمبم   األة اث اللسص  إلى األص ث الاس ا  ) غ    س   ( .3

 وتحسب هذه النسبة بالعالقة التالية: الخاصة في تمويل األصول غير جارية.

األموال الخاصة

األصول الثابتة(غير الجارية)
=  نسبة األموال الخاصة إلى األصول الثابتة(غير جارية)

سبة لها نالكبير حتى بلغت أدنى  ض،ثم بدأت في االنخفا2014و 2013نالحظ أن هذه النسبة كانت متقاربة بين 

زيادة الكبيرة في األصول غير جارية في السنتين ال إلى، وذلك راجع 2016سنة 74والتي قدرت بـ 

ز أصول معنوية وعينية ، انجا أصولكبر من الزيادة في األموال الخاصة ) اقتناء كانت أوالتي ،ناألخيرتي

 جديدة، تحويل أصول جارية إلى أصول غير جارية(.

ائد فوبدء المركب  في تسديد نظرا لعدم ، نشير إلى أن سبب عدم حساب نسبة التغطية الدين،األخيروفي  

 (. 2014سنوات ابتداء من  7والفوائد بعد  األقساطقروض المتحصل عليها ) تسديد ال
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- ي لة كللللللللب الصللللللللبسع  الا للللللللسا البمللللللللب الةملللللللال    ةللللللللن  مللللللللسب البالللللللسئجالةط لللللللب الاسلللللللللا  

   مك ة-القبط ة -ةطس ن الز  سن

 نلك ،من استخراج عدة نسبالمالي  مكن حساب النتائج حسب الشكل الجديد والمطبق حسب النظام المحاسبييُ 

 التالي: ما يبينه الجدول ا، وهذأعمال المركبتطور رقم  نُِرد لنسبقبل التطرق إلى هذه ا

 .2016-2013فا ة ل   مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن-الصبسع  الا س ي الة كب  اط    قا األعةسث  (3-11) م ث  قا 

 المب 

 قا 

 األعةسث

2013 2014 2015 2016 

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

مبيعات 

 البضائع

1 682 493,28 0.13 3 907 176,46 0.35 9 962 471,57 0.84 4 597 030,00 0.29 

مبيعات من 

 المنتوجات

التامة 

 الصنع

1 193 869 015,24 98.61 1 083 249 359,60 98.29 1 159 499 416,85 97.81 1 554 957 149,06 98.68 

مبيعات من 

المنتوجات 

 الوسيطية

673 036,69 0.05 1 096 079,92 0.09 1 550 105,41 0.13 782 635,03 0.04 

خدمات 

 أخرى

14 440 203,65 1.19 13 746 878,40 1.24 14 433 860,34 1.21 15 380 669,08 0.97 

 100 483,17 717 575 1 100 854,17 445 185 1 100 494,38 999 101 1 100 748,86 664 210 1 الة ة ع

 (.16،  12،  8، 4المالحق رقم )  2016-2013 للفترة النتائج حساب: من اعداد الطالبة اعتمادا على  الةصم 

 لصنعاالتامة  مبيعات المنتوجاترقم األعمال متكون بالدرجة األولى من  أن،نالحظ أعالهمن خالل الجدول 

ية الطبيعة اإلنتاج إلىوهذا يعود بطبيعة الحال  ،من رقم األعمال 98الى  97 نسبتهحيث تمثل ما ،

فتعود والرابعة، أما الدرجة الثالثةالدقيق(، لتأتي الخدمات األخرى في الدرجة الثانية . السميد و لمركب ) بيعل

 عبي( وإضافة الى بيع بعض انواع المعجنات حمص، عدس...الخمثل  مبيعات البضائع ) بيع حبوب بعضالى 

 على التوالي .الطحن ( اتفوسطية ) مخلالمنتجات ال

 بدأ في التزايدثم ،2014إلى  2013شهد نوع من التراجع من  هفنالحظ أن ،عن تطور رقم األعمال أما

يادة بنسبة ز 2016. ليشهد قفزة نوعية وأعلى معدل سنة2014مقارنة مع سنة 2015سنة  7جي بنسبة يالتدر

وهذا راجع إلى إدخال بعض التشكيالت في منتوجات المركب  ،2015مقارنة مع   32قدرت بـ  ةمعتبر

 .  2016سنة  أدخلتوالتي 

تعددة أيضا مفهي  ،القائمة همن هذ األعمال، أما عن النسب التي يمكن استخراجها مهذا بالنسبة لتطور رق

 : ما يلي، معدل اإلدماج ، تجزئة القيمة المضافة،وذلك كمعدل التكلفة المبيعات ،ا، فتناولنومتنوعة

 يمكن حسابه بالعالقة التالية: المبيعات تكلفةمعدل  إناك ف  الة   س  ة مث  .1

تكلفة المبيعات

المبيعات
=  معدل تكلفة المبيعات

 في الجدول التالي: نهايتبهذا المعدل، فيمكن  عن مختلف قيم أما
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-القبطللللللل ة -سنةطلللللللس ن الز  للللللل-الصلللللللبسع  الا لللللللس ي (   ة لللللللمث الاك فللللللل  الة   لللللللس  ل ة كلللللللب 3-12ال لللللللم ث  قلللللللا) 

 .2016-2013ل فا ة   مك ة

 (.16،  12،  8، 4المالحق رقم )  2016-2013للفترة  النتائج حساب: من اعداد الطالبة اعتمادا على  الةصم 

 ووهالواحد، لمدروسة،كما أنه  اقل مننالحظ أن معدل التكلفة المبيعات يشهد نوعا من التقارب خالل السنوات ا

 المعدل المعياري يقترب من، إضافة إلى أن هذا المعدل يتطابق أو على وجود هامش ربح للمركبمؤشر 

 فما فوق (. 80قطاع الذي يعمل به المركب ) قطاع الطحن الحبوب) القمح( لل

دج 0,8و  دج 0,83دج و 0,83دج من المبيعات يقابله تكلفة مبيعات  1كل  أنأما عن قراءة هذا المعدل، فيعني 

 على التوالي . 2016و2015و2014و2013دج خالل السنوات  0,82و

 التالي:في الجدول  يوضحها ي، والتحساب النتائجمن أخرى  كما يمكن استخراج نسب

ةطللللللللس ن -الصللللللللبسع  الا للللللللس ي  ل ة كللللللللب   البمللللللللب الةمللللللللال    ةللللللللن  مللللللللسب الباللللللللسئج (3-13)ال للللللللم ث  قللللللللا

 .2016-2013ل فا ة  مك ة -القبط ة -الز  سن

 2016 2015 2014 2013 ال  سن

 483,17 717 575 1 854,17 445 185 1 494,38 999 101 1 748,48 664 210 1  األعمالرقم 

 810,14 709 152 082,09 701 118 390,29 797 108 588,70 062 107 المستخدمين أعباء

فائض  جماليإ

 282,37 580 92 167,01 721 48 669,27 165 55 602,11 358 65 االستغالل

القيمة المضافة 

 478,38 066 250 772,53 910 170 833,35 153 168 880,83 581 176 لالستغالل

 0,16 0,14 0,15 0,15  اإلمةسجة مث 

  الق ة  الةضس    بم

 0,61 0,69 0,65 0,61 الةمالمة ن  سء أع إلى

 سئض  إ ةسل    بم

الق ة   إلىالماغالث ا

 0,37 0,29 0,33 0,37 الةضس   

 (.16،  12،  8، 4المالحق رقم )  2016-2013النتائج للفترة  حساب: من اعداد الطالبة اعتمادا على  الةصم 

ي رقم فالمتمثل و  لى إنشاء ثروات انطالقا من نشاطهع المركبنسبة تقيس قدرة  وهو اإلمةسج ة مث  .2

 .تحسب هذه النسبة بالعالقة التالية:عمال المحققاأل

القيمة المضافة

رقم األعمال 
=  معدل اإلدماج

نسبة له  أعلى ليصل إلىهذا المعدل في استقرار خالل السنوات المدروسة،  أنالقول  ن، يمكومن الجدول أعاله

ة دج من القيمة المضاف  0.16بمعنى أن كل دينار من رقم األعمال يحقق هامش قدره ،16بـ  2016سنة 

لمعيارية اإضافة إلى انه يقترب من النسبة  استهالكات الدورة (.الستغالل بعد دفع المستحقات للموردين ) ل

 .فما فوق( 15قطاع الذي يعمل فيه المركب )من لل

 ال  سن 2013 2014 2015 2016

 تكلفة المبيعات 316,42 107 004 1 538,26 897 910 836,92 526 994 044,42 391 293 1

 المبيعات 748,48 664 210 1 494,38 999 101 1 854,17 445 185 1 483,17 717 575 1

 ة مث اك ف  الة   س  0,83 0,83 0,84 0,82
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( عنصر )عبئ  وركزنا على هذه النسبة ألنها تمثل اكبر: الةمالمة ن إلى أع سء  الق ة  الةضس    بم .3

القة الضرائب والرسوم( ،وتحسب بالعاكبر من  المستخدمين أعباء الن يقتطع من القيمة المضافة ) 

 :التالية

أعباء المستخدمين

القيمة المضافة
=  بالنسبة للمستخدمين

نسبة  حيث بلغت أعلى 2015إلى غاية  2013النسبة من سنة استمرار تزايد هذه  ، نالحظالسابق ومن الجدول

نسبة ،وهي من القيمة المضافة لالستغالل 69أي أن أعباء المستخدمين تستنزف  0.69لها وتقدر بـ 

والتي قدرت  الزيادة في القيمة المضافةوالتي تفوق   9.1بنسبة   نوهذا راجع لزيادة أعباء المستخدمي،كبيرة

بلغت  نتيجة الزيادة في القيمة المضافة والتي 2016لتعود هذه النسبة إلى االنخفاض سنة فقط. 1.63بـ 

 .28.65 ـوالتي قدرت ب ننسبة الزيادة في أعباء المستخدمي وهي نسبة تفوق 46.31ـب

ة لقيمة المضاف: تبين لنا هذه النسبة مدى مساهمة االق ة  الةضس   االماغالث إلى سئض  إ ةسل    بم .4

 :. وتحسب بالعالقة التالية في تكوين الفائض اإلجمالي عن االستغالل

إجمالي فائض اإلستغالل

القيمة المضافة
=  بالنسبة إلجمالي فائض اإلستغالل

 وهذا 2015سنة 29، حيث بلغت 2015إلى غاية  2013من سنة  و ذلك فهي في تراجع ،النسبةهذه  عنأما 

ستخدمين ) مما يعني أن المركب أثقل بأعباء الم للالستغال اإلجماليالفائض راجع إلى التناقص الذي شهده 

 جماليي إنتيجة االرتفاع ف 2016النسبة لتحسن سنة هوالضرائب والرسوم خالل هاته الفترة (، لتعود هاته هذ

ن القيمة بقاء الزيادة في األعباء السابقة الذكر(، حيث نجد أن كل دينار م الفائض) رغم االستغالل فائض 

 ك، وذلك  بعد دفع المستحقات استهالاالستغاللفائض  جماليإ ج فيد 0.37هامش قدره يساهم ب المضافة

 الدورة و ودفع أعباء المستخدمين  والضرائب والرسوم .

ولهذا وأخيرا وبعد استخراج  بعض النسب من حساب النتائج ، الذي يُعد وكما نعلم على أساس االستحقاق،  

سنعرفه في  جدول سيولة الخزينة،وهذا ما  مصداقيتهاو ينقص من مدى ، سيدعمها أفالنتائج المتحصل عليها

 المطلب التالي.
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   كب الصبسعالة البمب الةمال    ةن  م ث م  ل  اللز ب  ال ة مي    األ ق  الا   ث الةط ب ال ا ع 

   مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن-ا س يال

ستحق أمور معينة ت إلى وانتباهه توجيه اهتمامه منجدول سيولة الخزينة المراجع الداخلي، تحليل يُمكن 

لحقيقي افق النقدي التركيز، ولهذا السبب سنقوم بالتحليل األفقي والعمودي لهذه القائمة على اعتبارها تتعلق بالتد

 منها وذلك كما يلي: ركب، ومن ثم استخراج بعض النسبللم

 الة كب   م ث م  ل  اللز ب ل  ال ة مي األ ق  لا   ثا الف ع األ ث 

  أ ال  الا   ث األ ق 

األنشطة  ومن خالل هذا التحليل سنبين التغيير الحاصل  في التدفقات النقدية  الداخلة والخارجة من ثالثة

 الل الجدولخ،وذلك من خالل السنوات المدروسة ،وذلكةالتشغيلية واالستثمارية والتمويلي والمتمثلة في األنشطة

 التالي والذي يبين هذا التحليل: 
ةطللللللللس ن -ا للللللللس يالالصللللللللبسع   لة كللللللللباالا   للللللللث األ قلللللللل  ل للللللللم ث ملللللللل  ل  اللز بلللللللل     (3-14)ال للللللللم ث  قللللللللا

 .2016-2013ل فا ة  مك ة  -القبط ة -الز  سن

المب   
 ال  سن

  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

 الة  غ

بم    

 لغالمب الاغ  

 نسبة

 المبلغ التغير

 نسبة

 المبلغ التغير

نسبة  

 التغير

 12- 354,96 690 587 1 59 189,26 011 797 1 35- 286,59 593 129 1 14- 702,56 135 741 1 ت ن ت د 

ت ن ت 

 15 701,95 909 571 1- 25 296,77 318 369 1- 39- 757,91 209 091 1- 11 960,60 410 793 1- خ 

ص   ن 

  -52 275 258,04 -136 38 383 528,68 173 427 692 892,49 1 014 15 780 653,01 -96 

 83- 700,11 504 79- 318 003,99 735 478- 818 4 421,14 528 114- 42- 591,00 328 2- ت ن ا خ

 71- 985,06 206 4 17 521,24 532 14 398 8 000,00 420 12 84- 152,06 146 ت ن  ا د

 84 715,05 297 75- 355- 482,75 202 464- 579 4- 421,14 108 102- 143- 438,94 182 2- ص   ن ا

 100- 0 88 731,74 732 204 ــ 268,26 087 109 ــ 0 د مت ن 

 ــــ 273,14 119 5- ـــ 0 ــــ 0 ــــ 0 خم ت ن  

ص   ن 

 103- 273,14 119 5- 88 731,74 732 204 ــــ 268,26 087 109 ــــ 0  ا

 21- 340,02 897 591 1 61 442,24 276 016 2 28- 554,85 100 251 1 2- 854,62 281 741 1 ت د مج

 10- 675,20 533 656 1- 53 300,76 053 848 1- 33- 179,05 738 205 1- 11 551,60 739 795 1- ت خ  مج

اغ   

اللز ب  

 138- 335,18 636 64- 271 141,48 223 168 183 375,80 362 45 136- 696,98 457 54-    الفا ة

 (.  17، 13، 9، 5 المالحق رقم) : من اعداد الطالبة اعتمادا على جدول سيولة الخزينة  الةصم 

 تمثل:حيث االختصارات المبينة 
 الداخلة . ةالتدفقات النقدية التشغيلي    ن   م
 الخارجة. ةالتدفقات النقدية التشغيلي:   ن   خ

 التدفق النقدي المتأتي من األنشطة التشغيلية.: صافي ص   ن  
 استثمارية الخارجة . التدفقات النقدية    ن ا خ
 الداخلة. :التدفقات النقدية استثمارية   ن  ا م

 :صافي التدفق النقدي المتأتي من األنشطة االستثمارية. ص   ن ا
 الداخلة. التدفقات النقدية تمويلية  م ا  ن 
 النقدية  تمويلية الخارجة. التدفقات خا   ن  

 صافي التدفق النقدي المتأتي من األنشطة التمويلية.   ص   ن ا
 الداخلة. مجموع التدفقات النقدية     م ةج
 مجموع التدفقات النقدية الخارجة.   خ  ةج
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 من خالل الجدول السابق نالحظ ما يلي : 

 ةيية التشغيلتتمثل بشكل أساسي في التدفقات النقدالتدفقات النقدية الخارجة والواردة  من وإلى المركب  .1

التدفقات  طبيعة نشاطه،حيث تتمثل إلىوهذا بطبيعة الحال راجع  ،للمركب يالمتأتية من النشاط التشغيل

ديم ن،وكذا تقالداخلة في عملية البيع المنتجات التامة والبضائع، ومن ثم تحصيل تلك المبيعات من الزبائ

المتمثلة الخارجة فتتمثل في دفع المستحقات الناتجة عن هذه األنشطة التشغيلية ومختلف الخدمات،أما 

المصاريف مصاريف المستخدمين وغيرها من  سداد قيمة المشتريات )مدفوعات للموردين(، في

 حيث نالحظ أن: .التشغيلية

 59بة وذلك بنس 2015الى  سنة 2014الداخلة زادت بنسبة كبيرة من سنة  ةالتدفقات النقدية التشغيلي -

دة في ومن ثم الزيا ،ب زيادة نسبة المبيعات والذي تبعه الزيادة في تحصيل تلك المبيعاتبوذلك بس

نقدية تدفقات الالتدفقات النقدية الداخلة،كما أن استرجاع اإليداع بأجل كان له األثر الكبير في زيادة ال

في  االنخفاض نتيجة ،وذلك لم يكن12بنسبة  2016سنة  انخفضتالداخلة، إال أن هاته األخيرة 

 في التدفقات النقدية الداخلة األخرى.  االنخفاضتحصيل المبيعات من الزبائن،بل كان نتيجة 

 2014بنسبة كبيرة سنة انخفضتفنالحظ أنها  ،الخارجة ةأما عن التدفقات النقدية التشغيلي -

وعة و كذا المدف المدفوعة للموردين والمستخدمينالغ في المب االنخفاض(،وذلك كان ناتج عن 39%)

نتين إال أن هذه التدفقات الخارجة رجعت إلى الزيادة في الس .الضرائب على النتائج المدفوعةعن 

) زيادة مصاريف للموردين والمستخدمينب الزيادة في المبالغ المدفوعة بوذلك بس  2016و2015

عامل  179الى  2015عامل سنة 134من  ادة عدد العمالب زيببس 2016الى 2015المستخدمين من 

 .الضرائب على النتائج المدفوعة( و كذا الزيادة في المبالغ المدفوعة عن 2016سنة

سالب  صافي  المركب قد حقق، فنالحظ أن ةأما عن صافي التدفق النقدي المتأتي من األنشطة التشغيلي -

 هذه منوذلك كان ناتج عن كبر التدفقات الخارجة عن التدفقات الداخلة الناتجة  ،2013في سنة

حيث نجد التي حققت فيه، ةنالحظ االرتفاعات الكبير ،حيثباقي السنوات فهو موجب األنشطة.أما

 تدفقالزيادة  المعتبرة في التا إلىوهذا راجع  1014وذلك بنسبة زيادة  2015الكبير سنة تحسن ال

 .96بنسبة  2016نخفض هذا الصافي بشكل كبير سنةي، ل 59وذلك بنسبة  الداخلة

 عليها ما يلي : التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة االستثمارية، فنالحظ أما عن  .2

قساط ، وكذا الحصص واألاقتناء التثبيتات العينية أو المعنوية الخارجة منحصرة فقط فيالتدفقات  -

 2015و2014الكبيرة في هذه التدفقات خالل السنتين نالحظ الزيادة  .كماالمستلمةالمقبوضة من النتائج 

ه تم هذه التدفقات، وهذا يعني ان انخفاضنالحظ  2016(.أما في سنة 2014)الزيادة كبيرة جدا سنة 

 نن السنتيملكن بمبالغ اقل  واقتناء تثبيتات وكذا استالم حصص وأقساط المقبوضة من النتائج المستلمة،

 السابقتين.

، فهذه ليةالفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المافقط في  ةأما التدفقات الداخلة فهي كذا منحصر -

(،لتعود هذه التدفقات 2014)الزيادة كبيرة جدا سنة 2015و2014التدفقات زادت خالل السنتين 

 .2016( سنة 71بنسبة كبيرة) نخفاضال

سالب  كان صافي التدفق النقدي المتأتي من األنشطة االستثماريةن نالحظ  خالل السنوات المدروسة أ -

 وذلك ناتج عن كبر التدفقات الخارجة عن التدفقات الداخلة .

 ، فنالحظ أن:من األنشطة التمويلية ةالمتأتي أما عن التدفقات النقدية .3
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ة من ، والمنحصرة فقط في التحصيالت المتأتي2014بدأت فقط من سنةالتدفقات الداخلة   -

 .2016،لتنعدم سنة2015و 2014ط في السنتين عليها فقالحصول تم  والتيالقروض،

في  ومتمثلة فقط 2016، لتظهر سنة 2015الى 2013أما عن التدفقات الخارجة فكانت منعدمة من سنة  -

 الحصص والتوزيعات التي تم القيام بها. 

 2015و2014موجب خالل سنتي  التمويليةمتأتي من األنشطة كل هذا نتج عنه صافي تدفق نقدي  -

 . 2013والمنعدم سنة2016سالب سنةو،

 اسب س الا   ث ال ة مي  

ر ألنشطة الثالثة في تغييمساهمة صافي التدفقات من مختلف ا وضيح،نأتي اآلن لتاألفقيبعد التحليل 

 والجدول التالي يبين ذلك : ،الخزينة

-ا لللللللس يالالصلللللللبسع  الة كلللللللب  ل لللللللم ث مللللللل  ل  اللز بللللللل الا   لللللللث ال ةللللللل مي :  (3-15)ال لللللللم ث  قلللللللا

 .2016-2013 مك ة ل فا ة  -القبط ة -ةطس ن الز  سن

 السنة

 الصوافي

2013 2014 2015 2016 

 البم   الة  غ البم   الة  غ البم   الة  غ البم   الة  غ 

 24 653,01 780 15 254 892,49 692 427 85 528,68 383 38 96- 258,04 275 52- ص ت ن ت

 116- 715,05 297 75- 276- 482,75 202 464- 225- 421,14 108 102- 4- 438,94 182 2- ص ت ن ا

 8- 273,14 119 5- 122 731,74 732 204 240 268,26 087 109 0 0,00 مص ت ن 

ير تغ

 100- -335,18 636 64 100 141,48 223 168 100 375,80 362 45 100- -696,98 457 54 الخزينة

  (. 17، 13، 9، 5)المالحق رقم  : من اعداد الطالبة اعتمادا على جدول سيولة الخزينة  الةصم 

 االختصارات المبينة تمثل : حيث
 صافي التدفق النقدي المتأتي من األنشطة التشغيلية.  ص   ن  

 :صافي التدفق النقدي المتأتي من األنشطة االستثمارية. ص   ن ا

 التدفق النقدي المتأتي من األنشطة التمويلية. : صافي ص   ن ا

 من خالل الجدول السابق نالحظ ما يلي :

ل ر الخزينة خالمجمل تغين صوافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة الثالثة شكلت في الإ -

ه هذ ،(2013كانت مساهمته موجبة ) باستثناء سنة يالتشغيل التدفق النقدي حيث أن  صافيالفترة،

 نشطةالتدفق النقدي المتأتي من األ أما صافي لمساهمة التي  تدفع بتغيير الخزينة نحو التحسن .ا

التدفق  ل السنوات المدروسة.أما صافيااالستثمارية، فنالحظ أن مساهمته كانت سالبة بدرجة كبيرة طو

 (.2016مساهمته كانت موجبة وبدرجة كبيرة كذلك ) باستثناء سنة التمويلي النقدي

أن هذا التغيير  ، حيث نالحظير في الخزينة كما سبق وقلناتغ عنها نتجي ،ن الحركة في هذه الصوافيإ -

ب صافي التدفق النقدي السالب لكل من صافي ب، ففي األولى كان بس2016و 2013كان سالب في سنة 

الكبير كثر األ لها كانلصافي التشغيلي  ةحيث أن المساهمة السلبية الكبير ،واالستثماري يالتدفق التشغيل

التدفق االستثماري  ب صافي التدفق السالب لكل من صافيبأما في الثانية، فكان بس.تغيير الخزينةفي 

نالحظ أن التغيير في  ،2015و2014. أما في سنتي يالتمويلي، وصغر مساهمة التدفق التشغيلو

 يالنقدي التشغيل من التدفق الخزينة كان موجب، وذلك بسبب كبر المساهمة االيجابية الكبيرة لكل

 .يوالتمويل
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  ل ة كب البمب الةمال    ةن  م ث م  ل  اللز ب  الاسب  الف ع 

نقدم سوفي هذا الفرع  ،جدول سيولة الخزينةعلى غرار حساب النتائج والميزانية، يُمكن استخراج نسب من 

 ي:التالوالمتمثلة في نسب السيولة والربحية، وذلك على النحو  ةبعض النسب المستخرجة من هذه القائم

  أ ال   بمب الم  ل  

  لمركب ا ، وترتبط قوة أو ضعف سيولةاعند استحقاقه المركب على مقابلة التزاماتهتعبر السيولة عن مقدرة 

ن المصدر المفترض أن تكومن  األخيرةهاته  النذلك بمدى توفر صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية، 

دفق لتاصافي في وفرة الالمركب مباشرة ب قوة سيولةالمركب.وبالتالي ترتبط للتدفقات النقدية في  ياألساس

أن  فهذا يعني إذا كان صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية موجبا   النقدي من األنشطة التشغيلية. وعليه

سديد الديون. تأن تستخدمه إما في توسيع األنشطة االستثمارية أو في لمركب ادارة إليمكن ، هناك فائضا  نقديا  

بيع جزء من وذلك إما ب ،بحث عن مصادر لتمويل العجزالقيام بالذا كان سالبا  فهذا يعني أن على المركب أما إ

 لخزينةايولة جدول س النسب التي يمكن اشتقاقها منبين  ومنالممتلك أو المقترض. أو بالتمويل  استثماراته

 النسب المبينة في الجدول التالي: ي، هالمركبلتقييم سيولة 

الصلللللللللبسع   لة كلللللللللبا الةملللللللللال    ةلللللللللن  لللللللللم ث مللللللللل  ل  اللز بللللللللل  بملللللللللب المللللللللل  ل    (3-16)ال لللللللللم ث  قلللللللللا

 .2016-2013 مك ة ل فا ة  -القبط ة -ةطس ن الز  سن -ا س يال

 2016 2015 2014 2013 ال  سن

 653,01 780 15 892,49 692 427 528,68 383 38 258,04 275 52- األنشطة التشغيليةصافي التدفق النقدي من 

جملة التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة 

 973,25 623 84 003,99 735 478 421,14 528 114 591,00 328 2 االستثمارية و التمويلية

 0,19 0,89 0,34 22,45-  بم   اغط   البقم  

 354,96 690 587 1 189,26 011 797 1 286,59 593 129 1 702,56 135 741 1 ةالداخلة من األنشطة التشغيلي التدفقات النقدية

 324,20 533 655 1 300,76 053 841 1 179,05 738 205 1 551,60 739 795 1 االحتياجات النقدية األساسية

 0,96 0,98 0,94 0,97  بم   كفس   البقم   ةن األبشط  الاشغ    

 213,59 912 675 821,83 551 804 277,80 535 781 689,33 195 770 الديون المتداولة )الخصوم الجارية(

بم   اغط   صس   البقمي البشسط الاشغ    

 0,02 0,53 0,05 0,07-  ل م  ن الةاما ل  

 349,11 504 78 003,99 735 471 421,14 528 114 591,00 328 2 التدفقات النقدية الخارجة للنفقات االستثمارية

بم   صس   البقمي البشسط الاشغ    إلى 

 0,20 0,91 0,34 2,45 2-  البفقس  ال أمةسل   

  .( 17 ، 15 ،13 ، 11 ،9 ، 7 ،5، 3المالحق رقم ) : من اعداد الطالبة اعتمادا على جدول سيولة الخزينة  الةصم 

 : نجد أعالهمن الجدول 

ه هواج، لمالتشغيلية األنشطة من النقدي التدفق صافيمدى كفاية :و تعبر عن  بم   اغط   البقم   .1

فعت هذه النسبة . وكلما ارتالتمويلية و تغطية التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة باألنشطة االستثماريةأو

قة فق العالوتحسب و.دل ذلك على كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للوفاء بهذه االحتياجات

 التالية:

صافي التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية

جملة التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة واالستثمارية التمويلية
=  نسبة تغطية النقدية
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يعني أن  ،مما2013سالب سنة  التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق صافيأن  نالحظ ،من خالل الجدول السابق

 ماريةالمتعلقة باألنشطة االستث و تغطية التدفقات النقدية الخارجة المركب في هذه السنة لن يتمكن من

 2015نة سبلغت أعلى نسبة لها  في تزايد مستمر حيث أنهانالحظ ف ،نسبة تغطية النقدية عن أما. والتمويلية

جملة ة في ) رغم الزيادة الكبير  يالتشغيل النقدي التدفق صافيب الزيادة الكبيرة في بوذلك بس،0.89بمقدار

 بيرفضت بشكل كانخفي هذه السنة(.لكن هذه النسبة  التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة االستثمارية  و التمويلية

يغطي  ةالتشغيلي األنشطة نم النقدي التدفق صافيمما يعني ان  ،فقط 0.19،حيث بلغت نسبة التغطية 2016سنة

. وذلك يليةالتمو و المتعلقة باألنشطة االستثماريةو التدفقات النقدية الخارجة فقط من جملة   19ما نسبته 

 .96التشغيلي وذلك بنسبة  النقدي التدفق صافي في راجع إلى النقص الكبير

لنقدية ا الحتياجاتاالقدرة على تلبية  وتقيس هذه النسبة مدى: بم   كفس   البقم   ةن األبشط  الاشغ     .2

 تحسب وفق العالقة التالية: و،األساسية وما توفره منها

 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية

االحتياجات النقدية األساسية 
=  نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ما يلي: فيمثل االحتياجات النقدية األساسية توت

 التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة التشغيلية. -

 مدفوعات أعباء الديون المتمثلة في الفوائد واألقساط المستحقة خالل العام. -

اء لشر لمركباسدده كافة ما ي ) والتي تتمثل فيالنفقات الرأسمالية الالزمة للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية -

 .ملموسة أو تحديثها(أصول الثابتة الملموسة منها وغير ال

 .المدفوعات الالزمة لتسديد توزيعات األرباح النقدية على المساهمين -

،مما 98و 94السنوات المدروسة  فهي تتراوح بين  خاللهذه النسبة مرتفعة أن  نجد ،السابقومن الجدول 

 .التشغيلية األنشطةمن  األساسية قد استنزفت كل التدفقات النقدية الداخلة تيعني أن االحتياجا

على  لمركباتقيس هذه النسبة قدرة   بم   اغط   صس   البقمي البشسط الاشغ    ل م  ن الةاما ل  .3

هذه  تعارتفدية من األنشطة التشغيلية، وكلما النق مواجهة ديونه المتداولة من خالل صافي تدفقاته

د ديونه قادر على تسدي المركبالمتعلقة بالسيولة، مما يعني أن وى  المخاطر النسبة كلما انخفض مست

 وتحسب وفق العالقة التالية:.المتداولة  دون اللجوء إلى االقتراض أو بيع أصوله الثابتة

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

الديون المتداولة
=  نسبة تغطية صافي التدفق التشغيلي للديون المتداولة

ادر على مما يعني انه ق ،2015هذه النسبة سنة نسبة مرتفعة منحقق  قد المركب أن ومن الجدول السابق، نجد

المتعلقة  ، وبالتالي انخفاض المخاطر53وذلك بنسبة  يمن الصافي التشغيل انطالقامواجهة ديونه المتداولة 

 ففي فالمركب غير قادر على مواجهة ديونه المتداولة، 2016و2014و2013خالل السنوات  أمابالسيولة. 

 5سبة التغطية ضعيفة جدا وتقدر بـ فن 2016و2014،أما في سنة كان الصافي التشغيلي سالب 2013نةس

 دل على احتمال تعرض المركب لمخاطر السيولة.وهذا يعلى التوالي،2و
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ى لعالمركب  وتبين هذه النسبة قدرة :بم   صس   البقمي البشسط الاشغ    إلى البفقس  ال أمةسل   .4

سمالية فقات الرأالن ) وتتمثلالتشغيلية لتمويل النفقات الرأسمالية الالزمة  أنشطته توليد تدفقات نقدية من

إذا كانت . ولشراء أصول الثابتة الملموسة منها وغير الملموسة أو تحديثها( المركبسدده في كافة ما ي

 شطتهأن الزيادة النقدية منفي ستخدم يمكن أن يالمركب فهذا يعني أن  الواحدهذه النسبة أكبر من 

 :وتحدد بالعالقة التالية ة في تسديد الديون المستحقة عليه وكذا مختلف التزاماته.التشغيلي

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الخارجة للنفقات االستثمارية
=  نسبة صافي النقدي النشاط التشغيلي إلى النفقات الرأسمالية

ة نسب متفاوتلكن ب ،ةأن المركب استطاع تغطية النفقات الرأسمالي نجد،هذه النسبة قراءةب وومن الجدول السابق،

فبالرغم من كبر  ،91وذلك بنسبة 2015تغطية سنة  أقصى درجة حيث بلغتخالل السنوات المدروسة، 

الكبير  يصافي النشاط التشغيل إال أنمقارنة بباقي السنوات، ةكبير تالمبالغ المسددة القتناء األصول كان

انت التغطية كهذه الحظ أن ن 2016لكن سنة . المحقق في هذه السنة مكن المركب من مواجهة هذه النفقاتو

افي وذلك راجع إلى االنخفاض الكبير في ص،فقط 20 ضعيفة نوعا ما مقارنة بباقي السنوات حيث قدرت بـ

 (.مقارنة بالسنوات السابقة  ةالنفقات الرأسمالي ) رغم أن صغر مبلغ يالتدفق النقدي التشغيل

لبدء انظرا لعدم  نسبة المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديوننشير إلى أن سبب عدم حساب  ،األخيروفي 

 (.2014ن سنوات ابتداء م 7المركب  في تسديد الفوائد قروض المتحصل عليها ) تسديد األقساط والفوائد بعد 

     بمب ال   اسب س 

 بينهيما ، ومن بينها ا من جدول سيولة الخزينةانطالق ك، وذلتقييم ربحية المركب اهناك عدة نسب يتم به

 التالي:الجدول 

الة كللللللب الصللللللبسع     بمللللللب ال    لللللل  الةمللللللال    ةللللللن  للللللم ث ملللللل  ل  اللز بلللللل  (3-17) قللللللا ال للللللم ث

 .2016-2013 مك ة ل فا ة  -القبط ة -ةطس ن الز  سن -ا س يال

 2016 2015 2014 2013 ال  سن

 653,01 780 15 892,49 692 427 528,68 383 38 258,04 275 52- صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 703,58 292 107 722,94 595 50 597,61 903 43 358,75 944 6 النتيجة الصافية

 0,15 8,45 0,87 7,53-  ةؤش  البقم   الاشغ     

 278,16 116 580 1 826,55 604 194 1 813,33 826 127 1 475,29 943 237 1 التدفقات النقدية من المبيعات

 483,17 717 575 1 854,17 445 185 1 494,38 999 101 1 748,86 664 210 1 المبيعات )رقم االعمال(

 1 1,01 1,02 1,02   بم   الام قس  البقم   ةن الة   س  إلى الة   س

 307,44 206 322 2 223,57 303 331 2 678,25 582 068 2 432,18 757 915 1 إجمالي األصول

بم   ال سئم ع ى األص ث ةن الام ق البقمي 

 0,01 0,18 0,02 0,03-   الاشغ   

 (17،  16،  15، 14 ،  13،  12،  10،  9،  8 ،6 ،5، 4 ، 2المالحق رقم ): من اعداد الطالبة اعتمادا على  الةصم 



 لمال  للللللل االفصلللللللث الاسللللللللا   املللللللالماا بيلللللللسا الة   ةلللللللس  الة سمللللللل     للللللل  الة ا  للللللل  

  مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن  

224 

 

 ما يلي : جدن السابق من الجدول

شغيلي. تتوضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح المركب على توليد تدفق نقدي ةؤش  البقم   الاشغ      .1

 العالقة التالية:بويحسب 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

صافي الدخل(النتيجة الصافية)
=  مؤشر النقدية التشغيلية

قق ، حيث ح 2015الى 2013سنة  وذلك منتسير نحو التحسن النسبة كانت  هنجد أن هذ السابق،من الجدول 

يجة النت، وهذا ما يعني أن كل دينار من  845وذلك بمقدار  2015المركب أعلى نسبة من هذا المؤشر سنة

شكل كبير النسبة ب ه، لتنخفض هذصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةدينار من  8.45يولد  الصافية

النقدية  صافي التدفقاتدينار فقط من  0.15يولد   النتيجة الصافيةكل دينار من  حيث نجد أن 2016جدا سنة 

 .لتشغيليةصافي التدفقات النقدية من األنشطة ا، وهذا راجع إلى االنخفاض الكبير في من األنشطة التشغيلية

نقدية لتدفقات اللتعتبر المبيعات المصدر الرئيسي ة   س   بم   الام قس  البقم   ةن الة   س  إلى ال .2

ن طرف يبين كفاءة سياسة االئتمان المتبعة ملحصول على مؤشر عال لهذه النسبة الواردة للمركب، وا

 وتحسب وفق العالقة اآلتية: . مركب في تحصيل النقدية من زبائنهال

التدفقات النقدية من المبيعات

المبيعات
=  نسبة التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات

رف المركب على كفاءة سياسة االئتمان المتبعة من ط نستدل ،قابالس الجدول فيوالمبينة النسبة  ومن قيم هذه

ن لغ اكبر ماالمركب يحصل مب أن ر السنوات المدروسة، حيث نجدتحصيل قيمة مبيعاته، وذلك على مدافي 

يمة فالمركب يُحصل أكبر من ق قبل عملية البيع، على تسبيقات من زبائنه هتحصللى المبيعات،مما يدل ع

يتحصل على تقريبا فالمركب  2016أما سنة ،2015سنة 1ونسبة  2014و 2013سنتي  2المبيعات بنسبة 

 .من زبائنهفقط  يعاتمبالقيمة 

ل المركب وتوضح هذه النسبة مدى قدرة أصوبم   ال سئم ع ى األص ث ةن الام ق البقمي الاشغ     .3

ستخدام اعلى توليد تدفقات نقدية تشغيلية ، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة المركب في 

 وتحدد بالعالقة التالية : .اتهدمجو

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

إجمالي األصول
=  نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي

الى  2013من سنة وذلك هذه النسبة كذلك كانت تسير نحو التحسن  أنوعلى غرار النسب األخرى، يتضح   

، وهذا ما يعني أن كل 18وذلك بمقدار  2015من هذا العائد سنة، حيث حقق المركب أعلى نسبة 2015

، وهذا ما يدل صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةدينار من  0.18د دينار مستثمر في األصول يول

 حيث نجد أن،2016على تحسن كفاءة المركب في استغالل أصوله. لتنخفض هذه النسبة بشكل كبير جدا سنة 

وبشكل ،صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةدينار فقط من  0.01كل دينار مستثمر في األصول يولد 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة ، وهذا راجع إلى االنخفاض الكبير في هذا العائد منخفض جدا عام يعد 

 .التشغيلية
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كب ال     سلة ل ة ا    الم م   بيسا الة   ةس  الة سم       ة     الالط ط امال اج  اللسةسالةط ب 

   مك ة - القبط ة -ةطس ن الز  سن-ا س ي الصبسع  ال

يمكننا  (،)مخرجات نظام المحاسبة المالية المعالجة لمخرجات نظام المعلومات المحاسبيةعملية بعد القيام ب

اهتمام  إلىمناطق هامة ) تحتاج  إلىستوجه المراجع الداخلي  الخروج بمجموعة من المؤشرات والتي

 جود مخاطر(:تقسيمها إلى مؤشرات ايجابية وأخرى سلبية ) تنبئ بو نايمكن زائد(،بحيث

  الةمال    ةن ا   ث ق ائا الة كب  الف ع األ ث  الةؤش ا  اال  س    

 ويمكن إيجاز هذه المؤشرات فيما يلي :

 ةؤش ا  ةن ا   ث الة زاب    .1

 نسب النشاط: -أ

)من  التحصيل فترة دوران الذمم المدينة خالل السنوات المدروسة مما أدى إلى انخفاض معدلارتفاع  -

 يوم(؛22يوم إلى  47

لى دوران المخزون مقبول مما أدى إلى انخفاض فترة التخزين )تتراوح بين أسبوعين إ تحقيق معدل -

 ثالثة أسابيع(؛

 المديونية: -ب

 فقط(؛ 45)بنسبة تمويل  2016انخفاض نسبة تمويل األصول عن طريق الديون سنة  -

 .مركب المالية لل ستقالليةاالاستقرار  -

  ش ا  ةن ا   ث  مسب الباسئجةؤ .2

مع  مقارنة 2015سنة  7بمعدل زيادة  2015من سنة اءاالرتفاع التدريجي لرقم أعمال المركب ابتد -

 مقارنة مع  32قدرها  بمعدل زيادة معتبرة 2016مال سنة ، ليحقق المركب أعلى رقم أع2014سنة

 ؛2015

ي يعمل ل تكلفة المبيعات المعياري للقطاع الذدمع منالمبيعات الخاص بالمركب  معدل التكلفةتقارب  -

 (؛84و 82في المركب ) مابين 

 معدل المعياري للقطاع الذي يعمل في المركب )ما بين مناإلدماج الخاص بالمركب  معدلتقارب  -

14 16و؛) 

 ةمضافكل دينار من القيمة الف ،2016تحسن نسبة فائض االستغالل اإلجمالي إلى القيمة المضافة سنة -

 ك، وذلك بعد دفع المستحقات استهالاالستغاللفائض  جماليإ دينار في 0.37يساهم بهامش قدره 

 الدورة و ودفع أعباء المستخدمين والضرائب والرسوم.

 ةؤش ا  ةن ا   ث  م ث م  ث اللز ب   .3

 :التحليل األفقي والعمودي لجدول سيولة الخزينة -أ

وذلك بنسبة  2016و2015و2014موجب خالل السنوات  يالتشغيل التدفق النقدي حقق المركب صافي -

 على التوالي؛ 24و254و85مساهمة في تغيير الخزينة قدرها 

 .2015و2014حقق المركب تغيير الخزينة موجب سنتي  -

زينة نسب السيولة :حقق المركب مؤشرات جيدة بالنسبة لنسب السيولة المستخرجة من جدول سيولة الخ -ب

 التالي :،وذلك ك2015وذلك سنة 
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جملة   من89يغطي التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق صافيأي أن  0.89نسبة تغطية نقدية تقدر بـ  -

 ؛التمويلية و المتعلقة باألنشطة االستثماريةو التدفقات النقدية الخارجة 

 النقدي دفقالت صافي أن، أي  0.53تقدر بـ  نسبة تغطية صافي النقدي النشاط التشغيلي للديون المتداولة -

 ؛الديون المتداولةمن   53يكفي لسد  التشغيلية األنشطة من

 النقدي دفقالت صافي، أي أن  0.91تقدر بـ  نسبة صافي النقدي النشاط التشغيلي إلى النفقات الرأسمالية -

لمسددة امبالغ البالرغم من كبر  ،ةالرأسمالي النفقاتمن   91مواجهة يمكنه  التشغيلية األنشطة من

 .مقارنة بباقي السنوات ةكبير تالقتناء األصول كان

 نسب الربحية : -ج

لمبيعات المركب يُحصل أكبر من قيمة ا نجد أننسبة التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات،من  -

 ؛ 2015سنة 1ونسبة  2014و 2013سنتي  2بنسبة 

ول الخزينة وذلك سنة دالمستخرجة من جحقق المركب مؤشرات جيدة بالنسبة لنسب الربحية  -

 :كالتالي كوذل،2015

ار مستثمر ، وهذا ما يعني أن كل دين18نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي تقدر بـ  -

 دينار من صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية؛ 0.18في األصول يولد 

 8.45د ، وهذا ما يعني أن كل دينار من النتيجة الصافية يول845مؤشر النقدية التشغيلية يقدر بـ  -

 .دينار من صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  الةمال    ةن ا   ث ق ائا الة كب الةؤش ا  الم    الاسب  الف ع 

 إال أن هناك مؤشرات سلبية،وهي كالتالي : ،رغم تحقيق المركب عدة مؤشرات ايجابية

 ةن ا   ث الة زاب   ةؤش ا   .1

مقارنة مع السنوات  2016السيولة المركب بشكل كبير سنة نسب نسب السيولة : تراجع  -أ

 :يلي،بشكل ينبئ بوجود مخاطر في السيولة، وذلك كما األخرى

الخصوم المتداولة دج من 1مما يعني أن كل  89( انخفضت إلى السيولة العامة) التداول نسبة -

 دج فقط من األصول المتداولة؛ 0.89يقابله  الجارية()

 الخصوم المتداولة ) الجارية(من دج 1مما يعني أن كل 75انخفضت إلى السريعة  نسبة السيولة -

 محذوفا منها المخزونات؛ األصول المتداولةفقط  من  دج 0.75 يقابله

الخصوم من دج  1أي أن كل  56إلى   2016نسبة النقدية وشبه نقدية انخفضت بشكل ملحوظ سنة  -

 النقدية وشبه نقدية. دج  فقط من 0.56يقابله المتداولة ) الجارية(

 نسب النشاط: -ب

مكانية التسديد للموردين خالل السنوات المدروسة مما يعني إ مدة مدة التحصيل من الزبائن أكبر من -

 الوقوع في مشاكل متعلقة بالسيولة.

 ةؤش ا  ةن ا   ث  م ث م  ث اللز ب   .2

 :لجدول سيولة الخزينة والعموديالتحليل األفقي  -أ

 كان سالب طول الفترة المدروسة؛ صافي التدفق النقدي المتأتي من األنشطة االستثمارية -

 في : ت، تمثل2015مقارنة مع  2016كما نجد تغيرات سلبية سنة  -

 ؛12بنسبة  الداخلة ةلتشغيليا التدفقات النقديةانخفاض  
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 ؛15بنسبة  الخارجة ةالتدفقات النقدية التشغيليزيادة  

لى أن إ، إضافة 96بنسبة  ةصافي التدفق النقدي المتأتي من األنشطة التشغيليفي  االنخفاض الكبير  

 فقط؛ 24بلغت  2015جدا مقارنة مع  ةكانت منخفضمساهمته في تكوين خزينة الفترة 

 ؛2016الداخلة سنةالتمويلية انعدام التدفقات  

 ؛2016التمويلية سالب سنة من األنشطة صافي التدفق النقدي المتأتي 

 ؛138بنسبة  2015نسبة كبيرة مقارنة مع سنة حيث انخفض ب 2016زينة سالب سنة تغير الخ 

 بشكل ينبئ،2015سنة مقارنة مع  2016السيولة المركب بشكل كبير سنة نسب تراجع نسب السيولة:  -ب

 بوجود مخاطر في السيولة حيث نجد:

 19ي يغط التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق صافيأي أن ) 0.19إلى  النقديةنسبة تغطية انخفاض  -

 (؛ التمويلية و المتعلقة باألنشطة االستثماريةوالتدفقات النقدية الخارجة فقط من جملة  

 تحتياجامما يعني أن اال 98و 94كبيرة جدا تتراوح بين  نسبة كفاية النقدية من األنشطة التشغيلية -

 ؛التشغيلية األنشطةمن  األساسية قد استنزفت كل التدفقات النقدية الداخلة

سبة نوهي   2إلى  نسبة تغطية صافي النقدي النشاط التشغيلي للديون المتداولةانخفاض الكبير في  -

 ؛جدا مما ينبئ باحتمال وقوع المركب بمخاطر سيولة ةضعيف

 ن أرغم  20إلى  لتشغيلي إلى النفقات الرأسماليةنسبة صافي النقدي النشاط افي كبير الانخفاض  -

 .باقي السنوات مقارنة مع منخفضة ةالنفقات الرأسمالي

سنة مقارنة مع  2016المركب بشكل كبير سنة نسب ربحية تراجع نسب الربحية:كما نجد أيضا  -ج

 ، وذلك كما يلي :2015

النتيجة  حيث كان يشير هذا المؤشر إلى أن  كل دينار من ،كبير في مؤشر النقدية التشغيليةالانخفاض  -

دينار  0.15 ينخفض هذا التوليد إلىل، ةدينار من صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلي 8.45يولد

 ؛فقط 

ار دين 0.18كان يبين أن كل دينار مستثمر في أصول يولد  االنخفاض الكبير في عائد األصول، حيث -

 دينار فقط. 0.01 هذا التوليد، ليصبح ييلمن صافي التشغ

ناك هإال أن   المركب رغم تحقيقه لمؤشرات ايجابية، أن القولوكخالصة لما تم عرضه عن المؤشرات، يمكن 

 هاته تبين أن 2016نسب المستخرجة سنة ال، ف2015مقارنة مع سنة  2016مؤشرات سلبية تم تحقيقها سنة

سنة نجد نتائج مهمة متعلقة بالالبعض تحتوي على عدة تغيرات. وبربط تلك المؤشرات مع بعضها  األخيرة

 والمتمثلة في: 2016

 افي ص) الن  يالتدفقات النقدية الداخلة للمركب تعتمد بشكل كلي على صافي التدفق النقدي التشغيل

ي صافي التدفق النقدلى أن االستثماري كان سالب طول الفترة المدروسة،إضافة إالتدفق النقدي 

 (؛2016التمويلي سالب سنة

 ب هو الذي اثر بشكل كبير على انخفاض النس ياالنخفاض الكبير في صافي التدفق النقدي التشغيل

 ليه(؛إنسبة تحسب  )كل النسبالمستخرجة من جدول سيولة الخزينة  و المتعلقة بنسب السيولة والربحية

 سالب؛ 2016أدى إلى تغير في خزينة لفترة )سنة(  يق النقدي التشغيلاالنخفاض الكبير في صافي التدف 

 ع نسب السيولة )سواء المستخرجة من الميزانية أو من جدول سيولة الخزينة( تؤشر بإمكانية وقو

 المركب في مخاطر متعلقة بالسيولة مستقبال.
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ة التحكم ل إلى نتيجة مفادها،حتميوبالتالي كل ما سبق يؤشر باحتماالت مخاطر في السيولة،وما دام كذلك نص

هذا  في  ، الن سيولة المركب متوقفة على الفائض في هذا الصافي. والتحكميفي صافي التدفق النقدي التشغيل

 المكونان له، وهما:ويعتمد على التحكم في المتغيرين األساسيين األخير، 

  تدفقات الداخلة(، فأي نقص فيه يعني نقص الوالمتمثل في المبيعات) التدفقات )+(المتغير الُمرفِع

 الداخلة )التركيز على مراجعة المبيعات،وعلى مراجعة المقبوضات النقدية(؛

  يه يزيد منوالمتمثل في الموردين والمستخدمين) التدفقات الخارجة(، فأي زيادة ف(-)المتغير الُمخِفض 

وعلى مراجعة التموين، وعلى  ،نيز على مراجعة مصاريف المستخدميالتدفقات الخارجة)الترك

 مراجعة المدفوعات النقدية(.

ركيز ت إلىيبين المناطق التي تحتاج  ي، والذلمراجع الداخليمخطط السنوي لوبالتالي يمكن تقديم جزء من 

جدول في ال و، ما تم التوصل إليهوحوصلة لكنتيجة  وذلك ،ر من غيرها، وأخرى تتم بشكل عاديهتمام أكثوا

 :ين ذلكيب التالي

 ل ة ا    المال     اال ا اض  الةلطط المب ي زء ةن    (3-18)ال م ث  قا

 م    الا ك ز  ال ق  الةقم  الم  ة 

 تتم بشكل عادي  شهرين الماليةالقوائم مراجعة 

 تم التركيز عليهاي شهر  مراجعة المبيعات

 تم التركيز عليهاي شهر  مراجعة كيفية التنبؤ بالمبيعات

 تتم بشكل عادي  شهر  اقتناء األصول مراجعة 

 تم التركيز عليهاي يوم20 مصاريف العمالمراجعة 

 تم التركيز عليهاي يوم20 مراجعة المشتريات

 تم التركيز عليهاي يوم  20 مراجعة المقبوضات

 تم التركيز عليهاي يوم 20 مراجعة المدفوعات 

 تتم بشكل عادي أيام  5 مراجعة المخبر

 تتم بشكل عادي أيام 5 مراجعة األمن 

 تتم بشكل عادي أيام 5 مراجعة األرشيف 

 سبق. الطالبة اعتمادا على ما د : من إعدا الةصم 

أي كيف انطالقنا من معالجة مخرجات نظام المعلومات  ،إليهما تم التوصل  والشكل التالي يبين

 جوذلك باستخرا ،(المحاسبة المالية نظام )نظام الفرعي منه ال تمعالجة مخرجا ،والتي تمثلت فيالمحاسبية

 :للمراجعة الداخلية  فعال التخطيط إلى ، ومن ثم توصلنامجموعة نسب وربط هذه النسب مع بعضها البعض
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 ي ا ساللصبسع   سلة كب ا  م   بيسا الة   ةس  الة سم       الالط ط ل ة ا    المال   (3-8)الشكث  قا

   مك ة -القبط ة -ةطس ن الز  سن  -

 : من إعداد  الطالبة اعتمادا على ما سبق. الةصم 

 
 ةؤش ا  ا  س    

 قصر مدة التحصيل المبيعات. -

 قصر مدة التخزين. -

 .2016تحقيق أعلى رقم أعمال سنة -

تحسن نسبة فائض االستغالل اإلجمالي إلى القيمة  -

 .2016المضافة سنة

 تحصيل مبالغ أكبر من قيمة المبيعات. -

يقترب من المعدل معدل التكلفة المبيعات  -

 نشاط المركب.للقطاع المعياري 

ترب من المعدل المعياري للقطاع معدل إدماج يق -

 نشاط المركب.

 .للمركب االستقاللية المالية -

المستخرجة من ونسب السيولة والربحية للمركب  -
  2015جدول سيولة الخزينة جيدة سنة

 

 ةؤش ا  م      

 التسديد مدة التحصيل من الزبائن أكبر من مدة -

 .للموردين

تراجع نسب السيولة المستخرجة من الميزانية بشكل  -

وهذا ما أكدته  2016الى سنة 2015وذلك من سنة كبير

 نسب السيولة المستخرجة من جدول سيولة الخزينة.

االنخفاض الكبير في صافي التدفق النقدي التشغيلي -

)نتيجة   2015مقارنة مع   96بنسبة  2016سنة 

مما أدى إلى عن الداخلة(كبر التدفقات الخارجة 

 في تكوين خزينة الفترة. هانخفاض مساهمت

صافي التدفق النقدي المتأتي من األنشطة االستثمارية  -

 ل الفترة المدروسة.اسالب طو

 .2016صافي التدفق النقدي التمويلي سالب سنة -

المستخرجة من جدول و الربحية للمركب تراجع نسب -

 .2016الى سنة 2015من سنة سيولة الخزينة

-  

 

 

 مخاطر متعلقة بالسيولة مستقبال تاحتماال

 الاشغ    الا كا    صس   الام ق البقمي

 

 ) ةبسطق اللط ( سلةبسطق األكا  أهة    االهاةساةلطط مب ي  ا  ا 
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: :البية ب الا بسالب    :مع ا ::ع م   :ب  ة    : :المااة  :ظمف ذالب  س    :الصم ع :  لب ك الب ا ي  ب

:  سك ة:-القمط ة:-بط  ن:الز   ن:-الظ   ي

 بناءف ،طالتخطيالمراجع الداخلي في عملية نظام المعلومات المحاسبية ساعد كيف  ،السابق المبحثفي  ناالحظ

 الدورات. من المراجعات أو أنواع بعضمراجعة على ركز عملية المعالجة وضع مخطط سنوي، بحيث على 

ته المرحلة الثانية من مهم كيف لذلك النظام أيضا أن يساعده فيتوضيح بكذلك وسنقوم في هذا المبحث 

 طق التركيز فيعلى اعتبارها أحد منا ،مقبوضاتال -دورة المبيعات  ناوقد اختيار .العمل الميدانيوالمتمثلة في 

  .المخطط السنوي

   ، ستتم دراسة هذا المبحث من خالل المطالب التالية:ما سبقولتحقيق 

لب كلللللللللب:  :بق  ضللللللللل عال-:الب  يللللللللل عم  ة: هلللللللللا:معللللللللل ا:ال    للللللللل :المااة للللللللل :للللللللللالبطةلللللللللب:ا  ث: 

: : سك ة:-:القمط ة:-بط  ن:الز   ن:-الصم ع :الظ   ي

الوصف ل وذلك من خال مقبوضاتال- نظام الرقابة الداخلية لدورة المبيعات فهم  إلى سنتطرق في هذا المطلب

 :هاخريطة تدفقلهذه الدورة  وكذا  الكتابي 

::   لب كب:بق  ض عال:–الب  ي ع::ةم  ل:الكظ   : صفال: الف ع:ا  ث:

حيث تمر هذه الدورة بعدة مراحل تنجز عبر  سوف نتعرف على هذه الدورة من خالل الوصف الكتابي لها،

 1مختلف أقسام أو مصالح المركب، وذلك كما يلي: 

:الظي ف ال .1 :ب  ة  :ا  لى   اعيلصناتعتبر هذه المرحلة نقطة التقاء و تعارف بين المركب ب  ة 

 حالة ما وفي ،حيث يتم فيها التعريف بالمنتجات المتوفرة  و أسعار البيع ،التجاري و الزبون)التاجر(

::منهاو، لتجاريةاإلى الدائرة  إذا تم القبول المبدئي للتعامل مع الزبون، يقدم الزبون وثائق إدارية معينة

 ؛نسخة من شهادة الميالد -

 صورتان؛ -

 ة؛السياقنسخة من البطاقة الشخصية أو رخصة  -

 الجنائي؛نسخة من بطاقة الرقم  -

 .....الخ(نسخة مستخرجة من السجل التجاري -

 لبدء في دراسة ملفه.بهدف ا إن طلب هذه الوثائق من الزبون،
 يتم دراسة ملف الزبون على مستويين:الب  ة :ال  م   :م اس :بةف:الز  ن  .2

:إم -أ :  عما :الز  ن :اسا :الس ماء: اج في  جمدرأن اسم الزبون غير التأكد  من  حيث يتم:  ئب 

جدة على المتوا المركب يتلقى شهريا قائمة سوداء من مديرية التجارةف ،قائمة السوداء لدى المركب

 يةالتجار الدائرة)هاته القائمة تحتوي أسماء التجار الممنوع التعامل معهم(، فتقوم مستوى الوالية

م وجود اسم في حالة عدوعلى هذه المراسلة الدورية، و بالتالي  بناءالقائمة المتوفرة لديها  ثديحبت

 هذه القائمة تمر مرحلة الدراسة إلى المستوى الموالي. فيالزبون 

لجنتين قدم ملف الزبون لدراسته على مستوى الي: حيث م اس :بةف:الز  ن:عةى:بسظ ى:الة مظ ن -ب

 ثم االعتماد النهائي:

                                         
 .والدائرة التجاريةمصلحة تسيير المخزونات على مستوى دائرة المحاسبة والمالية ولين مسؤومقابلة مع  / 1
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 س رئي،قانونيالمستشار ال،يةالتجار الدائرة و تتكون من رئيسلجنة إثبات ملفات الزبائن: جنة األولى: الل

الناحية  حيث تقوم هذه اللجنة بالدراسة األولية للملف و في حالة اكتمال ملف الزبون من قسم األمن،

  ية.لى اللجنة الثانإ تحال دراسة هذا الملف ومن ثم  القانونية تتحرر هذه اللجنة محضر بذلك. 

 ى أكمل لى تمت علاللجنة الثانية: لجنة اليقظة التجارية: و لتكملة الدراسة و التأكد أن أعمال اللجنة األو

 المحاسبة دائرةوجه، يتم دراسة ملف الزبون على مستوى هذه اللجنة و المتكونة من رئيس 

 .يةالتجار الدائرة رئيس،  المستشار القانونيرئيس مديرية االستغالل، المالية،و

 في حالة عدم وجود أي مانع للتعامل معه تحرر هذه اللجنة محضر هي األخرى.

 :بناءقتين،والساب اللجنتينللدراسة،حيث تراجع أعمال  المرحلة النهائية وهي  االعتماد النهائي للزبون 

 تماد الزبون بشكلمحضر نهائي يتم فيه اع المدير العام للمركب ،يحررعلى المحضرين السابقين

 هذا االعتماد يتم إعداد: وبعد ،نهائي

جميع زبون يحتوى على البيتم تكوين ملف خاص مصلحة المبيعات، على مستوى ملف الزبون :  -

 تاجر تجزئة(...الخ من البيانات. ،،رقم الهاتف،نوعه ) تاجر جملةبيانات من :اسم ،العنوان

 معون الزب عن  تتضمن معلومات من ثالثة نسخ،تعد وثيقة إدراج الزبون  :الزبون إدراجإعداد وثيقة  -

)قسم يةالمالالمحاسبة و و دائرة مركز الفوترةإلى  النسخ هذه ترسلمعين،على أن رمز أو رقم  إعطائه

وى في إدراج بيانات الزبون على مستة تسيير المحزونات،وذلك الستعمالها مصلحكذا و (اإليرادات

 كترونية المستعملة.البرامج االل

3. : :الب مئ :ليبة  :ال  عالب  ة :ال  ل    لزبون يتم لد النهائي بعد نهاية أشغال الدراسة و االعتما الظمف ذ

ل يل)وسائاالتصال بالزبون و االتفاق معه على المبيعات)نوعها، كميتها، سعرها( و كيفية التوص

 الزبون بـ:االتفاق يقوم هذا على  بناءو، وسائل الزبون(،المركب

 تحرير وصل طلب؛ -

 يلزم الزبون بإيداع  المبلغ المستحق عليه  بحساب بنك الخاص بالمركب أو يقدم شيك مؤشر من -

  ؛البنك)دليل على وجود رصيد(

رفع المنتوج شر( يحرر رئيس مركز التوزيع وصل وصل اإليداع)الشيك المؤوعلى وصل الطلب  بناء -

(Bon d’enlèvementمن نسختين واحد) حيث يحتوي على معلومات  ،للزبون و آخر للمركب

 رةدائيتم تأشيره أيضا )من الخلف( من رئيس  زبون و الكميات المطلوبة و نوعها ثمالمتعلقة بال

قسم )ةدائرة المحاسبة والماليشر( إلى وصل اإليداع)الشيك المؤإرسال  ذلك يتم بعدكما التجارية. 

 .اإليرادات(

 ث، حياحلعدة مربيع بالتنفيذ الفعلي لعملية التمر عملية الظمف ذ:الفية :ليبة  :ال  ع الب  ة :ال ا ي  : .4

ي فإمكانية تدخل قسم أو مصلحة معينة أكثر من مرة  ع، مقسم أو مصلحة معينة فيتنفذ كل مرحلة 

:وذلك كما يلي: عملية التنفيذ الفعلي،

لحراسة تحميل المنتوجات يقوم مركز اعند  دخول الشاحنة لعةى:بسظ ى:ب كز:ال  اس : :ا بن : -أ

:و األمن بالتأشير على وصل رفع المنتوج.

 ظس   :الباز م ع: :بصة  عةى:بسظ ى: -ب

 لىوازن  ليؤشر قائد الجسر الوازن عبعد دخول الشاحنة يتم وزنها و هي فارغة بواسطة الجسر ال 

 ؛( الخلف من) رفع المنتوج وصل
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  على وصل  هو كذلك التحميل تحميل الكمية المطلوبة و يؤشرطلب من أعوان يني بمخازيقوم رئيس

 رفع المنتوج.

:بسظ ى -ج :الف ظ ة عةى  الفوترة يقوم رئيس مركز ،على وصل رفع المنتوج المؤشر بناء ب كز

ر مصلحة تسيي إلى ترسل نسخة .من أربع نسخ )بيضاء، صفراء، زرقاء، حمراء( بتحرير الفاتورة

:.الحراسة و األمن فترسل إلى مركزالمخزونات أما النسخ الثالث 

 حيث:تتدخل هذه المصلحة مرة أخرى  :بصة  :ظس   :الباز م ع -م

 على الفاتورة المؤشرة بناء و يقوم رئيس المخازيني،( بتحرير وصل التوزيعBon de livraison) 

نسخة من وصل أن يحتفظ ب ،علىمن أربع نسخ )حيث توقع و تبصم من طرف الزبون أو السائق(

 . الخاص بالزبون كما يحتفظ أيضا بوصل رفع المنتوج ، والفاتورة و التوزيع

 نة مرة يتم وزن الشاح ،للتأكد من أن الكمية المحملة هي الكمية المصرح بها في وصل توزيع المنتوج

وزن الشاحنة محملة  بينو ذلك بحساب الفرق ،عبر الجسر الوازن أخرى و هي محملة بالمنتوجات

ر قائد الجس يحرر مقبول(، وبعد هذا فرقهناك فارغة ) البد من عدم وجود فرق أو ة وزن الشاحنو

 اأممصلحة تسيير المخزونات،  لدى تبقى نسخة، ( من نسختينla tarreبطاقة جسر الوازن ) الوازن

 .وصل توزيع المنتوج من ةمع النسخ الثالث الحراسة و األمن فترسل إلى مركز األخرى

رح بها في بمراقبة أن الكمية المفوترة هي الكمية المص يقوم هذا المركز ا بن ب كز:ال  اس : : -ه

لنسخ على ا بناء، وذلك زنابطاقة جسر الو للكمية الظاهرة فيمساوية أيضا ووصل توزيع المنتوج 

 ىلعيؤشر حيث ، زنابطاقة جسر الو إضافة إلى وصل توزيع المنتوج و الثالثة لكل من الفاتورة

ذا هوبعد كل هذا يرسل  .نتيجة لعملية المراقبة زيع المنتوجوصل تو هاته األخيرة وعلى نسخ 

 :حيث ،المركز كل المستندات المتعلقة بكل عملية بيع معينة

  إلى الزبون؛ وصل توزيع المنتوج الفاتورة و األصلية لكل النسخةتقدم 

  إلى قسم اإليرادات؛ توزيع المنتوجوصل  ومن الفاتورة  نسخةو  زنابطاقة جسر الوترسل 

 حملة مصلحة تسيير المخزونات، وذلك للتأكد أن الكمية الم إلى  وصل توزيع المنتوجمن  ترسل نسخة

 نهمالنسخة األخرى مساوية للكمية الخارجة من المركب، وذلك بمقارنة هذا الوصل مع من المخازن 

 األخير إلى مصلحة المبيعات؛والمحتفظ بها على مستوى هذه المصلحة،لترسل في 

 .أما النسخة الثالثة واألخيرة من الفاتورة فترسل إلى مصلحة المبيعات 

  :حيث يتم  سا:اإل  اماععةى:بسظ ى: - 

 دينا بجعل حساب البنكي للمركب م ، وذلكاإليداععلى وصل  بناءاإليداع  التقييد المحاسبي لعملية

 وحساب الزبون دائنا؛

 بجعل ك ، وذلزنابطاقة جسر الو و وصل توزيع المنتوجالفاتورة  على بناءاتورة لتقييد المحاسبي للفا

:حساب المبيعات دائنا و حساب الزبون مدينا.

:   لب كب:البق  ض ع:-الب  ي ع:الظم ق:لم  ة:ا  ط الف ع:ال  م : :

والذي ق،الكتابي السابالوصف من ، وذلك انطالقا المقبوضات -لدورة المبيعات:التدفق خريطةسوف نقوم برسم 

 حه في الشكل التالي:يتوض يتم
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  األقسام أو المصالح

 المراحل

مصلحة  قسم اإليرادات

 المبيعات

 المدير العام للمركب ةمركز األمن والحراس مركز التوزيع مصلحة تسيير المخزونات مركز الفوترة

 مرحلة التعرف

 
       

مرحلة دراسة ملف 

 الزبون

 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

إدراج اسم 
الزبون في 
 قائمة السوداء

 محضر

 
 دراسة المحضرين السابقين 

 موافقة

 

استالم 
وثائق 
 الزبون

 ال

 لجنة إثبات ملفات الزبائن

 موافقة

 محضر

 لجنة اليقظة التجارية

 موافقة

 

 نعم

 نعم

 

 ال

 

 ال

 
 نعم

 

رفض 
التعامل 

مع 
 الزبون

 ال

 
 نعم

 1 
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التنفيذ : المرحلة الثالثة

 :المبدئي لعملية البيع
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وثيقة اعتماد الزبون

1 

 2وثيقة اعتماد الزبون 

 ملف الزبون

الشيك )وصل اإليداع

 (المؤشر

2 

 1وصل رفع المنتوج 

 

 الزبون

 

 لتأشيره

 الزبون

 وصل طلب

 3وثيقة اعتماد الزبون 

 

 وثيقة اعتماد

 1الزبون 

 االعتماد النهائي للزبون

 محضر

 

وصل رفع المنتوج 
1 

 2 

 1وصل رفع المنتوج 

مؤشر من رئيس  
 الدائرة التجارية

 

 )وصل اإليداع

 (الشيك المؤشر
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التنفيذ : المرحلة الرابعة

 الفعلي لعملية البيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزبون 

وصل رفع المنتوج 
المؤشر من رئيس  

الدائرة التجارية ومركز 

 الحراسة واألمن

 بعد وزن الشاحنة فارغة

وصل رفع المنتوج المؤشر من  رئيس  الدائرة التجارية 

 قائد الجسر الوازن+مركز الحراسة واألمن +

    
 

 االحتفاظ بوصل رفع المنتوج 

 1وصل توزيع المنتوج 

 فاتورة

 بعد تحميل المنتوجات

وصل رفع المنتوج المؤشر من رئيس  الدائرة التجارية 
 رئيس مخازيني+قائد الجسر الوازن+مركز الحراسة واألمن

 1فاتورة  

 فاتورة

 وزن الشاحنة وهي  محملة بالمنتجات

 

 –وزن الشاحنة محملة 

= وزن الشاحنة فارغة 

الوزن المصرح في  

 وصل توزيع المنتوج

 (الفرق مقبول)

تسوية 

 الفرق

 ال

2 
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 ". مقبوضات–مبيعات " من إعداد الطالبة اعتمادا على الوصف الكتابي السابق  لدورة  : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 1بطاقة الجسر الوازن 

وصل )بعد عملية المقارنة بين 

توزيع المنتوج و بطاقة الجسر 

 (الوازن والفاتورة

 نعم

 

2 

التسجيل 

المحاسبي 

للفوترة 

واإليداع 

باالعتماد على 

وصل  )

+ اإليداع

وصل +الفاتورة

توزيع 

+ المنتوج

بطاقة الجسر 

 (الوازن

 فاتورة

 وصل توزيع المنتوج

 1بطاقة الجسر الوازن 

 

 وصل توزيع المنتوج

 

 1بطاقة الجسر الوازن 

 
وصل توزيع المنتوج 

المؤشر  من مركز 

 الحراسة واألمن

 

 فاتورة

 

الكمية ) للتأكد من2 بعد المقارنة مع وصل توزيع المنتوج رقم 

 ( من المركبةالكمية الخارج= المحملة من المخازن 

 الزبون

 الزبون

وصل توزيع 

 المنتوج المؤشر  

 فاتورة
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:المااة :البطةب :ال      :لمع ا :ا  ل  :الظق  ا :الا صال  م    : ":  كب:  لب:ض ع"بق  ال:-ب  ي عالم  ة

: سك ة :-القمط ة:-بط  ن:الز   ن:-الصم ع :الظ   ي:

 سنقوم  ،"مقبوضات-دورة "مبيعاتب لنظام الرقابة الداخلية خاص بتقييم األولي وبغية الخروج بلوفي هذا المط

لقوة ونقاط االتوصل إلى نقاط ، ومن ثم شبكة تحليل الوظائفوكذا  ،بهذه بالدورةبإعداد  قائمة استقصاء خاصة 

 ، وذلك على النحو التالي:ذلك النظامل وليةاألالضعف 

:  لب كب :بق  ض ع"-"ب  ي عم  ة:  ئب :اسظقص ء:: ع:ا  ث:الف 

ات بي لإلجراءباإلضافة إلى الوصف الكتاو مقبوضات، -الرقابة الداخلية على المبيعات تقييم نظام و لتكملة فهم

ها إلجابة عليتم اوأو "ال"،نعم" تكون اإلجابة فيها بـ " قمنا بمأل قوائم استقصاء مغلقة،حيث و خريطة التدفق،

تضم  ، حيثوالدائرة التجاريةمصلحة تسيير المخزونات ة المحاسبة والمالية ولين على مستوى دائرمن مسؤو

 المبينة في الجدول التالي: األسئلة القائمةهذه 

: :  ا ::( 3-19)ال م ث :اسظقص ء :"ب  ي ع  ئب  ::  لب كب:بق  ض ع"-م  ة :الظ   ي بط  ن:-الصم ع 

:  سك ة:-القمط ة:-الز   ن

:بال ع ع:ال:ميا::االسئة ::ال  ا

   :عبة  :االعظب م 

جهة  هل عملية اعتماد الزبون تتم بموافقة  1
والتي ليس لها عالقة  بمصلحة  مستقلة

 ؟المبيعات ومصلحة حسابات الزبائن 

X 
 

 .المدير العام للمركب  

 X ؟هل يتم تجديد ملفات الزبائن دوريا 2

 

 .كل سنةيتم ذلك   

الزبون التوقف التعامل مع هل يتم  3

في حالة وجود اسم الزبون في الحالي،

القائمة السوداء المرسلة من مديرية 

 ؟ المتواجدة بالوالية التجارة

X 

 

،حيث وثيقة توقيف اسم الزبونترسل دائرة التجارية  

من قاعدة البيانات للبرامج  يتم حذف الزبون المعني

المالية و  المحاسبةتوفرة في كل من دائرة مال

 .ومركز الفوترة تسيير المخزوناتومصلحة 

   :):الف ظ ة(عبة  :ال  ع: 

هل هناك قسم أو مصلحة خاصة  1

 بالمبيعات ؟

X 

 

 مصلحة المبيعات. 

يفترض وجود عقد أو طلبية قبل البدء هل  2

 في أي عملية بيع؟

X 

 

  

 اهل يمسك سجل للطالبات الحاصل عليه 3
 ؟والتي لم تلبى كليا 

X 
 

يحتوي على يقوم رئيس قسم التوزيع بمسك سجل  
وذلك اعتمادا على  والغير ملباة الملباةالطلبيات 

 .المحررة وصالت رفع المنتوج
هل هناك سياسة معتمدة من المركب عن  4

 كيفية تحديد أسعار البيع ؟
X 
 

 أما األسعار غير مقننة فيتمقانونا،هناك أسعار محدد  
  .بالمركب من طرف لجنة تحديد األسعار اتحديده

 X كيف تتم الرقابة على أسعار البيع؟ 5
 

يتم إدخال أسعار البيع في قاعدة البيانات للبرامج  
تسيير المتوفرة في كل من دائرة التجارية ومصلحة 

على إذن وشخص مخول من  بناء،المخزونات
 .للمركب المديرية العامة

الخاصة بعملية  البيع مرقمة  هل الوثائق  6
 ؟سلسلتيم مسبق ومترق

X 
 

كل سنة ترقيم الفواتير ووصالت توزيع المنتوج  يبدأ  
 . 1من رقم

غير  اوج مرقمة لكنهأما وصالت رفع المنت
 .ال يبدأ العد من جديد كل سنةمتسلسلة،
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 اطبق من حيث الشكل هل الفواتير معدة 7

 ؟للقوانين السارية المفعول 

X 

 

تحمل اسم حيث  ،للفواتير  يتم تغيير شكل القانون 

–تجاريال صناعيالمركب الالجديد لشركة الجديد )

المال  رأس،القنطرة(،الشكل القانونيمطاحن الزيبان 

 فقط. 2017من بداية  اءابتدوذلك  ،العنوان،..الخ

هل الشخص المحرر لوصل رفع المنتوج  8

 ؟هو نفس الشخص المحرر لفاتورة

 X 

 

 

مسك سجل للمبيعات على مستوى هل يتم  9

 ؟قسم الفوترة  أومصلحة 

X 

 

من طرف مركز  يومية )جريدة المبيعات( إعداديتم  

دائرة المحاسبة  إلىترسل نسخة منها  الفوترة و

 .ومصلحة تسيير المخزوناتوالمالية 

   :الظاز ن:)الش ن( 

هل يتم التأكد من وجود تأشيرات  1

بالبيع قبل األمر بشحن األشخاص المخولة 

 ؟المنتجات

X 

 

  

هل مصلحة الشحن مستقل عن مصلحة  2

  ؟التخزين

X 

 

 :هناكف 

المنتوجات مخصص لتسيير فرع االرسال  -

 والبضائع؛

الذي يقوم  بعملية  فرع التسيير المخزون -

 التخزين .

هل يتم مطابقة بين دائرة التجارية وقسم  3

الدورية تأكد من أن المبيعات لالتخزين ل

 ؟مساوية للمخرجات الدورية من المنتجات

X 

 

مصحلة تسيير  بين دائرة التجارية و  يتم ذلك شهريا 

 المخزونات.

   :الب م ماع: :الظاف ض ع 

هل موافقة شخص مسؤول ضرورية في  1

 حالتي:

 حقوق معدومة إلغاء -

 منح تخفيضات  -

X 

 

حقوق معدومة من اختصاص مجلس  إلغاء - 

  . للمركب المديرية العامةاإلدارة 

 ال يقدم المركب أي تخفيضات. -

خاصة مكتوبة  هل هناك إجراءات  2

 لمعالجة المردودات 

X 

 

المردودات نادرة جدا على مستوى المركب وفي  إن 

 حالة وجود ها تتدخل كل من :

سبب ارجاع  عن باستفسارمصلحة المبيعات  -

 ؛المنتوجات

المخبر و الذي يقوم بالتحليل الالزمة في  -

نوعية هو سوء  اإلرجاعسبب  أنحالة 

  توجات.نالم

هل شكاوى الزبائن) سوء استقبال ، نقص  3

نوعية المنتوجات، عدم تلبية 

 بيات...الخ( تسجل في دفتر خاص ؟لالط

X  على  هناك دفتر خاص بتسجيل شكاوى الزبائن

 مهمل. همستوى مصلحة المبيعات لكن

   :الب  س  : 

ك شبكة داخلية تربط بين دائرة هل هنا 1

 ؟المالية  دائرة المحاسبة والتجارة و

 X 

 

 

 X هل يوجد حساب خاص بكل زبون ؟ 2

 

خل أليا إلى درقم ...( ت،اسم)رمز، زبونكل  إن بيانات 

بالمبيعات عن طريق  ةج الخاصقاعدة بيانات البرام

 .المالية فقطو  المحاسبةرئيس دائرة 
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هل حسابات الزبائن يتم مسكها من طرف  3

 شخص مستقل عن:

 الخزينة. -   

 مصلحة الفوترة. -   

X 

 

 .اإليراداتقسم  

 قبل لفواتيرلهل يتم المراجعة الحسابية  4

 ؟تسجيلها

X 

 

يراجع  تطابق بين المبالغ المبينة في وصل توزيع  

 .اإليراداتالمنتوج والفاتورة في قسم 

هل يتم المطابقة بين كميات المصرح في  5

وصل توزيع المنتوج والفاتورة و في 

 ؟قبل تسجيل الفاتورة  بطاقة جسر الوازن

X 

 

  

ة  هل يتم التأكد من وجود تأشير 6

األشخاص )امضاء رئيس مخازيني 

بصمة الزبون،تأشيرة مركز الحراسة و

قبل  في وصل توزيع المنتوج واألمن(

 ؟تسجيل الفاتورة 

X 

 

  

 المحاسبي لعمليةهل عمليات التسجيل  7

 ؟الفوترة تتم فور حدوثها

X 

 

إرسال  يومية بيوميا  يقوم مركز الفوترة 

 .اإليراداتقسم  إلى  )جريدة المبيعات(المبيعات

 X ؟هل يتم متابعة رصيد كل زبون دوريا  8

 

 هإيداعاتقة بين رصيده لدى المركب وقيمة تتم المطاب  

 .كل ثالثة أشهر

هل يتم متابعة تحصيل الحقوق غير  9

  ؟مسددة

X 

 

ة ن عملية التسديد تتم قبل التنفيذ الفعلي لعمليأرغم  

وهذا راجع  ،ع إال أن هناك حقوق غير مسددةيالب

لتعامل المركب مع جهات ومؤسسات تابعة للدولة 

 األحمر، وزارة ، اإلهاللالسجون إدارةمثل 

 العدل...الخ

هل توجد سياسة معدة من طرف المركب  10

تحويل الحقوق صعبة  أولتشكيل مؤونة 

 ؟ديون معدومة  إلىالتحصيل 

X 

 

 المديرية العامةعلى محضر مجلس اإلدارة  بناء 

 .للمركب

هل تطلب مراجعة  فجائية من طرف  11

 إجراءاتتأكد من للالمراجع الداخلي 

 ؟التسجيل تتم بشكل المطلوب 

 X  

   :اإل ماععبة  :  

هل تقدم الشيكات الحاصل عليها إلى بنك  1

قبضها بمجرد تقديمها من طرف لالمركب 

 ؟الزبون 

X 

 

  

هل عمليات التسجيل المحاسبي لعمليات  2

 ؟تتم فور حدوثها اإليداع

 .قسم االيرادات إلى اإليداعيتم يوميا إرسال  وصالت   

هل تتم إعداد المقاربة البنكية في فترات  3

 ؟منتظمة 

X 

 

  

هل تطلب مراجعة  فجائية من طرف  4

تأكد من إجراءات للالمراجع الداخلي 

 تتم بشكل المطلوب؟ اإليداع

 X  

 :باالعتماد على  الطالبة إعدادمن : البصم 

  المخزونات والدائرة التجارية.إجابات مسؤولين على مستوى دائرة المحاسبة والمالية ومصلحة تسيير  -

 مسؤولين وعاملين على مستوى دائرة المحاسبة والمالية ومصلحة تسيير المخزونات والدائرة التجارية.  مقابالت مع -
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::ب كب   ل:بق  ض ع"-"ب  ي ع:م  ةل:المااة  لمع ا:ال     ::الف ع:ال  م  :ش ك :ظ ة ث:ال ع ئف

لهذا  حليل الوظائفنقوم بإعداد شبكة ت ،نظام الرقابةللتكملة التقييم األولي  و،السابقة إلى قائمة استقصاءإضافة 

 ه الشبكة: من الهيكل التنظيمي والوصف السابق لهذه الدورة، والجدول التالي يبين هذ اانطالق ،وذلك النظام

:  ا :ش (3-20)ال م ث  : :ك  :ال      :لمع ا :ال ع ئف   لب كب::بق  ض ع"-"ب  ي ع:م  ةل:المااة  ظ ة ث

: سك ة.:-القمط ة:-بط  ن:الز   ن-:الصم ع :الظ   ي

:االشا ص

:البه ا

 ئ س:

مائ ة:

:  الظ   

 ئ س:

ب كز:

:الف ظ ة

:ب كز:  ئ س

:الظ ز ع

:ال س :   ئم

:ال ازن

 ئ س:

:م  با ز

ب كز:

ال  اس :

: ا بن

 سا:

:اإل  اماع

:الي ا: البم  

:لةب كب

االعتماد النهائي 

 لزبون 
       X 

وصل رفع تحرير 

 جوالمنت
  X      

المصادقة على 

 عملية البيع
X        

رقابة )تأشيرة( 

على وزن شاحنة 

 فارغة

   X     

األمر بتحميل 

 المنتجات
    X    

       X  تحرير الفاتورة 

تحرير وصل 

 توزيع المنتوج
    X    

رقابة )تأشيرة( 

على وزن شاحنة 

 وهي محملة

   X     

أولية بين رقابة 

الكمية في الفاتورة 

والكمية في وصل 

توزيع المنتوج 

وفي بطاقة الجسر 

 الوازن

     X   

رقابة نهائية بين 

الكمية في الفاتورة 

والكمية في وصل 

توزيع المنتوج 

وفي بطاقة الجسر 

 الوازن

X    X    

التسجيل المحاسبي 

لعملية البيع 

 وعملية اإليداع 

      X  

 .إعداد الطالبة : منالبصم 
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لقوة اتم التوصل إلى نقاط  الوظائفاعتمادا على الوصف الكتابي وخرائط التدفق،وشبكة تحليل مما سبق، و

 :  مقبوضاتال-مبيعاتال الخاص بدورة لنظام الرقابة الداخلية وليةاألونقاط الضعف 

 مق ط:الق ة :

 تتمثل نقاط الضعف في النقاط التالية:

لمركب ئي من طرف أعلى سلطة في االنها تمادالعباتنتهي  ،الزبون تمر بعدة مراحلية اعتماد إن عمل -

 في المدير العام للمركب؛المتمثلة و

 وقه؛إن عملية التسديد القبلية لعملية البيع يجعل المركب في وضعية تمكنه من تحصيل الفوري لحق -

 مهام عملية البيع؛وجود فصل مقبول في  -

ة رجات نظام المعلومات المحاسبييزيد من درجة االعتماد على مخالبيع  التسجيل الفوري لعملية -

 تقارير المبيعات ،أرصدة الزبائن ، النقدية المحصلة(؛)

الي لتأسعار البيع تتم من جهة خارجية تماما عن المركب ) المديرية العامة للمركب(،وبا راجإد إن -

 . بذلك ينطرف أشخاص غير مخول من األسعارتنافي إمكانية تغيير 

 مق ط:الضيف :

 يلي: ماك نقاط ضعف والمتمثلة فيناإال أن ه ،رغم نقاط القوة السابقة

 ائرة(؛بدائرة التجارية على إجراءات البيع المكتوبة ) باستثناء رئيس الد نالعامليعدم اطالع كل  -

 ،والماليةالمحاسبة دائرة )اعدم وجود بطاقات توصيف المنصب على مستوى مصالح التي تم زيارته -

 التجارية(؛ ةالدائر ،مصلحة تسيير المخزونات

لية غير المحاسبة والما دائرةعدم وجود دليل محاسبي يبين أرقام الحسابات وكيفية سيرها، وعاملين ب -

هذه ى مجموعة البرامج المعتمدة على مستو ابحجة أن عملية التسجيل يساعد فيه ،مهتمين لهذا األمر

 ؛ الدائرة

 ومصلحة تسييرالمالية و  المحاسبة دائرةوية دائرة التجارالة داخلية تربط بين شبكوجود عدم  -

 ، مما يؤدي إلى عدم االتصال الفوري بين هذه المصالح ؛المخزونات

فالتحرير اليدوي  يزيد من احتماالت األخطاء  عدم تحرير وصل رفع المنتوج بشكل الكتروني، -

 والغش؛

ير غ مما يؤدي إلى رقابة ،المحاسبة و المالية دائرةالمنتوج خاصة بعدم وجود نسخة من وصل رفع  -

 ؛جيدة

ة تغيير في (، مما يؤدي إلى إمكانيExcelبرنامج رنامج بسيط ) بتسجيل الزبائن في قائمة السوداء تتم ب -

 معهم؛ نع التعاملاألسماء المدرجة، مما قد يعرض المركب إلى عقوبات ناتجة عن التعامل مع زبائن م  

 عملية البيع تتم وفق اإلجراءات المصممة. أن للتأكدالقيام بمراجعة فجائية ة المركب عدم طلب إدار -
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:  ضللللللللل عبقال–م  ة:الب  يلللللللل ع:لللللللللالبطةللللللللب:ال  للللللللل  :ااظ لللللللل  :سلللللللل  :معلللللللل ا:ال    لللللللل :المااة لللللللل :

:  سك ة:-القمط ة:-بط  ن:الز   ن-الصم ع :الظ   ي::  لب كب

ي فتوصل إليها تأكد من تطبيق نقاط القوة الملول ،المقبوضات -المبيعات دورةإن الوصول إلى التقييم النهائي ل 

 15اخترنا  ذلك .ولتحقيقالقيام بمجموعة من االختباراتيلزم  الخاص بها،التقييم األولي لنظام الرقابة الداخلية 

عينات غير  و التي اختيرت بطريقة عشوائية أي باستعمال، عينة من المستندات المؤيدة والمثبتة لعملية البيع

المالية المحاسبة ودائرة دائرة التجارية والبمجموعة من االختبارات على مستوى ومن ثم  القيام  .إحصائية

 ، وذلك كما يلي:مصلحة تسيير المخزوناتو

:الز  ن :اعظب م :ااظ   اع لمراحل اعلى  بناء،أي ا يجبراءات اعتماد الزبون تتم كمولمعرفة أن إج  أ ال 

ك ، وذلالمركببمستوى الدائرة التجارية  علىتنفيذ مجموعة من االختبارات على ملفات الزبائن  المبينة سابقا،تم

 بهدف التأكد من :

ل ة من السجنسخ ، دارية المطلوبة من ) شهادة ميالد،صورتانملف الزبون يحتوي على الوثائق اإل .1

 ،شركة...الخ(لليسي ،العقد التأسالتجاري

ضر اعتماد الزبون )محضر لجنة دارسة ملفات الزبائن ، محضر لجنة اليقظة، محضر اوجود مح .2

 ،االعتماد النهائي من المدير العام للمركب(

تسيير  لمالية ومصلحةا و المحاسبةالزبون والتي ترسل إلى مركز الفوترة ودائرة  إدراجوجود وثيقة  .3

 المحزونات.

 :  : :ال  ع   م   :ليبة   :الب مئ  :الظمف ذ وعة من نا أيضا بمجم،قمعملية البيعل تنفيذ المبدئيوالختبار ااظ   اع

 : وجود تهدف الى التأكد من يالتاالختبارات 

 ؛وصل الطلب يحتوي على الكمية ونوعية المنتجات المطلوبة .1

وجود رصيد( بحيث يدل على  وصل إيداع المبلغ المستحق) أو شيك مؤشر من طرف البنك الزبون .2

إليداع ا) دليل على أن عملية رفع المنتوج ( تحرير وصل موافق لتاريخ أويكون ) تاريخ اإليداع قبل 

 ،تكون قبل عملية البيع(

محرر من طرف رئيس تضمن معلومات الزبون والكميات المطلوبة ونوعها و يوصل رفع المنتوج  .3

 .)دليل الموافقة على البيع( ةمركز التوزيع ومؤشر من رئيس الدائرة التجاري

::   ل   :لااظ   اع :الفية  :ال  عالظمف ذ عة من ا أيضا بمجمو،قمنعملية البيعالتنفيذ الفعلي لوالختبار : يبة  

 سمت هاتهمصلحة تسيير المخزونات،حيث قالمحاسبة والمالية ودائرة االختبارات على مستوى دائرة التجارية و

:إلى:  االختبارات

    تأكد من وجود :لل ر:ويهدف هذا االختبا  ع:البمظ ج: صث:ااظ 

 ؛ى الدخول (وصل رفع المنتوج )دليل الموافقة علعلى  تأشيرة مركز الحراسة واألمن  .1

 ؛قائد جسر الوازن  ةتأشير  .2

 .تأشيرة رئيس مخازيني على وصل رفع المنتوج )دليل على الموافقة بشحن المنتجات( .3

 :د من:تأكلل رويهدف هذا االختبا    ط   :ال س :ال ازن:البمظ جااظ   :الف ظ ة:  صث:ظ ز ع 

 ؛ ) اسم،نوعه،رمزه...الخ(على معلومات الزبون ةاحتواء الفاتور .1

، متضمنة الكمية ونوع )رئيس مركز الفوترة(تحرير الفاتورة من األشخاص المخول لهم بذلك  .2

 ،وصحة الفاتورة(ي وصل رفع المنتوج)دليل على قانونية فالمنتجات الموجودة 
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لى في المركب)دليل ع اأسعار المصرح به ، أوفي القانون عليهاتحرير الفاتورة بأسعار المنصوص  .3

 ،قانونية وصحة الفاتورة(

من األشخاص المخول لهم بذلك)رئيس مخازيني( وكذا وجود توقيع  تحرير وصل توزيع المنتوج .4

 وصحة وصل توزيع المنتوج(؛)دليل على قانونية  على هذا الوصل وبصمة الزبون

 )وصلعلى الكميات الموجودة في الفاتورة وفي وصل رفع المنتوج بناءوصل توزيع المنتوج  تحرير .5

ل توزيع )دليل على قانونية وصحة وص (، اسم الزبونرفع المنتوج يحمل رقم التسلسلي لفاتورة المعنية

 المنتوج(؛

ية للكميات أن الكميات المشحونة مساو يتم التأكد من خاللهاومن ، من وجود بطاقة الجسر الوازن التأكد .6

، وذلك بحساب الفرق بين وزن الشاحنة محملة ووزن الشاحنة المصرحة في وصل توزيع المنتوج

ليل على أن على هذه البطاقة بالتالي )دمركز األمن والحراسة  تأشيرة وجود ،كما يتم التأكد من  فارغة

 ؛الكميات المشحونة=الكميات المفوترة = الكميات المصرحة وصل توزيع المنتوج( 

ية وجود تأشيرة مركز األمن والحراسة على وصل توزيع المنتوج )دليل على الرقابة األولية لعمل .7

 .(نتوج= الكميات المصرحة وصل توزيع الم الكميات المفوترة=)دليل على أن الكميات المشحونة(البيع

 :تأكد من:لل راالختبا اويهدف هذ :الب  س  ااظ   :الظس  ث 

 مستوى قسم تم التأكد من وجود المستندات المؤيدة لعملية البيع علىي :التسجيل المحاسبي لعملية البيع .1

 في:و المتمثلة  اإليرادات

 المسؤولين بذلك؛ األشخاصالفاتورة المحررة من  -

يع توق ؛)توقيع تأشيرة مخازيني المناسبين وصل توزيع المنتوج المؤشر والموقع من األشخاص -

 (؛مركز األمن والحراسة تأشيرة،وبصمة الزبون

 . (مركز األمن والحراسة )تأشيرة قائد الجسر الوازن، تأشيرةبطاقة الجسر الوازن -

 األخيرة   في هاته الفرق بين تاريخ ةبمالحظللعملية في يومية المبيعات  يتم التأكد من التسجيل الفوريكما 

دائنا  بجعل حساب  الزبون مدين إلى  حساب مبيعاتيومية يتم  هذه التسجيل في أن حيث  ،وتاريخ الفاتورة

  .بمبلغ الفاتورة

 يتم إليراداتفي يومية بنك ا اإليداعتسجيل عملية أن  أكد من: يتم التاإليداعالتسجيل المحاسبي لعملية  .2

 طالقاان،التسجيل من فورية التأكد، كما يتم على مستوى قسم اإليرادات اإليداع وجود وصلعلى  بناء

 بنك يوميةفي  التسجيل المحاسبي اإليداع وتاريخوصل  في الفرق بين تاريخ اإليداع ةمالحظمن 

مركب حساب الزبون دائنا إلى حساب البنكي لل ، على أن التسجيل في هذه يومية يتم بجعلاإليرادات

 مدين بمبلغ اإليداع.

 

 المقبوضات–لدورة المبيعات نظام الرقابة الداخلية  والجدول التالي يوضح مجموعة االختبارات المنفذة على  

   بالمركب:
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 :بسكرة -رةالقنط -مطاحن الزيبان-الصناعي التجاري  بالمركب المقبوضات–م الرقابة الداخلية لدورة المبيعات امجموعة االختبارات المنفذة على نظ (3-21)رقم الجدول 

االختبارات 

 المنفذة

 الزبون

اختبارات اعتماد 

 الزبون

اختبارات التنفيذ 

 المبدئي لعملية البيع

اختبار وصل 

 رفع المنتوج

اختبار الفوترة ووصل توزيع المنتوج وبطاقة 

 الجسر الوازن

اختبار التسجيل 

 المحاسبي

 مالحظات

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 

 1الزبون 
X 

 

X 

 
* 

X 

 

X 

 

X 

 

X X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
X ** X X 

X 
X X 

 .المخزونات تسييرالزبون إلى مصلحة  ادراج عدم إرسال وثيقة*

 جيد.بصمة الزبون غير واضحة بشكل  **

 .عدم وجود وصل طلب المتعلق بالزبون* X X X * X X X X X X X X X X X X X X 2الزبون

 .تم بعد يوم واحد للفاتورة التسجيل المحاسبي* X X X X X X X X X X X X X X X X * X 3الزبون

 .تم بعد يوم واحدللفاتورة  التسجيل المحاسبي * X X X X X X X X X X X X X X X X * X 4الزبون

 .واألمنعدم وجود تأشيرة مركز الحراسة * X X X X X X X X X X X X X X X * X X 5الزبون

 .تم بعد يوم واحد لاليداع التسجيل المحاسبي * X X X X X X X X X X X X X X X X X 6الزبون 

 .بصمة الزبون غير موجودة X X X X X X X X X X X X * X X X X X 7الزبون 

 8الزبون
X 

 

X 

 

X 

 
* 

X 

 

X 

 

X 

 

X X 
X X X X X X 

X 

 
** X 

 .عدم وجود وصل طلب المتعلق بالزبون*

 بعد يومين. للفاتورة التسجيل المحاسبي**

 .تأشيرة مركز الحراسة واالمن غير موجودة* X X X X X X X X X X X X X X X * X X 9الزبون

 .بعد يومينة للفاتور التسجيل المحاسبي * X X X X X X X X X X X X X X X X * X 10الزبون

 .عدم وجود وصل طلب المتعلق بالزبون* X X X * X X X X X X X X X X X X X X 11الزبون

 .تأشيرة مركز الحراسة واالمن غير واضحة* X X X X X X X X X X X X X X X * X X 12الزبون

 تم بعد يوم واحد. لاليداع التسجيل المحاسبي * X X X X X X X X X X X X X X X X X 13الزبون

 .ال توجد أي مالحظات X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14الزبون

 .أي مالحظاتال توجد  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15الزبون

  إعداد الطالبة من المصدر:

   اختبار موجود X:  مالحظة

 داختبار غير موجو   *              
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ي توال،ة منهاخاصة األساسية، مالشبه كلي بإجراءات البيع المصم منالحظ االلتزا ،من االختبارات المبينة أعاله

 :وجود في  تمثل

 اعتماد الزبون؛ إجراءات .1

 ؛وصل إيداع المبلغ المستحق) أو شيك مؤشر من طرف البنك الزبون بوجود رصيد(  .2

 ؛ ةوصل رفع المنتوج محرر من طرف رئيس مركز التوزيع ومؤشر من رئيس الدائرة التجاري .3

 ؛قائد جسر الوازن تأشيرة  .4

 بالكميات واألسعار المصرحة بها ومن األشخاص المخولين بذلك؛ تحرير الفاتورة .5

تاريخ  بين حيث الفرقالمؤيدة،الوثائق  على بناءا ومحدوثه فوروإيداع  البيع التسجيل المحاسبي لعمليتي .6

 يومين فقط. إلييوم  يتراوح،التسجيل والعملية المعنية

 تعتبر نقاط ضعف كبيرة: كما أن المالحظات المسجلة ال

بار على اعتكبيرة،ضعف  ةنقط هذه النقطةتعد  فال ،عدم وجود وصل طلب المتعلق بالزبونحالة  في ف -

 ؛الزبون استلم فاتورته ووقع على وصل توزيع المنتوج أن

ير عملية دي إلى التأثير الكبير على سؤي هذا ال، فبالنسبة لعدم وجود تأشيرة مركز الحراسة واألمن  -

 .البيع

 قبل ، لكنلسابقةاوطبقنا عليهما االختبارات  ،اخترنا عمليتين من عمليات البيع، من اختبارات بهقمنا لتبين ما  و

  لمنتجاتبعض االمعتمدة من طرف المركب ل البيع أسعارالجدول التالي والذي يبين  وردذلك ن

:. سك ة:-القمط ة:-بط  ن:الز   ن-ع :الظ   ي: الصم:بمظ  ع:الب كب يض::أسي   :(3-22)ال م ث:  ا

:سي :ال  ع:لبسظهةك:ظ   :الظ زئ :ظ   :ال بة :: ئ :البشظ ي::::::سي :ال  ع

 دج / قنطار3600 دج/ قنطار 3400 دج / قنطار3250:كغ25سب م:ع مي:

 دج/ قنطار4000 دج/ قنطار3700 للقنطار  /دج 3500:كغ25سب م:ببظ ز

 دج / للقنطار 2180 قنطاردج/  1910 دج/ قنطار1910:كغ50   م :الا  ز:الي م  :

:القبح: :)ما ل  : ب اء ما ل 

:الصةب(

 ــــــ دج/قنطار 1401.86 دج/قنطار1401.86

:القبح: :)ما ل  :  ض ء ما ل 

:الة ن(

 ــــــ دج/قنطار 1401.86 دج/قنطار 1401.86

 باالعتماد: على:البصم 
 .(18 رقمالملحق ) 80بالجريدة الرسمية بعدد  الصادر 2007ديسمبر  25المؤرخ في  402-07المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2016المعتمدة سنة  أسعار بالمركب بخصوص يةالدائرة التجاررئيس تصريحات  -
 :  حيث  هل معالتعام ليبدأالمركب  إلىبيع بالجملة ،تاجر تقدم الزبون )س( 2014في سنةاليبة  :ا  ل

:المنفذة على هذا الزبون : االختباراتفيما يلي مختلف الوثائق اإلدارية المطلوبة.  مقد

  : والمتمثلة فيمن وجود المستندات المؤيدة  التأكدتم   أ ال :ااظ   اع:اعظب م:الز  ن

ة من السجل ،نسخدارية المطلوبة من ) شهادة ميالد،صورتانملف الزبون يحتوي على الوثائق اإل .1

 ؛...الخ(التجاري ،

لجنة دارسة ملفات الزبائن ، محضر لجنة اليقظة، محضر ضر اعتماد الزبون )محضر اوجود مح .2

 ؛االعتماد النهائي من المدير العام للمركب(

                                         
 .تم التأكد من وجود مختلف  مستندات اعتماد الزبون لكن لم نتمكن من الحصول على نسخ منها 
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سيير تالزبون والتي ترسل إلى مركز الفوترة ودائرة المحاسبة والمالية ومصلحة  إدراجوجود وثيقة  .3

 .(19الملحق رقم ) المحزونات

:ال  ع  :ليبة   :الب مئ  :الظمف ذ :ااظ   اع  : موعة من ا أيضا بمج،قمنعملية البيعل تنفيذ المبدئيوالختبار   م  

:التأكد من وجود : إلىالتي تهدف االختبارات 

المركب يضم  إلىالزبون المعني طلب شراء  قدم 2016جانفي  10: حيث في الطلب وصل  .1

  . كغ50بوزن العادية   الخبازقنطار من فرينة 200

ة المنتجات المشتراة من طرف الزبون سعرها محدد داخليا ) لجن إن: وصل إيداع المبلغ المستحق .2

 ( نجد أن:(3-22)الجدول رقم،و من الجدول السابق) تحديد األسعار(

  سعر المنتجات× = كمية  المنتجات المبلغ المستحق على الزبون  

  دج1910 ×قنطار 200  =                             

 دج382000.00=                                   

كبر من أحساب البنكي للمركب في مبلغ مالي  إيداعقرر الزبون  ،ونظرا لكثرة تعامل هذا الزبون مع المركب

 على أن يسدد  بالمبلغ المتبقي مصاريف نقل لطلبية أخرى. ،المستحق عليه لهذه الطلبية

لمركب لفي الحساب البنكي  بعملية اإليداع قامالمعني  أن(، نالحظ 20رقمالملحق وصل االيداع )ومن خالل 

 وبالتالي:(  دج389200.00) بمبلغ2016جانفي  26يوم 

  382000.00-389200.00=لزبون لدى المركب المبلغ المتبقي 

 دج7200.00=                                       

على  بناء 2016 جانفي 26وصل رفع المنتوج في التوزيعحرر رئيس مركز  :وصل رفع المنتوج .3

نتوج وصل رفع الملوالخلفية  األماميةوالجهة  (20) ملحق رقم هذا األخير ومن خالل   اإليداعوصل 

 :، نجد(22، 21) الملحق رقمالمحرر

 وصل رفع المنتوج يضم بيانات الزبون؛ -

 فرينة الخباز كغ50كيس من نوع  400) المنتجات المطلوبة وكميتها يضم نوع وصل رفع المنتوج -

 ؛(قنطار200وبالتالي  العادية

 (؛  2016جانفي  26) كانت متواكبة مع عملية اإليداععملية تحرير وصل رفع المنتوج  -

ومؤشر من رئيس  مركز التوزيع حرر من طرف األشخاص المخولة بذلك رئيس  رفع المنتوج وصل -

 .)دليل الموافقة على البيع( ةالدائرة التجاري

: يبة  :ال  ع:الظمف ذ:الفية :ل :ااظ   اع:ل    

    البمظ ج:ااظ: :  ع  21رقم  الملحقوصل رفع المنتوج) هذا االختبار من خالل أداءيمكن  : صث

 من وجود :  نتأكد حيث (22،

 ؛الدخول (ى تأشيرة مركز الحراسة واألمن  على وصل رفع المنتوج )دليل الموافقة عل .1

 ؛قائد جسر الوازن  ةتأشير  .2

 .تأشيرة رئيس مخازيني على وصل رفع المنتوج )دليل على الموافقة بشحن المنتجات( .3

 (،23حق رقم الفاتورة )الملمن خالل      ط   :ال س :ال ازن:ااظ   :الف ظ ة:  صث:ظ ز ع:البمظ ج 

 نوبطاقة الجسر الواز:(، 24)الملحق رقم توزيع المنتوج (، وصل21)ملحق رقم وصل رفع المنتوج 

  :نجد( 25) ملحق رقم 

                                         
 .لم نتمكن من الحصول على نسخ منه 
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  نالحظ: (23الملحق رقم  )من خالل الفاتورة 

 ؛) اسم،نوعه،رمزه...الخ(على معلومات الزبون  ةاحتواء الفاتور .1

)رئيس من األشخاص المخول لهم بذلك( 551) الفاتورة رقم2016جانفي  27في  تحرير الفاتورة  .2

من  كيس 400) ي وصل رفع المنتوجف، متضمنة الكمية ونوع المنتجات الموجودة مركز الفوترة(

 حيث:)دليل على قانونية وصحة الفاتورة(، كغ(50بسعة  العادية فرينة الخباز

 كغ20000كغ =50×كيس  400 

 عادية فرينة خبازقنطار 200=                        

على  )دليلاألسعاروالمحددة عن طريق لجنة تحديد  في المركب االمصرح به سعارتحرير الفاتورة باأل .3

 :نجد حيث(3-22هذا الدليل بالرجوع إلى الجدول ) ، ويتضحقانونية وصحة الفاتورة(

  1910/2=  العادية فرينة الخباز كغ50سعر الوحدوي ل

 كغ/دج955.00  =                                                 

 دج955.00 ×كغ 50كيس من  400=  يجب أن يكون مبلغ الفاتورة نذإ

 دج382000.00=                                      

 المبلغ الظاهر في الفاتورة. وهو بالفعل

   نالحظ: (24الملحق رقم) وصل توزيع المنتوجمن خالل 

مخازيني( وكذا وجود توقيع تحرير وصل توزيع المنتوج من األشخاص المخول لهم بذلك)رئيس  .1

 على هذا الوصل )دليل على قانونية وصحة وصل توزيع المنتوج(؛ وبصمة الزبون

 على الكميات الموجودة في الفاتورة وفي وصل رفع المنتوج بناءتحرير وصل توزيع المنتوج  .2

هذا  كما يحمل ،( للقنطار 1910دج بسعر  كغ و50بسعة  العادية  من فرينة الخباز قنطار200)

ى قانونية )دليل عل؛اسم الزبون الىوإضافة  (551) الفاتورة رقمالرقم التسلسلي لفاتورة المعنية الوصل

 وصحة وصل توزيع المنتوج(؛

 ية البيع(وجود تأشيرة مركز األمن والحراسة على وصل توزيع المنتوج )دليل على الرقابة األولية لعمل .3

 .وج(وصل توزيع المنت في )دليل على أن الكميات المشحونة =الكميات المفوترة = الكميات المصرحة

 (:حيث نالحظ 25وجود بطاقة الجسر الوازن )الملحق رقم: 

ن أن الفارق بين وز ،حيثأن الكميات المشحونة مساوية للكميات المصرحة في وصل توزيع المنتوج .1

 ؛كغ( 0.20الشاحنة محملة والشاحنة فارغة، فارق مقبول) 

وبالتالي )دليل على أن الكميات  على هذه البطاقة وجود  تأشيرة مركز األمن والحراسة  .2

 .=الكميات المفوترة = الكميات المصرحة وصل توزيع المنتوج(المشحونة

 ي البنك نجد:فسبق وبمقارنة وصل توزيع المنتوج والفاتورة وصل اإليداع  ما إلى إضافة

 ب ةغ:  ::الف ظ  ة.الب ةغ:  : صث:ظ ز ع:البمظ ج=:الالب ةغ:البسظ ق:عةى:الز  ن:=:

 : :الظس  ث  من التسجيل دالتأكواإليداع يتم  لعملية البيع ةمن خالل المستندات المؤيد :الب  س  ااظ   

 المحاسبي:

 مستوى قسم على من وجود المستندات المؤيدة لعملية البيعأكد :تم التالظس  ث:الب  س  :ليبة  :ال  ع .1

  في: لمتمثلةاو  اإليرادات

 الفاتورة المحررة من األشخاص المسؤولين بذلك؛ -
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يع توق ،)توقيع تأشيرة مخازيني المناسبين وصل توزيع المنتوج المؤشر والموقع من األشخاص -

 (؛مركز األمن والحراسة تأشيرة،الزبونوبصمة 

 . (مركز األمن والحراسة )تأشيرة قائد الجسر الوازن، تأشيرةبطاقة الجسر الوازن -

الملحق  ()4يومية المبيعات ) اليومية رقم  إلىبالرجوع  لعملية البيع تم التأكد من التسجيل الفوريكما  

 م،حيث ت(23) الملحق رقم الفاتورة إعداد تاريخوهو  2016جانفي 27في تم التسجيل  أن(حيث نجد 26رقم

ورة بجعل حساب  الزبون مدين إلى  حساب مبيعات دائنا بمبلغ الفات هذه اليوميةي التسجيل المحاسبي ف

 دج.382000.00

2. : :الب  س  :ليبة    بناء يراداتاإل بنك في يومية تسجيل عملية اإليداعتم التأكد من  :اإل ماعالظس  ث

قا من ،انطالتم التأكد من التسجيل الفوري، كما على مستوى قسم اإليرادات  على وجود  وصل اإليداع

وتاريخ  (20)الملحق رقم (2016جانفي 26)الفرق بين تاريخ اإليداع في وصل اإليداع  ةمالحظ

انفي ج 27في اإليداعالمحاسبي لعملية  التسجيلتم ،حيث اإليرادات بنك التسجيل المحاسبي في يومية

 بجعل هذه يومية يالتسجيل المحاسبي ف حيث تم ،أي بفرق يوم واحد فقط (27)الملحق رقم  2016

 .دج389200.00اإليداع مدين بمبلغ  للمركب حساب الزبون دائنا إلى حساب البنكي

 تيع التي تمأن عملية الب، يمكن القول لزبون المعنيا نفذة أعاله معاالختبارات الم ،وانطالقا منو في األخير

 معه تمت وفق اإلجراءات المصممة.

    حيث همل معبيع بالجملة إلى المركب ليبدأ التعا،تاجر تقدم الزبون )ع( 2014في سنةاليبة  :ال  م .

:قدم الوثائق اإلدارية المطلوبة. فيما يلي مختلف االختبارات المنفذة على هذا الزبون :

 :  من وجود المستندات المؤيدة والمتمثلة في التأكدتم    نأ ال :ااظ   اع:اعظب م:الز

 ة من السجل،صورتان ،نسخدارية المطلوبة من ) شهادة ميالدملف الزبون يحتوي على الوثائق اإل .1

 ؛...الخ(التجاري ،

ضر اعتماد الزبون )محضر لجنة دارسة ملفات الزبائن ، محضر لجنة اليقظة، محضر اوجود مح .2

 ؛النهائي من المدير العام للمركب(االعتماد 

سيير تالزبون والتي ترسل إلى مركز الفوترة ودائرة المحاسبة والمالية ومصلحة  إدراجوجود وثيقة  .3

 .(28الملحق )المحزونات. 

:ال  ع  :ليبة   :الب مئ  :الظمف ذ :ااظ   اع  : موعة من ا أيضا بمج،قمنعملية البيعل تنفيذ المبدئيوالختبار   م  

:التي تهدف إلى التأكد من وجود :االختبارات 

قدم الزبون المعني طلب شراء إلى المركب يضم  2016 أفريل 15في  : حيثوصل الطلب  .1

 . كغ  25سميد ممتاز بوزن قنطار من 200

 ننوقاالعن طريق  محدد المنتجات المشتراة من طرف الزبونسعر   إن :وصل إيداع المبلغ المستحق .2

 ( نجد أن:(3-22)الجدول رقم،و من الجدول السابق) سميد()

 سعر المنتجات × المبلغ المستحق على الزبون = كمية  المنتجات  

 دج3500×قنطار 200=                                  

 دج700000.00=                                  

                                         
 من الحصول على نسخ منها. تم التاكد من وجود مختلف مستندات اعتماد الزبون لكن لم نتمكن 
 .لم نتمكن من الحصول على نسخ منه 
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لهذه  هعليحق المست المبلغ البنكي للمركب أكبر من في الحسابمبلغ مالي   إيداععملية ب قام هذا الزبون أيضاو 

اب البنكي (، نالحظ أن المعني قام بعملية اإليداع في الحس29ومن خالل وصل االيداع )الملحق رقم .الطلبية 

 وبالتالي : 2016أفريل  28 للمركب يوم

  700000.00-706200.00= المبلغ المتبقي  لزبون لدى المركب

 دج 6200.00=                                         

 بناءجانفي  2016أفريل  29وصل رفع المنتوج في وصل رفع المنتوج: حرر رئيس مركز التوزيع .3

 توجوصل رفع المن(،والجهة األمامية والخلفية ل29) ملحق رقم  األخيرهذا  على وصل اإليداع  ومن

 نجد:( 31، 30المحرر)الملحق رقم 

 وصل رفع المنتوج يضم بيانات الزبون؛ -

 كغ 25 بوزن سميد ممتازكيس من  800وصل رفع المنتوج يضم نوع المنتجات المطلوبة وكميتها )  -

 (؛قنطار200وبالتالي 

 ؛ (2016أفريل  29عملية اإليداع) بعدعملية تحرير وصل رفع المنتوج كانت  -

حرر من طرف األشخاص المخولة بذلك رئيس مركز التوزيع ومؤشر من رئيس   جرفع المنتو لوص -

 .الدائرة التجارية )دليل الموافقة على البيع(

: يبة  :ال  ع:الظمف ذ:الفية :ل  :ااظ   اع:ل   

    البمظ ج:ااظ: :  ع ، 30 يمكن أداء هذا االختبار من خالل وصل رفع المنتوج)الملحق رقم : صث

 من وجود :  نتأكد( حيث 31

 ى الدخول (؛تأشيرة مركز الحراسة واألمن  على وصل رفع المنتوج )دليل الموافقة عل .1

 ؛قائد جسر الوازن  ةتأشير  .2

 .تأشيرة رئيس مخازيني على وصل رفع المنتوج )دليل على الموافقة بشحن المنتجات( .3

 البمظ ج: :ظ ز ع :  صث :الف ظ ة :ال ازن:ااظ    :ال س  حق رقم المل من خالل الفاتورة )     ط   

وبطاقة الجسر :(، 33توزيع المنتوج )الملحق رقم (، وصل30وصل رفع المنتوج )ملحق رقم (،32

  ( نجد:34) ملحق رقم  الوازن

  نالحظ: (32)الملحق رقم من خالل الفاتورة 

 ) اسم،نوعه،رمزه...الخ(على معلومات الزبون  ةاحتواء الفاتور .1

رئيس ) من األشخاص المخول لهم بذلك( 2736) الفاتورة رقم  2016ماي 14في  تحرير الفاتورة .2

كيس من 800) ي وصل رفع المنتوج ف، متضمنة الكمية ونوع المنتجات الموجودة مركز الفوترة(

 )دليل على قانونية وصحة الفاتورة(،حيث:كغ(25سميد ممتاز بسعة 

 قنطار 200كغ= 20000كغ =25 ×كيس  800 

)دليل انونالمقننة في القانون، الن أسعار السميد بنوعيه تم تحديدها حسب الق الفاتورة بأسعارتحرير  .3

 نجد: حيث(،3-22الجدول رقم) إلىويتضح هذا الدليل بالرجوع ،على قانونية وصحة الفاتورة(

 4 /3500كغ = 25سعر الوحدوي ل

 كغ 25دج/ 875.00=                            

  875.00× كغ 25كيس من  800=  يجب أن يكون الفاتورةن مبلغ ذا

 .دج700000.00=                                      

 وهو بالفعل المبلغ الظاهر في الفاتورة.
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   نالحظ: (33الملحق رقم ) وصل توزيع المنتوجمن خالل 

وكذا وجود توقيع تحرير وصل توزيع المنتوج من األشخاص المخول لهم بذلك)رئيس مخازيني(  .1

 على هذا الوصل )دليل على قانونية وصحة وصل توزيع المنتوج(؛ وبصمة الزبون

على الكميات الموجودة في الفاتورة وفي وصل رفع المنتوج  بناءتحرير وصل توزيع المنتوج  .2

ورة ،كما يحمل الرقم التسلسلي لفاتللقنطار ( 3500بسعر  و كغ  25سميد ممتاز بسعة  قنطار 200)

اسم الزبون،)دليل على قانونية وصحة وصل توزيع  إلى( وإضافة 2736المعنية) الفاتورة رقم

 المنتوج(؛

 ية البيع(وجود تأشيرة مركز األمن والحراسة على وصل توزيع المنتوج )دليل على الرقابة األولية لعمل .3

 وج(.وصل توزيع المنت)دليل على أن الكميات المشحونة =الكميات المفوترة = الكميات المصرحة في 

 (:حيث نالحظ :34وجود بطاقة الجسر الوازن )الملحق رقم 

فارق بين وزن ال أن الكميات المشحونة مساوية للكميات المصرحة في وصل توزيع المنتوج،حيث  .1

 ؛الشاحنة محملة والشاحنة فارغة

الكميات وجود  تأشيرة مركز األمن والحراسة على هذه البطاقة وبالتالي )دليل على أن  .2
 المشحونة=الكميات المفوترة = الكميات المصرحة وصل توزيع المنتوج(.

 ي البنك نجد:المنتوج والفاتورة وصل اإليداع ف سبق وبمقارنة وصل توزيع ما إلى إضافة

 ب ةغ:  ::الف ظ  ة.الب ةغ:  : صث:ظ ز ع:البمظ ج=:الالب ةغ:البسظ ق:عةى:الز  ن:=:

 : :الظس  ث ل كد من التسجيواإليداع يتم التأ لعملية البيع ةمن خالل المستندات المؤيد :الب  س  ااظ   

 المحاسبي:

سم قلى مستوى تم التأكد من وجود المستندات المؤيدة لعملية البيع ع :الظس  ث:الب  س  :ليبة  :ال  ع .1

  لمتمثلة في :او  اإليرادات

 الفاتورة المحررة من األشخاص المسؤولين بذلك؛ -

يع توق )توقيع تأشيرة مخازيني؛ المناسبين المنتوج المؤشر والموقع من األشخاصوصل توزيع  -

 (؛مركز األمن والحراسة تأشيرة،وبصمة الزبون

 .بطاقة الجسر الوازن)تأشيرة قائد الجسر الوازن، تأشيرة مركز األمن والحراسة(  -

الملحق  )( 4المبيعات ) اليومية رقم بالرجوع إلى يومية  لعملية البيع تم التأكد من التسجيل الفوريكما  

 من تاريخ اعداد الفاتورة) الملحق أي بعد يوم واحد فقط  2016 ماي 15 فيحيث تم التسجيل  (35رقم

مبلغ بجعل حساب  الزبون مدين إلى  حساب مبيعات دائنا بهذه يومية ي التسجيل المحاسبي ف ، وتم(32رقم

 دج.700000.00الفاتورة 

داع د  وصل اإليعلى وجو بناء: يتم التأكد من التسجيل عملية اإليداع الب  س  :ليبة  :اإل ماعالظس  ث: .2

 الفرق ةحظ، كما تم التأكد من التسجيل الفوري لهذه العملية،انطالقا من مالعلى مستوى قسم اإليرادات

اسبي وتاريخ التسجيل المح(29 ) الملحق رقم(2016أفريل  28 )بين تاريخ اإليداع في وصل اإليداع 

حق رقم المل) 2016أفريل  28 في اإليداعتم التسجيل المحاسبي لعملية  حيث ،اإليراداتبنك في يومية 

بون حساب الز يومية بجعلهذه ي فالتسجيل المحاسبي  أي أن التسجيل كان في نفس اليوم،حيث تم (36

 .دج706200.00اإليداع دائنا إلى حساب البنكي مدين بمبلغ 

 تبيع التي تم، يمكن القول أن عملية اللزبون المعنيا معنفذة أعاله ،وانطالقا من االختبارات المو في األخير

 معه تمت وفق اإلجراءات المصممة.
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 : :ال ا ع ::اسظا اجالبطةب :البية ب ع :مع ا :  م   :ظمف ذ:الب  س    :الماا:ب  ة  :ب  لب ك:ة  الب ا ي 

:  سك ة:-القمط ة:-بط  ن:الز   ن:-الصم ع :الظ   ي:

 دلةفي مجموعة اختبارات )أ ت، والتي تمثلتي قمنا بهامن مرحلة العمل الميداني ال امما سبق وانطالق

 نظام المعلوماتمقومات ومخرجات  برتوالتي تع األدلةعلى مجموعة من االعتماد  تمحيث ، (المراجعة

  :فيتحصلنا عليها  األدلة التيهذه  تحيث تمحور المحاسبية،

:البسظمم   .1  نتيجةأو  يايقوم بها المركب سواء داخل يالت عملياتللعدة مستندات نتيجة  تنشأ :الب ا ي 

ن المستندات أساس التسجيل المحاسبي، والمستند بما يحتويه م هذه امله مع الغير،إذ تعتبرتعل

إلى  تم اللجوءلى طبيعة العملية التي تمت فعال. بالتالي للتحقق من حدوث العمليات ،يدل عبيانات

هو  انهال تتضمن مجرد االطالع على المستندات،بل الهدف م المراجعة المستندية،هذه األخيرة  أسلوب

 :منها عدة أمور التحقق من

لثقة إمكانية امن صالحية المستندات و قانونية العمليات المثبتة في الدفاتر والسجالت انطالقا من التحقق -

 ؛لخ( ...ا،وصل توزيع المنتوج إيداعلها مستندات مؤيدة :فاتورة، وصل  ة) كل العمليات المسجل بها

تطابق أو )أن تواريخ ومبالغ المستندات تتطابق مع التواريخ والمبالغ المقيدة في الدفاترالتأكد من   -

على  تاإليرادا، مع تواريخ في يومية المبيعات،ويومية بنك اإليداع،وصالت اقتراب تواريخ الفواتير

ة في مع المبالغ المسجل اإليداعالمبالغ المصرحة في الفواتير ووصالت تطابق  إلى إضافة،التوالي

 ؛(يومية المبيعات،ويومية بنك اإليرادات على التوالي

، رئيس توقيع رئيس الدائرة التجاريةالفوترة،توقيع مركز ) أن المستندات مستوفية لجميع التوقيعات -

 ؛مخازيني...(

) الفواتير تحمل ونشاطه المستندات تخصه وفي نطاق عمله المستندات وأنأحد طرفي المركب أن  -

 ؛..الخ المركب محل المراجعة(.،العنوان  يالقانون ل، الشكاسم

فواتير  ،اإليداعوصالت تأكدنا من وجود كل من )التأكد من تواجد جميع المستندات وتسلسلها -

حسب  أنها متسلسلةوصالت توزيع المنتوج وغيرها من المستندات المؤيدة لعملية البيع، كما البيع،

ذلك ،وكاإليداعالمعمول بها،فمثال تاريخ تحرير وصل رفع المنتوج مواكب أو بعد تاريخ  اإلجراءات

 توزيع المنتوج....(.تاريخ تحرير الفاتورة موافق لتاريخ تحرير 

:ال س     .2 حصول ويعد أسلوب المراجعة الحسابية من أهم أساليب المراجعة المهمة في ال الب ا ي 

 بالتأكدا قمنيؤيد الدقة الحسابية للعمليات المسجلة في الدفاتر والسجالت، لذلك  ،حيثعلى دليل إثبات

 )التأكد من مبالغبعض المستندات فيضرب ،الجمع،الطرح،... الخ( الدقة من ناحية ) المن هذه 

: ج المباعضرب الكميات المباعة،السعر الوحدوي لمنت البيع سعر باالعتماد:الفواتير و وصالت اإليداع 

 . الخ(كغ .....50كغ، 25من سعر القنطار الواحد الى سعر 

:ا ماء .3  أداء بعض العمليات التي أداها فعال موظفونعيد ، أن اءإعادة األدويقصد ب  إع مة

تسجيل ة،من العمليات الحسابيبعض العمليات المؤادة  إعادةوتم نا عينة من المستندات ختاراف،المركب

 بعض العمليات...الخ.

:الظ .4 خالل نظام المعلومات  اهتتبع المستندات من نشأتها وتدفق هذا األسلوب ويتضمن ظ ع إ  اءاع

المحاسبية. حيث تتبعنا مختلف   رالمحاسبية إلى غاية التسجيل النهائي لها في السجالت والدفات

في  اغاية استعماله إلىالمستندات من بدايتها ) وصل رفع المنتوج، وصل توزيع المنتوج، فاتورة( 
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يومية ،اإليرادات في يومية البنك ) التسجيلالمعالجة في نظام المعلومات المحاسبية مختلف عمليات

 .المبيعات(

،ويتم ذلك أو مسؤوليه المركب :ويتضمن االستفسار الحصول على معلومات من موظفي االسظفس  .5

 . )كيفية تدفق المستندات( وتأكيد بعضها أموربشكل شفوي أو كتابي،وقد تم االستفسار على عدة 

ت التي بعض المعالجا جهتنااو، المركبمستندات ودفاتر وسجالت فحص بعملية قمنا : عندما اإل  ا اع .6

سعار رئيس الدائرة التجارية عن أمن  إقراراتعلى  شفويا،فعلى سبيل المثال تحصلناتتطلب تفسيرا 

باز ا)أسعار فرينة الخ، الن هناك أسعار بعض المنتجات يتم تحديدها داخليالمركب بعض المنتوجات

 .المستندية و ةلتكملة المراجعة المحاسبيوذلك  خلفات الطحن،...(بمختلف أنواعها،أسعار م

 ات المنفذة على ضوء االختبار مرحلة العمل الميدانيالمعلومات المحاسبية في  دور نظام ن، يبيوالشكل التالي

:  ا ::مع ا:م   (3-10):الشكث   : :الب  س    :المااة  :ظمف ذالبية ب ع :ا:الب ا ي  :ض ء الاظ   اع:عةى

:. سك ة:-القمط ة:-بط  ن:الز   ن:-الصم ع :الظ   ي:  لب كب:البمفذة
:

 .: من إعداد الطالبةالبصم 

 

 المراجعة المستندية
 

 المراجعة الحسابية

 إعادة األداء

 إجراءات التتبع

 راالستفسا

 مستنديةالمجموعة ال

 المجموعة الدفترية

 مل ث:ال س   ع

 إلقراراتا

 الوسائل واألجهزة المتطورة

 

 المالية والقوائم التقارير

 مجموعة األفراد المؤهلين

 توافر الرقابة في نظام المعلومات المحاسبية

 الب  س   :عب ب ع :بق ب ع: با   ع:مع ا:البية ب  األدلةمجموعة من 
 من
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 لالص  الفصث

 

مركب في ال ةمن خالل الدراسة التطبيقية التي قمنا بها على مستوى المؤسسة محل الدراسة والمتمثل

لناحية االصناعي التجاري مطاحن الزيبان القنطرة ) مطاحن الزيبان القنطرة (،تعرفنا على هذا األخير من 

اقع متغيري الدراسة من خالل التعرف على و علىالقانونية والتنظيمية واإلنتاجية . كما سلطنا الضوء 

القديم  سواء مؤسسة محل الدراسةبالالتنظيمي  بالتطرق إلى موقعها في الهيكل .المراجعة الداخلية بالمركب

، صلفحا، مه بكل استقاللية من حيث البرمجةمكن المراجع الداخلي من أداء مها الموقع الذيالجديد، هذا أو

د أنشطة التي تعددت بتعدوبها المراجع الداخلي التي يقوم  أنواع المراجعةبعض  إلى. كما تطرقنا رالتقري

البرمجة تنجز تلك األنواع بطريقة منهجية، تبدأ بالتخطيط والتحضير اللذان يسمحان بوعمليات المركب،حيث 

كم أدلة اة ترمرحلة التنفيذ العملي والتي تمثل مرحل إلىليتم االنتقال  المنظمة والتنسيق مع الجهة المعنية،

رجة في التوصيات المدوتوزيع التقرير،لتنتهي المهمة بمتابعة  إعدادومناقشة المالحظات،ومن ثم  اإلثبات

التي  اتمعوقوالص نقائكذا الو التي تقود بهذه الوظيفة إلى تحقيق فعاليتها، يجابياتالتقرير.كما حاولنا معرفة اال

 . تحول دون ذلك

مجموعة  نه يستند علىأالمركب فوجدنا ات المحاسبية  المصمم على مستوى أما بالنسبة لنظام المعلوم 

نظام  معين من تلبية احتياجات مستخدميه، حيث يتكون أو يتفرع فقط إلى حد إلى من المقومات التي تمكنه

ئف عية بالوظا، حيث تقوم هذه النظم الفرنظام الميزانيات التقديرية ،المحاسبة المالية،نظام محاسبة التكاليف

 خراج.اإلثم  ةمعالجالدخال واإلألساسية إلخراج المعلومات الالزمة للمركب من عملية ا

 ع الداخليخالل هذا الفصل كيف يمكن للنظام المعلومات المحاسبية أن يساعد المراج ن، مما بينا أيضاك

الجة )وبالتالي معفقمنا باستخراج بعض النسب من القوائم المعدة من إدارة المركب في التخطيط لمهمته،

 الدوراتاستخلصنا ها، بين تلك النسب وتحليلالربط وعلى أساس  مخرجات نظام المعلومات المحاسبية(

التخطيط  حلةفي مر المراجع الداخلي هذا النظام وبالتالي ساعد التي يجب االهتمام بها بشكل أكبر اتالمراجعأو

 .لمهمته

 -اترة المبيعن الدور الذي يلعبه هذا النظام في مرحلة تنفيذ المراجعة الداخلية،اخترنا دويوكذلك ولتبي

ها،خرائط نظام الرقابة المتعلقة بها من خالل التطرق إلى الوصف الكتابي ل المقبوضات، حيث قمنا بالتقييم

لى مستوى تدفقها، وكذا إعداد استبيان خاص بها وإعداد شبكة تحليل الوظائف. وخرجنا بنقاط القوة والضعف ع

 مجموعةليها عاخترنا عينة من عمليات البيع وأجرينا  المتوصل إليها،.وبغية التأكد من نقاط القوة تلك الدورة

  ة، بالتالي، هاته األخيرة التي تم أداؤها من خالل مخرجات ومقومات نظام المعلومات المحاسبيختباراتمن اال

 بينا دور هذا النظام في مرحلة تنفيذ المراجعة الداخلية.
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 ةأدى إلى ضرور ،،وفي شكلهافي محيط المؤسسةالتطورات  نأكيف  رأينا ،على ما تم تناوله بناء

هذا صبح ليتحقيق أهدافها،  فيداخلية يقوم بمساعدتها رقابة نظام  إقامةالمؤسسة بشكل قطعي  تلزمحتمية ، 

ؤسسة أصبح التي تقوم بها الملي للعمليات ، فالمسح الكد المراجع الخارجي في أداء مهمتهتساع وسيلةالنظام 

، كل هذا ج هذا المراجع برأيه حول عدالة القوائم المالية المعدة من طرف المؤسسةوأمر مستحيل المنال لخر

هذا من  ،هابومدى طبيعة االختبارات التي يقوم م حججي تقييم النظام الرقابي لتحديد يحتم على المراجع الخار

،ومن هفتحقيق أهدالى عالمصمم يعمل  الرقابيالنظام  أنمن  دجهة ، ومن جهة أخرى، كان على المؤسسة التأك

هذا ة من فعالي التأكدكجهاز مهمته و ا، فظهرت المراجعة الداخلية كمهنة مستقلة بذاتههاثم تحقيق أهداف

 . والحوكمة المخاطر  إدارةضمن هذه المهنة من المساعدة في  أخرى أهدافدرج لتتالنظام،

 .نهم ةالمنتظر األهدافوسيلة تساعده في تحقيق  علىالبحث  المراجع الداخليعلى  ألزمسبق  ماكل 

اء من أد همكنتيوفر له بيانات مجانية  فهذا النظام الوسائل وأنجعها، أهميكون نظام المعلومات المحاسبية من ل

معالجة ب ذلك لقيامهو ،م المعلومات في المؤسسةمن أهم نظ نظام المعلومات المحاسبيةأن على اعتبار مهمته،

 نتج عن تلكي، لكافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة سواء كانت عمليات داخلية أو خارجيةبيانات 

 .واالستفادة منه،بنك وافر من المعلومات يمكن للمراجع الداخلي الرجوع إليه المعالجة

 : إشكالية الدارسة تجاءومن هذا المنطلق  

 "؟ ةـداخليـة الــعـي المراجــية فـاسبـات المحـلومـام المعـدور نظهو  اــم "

 لة.لمتغيري الدراسة،ثم تم اختيار مؤسسة كدراسة حا ةالموضوع من الناحية النظري إلىحيث تم التطرق 

فهي  ،البحث ق، وأفاالتوصيات واالقتراحاتو  ،إليها لالفرضيات، والنتائج المتوص اختبارنتائج عن  أما

 تالي:الك

  إختبار الفرضيات:نتائج 

 يلي: الفرضيات كما اختباراإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع، تمكنا من  ةمن الطرح المعتمد ومحاول

 :الفرضية األولي 

راجعة ة مرحلة التخطيط للميتدعم مخرجات نظام المعلومات المحاسب "األولىأظهرت الدراسة صحة الفرضية  

النسبة بتصبح مدخالت لالمراجع الداخلي بمعالجة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية،حيث يقوم ،  "الداخلية

أكبر مام اهتكيز على مناطق معينة تحتاج التراالنتباه وفرصة ح له اتتسقيامه بهذه العملية عند و ، لمهمته

التخطيط بويقوم  ،المتاحة إلى هاته المناطق همواردنسبة كبيرة من  ا األساس سيوجهذ( وعلى ه مناطق الخطر)

تمام كبر من االهالنصيب األعرضة لخطر  الجهات )الدوائر( األكثرخر ستأخذ آ، و بتعبير لك األساسذعلى 

 .دي به إلى تخطيط فعالؤما يهذا ، وفي مخططه الكلي

  الثانيةالفرضية: 

 تنفيذة مرحلة ينظام المعلومات المحاسب ومخرجات مقوماتتدعم  الثانية "أظهرت الدراسة صحة الفرضية 

نظام المعلومات المحاسبية دورا أيضا في مرحلة التنفيذ من خالل توافره على  يلعب، حيث "لمراجعة الداخليةا

شكل تقارير داخلية وخارجية،مقومات مجموعة من المقومات )دفاتر،سجالت،مجموعة من المخرجات في 

بمجموعة  هيستند إليه لقيام يالذ البنك الداخلي، بشرية ومادية...الخ(، كل هذه المقومات تعتبر بالنسبة للمراجع

رأي ال(، والتي تمثل جوهر العمل الميداني و عملية المراجعة للخروج بالمراجعة من االختبارات )جمع أدلة

 نظام المعلومات المحاسبية في مرحلة التنفيذ. دور ي، وبالتالالمناسب
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 تالية:على ما تناولناه في هذه الدارسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج ال بناء :نتائج الدراسة 

 : النتائج النظرية  

 المحاسبية بإخراج اإلطار النظري للمحاسبة إلى الواقع التطبيقي. تيقوم نظام المعلوما -

شقيه من بومات وذلك للمعل ةجالمنت  يعد نظام المعلومات المحاسبية من أهم نظم المعلومات في المؤسسة  -

 ؛ة المالية ونظام المحاسبة اإلداريةنظام المحاسب

مها في قيا) دعم إدارة المؤسسة  اأهمه،األهدافيهدف نظام المعلومات المحاسبية لتحقيق جملة من  -

دعم ،للمؤسسةالمساهمة في إضافة قيمة  ،الداخلية في تحقيقه ألهدافه دعم نظام الرقابة بوظائفها،

 ؛(المخاطر إدارةالمؤسسة في تحقيق ميزة تنافسية،المساهمة في 

 مادية؛و ، بشريةأهدافهتحقيق  تساعده فيمجموعة من المقومات  المحاسبية علىيعتمد نظام المعلومات  -

ك في ن، ويكون ذلين أو الخارجييسواء الداخلي مستخدميهاحتياجات  نظام المعلومات المحاسبية يلبي -

 للمعلومات؛بالخصائص النوعية  هحالة ما اتصفت خصائص مخرجات

 علىاستفاد نظام المعلومات المحاسبية من مزايا تكنولوجيا المعلومات مع وجود مخاطر انجرت  -

 استخدامها على هذا النظام؛

 رقابي داخلي؛تعتبر المراجعة الداخلية بمثابة جهاز  -

قيق يتأكد من تح ةمن ضرورة وجود جهاز داخلي على مستوى المؤسس ،تكمن أهمية المراجعة الداخلية -

ف معينة مهمة تحقيق أهدا المؤسسة الذي أسندت له أيضا األخير، هذا نظام الرقابة الداخلية ألهدافه

 تريد الوصول إليها عن طريقه.

فها ن تعرييتحيالرسمية والدولية التي تنظم هذه المهنة،حيث يقوم ب الهيئةيعتبر معهد المراجعة الداخلية  -

 ومعايير حسب مقتضيات العصر؛

لنظرة االمحاسبية( إلى ) المراجعة ةالراهن خرجت من النظرة التقليديالمراجعة الداخلية في الوقت  -

 ؛الحديثة والمتمثلة في دعم إدارة المخاطر والحوكمة

ية المراجعة التي تزيد من فعال األساسيةم ئالدعا أهممن  هواالستقالل التنظيمي للمراجعة الداخلية  إن -

 ؛الداخلية

 المراجع الداخلي في الوقت الراهن؛ االتي يقوم بهالمراجعة  أنواعتعددت  -

  اقبة التسييرالرقابة داخلية و مر هاأخرى منرقابة عالقات تعاونية مع أنواع المراجعة الداخلية تجمعها  -

 ؛ومراجعة خارجية

حيث ها، يلعب نظام المعلومات المحاسبية دورا هاما في ،متكاملة تمر المراجعة الداخلية بعدة مراحل -

داخلي تعتبر مخرجات نظام المعلومات المحاسبية مدخالت المراجعة الداخلية، وهنا يقوم المراجع ال

اهتمام ج كيز على مناطق معينة تحتاالترفرصة ح له اتتسيامه بهذه العملية قعند و ،بمختلف المعالجات

لموارد المتاحة إلى هاته نسبة كبيرة من ا ا األساس سيوجهذوعلى ه ،( ) مناطق الخطرد ئزا

في  أيضاكما يلعب نظام المعلومات المحاسبية دورا .تخطيط فعال إلىدي به ؤما ي وهو هذا،المناطق

مجموعة من المخرجات على مجموعة من المقومات )دفاتر،سجالت، همن خالل توفر ،مرحلة التنفيذ

بة ، كل هذه المقومات تعتبر بالنسة،مقومات بشرية ومادية...الخ(في شكل تقارير داخلية وخارجي

والتي  (ةلمراجعا )جمع أدلةقيام بمجموعة من االختبارات لل إليهيستند  الذي البنك الداخلي، للمراجع

  .جوهر العمل الميدانيتمثل 
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 :النتائج التطبيقية 

مطننننننناحن  –الصنننننننناعي التجننننننناري  مركنننننننبالل الدراسنننننننة التطبيقينننننننة التننننننني قمننننننننا بهنننننننا فننننننني منننننننن خنننننننال

 يلي: ما إلىتوصلنا   (القنطرة-مطاحن الزيبان )بسكرة –القنطرة  –الزيبان 

 المراجع الداخلي في مرحلة التخطيط والتنفيذ. نظام المعلومات المحاسبية يدعم -

هذا ما ، وعتمد على المراجعة المركزيةأو وحدة المراجعة الداخلية، بل ي على قسملمركب افر اتوال ي -

 ؛ابأهميتهعدم الوعي  يدل على

 مقبول، لكن انفراد شخص واحد ومركزي ل، بشكبرمجتها سنوياعة الداخلية تتم إن عملية المراج -

 ثر بشكل كبير على فعاليتها.أ بأدائها

تابع  )أصبح المركب الجديد هشكلالمركب بشكل يتماشى مع عدم تحيين إجراءات الرقابة الداخلية في  -

 خليالمراجع الدا ومواقف حجة إضعاف إلىأدى ، بسكرة( –القنطرة –للشركة التابعة حبوب الزيبان 

 االلتزام بهذا النظام. ب بالمطالبة

شكل ب أثرت على أدائه بالمؤسسة العاملينمن طرف المسؤوليين و للمراجع الداخلي  بةالنظرة السلي -

  ؛كبير

ثالث نظم فرعية فقط  على نظام ي، يحتومستوى المركبنظام المعلومات المحاسبية على  -

ى رتقيان إلمالي،وتكاليفي ،وموازناتي، فاألول يؤدي وظائفه بالشكل المطلوب،أما الفرعان اآلخران ال ي

 مستوى النظام.

ما جاء  إلى إخراج مخرجات غير متوافقة مع ىعدم االهتمام المراجع الداخلي بالمراجعة المحاسبية أد -

إضعاف خصائص وكذا  ،2015-2013ن الفترة م ك خاللوذل(،scfبه النظام المحاسبي المالي )

  مقارنة ؛للقابلية لفهم والقابلية لالنوعية لمخرجاته،والمتعلقة ب

لومات على استخدام تكنولوجيا المع رغم، من خالل الحاسوب ال يهتم نهائيا بالمراجعةالمراجع الداخلي  -

 مشاكل  في عمل هذا النظام ؛ إلى، مما أدى مستوى نظام المعلومات المحاسبية

مل يؤثر في بعض األحيان على آلية ع المركبالمحاسبة والمالية في  دائرةعمل مسؤولي حداثة  إن -

 .نظام المعلومات المحاسبية 

 

 واالقتراحات التوصيات: 

محاسبية النها زيادة فعالية كال من النظام المعلومات أيمكن طرح بعض التوصيات واالقتراحات التي من ش

 في :  والمتمثلة،بسكرة –القنطرة  –مطاحن الزيبان  – التجاري  مركب الصناعيالوالمراجعة الداخلية ب

خاصة قوم،م   أومورد  أهماعتبارها  ىعل،لنظام المعلومات المحاسبيةبالموارد البشرية المطبقة االهتمام  -

 ؛ةكوينيتمن خالل دورات وذلك المالي، ، وكذا تطبيق نظام المحاسبي التقنيات الحديثة استخدام في ظل

 للمعلومات؛ مخرجات النظام المعلومات المحاسبية بالخصائص النوعية اتصافضرورة  -

 نافرعيال اننظامالخاصة  ،التحسين في نظمه الفرعيةمحاولة بتدعيم نظام المعلومات المحاسبية  -

ين ، أما تحستكلفة لمختلف المنتوجاتاليسمح بحساب سعر فتحسين األول  ،والموزاناتي تكاليفي ال

 الثاني يعدم الرقابة؛

 إقامة قسم أو مصلحة للمراجعة الداخلية على مستوى المركب ) كما كان في السابق(؛ -

نظام المعلومات المحاسبية،وذلك لدعم آلية عمل  ضرورة اهتمام المراجع الداخلي بالمراجعة الداخلية -

وذلك لتجنب األخطاء  ،م المحاسبة الماليةحاسبية،خاصة النظام الفرعي اإلجباري والمتمثل في نظاالم
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،مدخالت، ومعالجة ومن ثم المخرجات هاته األخيرة،التي يجب مراحل عمل هذا النظام الفرعي من في

 أن تكون وفق ما جاء به النظام المحاسبي المالي؛

 من خالل الحاسوب؛ضرورة اهتمام المراجع الداخلي بالمراجعة  -

 تأكد من تطبيق مختلفلل ضرورة قيام المراجع الداخلي بزيارات فجائية لمختلف مصالح المركب، -

 اإلجراءات الرقابة الداخلية، مما يزيد من اهتمام العاملين بعملهم؛

 ؛يتهاوذلك لزيادة فعال،لمراجعة الداخليةدائرة العلميا وعمليا  المؤهلة توفير الموارد البشرية -

بسكرة  – ن التابعين للشركة التابعة حبوب الزيبان القنطرةيورشات عمل بين المراجعين الداخلي إقامة -

 بغرض تبادل ونقل المعارف والخبرات فيما بينهم؛ 

ت دل المهارادرجة االستفادة بينهما وتبا المراجع الخارجي لزيادةوتقوية العالقة بين المراجع الداخلي  -

 والخبرات ؛

اييرها المتعلقة بالمراجعة الداخلية في مجال مع تزيادة اهتمام المراجع الداخلي بالمستجداضرورة  -

ذا وك النشرات الهيئات المختصة، والقوانين المنظمة لها،االطالع على مختلف  الدولية،أدواتها،

 المتعلقة بها أيضا؛ المشاركة في مختلف التظاهرات

 تشددة لها؛ظل النظرة السلبية المي فخاصة يجابية في المؤسسة حول المراجعة الداخلية،االثقافة النشر  -

 ؛الجديد هيتماشى مع شكلما ب بالمركبضرورة تحيين إجراءات الرقابة الداخلية  -

اسعة مع معرفته الوخاصة  إجراءات نظام الرقابة الداخلية )بتلخيص ضرورة قيام المراجع الداخلي  -

 .قراءتها في كل مرة يقوم بعملية المراجعة إلىلهذا النظام (، حتى ال يضطر 

 

 :آفاق البحث 

 :ا، منهمستقبليةتكون مواضيع لدراسات  أنعطاء أفكار يمكن إفي نهاية البحث يمكن 

  لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبةالمراجعة الداخلية. 

  الداخلية في مراجعة التكاليفدور المراجعة. 

 دور نظام المعلومات المحاسبية في إدارة المخاطر. 

  في المراجعة الداخلية  الخزينةسيولة دور جدول. 
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 المراجع بالعربية  أوال: 

I – الكتب : 

،  ، المكتبة العصرية1محمود السيد الناغي : دراسات في المعايير الدولية للمراجعة )تحليل وإطار تطبيق(، ط..1

 .2000المنصورة،مصر، 

 ،وزيع ، عمان الجنابي :أساسيات نظم المعلومات المحاسبية، دار اليازوري العلمية للنشر والتإبراهيم الجزراوي ، عامر .2

 .2009األردن ،

 .1996القاهرة ،مصر ،للنشر و التوزيع، ،مكتب عصمى:دراسات في نظم وشبكات المعلوماتأبو بكر محمود الهوش.3

ر ، دار يافا العلمية للنش1النظرية والتطبيق، طأبو زعيزع عبد هللا:أساسيات اإلرشاد النفس والتربوي بين .4

 .2009والتوزيع،عمان،األردن، 

ألخرى اات التأكيد اإلتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين:إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق ومراجعة وعملي.5
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ارة، قسم كلية التج، ماجستير)غير منشورة(،مذكرة (دراسة تطبيقية على مكاتب تدقيق الحسابات العاملة في قطاع غزة)

 .2011فلسطين، الجامعة اإلسالمية،غزة، محاسبة وتمويل،

ة في دول اتحاد المغرب العربي، مابين الضرور ةمختار مسامح: توحيد أنظمة مراقبة حسابات الشركات التجاري .22

كلية العلوم ،(غير منشورة)دكتورا أطروحة الوطنية والمحلية، وخصوصيات التشريعات ةالتجاري االقتصادية و

 .2011-2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير،

ة ة حالة شرك) دراساإلدارية مناصرية إسماعيل: دور نظام المعلومات اإلدارية في رفع من فعالية عملية اتخاذ القرارات .23

 سم علوميير، قكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس،(غير منشورة)ماجستير الجزائر لأللمنيوم(،مذكرة 

 .2004االقتصادية، جامعة محمد بوضياف،المسيلة ،الجزائر،

لداخلية امعايير األداء المهني للمراجعة  تطبيق مؤمن محمد حسن العفيفي: مدى قدرة المراجع الداخلي على من خالل .24

 العاملة في العامة المالي في المؤسسات االقتصادية )دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة على مواجهة الفسادلدولية 

غزة،  قطاع غزة (، رسالة ماجستير )غير منشورة(، قسم المحاسبة والتمويل ،كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية،

 .2009فلسطين،

مؤسسة في ال  تفعيل اإلفصاح المحاسبي تحسين فعالية في  دور قائمة تدفقات الخزينة فيهارون عزوي:  .25

كلية العلوم (،غير منشورةباتنة( ، مذكرة ماجستير )–مية للكهرباء  الريفية الحضرية )دراسة حالة شركة العمواقتصادية

 .2011-2010االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر،

ى للجنوب حالة مؤسسة المطاحن الكبرهدى جاب هللا:دور محاسبة التكاليف في دعم نظام المعلومات المحاسبية )دراسة  .26

،  لوم التسييرعالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم  (،كليةغير منشورة(، مذكرة ماجستير )-بسكرة–

 . 2012-2011جامعة محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر،

مذكرة  ،)قطاع غزة(واقع إعداد و تنفيذ الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية :وائل محمد إبراهيم خلف هللا .27

 .2007 ، غزة،فلسطين،الجامعة اإلسالمية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل،كلية (، منشورة ماجستير، )غير

اسة تطبيقية على شركات يوسف سعيد يوسف المدلل: دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري) در .28

، قسم محاسبة وتمويل، (غير منشورة)المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألسواق المالية(، رسالة ماجستير

 .2007كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 
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III- المجالت العلمية: 

لومات ودورها في رفع كفاءة وفاعلية نظام المع إبراهيم محمد الجزراوي،لقمان سعيد:أدوات تكنولوجيا المعلومات .1

 .2009،  75المحاسبية،مجلة اإلدارة واالقتصاد،كلية اإلدارة واالقتصاد،جامعة المستنصرية،بغداد ،العراق، العدد 

 لبنوكا في عليها المتعارف الداخلي التدقيق معايير تطبيق المغني:مدى عبد الفتاح عبد ، فضل العمري محمد أحمد .2

لمجلد الثاني ، العدد األردنية،األردن، االجامعة ، عمادة البحث العلمياألعمال، إدارة في األردنية اليمنية،المجلة التجارية

 .2006،ثالثال

 لبنوكا في عليها المتعارف الداخلي التدقيق معايير تطبيق المغني:مدى عبد الفتاح عبد ، فضل العمري محمد أحمد .3

لمجلد الثاني ، العدد األردنية،األردن، االجامعة ، عمادة البحث العلمياألعمال، إدارة في األردنية اليمنية،المجلة التجارية

 .2006،ثالثال

أشرف محمد إبراهيم منصور:المراجعين الخارجيين وإدارة مخاطر األعمال،مجلة المحاسبون ،هيئة السعودية  .4

 .2012،جوان 62للمحاسبين القانونيين ،العدد

وم ر، كلية العلنوال: أبعاد الرقابة الداخلية وأهميتها في المصاريف ، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسييبن عمارة  .5

 .2009، العدد التاسع ، ، الجزائر1االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف 

الي لمحاسبي الملجزائرية  في ظل النظام تطبيق اجياللي عياد غالم هللا: مدى مالئمة معايير التدقيق الداخلي للمؤسسة ا .6

 .2016انفي ج، 15اإلنسانية،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف ،الجزائر، العدداألكاديمية للدراسات االجتماعية و  ، مجلة

 يلمصرفا االئتمان ألغراض الخارجي عالمراج تقرير ثقة تعزيز في المراجعة جودة معايير حسن الطيب عبد هللا : دور .7

رطوم، لعالمية ، خمجلة كلية االقتصاد العلمية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية والسياسية والمحاسبية، جامعة إفريقيا ا

 .2011السودان، العدد األول،

ولين حكمت محمد فيلح: أثر نظم المعلومات اإلدارية في صناعة القرارات اإلدارية )دراسة ألراء عينة من المسؤ .8

د، جامعة و االقتصا اإلدارةكلية  اإلدارية واالقتصادية ،اإلداريين في كليات جامعة تكريت (، مجلة تكريت للعلوم 

 .2008،  10العدد   ، 4تكريت، العرق، المجلد 

ة دراسة حالة مؤسسات الصناعية الغذائي)التنافسية شي سعد: أثر نظام معلومات التسويقية على الميزةخالد ق .9

، العراق، الكوفة ،الكوفةواالقتصاد، جامعة  اإلدارةكلية  ،،مجلة الغري لألبحاث االقتصادية واإلدارية (بالجزائر

  .2011،  29،العدد9المجلد

 ملية التدقيقمدى تطبيق المدققين األردنيين لمفهوم التدقيق االجتماعي كجزء من عخليل الرفاعي ، خالد الخطيب: قياس  .10

، 27لعدد ، ا2، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، المجلد  مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات الشاملة،

 .2012جوان 

، مجلة (سكرةة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل بدراسة ميدانية بمؤسس)دالي علي لمياء : دور نظام المعلومات اإلنتاج  .11

، رة ،الجزائراأبحاث اقتصادية وإدارية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسك

 .2014العدد السادس عشر، ديسمبر 

 سات الراعيةستفادة من مفهوم لجنة مؤسرائد جبر: تطوير عملية الرقابة الداخلية الشرعية في المصارف اإلسالمية باال .12

(coco)، ن، عما ،ردنية مجلة الدراسات المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الجامعة األ

 .2011المجلد التاسع عشر، العدد األول، السنة التاسعة عشرة ، جانفي ، األردن

ية في ظل المحاسبة نحو القيمة العادلة على خصائص النوعية للمعلومات المحاسبرضا ابراهيم صالح:أثر توجه معايير  .13

، 46لمجلد االزمة المالية العالمية ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مصر، ا

 .2009،جوان 2العدد

وم اإلدارية الحكومة االلكترونية، مجلة تكريت للعلزياد هاشم السقا:إمكانية تصميم نظم المعلومات المحاسبية في ظل  .14

 .2009،   15، العدد  5واالقتصادية ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق، المجلد

مجلة بحوث زياد هاشم يحي :متطلبات تطوير نظم معلومات من خالل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية و اإلدارية، .15

 . 2006الدراسات المستقبلية، كلية الحدباء الجامعة ،الموصل ،العراق،العدد الرابع عشر  ،مستقبلية ،مركز 

 سامح محمد رضا رياض : دور حوكمة الشركات في الحد من إدارة اإلرباح )دراسة تطبيقية على شركات األدوية .16

 .2012، أكتوبر  15المصرية( مجلة العربية للمحاسبة ،جامعة البحرين ، المجلد

كات الصناعية على أهداف الرقابة )حالة الشر cosoمان سند السبوع:اثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقاً إلطار سلي .17

 .2011،  1لعدد ا، 38األردنية،األردن، المجلد الجامعة ،عمادة البحث العلمي األردنية(،مجلة الدراسات العلوم اإلدارية،
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دد ، ليبيا، العفي المنظمات اإلنتاجية الحديثة، مجلة الجامعة، جامعة الزاويةنظام المعلومات اإلدارية  سليمان مرجان: .18

 . 2004السادس، 

راسة دسمير كامل محمد عيسى: العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية تحسين جودة  حوكمة الشركات مع  .19

 .2008،يناير 1، العدد  45جلدتطبيقية ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، اإلسكندرية ، مصر، الم

كات المعلومات وأثرها في كفاءة التدقيق الداخلي في الشر اشاهر فالح العرود،طالل حمدون شكر:جودة تكنولوجي .20

لجامعة اعمادة البحث العلمي األعمال، إدارة في األردنية الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية، المجلة

 . 2009،   4،  العدد  5 األردنية،األردن ، المجلد

تصاد،كلية شذى جبر ،سارة عبد الحميد:تحليل سيولة المصارف باستخدام قائمة التدفقات النقدية، مجلة اإلدارة واالق .21

 .2017،  101، العدد 40اإلدارة واالقتصاد،جامعة المستنصرية،بغداد ،العراق، السنة  

ضر، بسكرة ة بالمؤسسة، مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة محمد خيالمعلومات في تسيير المعرفشنشونة محمد : دور نظم  .22

 .2010، نوفمبر 20،الجزائر،السنة الحادية عشرة ، العدد

رية لعلوم اإلداصدام محمد محمود الحيالي : دور الشافية في تعزيز البعد  الثقافي  للمعلومات المحاسبية، مجلة تكريت ل .23

 . 2008،   10العدد   ،4اد ، جامعة تكريت ، العراق ، المجلد واالقتصادية ، كلية اإلدارة واالقتص

رة التربية عبد الفتاح عبد الرحمن كراسنة ،سمية محمد توفيق الخليلي :مكونات إدارة المعرفة)دارسة تحليلية في وزا .24

 . 2009،  3العدد ، 5األردنية ،األردن، المجلد الجامعة األعمال ،  إدارة في األردنية والتعليم األردنية( ،المجلة

يبيا، أكتوبر، مصراتة،ل7عصام الدين السائح خرواط:إطار مقترح لتقييم عناصر خطر المراجعة،مجلة الساتل،جامعة  .25

 . 2008،  5   العدد

لخاصة ببيئة : مدى تعامل مدققي أنظمة تكنولوجيا المعلومات بمعايير التدقيق الدولية اانبالحس سويلم أحمد هللا عطا .26

ية وم االقتصادلومات للمحافظة على أمن وسرية المعلومات في بنوك التجارية األردنية، مجلة كلية بغداد للعلأنظمة المع

 .2009، 20الجامعة، بغداد، العراق، العدد الجامعة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية 

ية دراسة ميدان القيادات اإلدارية )علي ميا ،نجم الحميدي ، ماهر ضويا: دور نظام معلومات الموارد البشرية في اختيار  .27

قتصادية على شركات الغزل في محافظة الالذقية(، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ) سلسلة العلوم اال

 .2008 ، 2، العدد  30والقانونية( ، جامعة تشرين، الالذقية،سوريا، المجلد

ت المراجع على تقديره الشخصي في تحقيق عدد من متطلبا عهد علي زعيتر ، حسام عبد المحسن العبقري: اعتماد .28

لسعودية ، امعايير العمل الميداني وآثاره على جودة األداء المهني من وجهة نظر ممارسي مهنة المراجعة في المملكة 

 ،25مجلد ،ةالمملكة السعودي واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز ،الرياض، دمجلة جامعة المالك عبد العزيز، االقتصا

 .2011، 1العدد

ة عبد عوض سالمة الرحيلي،الغريب محمد بيومي :استخدام األساليب الحديثة في تطور أداء اإلدارة المالية بجامع .29

 .1998  ،1،العدد 12،مجلد االقتصاد واإلدارة ،جدة ،المملكة السعودية العربية العزيز،مجلة بجامعة عبد العزيز

(، مجلة المعلومات) دراسة في مفهومها وأبعادها ومشاكل نقلها إلى الدول العربية عيسى عيسى العسافين:تكنولوجيا .30

 .2006  ،2د،العد12 مكتبة الملك فهد الوطنية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية،المجلد

 ةلمعرفة ،مجلعرفة في بناء تكنولوجيا اغسان عيسى إبراهيم العمري : دور روافد الفكرية والجذور اإلدارية إلدارة الم .31

بسكرة  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،

 .2009،الجزائر، العدد السادس ، ديسمبر 

ي في حالة النظام المحاسبقرامز فاطمة الزهراء:تطوير نظام المعلومات المحاسبية للمؤسسات االقتصادية)دراسة  .32

بن  جامعة العربيالتسيير ، وعلوم والعلوم التجارية االقتصادية العلوم الجزائر(،مجلة البحوث االقتصداية والمالية، كلية

 .2015مهدي ،جامعة البواقي ،الجزائر،العدد الثالث، جوان

لة فرع م المعلومات المحاسبية)دراسة حالطيف زيود ، حسين على، ريم محمد نصور :العوامل المؤثرة على فاعلية نظ .33

تصاد المصرف التجاري السوري في الالذقية(، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدارسات العلمية )سلسلة العلوم االق

 . 2013،   7، العدد  35والقانونية(، جامعة تشرين،الالذقية، سوريا ،المجلد

عامة خميس الخبيرة، مجلة االقتصاد الجديد، جامعة الجيالني بونلمار رضوان : تفعيل إدارة المعرفة من خالل النظم  .34

 .2013مليانة ، الجزائر، العدد الثامن ، ماي 
لعلوم لية بغداد لكليلى ناجي مجيد الفتالوي:دور نظام المعلومات المحاسبية والتكاليفية في مكافحة الفساد المالي ، مجلة  .35

 .2012،  32قتصادية الجامعة، بغداد، العراق، العدد االقتصادية الجامعة، كلية بغداد للعلوم اال



 قائمة المراجع

269 

 

ية ،مجلة محمد حسين علي الصواف : أثر الرقابة والتدقيق الداخلي في تحجيم المخاطر التشغيلية في المصارف التجار .36

 .2011العدد التاسع ،،  المجلد الرابع والعشرون، هيئة التعليم التقني ، العراق ،  التقني

التأمين)  اهيم خليل السعدي : أثر العوامل على كفاءة وفاعلية نظم المعلمات المحاسبية في شركاتمحمد دباغية ،إبر .37

لمستنصرية، ادراسة تحليلية في شركات التأمين األردنية(، مجلة اإلدارة واالقتصاد ،كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 

 .2011، 60بغداد ،العراق، السنة الرابعة والثالثون ، العدد 

 عاء، اليمن،حمد زهري مجني: الرقابة الداخلية، مجلة المحاسب القانوني، جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين، صنم .38

 .2010العدد التاسع ، مارس 

المركز إجراءاتها( ، كراسات اقتصادية ، -أهدفها -وعد عبد الودود سيف :المراجعة " تدقيق" الحسابات ) طبيعتها .39

 .2009ديسمبر  -سبتمبر، 4مني ، اليمن، العددالي والبحوث الدراسات

مجلة أداء يزيد صالحي،عبد هللا مايو :واقع تطبيق معايير التدقيق الداخلي في الشركات الجزائرية)دراسة ميدانية(، .40

 .2016،   9الجزائر، العدد  ،المؤسسات الجزائرية، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة

دراسة )يةمان سند السبوع: مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في الفنادق األردنيم جودة،عماد يوسف الشيخ،سليعبد الحك  .41

 .2009، 2،العدد 9، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية،جامعة الزرقاء،الزرقاء ،األردن، المجلد (ميدانية

VI-الملتقيات والمؤتمرات: 
ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرار إدارة المعرفة :معتز سلمان الدوري، جاسم الشمري انتظار أحمد.1

لية ك "،م العربيإدارة المعرفة في العال بعنوان " المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع ،مداخلة مقدمة إلىاالستراتيجي

 .2004أفريل28-26،عمان،األردن،أيام جامعة الزيتونة األردنية ،والعلوم اإلدارية االقتصاد

دخلة مقدمة في ظل التحديات العالمية المعاصرة ،م مال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤوليةأخالقيات األعالخطيب خالد:.2

ية، لعلوم اإلدار، كلية االقتصاد واعنوان"إدارة منظمات األعمال: التحديات العالمية المعاصرة"ب المؤتمر العلمي الثالث

 .2009 يلأفر 29 - 27جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عمان ،األردن، أيام 

جيا شريف عمر،محمدي عبد العالي :دور محافظ الحسابات في إضفاء الثقة على المعلومات المحاسبية في ظل تكنولو.3

 لية"، كليةالدو األعمال بيئة ظل في والمراجعة األول"المحاسبة الدولي اإلعالم واالتصال،مداخلة مقدمة إلى المؤتمر

 .2012 ديسمبر 5 و 4التسيير، جامعة محمد بوضياف،المسيلة ،الجزائر، يومي وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم

 يدانية علىمدراسة )قياس التكاليف االجتماعية ومدى مساهمتها بتحقيق الرفاهية االجتماعية :عودة ر،إيادنو رعبد الناص.4

يئة بالناشئة في  الُمِلّحة لالقتصادياتاألردن(،مدخلة مقدمة إلى المؤتمر الثاني" القضايا فنادق ذات فئات خمس نجوم في 

 .2009أفريل 15و14األعمال الحديثة، كلية األعمال، الجامعة األردنية،عمان ،األردن، يومي 

ية ،مدخلة عربة الحاج ، تمجغدين  نور الدين : المراجعة الداخلية كإستراتجية إلدارة المخاطر في المؤسسة االقتصاد.5

ية تحديات " كلبعنوان " إستراتجية إدارة المخاطر في المؤسسات االقتصادية : اآلفاق وال مقدمة للملتقى الدولي الثالث

 .2008نوفمبر  26-28وعلوم التسيير ، جامعة حسبية بن علي ، الشلف ، الجزائر ، يومي  ةالعلوم االقتصادي

قدمة مصاد اإلسالمي ، مدخلة في البحث العلمي في االقت تعز الدين مالك، الطيب محمد : دور تكنولوجيا المعلوما.6

بحاث اإلسالمي بعنوان "الحلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة"، مركز أ دللمؤتمر العالمي السابع لالقتصا

 .2008أفريل  3-1االقتصاد اإلسالمي،جامعة ملك عبد العزيز،جدة، المملكة العربية السعودية ،

اخلة مقدمة ات في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية للمراجعة، مدعمورة جمال: ضرورة إصالح مهنة مراجعة الحساب.7

المعايير ( وIAS-IFRSإلى الملتقى الدولي األول" النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة )

 14و13يومي  ة، الجزائر ،وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليد ة(، كلية العلوم االقتصاديISAالدولية للمراجعة )

 .2011ديسمبر 

ة مداخل صرية،لميزة التنافسية لشركات التامين المعيد أحمد أبو بكر :دور نظم المعلومات اإلستراتجية في دعم وتحقيق ا.8

 والعلوم قتصاداالكلية  الحادي عشر بعنوان " ذكاء العمال واقتصاد المعرفة"،السنوي  الدوليالمؤتمر العلمي  مقدمة إلى

 .2012أفريل  26-23،عمان،األردن،أيام جامعة الزيتونة األردنية ،اإلدارية

عالش أحمد : واقع  نظم المعلومات و اتخاذ القرارات في المؤسسات الجزائرية، مداخلة مقدمة إلى الملتقى ،غزازي عمر.9

سكيكدة ، الجزائر ،  أوت،20 "، جامعة األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلداريةالوطني السادس حول "  

 .2009جانفي  28-27 يومي
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، اري للشركاتفروم محمد الصالح، بوجعادة إلياس،كحيلة آمال: دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلد.10

صرة لمية المعادات العامداخلة مقدمة للملتقى الوطني الثامن " مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واآلفاق في ضوء المستج

كيكدة ، الجزائر أوت ، س20" كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير"، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة 

 .2012اكتوبر  12و11يومي  ،

  ي بعنوان "الوطنالملتقي  ، مداخلة مقدمة إلىتشخيص المالي كوسيلة لتقييم أداء المؤسسات االقتصادية  :لعشوري نوال.11

كز الجامعي مرالتشخيص المالي في المؤسسات االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، 

 .2012ماي  23و22يومي  ،محمد الشريف مساعدية،سوق أهراس،الجزائر 

تقي الوطني المل فسية، مداخلة مقدمة إلىمحمد الصالح قريشي،هدى بن محمد:دور نظام المعلومات في اإلستراتجيات التنا.12

ال" ، اعل أو الزوالرابع" نظام المعلومات،اليقظة اإلستراتجية والذكاء االقتصادي في المؤسسة االقتصادية بين حتمية التف

ائر،يومي التسيير ،جامعة العربي بن مهدي ،جامعة البواقي ،الجز وعلوم والعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية

 .2014مارس 17و16

 ة الداخلية،محمد عبد الفتاح إبراهيم: نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات في إطار المعايير الدولية للمراجع.13

إلمارات ا-مداخلة مقدمة للمؤتمر العربي األول حول"التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات" المنعقد في الشارقة

 .2009، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 2005في سبتمبر -العربية المتحدة

جل محمد عبد الفتاح العشماوي:التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات ، ندوة حوكمة الشركات والخاصة من أ.14

ة، القاهرة، ري، المنظمة العربية للتنمية اإلدا2006اإلصالح االقتصادي والهيكلي المنعقدة في القاهرة، مصر،  نوفمبر 

 .2009مصر، 

االيزو  محمد فالق: التدقيق الداخلي وعالقته بضبط الجودة في المؤسسات العمومية االقتصادية الحاصلة على شهادة.15

ات العالمية مهنة التدقيق في الجزائر الواقع واآلفاق في ضوء المستجد مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الثامن " ،9001

توبر اك 12و11يومي  ،أوت ، سكيكدة ، الجزائر20وم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة "، كلية العل المعاصرة

2012. 

 "استراتجيات الوطني بعنوانالملتقى مداخلة مقدمة إلى  مزهودة نور الدين :أثر نظام المعلومات على تنافسية المؤسسة،.16

تسيير، رية وعلوم الكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجا التنافسية، التدريب في ظل الجودة الشاملة كمدخل لتحقيق الميزة

 .2009نوفمبر11 و10 يومي ، الجزائر،جامعة موالي الطاهر، سعيدة

: طبيعة خدمات المراجعة الداخلية،مداخلة مقدمة إلى  المؤتمر العربي األول  مصطفى حسن بسيوني السعدني.17

، المنظمة 2005سبتمبر-اإلمارات العربية المتحدة-نعقد في الشارقةحول"التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات" الم

 .2009العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 

مة اأهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات لتفعيل نظم المراجعة الداخلية في المؤسسات العمصطفي نجم البشاري :.18

 ةالعام اإلدارة، الوطني واالقتصاد المالية وزارة ،داخلية بالسودانبالسودان مداخلة مقدمة إلى مؤتمر األول للمراجعة ال

 .2008جانفي 21-20، يومي ،الخرطوم، السودان الدولة ألجهزة الداخلية للمراجعة

 طبيق النظامتمقراني عبد الحكيم،قمان عمر : أهمية اإلصالحات المتعلقة بمهنة التدقيق في األشراف ومراقبة في تجسيد .19

ير الدولية المالي ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي األول" النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايالمحاسبي 

عة سعد وعلوم التسيير ، جام ة(، كلية العلوم االقتصاديISA( والمعايير الدولية للمراجعة )IAS-IFRSللمحاسبة )

 .2011ديسمبر  14و13دحلب ،البليدة ،الجزائر، يومي 

ة: وان "المعرفبعن الملتقى الدولينعام محسن حسن زويلف: أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي،مدخلة مقدمة إلى .20

مد خيضر ، الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات، كلية العلوم االقتصادية والتسيير،جامعة مح

 .2005نوفمبر، 13و12بسكرة ،الجزائر، يومي 

 زمة الماليةنوال بن عمارة : إدارة المخاطر في المصارف المشاركة ، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي حول " األ.21

سطيف  واالقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة فرحات عباس،

 .2009أكتوبر21و20،الجزائر، يومي

األول  ري نوال: دور الحوكمة في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية، مدخلة مقدمة للملتقى الدوليهوام جمعة،لعشو.22

لوم ،كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وع(آفاقالحوكمة المحاسبية للمؤسسة )واقع، رهانات و " حول

 . 2010ديسمبر 8و7التسيير،جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي ،الجزائر، يومي 
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التشخيص   الملتقي الوطني بعنوان " وهيبة ناصري: التشخيص المالي وفق النظام المحاسبي المالي ،مداخلة مقدمة إلى.23

عي محمد مركز الجامالمالي في المؤسسات االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، 

 .2012ماي  23و22 يومي ،الشريف مساعدية،سوق أهراس،الجزائر 

في  اإلدارية يحياوي مفيدة ، سطحاوي عبد العزيز :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اتخاذ القرارات.24

ار صنع القر حول " الملتقى الدوليدراسة حالة بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(،مدخلة مقدمة إلى المؤسسات)

، ، المسيلةادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضيافكلية العلوم االقتص ،االقتصادية" ةفي المؤسس

 .2009أفريل  15-14الجزائر، 

، مداخلة مقدمة على التحليل المالي بالمؤسسة ias/ifrs يحياوي مفيدة، ريف عبد الرزاق، أثر المعايير المحاسبية الدولية.25

ت و ارب، تطبيقافي الملتقى الدولي األول حول "النظام المحاسبي و المالي الجديد في ظل المعايير المحاسبية الدولية تج

-17يومي زائر،الج ،، جامعة الشهيد حمة لخضر ،الواديالتسيير  وعلوم والعلوم التجارية االقتصادية العلوم آفاق"، كلية

 .2010جانفي  18

V-  مراسيمالقوانين وال: 
 .2007الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة العدل،القانون التجاري، .1

ية، المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية واالقتصاد 1988جانفي  12المؤرخ في  01 -88القانون رقم  .2

 .1988جانفي 13،المؤرخة في 02، المطبعة الرسمية ،الجزائر ،العددرقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

مية ، المتضمن النظام المحاسبي المالي،الجريدة الرس25/11/2007المؤرخ في  01 المؤرخ في 11-07قانون رقم ال .3

 .25/11/2007،الصادر في 74العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، المطبعة الرسمية ،الجزائر،

ا مدونة ، المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذ2008جويلية ي26مؤرخ فيالقرار ال .4

ادرة بتاريخ الص ،19العدد المطبعة الرسمية ،الجزائر، الحسابات وقواعد سيرها،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،

 .2009مارس25

لجزائرية المعايير ا ن، المتضم2016فيفري  04المؤرخ في  002رقم ةاسبة، المقررالوطني للمح سوزارة المالية، المجل .5

 .2016،رللتدقيق، الجزائ

المعايير  ن، المتضم2016أكتوبر  04المؤرخ في  150رقم ةالوطني للمحاسبة، المقرر سوزارة المالية، المجل .6

 .2016،رالجزائرية للتدقيق، الجزائ

المعايير  نمارس، المتضم 2017مارس15المؤرخ في  23رقم ةالوطني للمحاسبة، المقرر سوزارة المالية، المجل .7

 .2017الجزائرية للتدقيق ،الجزائر،

لتدقيق فيفري،المعيار الجزائري ل 2017مارس15المؤرخ في  23وزارة المالية،المجلس الوطني للمحاسبة،المقررة رقم .8

 .،الجزائر2017خليين"،الموسوم "استخدام أعمال المدققين الدا  610رقم

VI- على االنترنت مقاالت: 
)دراسة عينة من آالن مصطفى هلدني، ثائر محمود الغبان: دور الرقابة الداخلية في ظل نظام محاسبي الكتروني .1

 www.ulum.nl :، مجلة الكترونية  2010، 54المصارف العراقية (، مجلة العلوم اإلنسانية، السنة السابعة،العدد

 (.13/02/2013)تاريخ التصفح 

 جمال شحات:قائمة التدفقات النقدية، مقال متاح على الربط: .2

http://www.aleqt.com/2013/06/03/article_760445.html2015/03/30 تاريخ التصفح(  

 الرابط :على   متاحجمال شحات: مفهوم الرقابة الداخلية ، مقال  .3

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/29055 ( 10/10/2013)تاريخ اإلطالع  

  ق الداخلي الدولية ، مدونة انقرا، مقال متاح على الرابطخلف الوردات : عن معايير التدقي .4

http://sqarra.wordpress.com/iia/ (2011/11/21 تاريخ التصفح ( 

لمدققين جمعية ا ، مجلة المدقق الداخلي ) الشرق األوسط(،نصائح بشأن كتابة تقارير التدقيق الداخلي :راجيف ثاكر .5

 ،مجلة الكترونية،مقال متاح على الرابط:اإلمارات ،الداخليين

http://www.internalauditor.me/ar/article/tips-on-writing-internal-audit-reports/ 

    (27/12/2017)تاريخ التصفح

زين يونس :تفعيل المراجعة الداخلية عن طريق النظام المحاسبي المالي في المؤسسة الجزائرية  للسيارات  .6

 ، www.ulum.nl، مجلة الكترونية:2010الصناعية،مجلة العلوم اإلنسانية،السنة الثامنة ، العدد الثامن ،هولندا،

http://www.ulum.nl/
http://www.aleqt.com/2013/06/03/article_760445.html
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/29055
http://sqarra.wordpress.com/iia/
http://www.internalauditor.me/ar/article/tips-on-writing-internal-audit-reports/
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 : على الرابط لوجيا المعلومات في نظام الرقابة الداخلية واألمور المالية، مقال متاحالست فاطمة عبد جواد: أثر تكنو .7

http://tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=15 )2013/10/22تاريخ التصفح(   

-2013، )الخاصة بقطاع المستشفيات والمنشات الصحية(عمرو محمد ذكي، عبد الوهاب سالمة: نظام الرقابة الداخلية  .8

  rch_495/ERKABA.pdfhttp://static.alukah.net/Researches/Files/Rsوثيقة متاحة على الرابط:  ،2014

 (13/02/2016)تاريخ التصفح 

 على الرابط:متاح ، مقال الرقابة في اإلدارة اإلسالمية الفريق عبد العزيز بن محمد هندي: .9

http://www.alukah.net/Culture/0/26946/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D982%D8%A7%D8%A

8%D8%A9.)2013/10/23 تاريخ التصفح ( / 

 ،  متوفر على الرابط:2009معهد المراجعة الداخلية : مبادئ أخالقيات المهنة، فلوريدا ، أمريكا ،  .10

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Codes%20of%20Ethics.pdf )تاريخ 

12/09/2014التصفح   

  نهلة أبو الغزالة :دور المراجعة في تخفيض مخاطر المشتقات المالية، مقال متاح على الرابط : .11

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1125981&eid=8432013/01/28 تاريخ التصفح(  

                  بط :       هناء عقيل العقيل: نبذة عن مهنة المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية، مقال متاح على الرا .12

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ksa_ia_history.doc (2014/03/03تاريخ التصفح(  

 ثانيا :المراجع باللغة االجنبية:
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 حن الزيبان القنطرةامط -الرياض سطيف 

 896.260.000.00شركة مساهمة ذات رأس مالها 

 2015السنة المالية 

 جدول سيولة الخزينة
 09980702408980الرقم التعريفي الضريبي : 

 السنة المالية السابقة السنة المالية مالحظة  بيان  

       تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية    

 1127826813 826,55 604 194 1   التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن     

 757,91 504 085 1- 685,77 069 154 1-   المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين     

       الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة

 000,00 705 5- 611,00 248 15-   الضرائب عن النتائج المدفوعة   

       تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية )يجب توضيحها( 

       لألموالتحويالت داخلية  

   000,00 000 200-   االيداع بأجل

   000,00 000 600   استرجاع االيداع بأجل 

 473,26 766 1 362,71 406 2   تحصيالت أخرى  

       مسحوبات اخرى    

 528,68 383 38 892,49 692 427   صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية )أ(  

       تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 

 421,14 528 114- 003,99 735 471-   لمسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية  

       التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية  

       المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية   

       تحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية   

 000,00 420 12 521,24 532 14   الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية  

   000,00 000 7-   الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة 

 421,14 108 102- 482,75 202 464-   صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار )ب(  

       تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل    

       التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم    

       الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها 

 268,26 087 109 731,74 732 204   لتحصيالت المتأتية من القروض  ا

       تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة 

 268,26 087 109 731,74 732 204   صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل )ج(  

       تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت   

 375,80 362 45 141,48 223 168   تغير أموال الخزينة في الفترة )أ+ب+ج(   

 483,43 386 230 859,23 748 275   أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية

 859,23 748 275 000,71 972 443   أموال الخزينة ومعادالتها عند إقفال السنة المالية     

 375,80 362 45  141,48 223 168    تغير أموال الخزينة في الفترة 

    
 973,40 817 50 864,42 866 178   المقاربة مع النتيجة المحاسبية     
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 مطاحن الزيبان القنطرة –الرياض سطيف 

 896.260.000 : شركة مساهمة رأسمالها

 2016لية االسنة الم

 األصول

 099807024208980 : الضريبيالتعريف  الرقم 

 

 

 (N-1الصافي )  Nالصافي  اهتالكات اجمالي مالحظة البيان

           أصول غير جارية     

 9,594.71   276,426.56 276,426.56   تثبيتات معنوية 

 1,198,631,451.20 1,175,361,328.23 1,484,738,227.65 2,660,099,555.88   تثبتات عينية 

 16,478,991.99 16,478,991.99   16,478,991.99   اراضي   

 781,614,828.54 768,537,128.98 407,740,594.11 1,176,277,723.09   مباني   

 المنشات التقنية والمعدات    

 379,321,024.86 364,822,625.52 1,010,133,253.66 1,374,955,879.18   الصناعية واالدوات 

 21,216,605.81 25,522,581.74 66,864,379.88 92,386,961.62   تثبيتات عينية اخرى   

 -         تثبيتات في شكل امتياز   

 303,040,431.13 315,073,917.43   315,073,917.43   تثبتات جاري انجازها 

 87,600.00 200,235,940.00   200,235,940.00   تثبيتات مالية 

 -         سندات موضوعة موضع معادلة  

 -         مساهمات اخرى وديون دائنة مرتبة بها  

 - 200,000,000.00   200,000,000.00   سندات اخرى مثبتة   

 87,600.00  235,940.00   235,940.00   واصول أخرى غير جاريةروض ق  

 13,128,230.70 12,614,635.64   12,614,635.64   االصل  ضرائب المؤجل عن

   19,835,500.76   19,835,500.76   بين المركبات ترتباطاا

 1,514,897,307.74 1,723,121,322.06 1,485,014,654.21 3,208,135,976.27   مجموع االصول غير جارية 

           اصول جارية 

 77,697,251.21 89,213,232.48   89,213,232.48   مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ 

 94,736,663.91 130,536,087.37 380,722,309.39 511,258,396.76   المماثلة تالدائنة واالستخداما الحسابات  

 74,602,384.16 115,083,150.59 366,985,158.03 482,068,308.62   الزبائن   

 6,789,445.47 3,517,386.51   3,517,386.51   المدينون االخرون   

 13,344,834.28 11,935,550.27 13,737,151.36 25,672,701.63   الضرائب وما شابهها   

           جارية أخرى أصول  

 643,972,000.71 379,335,665.53   379,335,665.53   شابهها الموجودات  وما 

و االصول الموظفة  األموال 

 200,000,000.00         االخرى الجارية 

 443,972,000.71 379,335,665.53   379,335,665.53   الخزينة 

 816,405,915.83 599,084,985.38 380,722,309.39 979,807,294.77   مجموع االصول الجارية 

            

 2,331,303,223.57 2,322,206,307.44 1,865,736,963.60 4,187,943,271.04   المجموع العام لألصول 
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 مطاحن الزيبان القنطرة –الرياض سطيف 
 896.260.000 : شركة مساهمة رأسمالها

 2016السنة المالية 

 الخصوم

 

 099807024208980 : الرقم  التعريف الضريبي

 

 

 السنة المالية السابقة السنة المالية المالحظة لخصوما
       رؤوس االموال الخاصة

 896,260,000.00 896,260,000.00   رأس المال الصادر

       رأس المال غير المستعان به

 224,293,433.13 273,679,156.07   العالوات و االحتياطات

       فارق اعادة التقييم

       فارق المعادلة

 50,595,722.94 107,292,703.58   النتيجة الصافية 

   جديدرؤوس االموال الخاصة االخرى/ ترحيل من 
 

  

 ارتباطات بين المركبات
 

30,310.50 
 1,171,149,156.07 1,277,262,170.15   مجموع رؤوس االموال الخاصة 

       الخصوم غير جارية

 313,820,000.00 313,820,000.00   القروض و الديون المالية

 2,749,130.11 5,264,480.98   الضرائب )المؤجلة و المرصود لها(

       الديون االخرى غير جارية 

 39,033,115.56 49,947,442.72   المؤونات و المنتجات المدرجة في الحسابات سلفا

 355,602,245.67 369,031,923.70   مجموع الخصوم الغير الجارية

       الخصوم الجارية

 122,375,923.78 33,040,612.53   الموردون والحسابات الملحقة

 22,401,516.05 3,390,573.88   الضرائب

 659,774,382.00 639,481,027.18   الديون المدينة االخرى

       سلبيةخزينة 

 804,551,821.83 675,912,213.59   مجموع الخصوم الجارية

 2,331,303,223.57 2,322,206,307.44   المجموع العام للخصوم
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 مطاحن الزيبان القنطرة –لرياض سطيف ا

 896.260.000 : شركة مساهمة رأسمالها

 2016لية االسنة الم

 ـــــــج حســـــاب النتائ
 )حسب الطبيعة(

 099807024208980 : الرقم الضريبي

 

 السنة المالية السابقة السنة المالــية مالحظة البيــــان 

 رقم االعمال 

 مبيعات بضائع
 مبيعات من المنتوجات تامة الصنع
 مبيعات من المنتوجات الوسيطية 

 خدمات أخرى
 المصنعة و المنتجات قيد الصنعتغيير مخزونات المنتجات 

 االنتاج المثبت
 اعانات الستغالل  

 1575717483,17 
4597030,00 

1554957149,06 
782635,03 

15380669,08 
1784141,94 

 
1616510,47 

185445854,17 
9962471,57 

1159499416,85 
1550105,41 

14433860,34 
284868,63 

- 
1319700,44 

 1187050423,24 1579118135,58  انتاج السنة المالية

 المشتريات المستهلكة
 الخدمات الخارجية و االستهالكات االخرى

 -1293391044,42 
-35660612,78 

-994526836,92 
-21612813,79 

 1016139650,71- 1329051657,20-  استهالك السنة المالية

 170910772,53 250066478,38  القيمة المضافة لالستغالل

 المسخدمينأعباء 
 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة 

 -152709810,14 
-4776385,87 

-118701082,09 
-3488523,43 

 48721167,01 92580282,37  الفائض االجمالي عن االستغالل 

 المنتجات العملياتية
 االعباء العملياتية 

 مخصصات االهتالكات
 مخصصات المؤونات

 استئناف عن خسائر القيمة و المؤونات  

 3938110,37 
-655805,23 

-31175908,88 
-14454908,85 
54111361,31 

495309,36 
1053476,94 

-20983371,63 
-477120281,79 
506127910,04 

 56187256,11 104343131,17  النتيجة العملياتية

 المنتوجات المالية 
 األعباء المالية

 5978518,34 25503302,18 
126324,28 

 25376977,90 5978518,34  النتيجة المالية

 81564234,01 110321649,51  النتيجة العادية قبل الضرائب 

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
 الضرائب المؤجلة )تغيرات( حول النتائج العادية 

 اشتراك العمال في أرباح الشركة 

  
-3028945,93 

17570800,01- 
3141426,57- 

10256274,49- 
 1719176944,82 1643146125,68  مجموع منتجات االنشطة العادية 

 1668581221,88- 1535853422,10-  مجموع أعباء االنشطة العادية

 50595722,94 107292703,58  النتيجة الصافية لالنشطة العادية

 العناصر غير العادية المنتوجات )يطلب بيانها( 
 العناصر غير العادية األعباء )يطلب بيانها( 

   
 

    النتيجة غير العادية 

 50595722,94 107292703,58  النتيجة الصافية للسنة المالية
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 حن الزيبان القنطرةامط -الرياض سطيف 

 896.260.000.00شركة مساهمة ذات رأس مالها 

 2016السنة المالية 

 جدول سيولة الخزينة
 09980702408980الرقم التعريفي الضريبي : 

 

 السنة المالية السابقة السنة المالية  مالحظة بيان  

       تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية   

 826,55 604 194 1 278,16 116 580 1   التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن 

 685,77 069 154 1- 1556117175,95-   المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين 

       الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة

 611,00 248 15- 526,00 792 15-   الضرائب عن النتائج المدفوعة 

       تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية )يجب توضيحها( 

       تحويالت داخلية لالموال 

 000,00 000 200-     االيداع بأجل

 000,00 000 600     استرجاع االيداع بأجل 

 362,71 406 2 076,80 574 7   تحصيالت أخرى

       مسحوبات اخرى    

 892,49 692 427 653,01 780 15   صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية )أ(

       تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 

 003,99 735 471- 349,11 504 78-   المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية  

       التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية  

       المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية   

       تحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية  

 521,24 532 14 985,06 206 4   لفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية  

 000,00 000 7- 351,00 000 1-   الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة 

 482,75 202 464- 715,05 297 75-   صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار )ب(

       تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل   

       في أعقاب إصدار أسهم التحصيالت

   273,14 119 5-    الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها 

 731,74 732 204     لتحصيالت المتأتية من القروض  

       تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة 

 731,74 732 204 273,14 119 5-   صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل )ج( 

       تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت

 141,48 223 168 335,18 636 64-   تغير أموال الخزينة في الفترة )أ+ب+ج( 

 859,23 748 275 000,71 972 443   أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية

 000,71 972 443 665,53 335 379   أموال الخزينة ومعادالتها عند إقفال السنة المالية  

 141,48 223 168 335,18 636 64-   تغير أموال الخزينة في الفترة 

        

 864,42 866 178 174,92 285 118   المقاربة مع النتيجة المحاسبية     
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