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                                            " و علمك ما لم تكن �علم و �ان فضل هللا عليك عظيما "

 )113                                                                  سورة النساء (اآلیة: 

   هللا ا�حمد و املنة ع�� إنجاز هذا العمل فهو أحق أن �شكر                                      

 ع�� التوج��ات  و النصائح بر�اطي حس�ن                ثم �ل الشكر و تقدير إ�� �ستاذ املشرف الدكتور 

              و �رشادات القيمة ال�ي أفاد�ي ��ا طوال مدة إنجاز هذا العمل والذي  ما توا�ي يوما ع�� مد يد                   

املساعدة �� و �� جميع ا�جاالت و حمد � بأن �سره �� در�ي و �سر بھ أمري و ع�ىى أن يطيل عمره                              

 ليبقى ضوءا من��ا �� نور العلم و العلماء.

بالشكر ل�جنة املناقشة ال�ي سي�ون لها الدور �� تقو�م هذا العمل و ع�� ما تكبدوه من عناء �� كما أتقدم        

 قراءة رسال�ي املتواضعة و إغنا��ا  بمق��حا��م القيمة .

    و أتقدم كذلك بجز�ل الشكر و العرفان إ�� �ل طاقم و�الة سونلغاز با�حمدية ع�� وساعة صدرهم و 

            ترحي��م و استقبالهم و إعدادي بمعلومات الالزمة إلتمام هذا العمل املتواضع .
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 إ�� الذين  �عثا �� ا�حياة نورا، الذين قال ف��ما هللا                                               

 ر�ي ارحمهما كما ر�يا�ي صغ��ا" " وقل                                                  

 )24سراء: (�ية                                                  سورة �

 و زرعت �� قل�ي العطف وا�حنان، إ�� ال�ي قال ف��ا ملسو هيلع هللا ىلص إ�� ال�ي غمرت�ي بحنا��ا      

      ( ا�جنة تحت أقدام �مهات )، إ�� أمي الغالية أطال هللا �� عمرها .

إ�� الذي تحدى الدنيا و �عب و شقا ولم يفرط �� �عل�ي ح�ى وصو�� إ�� هذا املستوى،إ�� أ�ي الغا�� حفظھ هللا و 

 رعاه .

   إ�� أ�ي الثا�ي أ�� الغا��" بن دنيا بوعمران"، و��� أخوا�ي اللوا�ي �انت بمثابة شموع املضيئة 

            إ�� �ل من جمعت�ي ��م ا�حبة والصداقة و �خوة : خ��ة، هبة ، شهيناز،وهيبة.

                    إ�� �ل من سهر و بذل و لو مقدار ذرة �� سبيل وصو�� إ�� هنا.
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 : ةمقدمة العام

شهدت السنوات �خ��ة اهتماما م��ايدا من قبل املؤسسات �قتصادية بالتدقيق الداخ��، وقد تمثل هذا 

�هتمام �� نواح متعددة يأ�ي �� مقدم��ا تزايد اهتمام املؤسسات بإ�شاء إدارات املستقلة للتدقيق الداخ�� مع 

 تواجھالعمل ع�� دعمها بالكفاءات البشر�ة ال�ي تمك��ا من تحقيق �هداف بالكفاءة املطلو�ة، حيث 

 العديد من التحديات نتيجة ملا �شهده عالم �عمال من تطورات السريعة �� مجال ثورة �قتصاديةاملؤسسات 

املعلومات و ال�ي ا�عكست ع�� ميادين ا�حياة ، ومع تتطور الكب�� الذي حصل �� علم ا�حاسبة وخاصة التطور 

 �� نظم املعلومات الذي �عت�� بدوره �هتمام م��ايدالتكنولو�� و ظهور �نظمة ا�حاسبية ، أصبح من ضروري  

أهم مورد للمعلومة لدى املؤسسة و الذي  يحتل موقع متم��  �� املؤسسة نظرا لعالقتھ مع �نظمة ا�ختلفة 

�و��ا مصدر  مدخال��ا، ال�ي يقوم بمعا�ج��ا و يقدمها �� ش�ل معلومات �عتمد عل��ا املس��ون �� اتخاذ العديد 

من القرارات  . 

و تقديم صورة إن غاية نظام املعلومات ا�حاس�ي هو تقديم صورة واقعية لنظام املا�� و �قتصادي للمؤسسة،

 هذا ما تطلب وجود نظام رقابة و مراجعة داخلية فعالة، فوظيفة املراجعة الداخلية يقوم ��ا املراجع موثوق ف��ا 

 لعمليات ا�حاسبية ال�ي تقع تحت مسؤوليتھالداخ�� الذي يتو�� مهام تقييم نظام الرقابة و املراجعة الداخلية 

 : ــ طرح �ش�الية1

  ماهو دور املراجعة الداخلية �� تقييم نظام املعلومات ا�حاس�ي ؟

 لتبسيط هذه �ش�الية يمكن طرح �سئلة الفرعية التالية:

 ـــ مامدى أهمية املراجعة الداخلية �� تحقيق نظام الرقابة الداخلية ؟

 ـــــ ما�� �سس ال�ي يرتكز عل��ا نظام املعلومات ا�حاس�ي؟

 ـــــ كيف �ساهم تقر�ر املراجع الداخ�� �� تقييم املعلومة ا�حاسبية �� مؤسسة توزيع الكهر�اء والغاز با�حمدية؟

 قصد �جابة ع�� �سئلة الفرعية سنتب�ى الفرضيات التالية:

 ــ �عمل املراجعة الداخلية �� اكتشاف و ت�حيح �خطاء �� املؤسسة.

 ــ يرتكز نظام املعلومات ا�حاس�ي ع�� قواعد واملبادئ تتحكم �� عملھ.

 ــ �ساعد التقر�ر املقدم من قبل مراجع الداخ�� إ�� �دارة �� إبراز نقاط القوة والضعف ملؤسسة.

 

  ــ من�ج و أدوات الدراسة2
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من أجل الوصول إ�� هدف البحث ، و�جابة ع�� �سئلة ال�ي تم طرحها، ��دف اختبار �حة الفرضيات 

املق��حة،سيتم استخدام عدة منا�ج حتم��ا طبيعة الدراسة، من حيث �و��ا نظر�ة و ميدانية �� نفس الوقت، 

حيث سنعتمد ع�� توظيف املن�ج الوصفي كمن�ج رئي�ىي،إضافة إ�� استخدام من�ج دراسة ا�حالة لدراسة 

مؤسسة توزيع الكهر�اء والغاز للدائرة ا�حمدية، واملن�ج التحلي�� و تار��� الذي يتناسب مع سرد املوضوع كمن�ج 

 مساعد.

لتدعيم مختلف جوانب موضوع البحث سيتم �عتماد ع�� �عض �دوات، واملتمثلة ��: امل�ح املكت�ي،  مذكرات 

التخرج، تحليل و مواقع �ن��نت ��دف إثراء املوضوع و إضفاء مصداقية أك�� مع اح��ام �مانة العلمية �و��ا من 

 خصائص الباحث ا�جيد.

  ــ أهمية الدراسة 3

تكمن أهمية املوضوع بتسليط الضوء ع�� أهمية قيام نظام املعلومات ا�حاسبية بضمان قدر أك�� من الثقة و 

الدقة �� املعلومات ا�حاسبية و ما ينجز عنھ من رقابة الداخلية  �ختلف �نظمة الوظيفية �� املنظمة باعتبارها 

مصدر الرئي�ىي لتدفقات البيانات، كما �عمل ع�� تطبيق �جراءات ال�ي �ساعد املؤسسة �� تحديد املشكالت 

 ا�حتملة قبل أن تصبح مشا�ل ك��ى  وال  يمكن إدراكها.

  ـ أهداف الدراسة:4

 ــ تقديم شامل للمراجعة الداخلية و ا�جوانب املتعلقة ��ا .

 ــ توضيح أهمية و فائدة املراجعة الداخلية لصا�ح املؤسسة �قتصادية.

 ــ عرض �ختلف م�ونات نظام املعلومات ا�حاسبية.

 ــ إبراز إطار ظهور مفهوم نظام املعلومات ا�حاسبية.

  ــ �سباب اختيار املوضوع:5

 �سباب املوضوعية:

 �عت�� املراجعة الداخلية العمود الفقري للمراجعة الداخلية و  ا�خارجية، وذلك من خالل تقييم املعلومات •

 واكتشاف �خطاء.

أهمية املعلومة ا�حاسبية ال�ي ينتجها نظام املعلومات ا�حاس�ي داخل املؤسسة و ضرورة التقييم الدائم •

  املتبعة، ح�ى نتحصل ع�� معلومات موثوق م��ا و ذلك لتفادي �خطاء و الغش.تلإلجراءا

 

 �سباب ال�خصية: 
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 التداول الكب��  للمراجعة و نظم املعلومات ا�حاسبية �� منا�ج الدراسة.•

 أفاق عمل مستقبلية لتطو�ر الثقافة العلمية �� املوضوع.•

  ــ حدود الدراسة:6

 إ�� 10/03/2019تتمثل حدود الدراسة �� ا�حدود الزمنية، و البشر�ة، حيث دامت مدة الدراسة شهر تقر�با 

 أما ا�حدود امل�انية فقد تم إسقاط ا�جانب النظري من هذه الدراسة ع�� الدراسة ميدانية لشركة 14/04/2019

توزيع الكهر�اء و الغاز لدائرة ا�حمدية للوقوف ع�� كيفية س�� أ�شط��ا من خالل تطبيق املراجعة الداخلية �� 

تقييم نظام املعلومات ا�حاس�ي، أما بالنسبة ل�حدود البشر�ة فتتمثل �� املوظف�ن العامل�ن �� مص�حة مراقبة 

 التسي�� لقسم املالية و ا�حاسبة.

  ــ هي�لة الدراسة:7

:  �عنوان عموميات حول املراجعة الداخلية، حيث يجد الفصل �ول ينقسم البحث إ�� ثالث فصول أساسية، 

القارئ عرض عام حول املراجعة الداخلية من �عر�فها، �شأ��ا، أهداف و خصائصها، أنواعها، فاعلية و أ�شطة 

 الثا�ي و الفصلمراجعة الداخلية، و معاي�� مهم��ا،أما �� �خ��  ا�خطوات من�جية للمراجعة الداخلية ، 

عموميات حول نظام املعلومات ا�حاس�ي من �عر�ف خصائصھ، وظائفھ، ثم تطرقنا إ�� م�ونات نظام املعلومات 

ا�حاس�ي ، أهمية نظام ، و �نظمة الفرعية لھ، �عدها تطرقنا إ�� أهداف ومدخالت  ومخرجات نظام، و �� �خ�� 

 إجراءات ت�حيح نظام املعلومات .

�� الفصل الثالث �عنوان دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهر�اء و الغاز با�حمدية لوالية املعسكر ، قمنا من خاللھ 

بتقديم شركة الوطنية سونلغاز عامة و مؤسسة توزيع الكهر�اء و الغاز با�حمدية خاصة بما ف��ا �عر�فها، 

تصنيف ،وظائف املؤسسة،هي�ل التنظي�ي، و �� �خ�� عرض النتائج ثم املناقشة لنصل إ�� خاتمة تتضمن 

 مجموعة من النتائج و التوصيات.

  ــ صعو�ات الدراسة:8

 من ب�ن أهم الصعو�ات و العراقيل ال�ي واجه��ا �� هذا البحث ��:

 ــ صعو�ة تحديد جمع البيانات و املعلومات و طر�قة تحليلها.

 ــ صعو�ة إيجاد موضوع الدراسة ألنھ يجب أن يتناسب مع التخصص الذي أزاولھ.

 ــ عدم توفر املراجع ال�افية ع�� مستوى مكتبات ، وصعو�ة استعار��ا نظرا �خروجها ولف��ات الطو�لة.

ــ صعو�ة لدى املؤسسة محل الدراسة لضيق مدة ال��بص و ل�ون املوضوع يمس �سر�ة املهنة،فمن الصعب أن 

أصل إ�� �امل حر�ة �� املؤسسة ألنھ بمجرد أن أت�لم ع�� تقييم نظام املعلومات ا�حاس�ي إال وأالحظ ع�� وجوه 



 مقدمة عامة
 

 
4 

�عض �فراد عدم تقبل هذا تقييم ألنھ �عت��ه ش�ل من أش�ال التقييم ال�خ�ىي ملؤهال��م وكفائ��م �� أداء 

 وظائفهم.

 :  ــ الدراسات السابقة9

ال يزال هذا املوضوع مجاال لعديد من البحوث والدراسات، الذي اهتم بھ العديد من �ساتذة ا�جامعي�ن و 

الهيئات املهنية و العلمية متعلقة بالبحث و تقديم الكث�� من �عمال، الذي تناولت موضوع نظم املراجعة 

الداخلية، و نظم املعلومات ا�حاس�ي، إ�� جانب العديد من الباحث�ن ا�جزائر��ن تطرقوا إ�� دراسات تق��ب من 

 �ش�الية ال�ي تناول��ا �� موضوع دراس�ي.

 سأذكر ع�� سبيل املثال �عض �عمال ال�ي تطرقت ع��:

  املراجعة الداخلية:•

  ــ غاشوش عايدة، لقص�� مر�م، دور الرقابة �� تحس�ن جودة املعلومات ا�حاسبية

 ــ شدري معمر سعاد، دور املراجعة الداخلية املالية �� تقييم �داء �� املؤسسة �قتصادية.

  نظام املعلومات ا�حاس�ي:•

 ــ سارة مدفو�ي، أثر استخدام نظام املعلومات ا�حاس�ي ع�� جودة القوائم املالية.

 ــ حواس صا�ح، أهمية ودور نظم املعلومات ا�حاس�ي و تطوره من املفهوم التقليدي إ�� مفهوم ا�حديث.



 

 

 

 

         الفصل �ول 
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 ـــ تمهيد: 

�عت�� وظيفة املراجعة الداخلية وظيفة جد مهمة، فاملؤسسات �� وقتنا ا�حا�� �غض النظر عن حجمها 

ف�ي تحتاج إ�� مراجعة داخلية، كذالك فإن هذه املهنة ال تأخذ �ع�ن �عتبار طبيعة �شاط املؤسسة، 

فرغم اعتماد املراجعة الداخلية من طرف املؤسسات الصناعية و التجار�ة بالدرجة �و��، إال أن 

 املؤسسات ا�خدمية �� كذالك تحتاج لهذه الوظيفة 

واملراجعة الداخلية ال تمس فقط ا�جانب املا�� و ا�حاس�ي كما يضنھ  البعض، و�نما يتسع نطاق تطبيقها 

و �هداف املرجوة م��ا با�ساع ��شطة املوجودة �� املؤسسة، ما �سمح بالتحكم  أك�� ��ا، وهذا أجل 

 تحقيق أك�� ر�ح و فائدة املؤسسة 

وح�ى نو�ح مهنة املراجعة الداخلية، فإننا سنتطرق �� هذا الفصل باإلطار املفاهي�ي للمراجعة الداخلية 

 : إ�� ثالث مباحث مقسمة �التا��

 املبحـــــــــــــــــــــــــــــــــث �ول : عموميات حول املراجعة الداخلية 

 أنواع وفاعلية ��شطة املراجعة الداخليةاملبحــــــــــــــــــــــــــــــــث الثا�ي: 

 ا�خطوات املن�جية ملهمة املراجعة الداخلية املبحــــــــــــــــــــــــث الثالث: 
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 عموميات حول املراجعة الداخلية املبحث �ول : 

إن ظهور املراجعة الداخلية وتطورها، ووصولها إ�� ما �� عليھ �ن �ان أمرا حتميا �سبب توسع املؤسسة 

و �شعب وظائفها مع ز�ادة �عقدها و تفرعها، �مر الذي زاد من صعو�ة مراقبة �سي�� املؤسسة من جانب 

التدفقات النقدية و املالية  

�عار�ف  ال�ي الو كمدخل إ�� هذا املبحث سنتطرق إ��  تطور املراجعة الداخلية و مفهومها،  و أهم 

  أهدافهاأعطيت لها، و أيضا أهمية و

 املطلب �ول :  تطور املراجعة الداخلية و مفهومها 

مرت مهنة املراجعة الداخلية بكث�� من املراحل، حيث ساهمت الكث�� من العوامل �� ظهور ا�حاجة إ�� 

وجود قسم املراجعة داخلية داخل املؤسسات، و من هذا العوامل ما هو م�ي و ما هو أ�ادي�ي، و ع�� 

 1ذلك سوف نتناول   تطور املراجعة الداخلية كما ي�� :

 �ان يقصد باملراجعة الداخلية �� هذه الف��ة بأ��ا املراجعة ال�ي  م:1947ـ املرحلة �و��: ما قبل سنة 1

يقوم ��ا  مجموعة من موظفي املؤسسة، و ذلك للتعقب �خطاء، و �ان هدف املراجع �ع�� عن تصيد 

�خطاء، و �ان هدف وقائيا لم يكن هدفا بناءا، و �ان الفرق ب�ن املراجعة الداخلية و ا�خارجية �� هذه 

 الف��ة يتمثل �� ا�جهة ال�ي تقوم �عملية املراجعة 

، و 1941: تم إ�شاء معهد للمراجع�ن الداخلي�ن �م���ي  �� عام 1957 ح�ى1947ـ املرحلة الثانية: ماب�ن 2

منذ ذلك التار�خ  عمل هذا املعهد ع�� تدعيم و تطو�ر  املراجعة الداخلية، حيت تم إصدار أول توصياتھ 

، و عرفت املراجعة الداخلية ع�� أ��ا: 1974عن املراجعة الداخلية و  مسؤوليات املراجع الداخ��  سنة 

 "النشاط ا�حايد الذي تم بداخل املؤسسة بقصد املراجعة العمليات ا�حاسبية  

 واملاليـــــة كـــأساس لتقييــــــم خدمـــــــات وقــــائيـــــــــة لإلدارة"

وعـــ�� ذلك نجد أن املــراجعــــة الداخليـــــة نوع مــــن أنواع الـــرقابـــة، تمــــــــــارس وظيف��ـــــا عــن طـــر�ق قيـــاس تقييــــم 

غيـــرها من أنواع الـــرقابـــة، و��تــــم أســـاسا با�جوانب املــــــاليــــة وا�حاسبيـــــة،و��ون العمـــل الوحيــــد املستفيــــد 

 م��ــــا هــــو إدارة املـــؤسســــة وهدفهــــا هـــدف وقـــــــــائي فقـــــــــــــــــط.

:أصدر معهـــــد املــراجع�ن الداخلي�ن �عر�فـــــا أخر 1971حتـــى 1957 ـ املرحلــــــــــــــــــــــة الثـــــــــــــــــــــــــالثــــــــــــــــــة:مـــــــــــــــاب�ن 3

للمراجعــــة الداخليــــــــــة، بدال من التعر�ــــف السابق، حيث تـــم توسيع مجال العمـــــــــــــــــل املـــراجع داخلھ، كذلك 

التوسيـــع �� أهــــــــداف املـــراجعــــــة الداخليـــــــة،حيث لم يقتصر هذا التعر�ف ع�� �هداف الوقائيــــة، ولكنھ 

تناول �هداف البناءة  و�ذلك طلبت املؤسســة من املراجع الداخ�� تقييـــم واق��اح ا�حلول للمشا�ل 

وتوجيــــھ املوظفيــــن إن أمكن و�بداء أراء ومتا�عـــــة التوج��ـــــات، وقــــد جاء التعر�ف  كمـــــا ي��:"املراجعة 

                                                           
 25_24، ص2006ثناء علي القباني، نادر شعبان السواح، المراجعة الداخلیة في ظل التشغیل االلكتروني، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر ـ  1
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الداخليـــــة �� تلك النشاط  ألتقيي�ي  ا�حايد داخل املؤسســـة ملراجعــــة العمليات ا�حاسبية واملاليـــــة،وذلك 

بقصــــــد خدمـــة املؤسســــة وتقديم ا�خدمـــات الرقابية البناءة، ف�ي جزء من النظــام الـــرقابة �دار�ــــــة �عمـــــل 

 عن طر�ق قياس وتقييم فعاليـــــة نظم الــــرقابة �خـــــــــرى ".

تــم وضع �عر�ف اخر للمراجعــــــة الداخليــــة سنــــة :1981ح�ى 1971 ـ املــــرحلـــــة الرا�عــــــــــــــــــــــــة:ماب�ن 4

 حيث تم �عر�ف املراجعــــة الداخلية ع��" أ��ـــــــا �شاط تقيي�ي محايـــــد داخل املؤسســـة ملراجعة 1977

 عمليا��ــــا بقصـــــد خدمـــــة �دارة".

و�الحظ هنـــــا استعمال لفظ "عمليا��ـــــا" بدل من العمليات ا�حاسبية واملاليـــــة و��ذا ي�ون التعر�ف قد 

 توسع �� مجال املراجعــــــة الداخلية،حيث شمل تقييم العمليـــــات، سواء ا�حاسبيـــة أو الغيــــر ا�حاسبيــــة.

:تم إصدار �عر�ف جديد للمراجعة الداخلية  1999ح�ى 1981ـ املــرحلــــــــــــــــــة ا�خامســــــــــــــــــــــــــة:مــــــــــــــــــــــــــاب�ن 5

 ،جاء فيھ أن املراجعــــــــة الداخليــــة ��:"ذلك النشاط التقي�ي ا�حايد داخل املؤسســـة 1981ظهـــر سنة 

 �خدم��ا،ف�ي نظام رقا�ي �عمل عن طر�ق فحص وتقييم فاعلية وكفاية نظم الرقابة �خرى "

و�الحظ من التعر�ف السابق أن املر اجعــة الداخليـــة تحولت من أداة �خدمـــــــة التنظيم ك�ل،كمــا نالحظ 

أن ذلك سوف يؤثـــر ع�� �ل من م�ان قسم املراجعة الداخلية �� الهي�ل التنظي�ي داخل املؤسســة وع�� 

 استقالل املراجع الداخ��.

  أصدر مجمع املراجع�ن الداخلي�ن �عر�فا جديدا للمراجعة الداخليــــــــــــــة جـــاء فيھ:1991وفــي عام 

"املراجعـــة الداخليـــة �� الوظيفة تقييمية ا�حايدة ال�ي يتم �شكيلها داخل املؤسســة لفحص وتقييم 

 أ�شط��ا خدمــــة لهــــا"

وهــذا التعر�ف يتفق مع التعر�ف السابق،ولكن مع اختالف فقط �� استعمال �عض �لفاظ و�الحظ من 

 العــرض السابق أن:

وهــذا التعر�ف يتفق مع التعر�ف السابق،ولكن مع اختالف فقط �� استعمال �عض �لفاظ، و�الحظ من 

 العــــرض السابق أن:

 -وظيفـــة املراجعــــة الداخليـــة يقوم ��ا �عض مــن موظفـــي املؤسســـــــــــــــــــــة.

 -�ل مرحلـــة يتسع ف��ا نطاق املراجعــة الداخليـــة عن املرحلة السابقــة لها نظرا ال�ساع مجــــالها .

-تزداد �عباء امللقاة ع�� عاتق املراجع الداخ�� مع تطور مفهــــوم املراجعة الداخلية خالل املرحلــــة 

السابقة،وهــــذا مــــاأثــــــر ع�� استقالل املراجع الداخ�� ووضعــــھ �� الهي�ل التنظي�ي و�عيينھ إ�� �جنة 

 املراجعـــة املنبثقــــة من مجلس �دارة.
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 أصدر معهــد املراجع�ن الداخلي�ن أحدث 1999 يونيو26:��  ح�ى �ن1999ـ املـــرحلة الســـادســــة:مــــن 6

�عر�ــف للمراجعــــة الداخليــــة:"املراجعـــة الداخلية �� �شاط استشاري مستقل وتأكيد موضو�� �غـــرض 

ز�ادة عائــد وتحس�ن عمليات املؤسســـــة أل��ا �ساعدها �� تحقيق أهدافهــــا من خالل طر�قة من�جية منظمة 

 لتقوم وتحس�ن فعاليــة عمليات إدارة ا�خاطــر الرقابيــــة واملسطـــرة"

أمـــــا ا�جزائـــــر فيمكن القول أن هذه الوظيفــــة حديثة �ستعمال أو ح�ى حديثة �ع��اف ��ا  كنشاط 

 من 40اليمكن �ستغناء عنـــھ، فلم ينصب عل��ا املشرع ا�جزائري إال �� ��ايــــة الثمانينات من خالل املــــادة 

 ال�ي تنص ع�� أنـــھ : "يتع�ن 1988 جانفي 12 الصادر بتار�خ 88/01القانون التوجي�ي للمؤسسات رقم 

ع�� املؤسسات العمومية �قتصادية تنظيم هيا�ل داخلية خاصة باملراقبة �� املؤسسة و تحس�ن بصفة 

 1مستمرة أنماط س��ها و�سي��ها " 

  ع�� أنـــــــــــــــــــــــھ: 58كما أكمل �� نص املادة 

"ال يجوز ألحد أن يتدخل �� إدارة و�سي�� املؤسســـة العمومية �قتصادية خارج �جهزة املش�لة قانونا 

والعاملة �� إطار الصالحيات ا�خاصة ��ا،�ش�ل �ل م��ا مخالفة لهذا ا�حكم �سي��ا ضمنيا ترتب ع��ا 

 2تطبيق قواعـــــــــــــــــد املسؤولية املدنية وا�جزئية  املنصوص عل��ا �� هذا الشأن " 

و�عرف املراجعة الداخلية ع�� أ��ا :"وظيفة تحقيق وتقييم للرقابة الداخلية ملمارسة �� املؤسسة بصفة 

 3دور�ة، من طرف �خص مع�ن، هذا من أجل مساعدة مسؤول�ن للقيام بأعمالها ع�� أكمل وجھ".

كمــا عرفها املراجعون بالواليات املتحدة �مر�كية بأ��ا:وظيفــة يؤد��ا املوظفون من داخل املشروع تتناول 

الفحص �نتقادي لإلجراءات والسياسات والتقييم املستمر  ل�خطط والسياسات �دار�ة و�جراءات 

الرقابة الداخلية،وذلك ��دف التأكد من تنفيذ هذه السياسات �دار�ة والتحقق من أن مقومات الرقابة 

ومن خالل التعر�ف  4                                                        الداخلية سليمة ومعلوماتھ دقيقة وسليمة و�افية "

 السابق للمراجعة الداخلية يمكننا استخالص ماي��:

 -�شاط داخ�� مستقل �� املؤسســــة.1

 -املـــراجعــــة الداخلية �عت�� من أهــــــــــــم عناصر الرقابـــــــــــــــــة الداخلية �� املنشأة.2

-وظيفـــــــــــــة مستقلـــة داخل املؤسســـــــــــــــــة غ�� أن هذه �ستقاللية �سبية وليست مطلقة أل��ا تا�عة لإلدارة 3

 العليا .

 -الغرض م��ا التحقق من تطبيقات السياسات املسطرة من طرف املؤسسة .4

                                                           
 .40 المادة 1988 جانفي 12 الصادر بتاریخ 88/01، القانون 2الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة:العدد ـ  1
 .58 ـ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، مرجع سبق ذكره، المادة  2

3 REDA KHALASSI,L’AUDIT INTERN,AUDIT OPerationnel, Edit Houma, 2eme edition,2007,Algerie,P93. 
 ـ دمحم السید سرایا،المراجعة و التدقیق، اإلطار النظري _المعاییر و القواعد، مشاكل التطبیق العلمي، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة  4
 .140،ص2002،
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 املطلــــــــــــــــــــــــب الثــــــــــــــــــــــا�ي:أهــــــــــــــــــداف املراجعــــــــــــــــــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

-إن تطور مفهوم املراجعة الداخلية كـــــــــــان لھ أثر كذلك ع�� تطور �هداف، بحيث �ان هدفها �سا�ىي 

هو اكتشاف �خطاء والتالعبات والغش وهذا �ان سابقا أما حاليا فهو املساهمة  �� تقديم النظام 

 ألتسي��ي .

 -يمكــــن أن نحدد هدف�ن رئيسي�ن �� نظام املراجعة الداخلية وهما:

- ا لتقييم الدوري للسياسات ا�حاسبة واملالية وال�ل املتعلقة ��ا والتأكد من أ��ا �س�� حسب ا�خطة 1

 املوضوعة دون انحراف.

- التقييم الدوري للسياسات �دار�ة و�جراءات التنفيذية املتعلقة ��ا و�بداء الرأي حيالها �غرض 2

 تحسي��ا وتطو�رها وتحقيق أع�� كفاءة إدار�ة .

 1و بصفة عامة و لتحقيق أهداف املؤسسة ، �س�� املراجعة الداخلية لتحقيق أهداف التالية: 

ـ التأكد من دقة البيانات ا�حاسبية امل�جلة بالدفاتر و ال�جالت ح�ى يتمكن �عتماد عل��ا �أساس 

 سليم لرسم السياسات.

 ـ ا�حافظة ع�� أموال املؤسسة ومجودا��ا من أي ضياع أو اختالس أو تالعب أو سوء استعمال.

ـ إطالع الهيئات املسؤولة باملؤسسة عن مدى مسايرة التطبيق العل�ي �خطط و السياسات املعمول ��ا 

بصدد الشؤون املالية و ا�حاسبية وما يتعلق ��ما من أمور و إبداء الرأي �� �ق��احات البناءة  لتطو�ر 

 هذه ا�خطط و السياسات مما يحقق كفاية إنتاجية أك�� للمؤسسة ك�ل.

ومما سبق يت�ح أن عمل املراجعة الداخلية تمثل أهداف �عيدة املدى بحيث يتطلب الوصول إل��ا و 

 تحقيقها القيام بالعديد من الدراسات و التقييمات و التحليالت.

 

  

 

 

 

 ): هدف املراجعة الداخليةI01  ــ                                                   ش�ل رقم: (

                                                           
 .233، ص1992ـ نور أحمد، مراجعة ا�حسابات، مؤسسة شباب ا�جامعة، �سكندر�ة، مصر،  1
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 "109،ص 2004املصدر:عبد الفتاح دمحم �حن، الرقابة و املراجعة الداخلية، الدار ا�جامعية، مصر

   

 

 

 

 املطلب الثالث:  خصائص املراجعة الداخلية : 

 هدف البناء         هـدف ا�حماية             

ـ حيث يتم القيام بأعمال الفحص 

و املطابقة ب�ن �داء الفع�� و 

املعاي�� املوضوعة مسبقا ل�ل 

 م��ا:          

ـ سياسات الشركة                      ـ 

ـ   �جراءات ا�حاسبية             

نظم الضبط الداخ��              ـ 

�جالت املؤسـسة                    ـ قـيم 

    التشغيل  املؤسسة و أ�شطة

�ع�ي اق��اح ا�خطوات الالزمة لت�حيح 

و فحص و مطابقة و تقديم الن�ح 

لإلدارة و ع�� ذلك �عمل املراجع 

الداخ�� باإلضافة إ�� مراجعة العمليات 

ا�حسابية و املالية إ�� تحقيق مدى 

�ل��ام بالسياسات و �جراءات و 

ا�خطط املوضوعة و التحقيق من مدى 

سالمة  إجراءات حماية �صول و 

إعـطاء اق��احات  بتطو�ر و تحس�ن 

 �داء                       
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 1تمتاز املراجعة الداخلية بجملة من ا�خصائص و �� : 

 : حيث تخضع مختلف الوحدات و املصا�ح التا�عة لها لعمليات ــ  املراجعة الداخلية وظيفة دور�ة1

 الفحص و التقييم بصفة مستمرة . 

 : ف�ي تطبق �� املؤسسات و �� �ل الوظائف، حيث تنصب ع��  �ل  ـ املراجعة الداخلية وظيفة شاملة2 

 وظائف املؤسسة ��دف خدمة �دارة . 

: رغم أن املراجعة الداخلية وظيفة من وظائف املؤسسة إال أ��ا مستقلة عن با�� الوظائف  ــ �ستقاللية3

 �خرى فع�� املراجع أن ي�ون مستقال ح�ى يتسم عملھ بالوظيفة .

 إضافة إ�� تلك ا�خصائص نذكر ا�خصائص التالية: 

 ــ املراجعة الداخلية دعامة أساسية من دعائم نظام الرقابة الداخلية .

 ــ املراجعة الداخلية وظيفة تقوم ��ا وحدة إدار�ة من وحدات املؤسسة.

 ــ املراجعة الداخلية �س�� إ�� ترشيد القرارات �دارة من خالل توف�� املعلومات الدقيقة.

 يمكن تناول طبيعة املراجعة الداخلية من خالل النقاط التالية: 

 2ــ �شاط داخ�� مستقل داخل املؤسسة و أداة رقابة �غرض انتقاء و تقييم جميع الرقابات �خرى . 

 ــ وظيفة استشار�ة أك�� م��ا وظيفة تنفيذية .

 ــ يمتد �شاطها إ�� جميع الرقابات �دار�ة و ا�حاسبية و الضبط الداخ�� . 

 ـ �عمل ع�� تقييم الرقابة ا�حاسبية .

 ــ �ستطيع املراجع الداخ�� أن يقوم بذات املهام ال�ي يقوم ��ا املراجع ا�خار�� خالل ف��ة املراجعة . 

 

 

 

 

 املبحــــث الثـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــي:أنواع وفاعلية ��شطة املراجعة الداخلية

                                                           
ـ كافي دمحم، لقواق خالد، مساھمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات محاسبي، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستر، جامعة  1

 .40 ـ 39 ص 2014/2015الجزائر، 
 .37،ص2004منصور حامد دمحم، أساسیات المراجعة، جامعة التعلیم المفتوح، مصر،ـ  2
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 املطلــــب �ول :أنــــــــــــــواع املــراجعــــــــــــــــــــــــــــة الداخليـــــــة

-إن مجال تطبيق املراجعة الداخلية واسع،حيث انھ يقـــــوم ع�� أساس الـرقابة الداخليــــة للمؤسســة كما 

أ��ـــا �عتمد ع�� الفحص ومدى إحتـــرام القوان�ن و�نظمـــة،و�التا�� تنقسم إلــى:مراجعة محاسبية 

 ومالية،ومراجعة إدار�ة �شغيلية.

 1-املــــراجعة املــاليـــة:1

�عرف مراجعة املالية بأ��ا الفحص املنظم للكشوف املالية و ال�جالت والعمليات املتعلقة ��ا لتحديد 

 مدى تطبيق املبادئ ا�حاسبية املتعارف عل��ا و السياسات �دار�ة وأية متطلبات أخرى .

و�عت�� املراجعة املالية ا�جال التقليدي للمراجعة الداخلية، والذي يتضمن تتبع القيود ا�حاسبية 

ألحداث �قتصادية ال�ي تحصل داخل املؤسسة و تدقيقها حسابيا ومستنديا ثم التحقق من سالم��ا 

وموافق��ا لألنظمة والتعليمات املتبعة والقوان�ن واملبادئ ا�حاسبية وذلك إلظهار البيانات بصورة واقعية 

وتتناول أيضا التحقق من وجود �صول وتوافر ا�حماية املناسبة لها من الضياع وسوء �ختالس، وكذلك 

فحص وتقو�م درجة متانة الرقابة ا�حاسبية الداخلية و كفاي��ا ومدى �عتماد ع�� البيانات ا�حاسبية 

 الناشئة داخل املؤسسة وال�ي �عتمد عل��ا �� اتخاذ القرارات.

 ـ  الرقابة ا�حاسبية:2

�شتمل ع�� خطة التنظيم والوسائل و �جراءات ال�ي ��تم بصفة أساسية با�حافظة ع�� أصول 

املؤسسة ومدى �عتماد ع�� بيانات ا�حاسبية امل�جلة بالدفاتر و ال�جالت ا�حاسبية، و�تحقق ذلك 

عن طر�ق تصميم نظام فعال ألنظمة الضبط الداخ��، و توف�� جهات كفء للقيام �عمليات املراجعة 

 الداخلية.

  ـ مراجعة العمليات (التدقيق التشغي��):3

"��دف املراجعة التشغيلية إ�� تحقيق من الكفاءة والفاعلية و�قتصادية �� ��شطة املراد تدقيقها، 

 2ومساعدة �دارة ع�� حل املشا�ل بتقديم توصيات محددة من أجل سلوك أساليب عمل واقعية"

 

 

 

 املطلب الثا�ي: فاعلية و أ�شطة املراجعة الداخلية 

                                                           
 .11،ص2016/2017ملراجعة الداخلية ،مطبوعة مقدمة لطلبة سنة الثانية، علوم �سي�� ،جامعة دمحم بوضياف، مسيلة، ـ سعودي بلقاسم ،  1
 . 56ـ العمرات أحمد صالح، المراجعة الداخلیة، اإلطارالنظري والمحتوى السلوكي، دار النشر،األردن ص 2
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 أصبحت وظيفة املراجعة الداخلية من الوظائف املهمة ألغراض الرقابة و املسائلة ا�حاسبية .

لذلك أصبح من الضروري التعرف ع�� العوامل ا�حددة لفاعلية وظيفة املراجعة الداخلية من ناحية، و 

استعراض ��شطة الفنية املستخدمة �� تنفيذ عملية املراجعة الداخلية بفعالية �� ا�جال املا�� و 

 ا�حاس�ي و ا�جال التشغي�� من ناحية أخرى .

ويس��دف ذلك دعم دور املراجعة الداخلية �� خدمة أغراض الرقابة و املسائلة ا�حاسبية، و يقصد 

بفاعلية وظيفة املراجعة الداخلية مقدر��ا ع�� تحقيق �هداف املنوطة ��ا و �عتمد فعالية وظيفة 

 1املراجعة الداخلية ع�� العوامل �ر�عة التالية: 

 ـ استقالل املراجع الداخ�� .1

 ـ تفو�ض السلطة للمراجع الداخ�� .2

 ـ تحديد أهداف وا�حة للمراجعة الداخلية .3

 ـ توف�� املوارد الالزمة لوظيفة املراجعة الداخلية .4

و ع�� هدا �ساس يحتاج دور وظيفة املراجعة الداخلية �� املؤسسات ا�ختلفة إ�� توصيف رس�ي 

لوظيفة املراجعة الداخلية، متضمنا تحديد أهدافها و نطاقها ، كما يجب تحديد ترتيبات ال�ي تكفل 

�ستقالل للمراجع الداخ��، و كذلك تحديد مسؤولياتھ وواجباتھ ، و إقرار ميثاق وظيفة املراجعة 

 الداخلية �عزز مصدر السلطة املفوضة للمراجع الداخ�� ، و�جب توف�� املوارد املطلو�ة للوفاء باألهداف.

يجب أن تقوم �دارة بتحديد أهداف وا�حة لوظيفة املراجعة الداخلية عند إ�شا��ا مع أخذ ا�خاطر 

املف��ضة �ع�ن �عتبار ،وسوف تحدد هذه �هداف نطاق وظيفة املراجعة الداخلية الذي ينب�� تحديده 

 2�� ميثاق وظيفة املراجعة الداخلية.

و�نب�� أن تتطابق أهداف املراجعة الداخلية مع أهداف املؤسسة و أغراضها و أن تدعيما ملسا�� �دارة 

 نحو إنجاز السياسات و �هداف املرسومة 

و من ��شطة ال�ي يمارسها وظيفة املراجعة الداخلية "أن ا�خاطر �ش�� إ�� احتمال أن �حداث قد تقع و 

قد ��دد تحقيق �هداف املؤسسات، كما أن نظم الرقابة �� عبارة عن مقاييس ال�ي يتم وضعها بفاعلية 

 3ملنع أو اكتشاف الفشل"

 4 وتفو�ض السلطة داخل املؤسسة أمر ضروري للقيام بالعمل و انجازه.

                                                           
 .9ـ سعودي بلقاسم،مرجع سبق ذكره، ص 1
 .25،ص1998، األردن ،سنة 97ـ أیوب توفیق، طبیعة التدقیق الداخلي، مجلة المحاسب القانوني العربي، عدد 2
 . 232، ص2005ـ لطفي أمین السید احمد،المراجعة الدولیة و عولمة أسواق رأس المال، دار الجامعیة، مصر،  3
 .11ـ 10ـ سعودي بلقاسم ، مرجع سبق ذكره ص 4
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و تفو�ض السلطة الذي �عتمد املهارة و املعرفة و ا�خ��ة ومعاي�� �داء �عد ضرور�ا للوفاء باملسؤوليات 

الوظيفية و�حتاج املراجعون الداخليون إ�� تفو�ض السلطة املباشرة أعمالهم ، ومقابلة أفراد املؤسسة ، 

وفحص املستندات ، ومالحظة العمليات من أجل أدلة �ثبات، و غالبا ما يفوض مجلس �دارة السلطة 

للمراجع الداخ�� و�صدق عل��ا ، و�� جميع �حوال من الضروري لإلدارة العليا ضمان الفهم و �دراك 

لدور وظيفة املراجعة الداخلية و غرضها ع�� املؤسسات �لها، و�جب أن ت�ون حقوق املراجع الداخ�� �� 

 الوصول للمعلومات و �تصال باألفراد معروفة جيدا كما ينب�� بيان حدود ذلك بوضوح تام.

كما أن الوفاء باملسؤوليات وظيفة املراجعة الداخلية �سمح للمراجع�ن الداخلي�ن من ت�و�ن أح�ام و أراء 

 باالعتماد ع�� تفس��هم لألدلة والقرائن ال�ي تم تجميعها .

 وسوف �عتمد فعالية الوظيفة املراجعة الداخلية ع�� مصداقي��ا و �عتماد عل��ا.

ويعتمد ذلك ع�� تأكد مديري �دارات و العمليات ال�ي تخضع للمراجعة من كفاءة املراجع الداخ�� و 

 مقدرتھ ع�� عمل مثل هذه �ح�ام و �راء عن العمليات املسؤلون ع��ا .

 و�تطلب ذلك أن ي�ون أفراد إدارة املراجعة الداخلية ذوي مهارات و معرفة و خ��ة و م�انة مالئمة 

هذا و ينب�� أال ي�ون للمراجع الداخ�� سلطة �غي�� أي �ىيء �� ا�جاالت ا�خاضعة للفحص، فالتغ�� أمر 

 اختياري لإلدارة املسؤولية ، أما دور املراجع الداخ�� تكمن املالحظة و�عداد التوصيات الالزمة  فقط .

واستقالل املراجع الداخ�� يتطلب أن يتمتع املراجع باستقالل تام ع�� أساس الوضع التنظي�ي ، وع�� 

أساس املوضوعية ال�ي تمكنھ من �داء السليم لواجباتھ، و�ي تخدم املراجعة الداخلية هدف البناء، 

ينب�� أن ت�ون أح�امها غ�� متح��ة، و�تحقق ذلك فقط من خالل املوضوعية و استقالل وظيفة املراجعة 

الداخلية �ع�ي حر�ة تخطيط و تنفيذ العمل و �تصال بأع�� مستو�ات �دارةو التحرر من �ل 

مسؤوليات التشغيل و حر�ة قرار التعي�ن و العزل و ا�حوافز و امل�افئات �جميع أعضاء �دارة الداخلية و 

كذلك يجب إن يتمتع املراجع الداخ�� بالن�اهة و أي اف��اض يتعارض مع املصا�ح يقلل من مصداقية 

 النتائج و التوصيات ال�ي تقدمها، وأيضا �عتقاد السليم �� النتائج العمل الذي يقومون بھ.

 ول�ي ي�ون املراجع الداخ�� مستقال يجب أن تتوفر فيھ الشوط التالية:

أ ــ يجب أن ترتفع امل�انة التنظيمية للمراجع الداخ�� و أن يتبع �دارة العليا، أن يتحرر من أية رقابة 

 استشرا��، أو من أي تأث��  من �دارة �� أي مجال يخضع للمراجعة .

ب ــ يجب أن يحظى املراجع الداخ�� بالتأييد ال�امل من �دارة �� �ل القطاعات، و�تضمن ذلك وضع 

ميثاق وظيفة املراجعة الداخلية الذي يتضمن تحديدا وا�حا و رسميا ألهداف وظيفة املراجعة الداخلية 

 و سلطا��ا و مسؤوليا��ا و الوضع التنظي�ي للمراجع الداخ��، ونطاق وظيفة املراجعة الداخلية.
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ج ــ يجب أن ت�ون �عي�ن رئيس إدارة املراجعة الداخلية وعزلة من اختصاص املدير العام أو �جنة 

 املراجعة.

 د ــ يجب أن يتمتع املراجع باالستقالل الذه�ي، و أن ي�ون قادرا ع�� صنع �ح�ام و إبداء الرأي دون تح��.

ه ــ يجب أن يتحرر املراجعون الداخلي�ن من التأث��ات غ�� الضرور�ة ال�ي يمكن أن تأثر جوهر�ا ع�� 

 النطاق عملهم و �ح�ام أو �داء يتم إصدارها �� تقر�ر املراجعة.

 �ستخلص مما تم ذكره من العناصر السابقة أن أهم استقالل املراجع يرتبط باملوضوعية ال�ي يتمتع ��ا و 

 تجنب �عارض املصا�ح و الوضع التنظي�ي للمراجع الداخ��.

 املطلب الثالث: معاي�� مهمة املراجعة الداخلية 

إن معاير املراجعة الداخلية تمثل أهداف نوعية أو كيفية  يجب �ملام ��ا، وعليھ تختلف معاي�� املراجعة 

عن أدوا��ا، حيث أننا من خالل هذا العنصر سنتطرق إ�� معاي�� املراجعة املتعارف عل��ا و ال�ي يمكن 

 ت�خيصها من خالل ا�جدول التا��: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )  معاي�� املراجعة الداخلية10 ــ I(                                      جدول رقم:

 مضمون املعيار ا�جال الفر�� ا�جال الرئي�ىي

التأهيل العل�ي و الكفاية  املعاي�� العامة 

 املهنية

يجب أن يتم الفحص 

بواسطة �خص لديھ 

التدر�ب الف�ي ال�ا�� وا�خ��ة 
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 كمراجع

�� جميع �مور املرتبطة  استقالل املراجع  

بالواجبات املهنية ،يجب أن 

يحافظ املراجع ع�� 

�ستقالل الذه�ي 

 و�ستقالل �� املظهر 

يجب بذل العناية املهنية  العناية املهنية 

الالزمة النجاز الفحص 

 و�عداد التقر�ر 

التخطيط العمل و �شراف  معاي�� العمل املبدئي

 ع�� املساعدين 

يجب تخطيط العمل بدرجة 

�افية و يجب مباشرة 

�شراف املالئم ع�� 

 املساعدين �� حالة وجودهم

تقييم مدى إم�انية �عتماد  

 ع�� نظام الرقابة الداخلية 

يجب أن تجرى الدراسة و 

تقييم مالئم�ن ألساليب 

الرقابة الداخلية املطبقة 

�أساس العتماد عل��ا، و 

لتحديد مدى �ختبارات 

املطلو�ة و ال�ي سوف تحدد 

 إطار إجراءات املراجعة 

توف�� �دلة ال�افية  

 واملالئمة

يجب ا�حصول ع�� أدلة 

�افية ومالئمة من خالل 

الفحص و املالحظة 

و�ستعالم واملصادقات 

لت�و�ن أساس إلبداء الرأي 

�� القوائم املالية موضوع 

 الفحص

توف�� عرض القوائم املالية  معاي�� التقر�ر

مع املبادئ ا�حاسبية 

 املقبولة قبوال عاما

يجب أن يب�ن ما إذ �انت 

القوائم املالية قد عرضت 

وفقا للمبادئ ا�حاسبية 

 املقبولة قبوال عاما

��سياق �� تطبيق املبادئ  

ا�حاسبية املقبولة قبوال 

يجب أن يو�ح التقر�ر ما 

إذا �انت املبادئ ا�حاسبية 
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املقبولة �� الف��ة ا�حالية ��  عاما 

املبادئ ال�ي طبعتھ �� الف��ة 

 السابقة 

مالئمة �فصاح �� القوائم  

 املالية 

ينظر إ�� �فصاح عن 

املعلومات �� القوائم املالية 

ع�� أنھ �اف بدرجة معقولة 

 إذ لم يو�ح التقر�ر ذلك 

تقر�ر املراجع يجب أن  وحدة الرأي  

يتضمن رأيھ �� القوائم 

املالية �وحدة أو �شارة إ�� 

عدم إم�انية  ذلك، و�� 

جميع ا�حاالت ال�ي يق��ن 

ف��ا اسم املراجع بالقوائم 

املالية، يجب أن يتضمن 

التقر�ر إيضاحا قاطعا عن 

الفحص الذي قام بھ 

املراجع ودرجة املسؤولية 

 ال�ي يتحملها.

   

 

 .25،ص2004   املصدر:عبد الرزاق دمحم القاسم، تحليل وتصميم نظام املعلومات ا�حاس�ي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، �ردن 

 

 

 املبحث الثالث: ا�خطوات املن�جية ملهمة املراجعة الداخلية 

يتألف عمل املراجع من عدة مهمات ينجزها ع�� ف��ات متقطعة، و �ع�ي ب"مهمة املراجعة" ذلك العمل 

املؤقت الهادف الذي �عهد للمراجع �غرض مساعدة أفراد املؤسسة ع�� ممارسة مسؤولي��م و أ�شط��م 

بفعالية و أي �ان املعيار املعتمد �� تصنيف مهمات املراجعة، فإن تنفيذها يأ�ي �� ثالثة خطوات رئيسية و 

:�� 

 ـــ مرحلة التحض�� و التخطيط للمهمة

 ـ مرحلة التنفيذ أو تحقيق املهمة
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 ـ مرحلة �ستنتاج و إعداد تقر�ر املراجعة

 و ال�ي سنحاول توضيحها ��ىيء من التفصيل فيما ي��:

 املطلب �ول : مرحلة التحض�� و التخطيط للمهمة

تفتح ��ا أية مهمة مراجعة، بحيث يتم من خاللها إنجاز �ل �عمال التحض��ية ال�ي �سبق مرحلة تنفيذ أو 

تحقيق املهمة، و �� مرحلة تحتاج إ�� مراجع�ن ع�� استعداد �ا�� للفهم و �ستيعاب، كما تتطلب معرفة 

 جيدة بوحدة محل املراجعة .

 1تنقسم مرحلة التحض�� و التخطيط هذه إ��:

 ـ مرحلة �نطالق:

 ــ مرحلة الدراسة:

 الفرع �ول : مرحلة �نطالق:

تتجسد هذه املرحلة �� �مر باملهمة، و هو عبارة عن وثيقة تتضمن تفو�ضا من املدير�ة العامة إلدارة 

املراجعة الداخلية �علم فيھ املسؤول�ن املعني�ن بتدخالت املراجع�ن املستقبلية، و تقوم هذه الوثيقة ع�� 

 ثالث مبادئ أساسية و �� 

ـــ ال يحق للمراجعة الداخلية تقر�ر املهمات، و إنما هذا �مر هو من اختصاص هيئة مؤهلة، و هو �عطي 

 للمراجع�ن ا�حق �� بدء املهمة

ـــ يحرر �مر باملهمة و يم�ىي من قبل ممثل املدير�ة العامة (املدير العام، الرئيس املدير العام) أو �جنة 

املراجعة إن وجدت، و هو �شمل أصل الطلب و موضوع املهمة و الوحدات أو �قسام املعنية.فهو ال 

 يخص فقط إدارة املراجعة الداخلية.

ـــ �ستخدم �مر باملهمة �� إعالم �ل املسؤول�ن املعني�ن ��ذه املهمة، فهو ال يخص فقط إدارة املراجعة 

 2الداخلية.

و ع�� العموم نفرق هنا ب�ن نوع�ن من �وامر، هذا إذا أخذنا �ع�ن �عتبار معيار محتوى أو مضمون 

 �مر باملهمة، حيث نجد: أمر بمهمة قص��، أو أمر بمهمة مطول .

فاألمر باملهمة القص�� يتم تحر�ره �� أسطر معدودة، تحدد ف��ا أهداف املهمة و مجال تطبيقها، وهو ي��ك 

للمراجع�ن ا�حر�ة املطلقة �� اختيار الطرق املناسبة لتنفيذ مهم��م، أما النوع الثا�ي( �مر باملهمة 

                                                           
 Jacques Renard, op_cit, 2éme édition,page:220ـ 1
 ,Olivier LEMANT ,Groupe de recherche : « La conduited’une missiond’eudit interne »,Eds Dunod,2éme éditionـ 2
paris, 1995 , page :35 
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املطول )، فيحتوي إضافة إ�� أهداف و مجال تطبيق املهمة نماذج لتدخالت املراجع�ن، كما يحدد التوار�خ 

و أماكن �ل عملية يقوم ��ا املراجع، و كذلك �ل الوسائل ال�ي �ستعملها و تلك ال�ي ال �ستعملها �� تنفيذ 

 مهمتھ.

و ب�ن النوع القص�� و املطول لألمر للمهمة، فإنھ يمكن التمي�� ب�ن �مر باملهمة العام و �مر باملهمة العام 

و �مر باملهمة ا�خاص فاأل ول يظهر جليا �� �� مخطط املراجعة ألن �ل سطر من هذا ا�خطط هو بمثابة 

 1ت�ليف باملهمة و هذا من منطلق�ن إثن�ن هما : 

 تتم املصادقة ع�� مخطط املراجعة من قبل املدير�ة العامة أو �جنة املراجعة إن وجدت•

�ل جزء من ا�خطط يوزع، وهذا إلعالم املسؤول�ن املعني�ن، و�� الوقت املناسب، و�ذلك فإن مخطط •

املراجعة هو عبارة عن أوامر قص��ة ألن موضوع �ل مهمة م�خص �� سطر واحد، أما �مر باملهمة ا�خاص 

 فيستعمل عادة �� املؤسسات ال�ي ال تتوافر ع�� مخطط املراجعة و هو يخص بالتحديد 

" مهمات املراجعة عند الطلب " أي تلك املهمات املرتبطة باملشا�ل العاجلة و غ�� املتوقعة، الناشئة عن 

وضعيات جديدة فل�ل حالة خاصة أمر باملهمة خاص، إال أن �وامر املطولة �� �� الغالب أوامر خاصة، 

 لكن العكس ليس دائما �حيح 

 الفرع الثا�ي: مرحلة الدراسة:

�عد الت�ليف باملهمة يبدأ املراجع الداخ�� مرحلة جديدة و هامة، �عد نتائجها بمثابة نقطة انطالق للعمل 

 امليدا�ي الذي سينجزه �� املراحل الالحقة للمهمة.

 و تنقسم هذه املرحلة إ�� ثالثة مراحل فرعية و ��:

 .ـــمرحلة ال��ف و �طالع 

 .ــمرحلة التعرف ع�� ا�خاطر 

 .ــمرحلة تحديد �هداف 

 يقوم املراجع �� هذه املرحلة بجمع �ل املعلومات ال�ي يراها ضرور�ة، لكن  ـ مرحلة التعرف و �طالع:1

قبل ذلك ال بد أن ت�ون لھ ثقافة حول املوضوع الذي س��اجعھ ح�ى ي�ون ع�� استعداد لفهم و 

�ستيعاب ما يحدث عنھ من تفس��ات، إذ ال �عقل تنفيذ مهمة مراجعة ا�خز�نة مثال بدون أن ت�ون 

 املراجع الداخلية معرفة سابقة عن كيفية �سي��ها نظر�ا.

و لهذا فإن مسألة فهم موضوع املهمة �� نقطة جوهر�ة و �� غاية �همية لنجاح أية مهمة مراجعة، و 

 الغرض م��ا هو:

                                                           
1 -Jacques Renard, op-cit, 3éme édition, pagz :226 
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ــــ ت�و�ن منذ البداية نظرة جيدة حول مجموع الرقابات الداخلية ا�خاصة بالوظيفة أو العملية ال�ي تتم 

 مراجع��ا.

 ـــــ مساعدة املراجع ع�� تحديد �هداف املهمة املستندة إليھ .

 1ـــ التعرف �ش�ل �حيح ع�� املشا�ل �ساسية املتعلقة باملوضوع أو الوظيفة محل املراجعة.

ــــ وضع �ل �سئلة ا�خاصة بموضوع املراجعة، و تفادئ الوقوع �� املتاهات ال�ي قد تؤثر سلبا ع�� عمل 

 املراجع الداخ��.

 ــــ تنظيم عملية املراجعة الداخلية

و �ستخدم املراجع �� هذه املرحلة القائمة تتضمن �ل �سئلة الهامة املتعلقة باملوضوع مهمة التعرف 

ب"استبيان اطالع" و �� وثيقة ضرور�ة يحضرها املراجع بناءا ع�� مكتسباتھ و خ��تھ من جهة، و �ل ما 

�عرفھ أو يود معرفتھ حول موضوع من جهة أخرى، و بذلك فإن أهمية هذا �ستبيان تختلف من مراجع 

 إ�� آخر، و لكنھ يبقى أداة هامة �ساعده ��:

 ــــ فهم موضوع املهمة و تحديد مجال تطبيقها

 ــــ تحديد أهداف املهمة املستندة إليھ.

 ـــــ التعرف �ش�ل �حيح ع�� مشا�ل �ساسية املتعلقة باملوضوع.

 ــــ تنظيم عملھ

 ـــــ تحض�� قوائم �سئلة املتعلقة بالرقابة الداخلية 

و �عمل املراجع الداخ�� ع�� �جابة ع�� تلك �سئلة باستخدام �ل الوسائل ال�ي يملكها( املقابالت، 

املالحظات، الوثائق و غ��ها) ليقوم �عد ذلك بفحص و تحليل تلك املعارف ال�ي اكتس��ا، و ذلك و بتحض�� 

 وثيقة التحليل ا�خاصة و �عرف ب"مخطط التمهيدي" و هو عبارة عن جدول مقسم ا�� خانت�ن:

: يقسم ف��ا النشاط أو الوظيفة �� حل املراجعة إ�� مهام أو عمليات رئيسية( مواضيع قابلة  ا�خانة �و��•

 للمراجعة)

 : تحدد ف��ا أهداف �ل عملية س��اجعها   ا�خانة الثانية•

إن هذا ا�جدول (ا�خطط التمهيدي) ينظم عمل املراجع الداخ�� إ�� غاية ان��ائھ من مرحلة الدراسة هذه، 

 و هو �عد ا�جزء �ول من جدول ا�خاطر  الذي يخص املرحلة املوالية

                                                           
1 Jacques Renard, op-cit, 3éme édion, page :197 
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" التعرف ع�� مناطق ا�خاطر " وف��ا يقوم  بمرحلة كما �عرف كذلك ـــ مرحلة التعرف ع�� ا�خاطر : 2

املراجع الداخ�� بتحديد �ماكن ال�ي يمكن أن تظهر ف��ا ا�خاطر، ليتمكن فيما �عد من تحليلها،ولهذا 

الغرض �ستعمل املراجع وثيقة خاصة �عرف بجدول "نقاط القوة والضعف الوا�حة " يو�ح و بصورة 

شاملة رأيھ �� �ل عملية أو عنصر حدده �� ا�خطط التمهيدي، ح�ى �ستطيع �عدها إعداد تقر�ر التوجيھ 

 الذي يم�� املرحلة املوالية .

 : �عمل املراجع الداخ�� �� هذه املرحلة ع�� �شكيل محاور أبحاث مهمتھ و  ـ ــ مرحلة التحديد �هداف3

توضيح حدودها، و�ساعده �� ذلك الوثيقة ال�ي يحضرها، و ال�ي �عرف ب"تقر�ر التوجيھ" أو مخطط 

 املهمة .

 وتتضمن هذه الوثيقة ثالثة أقسام أساسية و�� :

: و�دكر فيھ املراجع الداخ�� باألهداف العامة ملهمتھ، و�� تلك �هداف الدائمة للرقابة القسم �ول •

الداخلية ال�ي �س�� دائما للتأكد من مدى مالئم��ا و فعالية تطبيقها (حماية �صول، دقة املعلومات، 

 اح��ام �جرءات و القوان�ن و اللوائح، �ستغالل �مثل للموارد).

 يخص �هداف ا�خاصة بمهمة املراجعة، حيث يقوم املراجع الداخ�� بتحديد مختلف القسم الثا�ي:•

عناصر الرقابة الداخلية ا�خاصة ال�ي يود اختيارها وال�ي �ساهم �� تحقيق �هداف العامة، و�� جميعها 

 مرتبطة بمناطق ا�خاطر ال�ي �عرف عل��ا �� املرحلة السابقة.

: يضم مجال العمل املراجع، وهو يمثل إطار مهمة املراجعة ، حيث يقوم املراجع الداخ�� القسم الثالث•

بتحديد �قسام و الوحدات ال�ي ستخضع لعملية املراجعة، وكذلك �ع�ن �ماكن ال�ي سي��دد عل��ا أثناء 

 تنفيذه لهذه املهمة.

 

 

 ) : مرحلة التحض�� والتخطيط للمهمة املراجعة الداخلية2 ــ 1                                                 ش�ل (

 

 

   

 

 

مرحلة التحض�� و التخطيط للمهمة        

 

         مرحلة االنطالق        
        

       مرحلة الدراسة

  مرحلة  التعرف واالطالع مرحلة التعرف على المخاطر مرحلة تحدید األھداف
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  من إعداد طالب الباحثاملصدر :                                                     

 املطلب الثا�ي: مرحلة التنفيذ أو تحقيق املهمة 

هنا يخرج املراجع الداخ�� من مكتبھ ألداء عملھ امليدا�ي �� الوحدة ا�خاضعة للمراجعة، و�� مرحلة 

 تتطلب القدرة ال�افية ع�� تحليل و �ستنتاج باستخدام وسائل الفحص و �ختبار .

و تبدأ هذه املرحلة باجتماع �فتتاح، ليتم �عدها وضع برنامج املراجعة ثم الدخول �� العمل امليدا�ي، 

 وفيماي�� تفصيل لهذه ا�خطوات :

 الفرع �ول :  اجتماع �فتتاح:

ينظم هذا �جتماع �� وسط املهمة و ليس �� بداي��ا، و هو �ع�ي بذلك انطالق عمليات التنفيذ ، حيث 

ينعقد اجتماع �فتتاح �� الوحدة ا�خاضعة للمراجعة(قسم ، قطاع، وحدة) و�حضره �ل من املراجع�ن 

امل�لف�ن باملهمة ع�� رأسهم رئيس املهمة، و كذلك ��خاص املراجعة أعمالهم( املسؤول�ن عن القسم أو 

 الوظيفة ا�خاضعة لعملية املراجعة).

 و يتناول �� مجملھ ستة نقاط جوهر�ة و ��:

 ــــ �عرف ا�حاضر�ن أو املشارك�ن ع�� �عضهم 

ــــ التذك�� بأهداف املراجعة الداخلية و هذا لضمان التعاون ب�ن املراجع�ن الداخلي�ن و ��خاص 

 املراجعة أعمالهم.

ــــ عرض و فحص و مناقشة تقر�ر التوجيھ (أو مخطط املهمة) الذي تم تحض��ه �� املرحلة السابقة، 

ليصبح بمثابة عقد ب�ن الطرف�ن ( املراجع�ن الداخلي�ن و ��خاص ا�خاضع�ن للمراجعة) ملزم�ن 

 بتطبيقھ.

 ـــــ تحديد بدقة ��خاص الذين سيقابلهم املراجع الداخ��، و توار�خ تلك اللقاءات.

 ـــــ تحديد الشروط املادية ملهمة املراجعة( التنقل، �طعام، �قامة و غ��ها.....)

ـــــ التذك�� بإجراءات املراجعة( اجتماع �قفال، كيفية تحر�ر تقر�ر املراجعة، كيفية توزيعھ و إجراءات 

 متا�عة تنفيذه)
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و خالل هذا �جتماع، قد يتقرر �غي�� أي عنصر من عناصر مخطط املهمة، و بذلك يصبح هذا �خ�� 

قابال للتنفيذ. و لتحقيق �هداف الواردة �� تقر�ر التوجيھ، يحضر املراجع الداخ�� برنامجا خاصا، و 

 بذلك ينتقل إ�� ا�خطوة الثانية من مرحلة التنفيذ. 

 :الفرع الثا�ي: برنامج املراجعة

و �س�ى كذلك ب"مخطط التنفيذ" و هنا يتعلق �مر بوثيقة داخلية تخص فقط إدارة املراجعة الداخلية 

 يحضرها الفر�ق امل�لف باملهمة، أين يتم من خاللها تحديد و توزيع املهام ع�� أعضاء ذلك الفر�ق.

و�تم إعداد هذا ال��نامج وفقا �خطة عمل املراجعة، ألنھ �عت�� ترجمة مفصلة لهذه ا�خطة و بالتا�� يجب 

أن يتضمن برنامج املراجعة  موضوعات الفحص  ا�ختلفة و كذلك املراحل و ا�خطوات الالزمة إلجراء 

 الفحوصات و �ختبارات.

 و�متاز برامج املراجعة الذي يتم إعداده جيدا بما ي��:

ــــ �عت�� أساس بمتا�عة �داء الفع�� ملهمة املراجعة، و ذلك بمقارنة  �داء الفع�� مع �داء ا�خطط �� 

 برنامج املراجعة.

 ــــ �ساعد ع�� تدر�ب املراجع�ن ا�جدد .

 ـــــ �عت�� �جال مختصرا للعمل املطلوب تنفيذه.

 ـــــ �ساعد فر�ق املراجع�ن ع�� �ملام بطبيعة العمل املطلوب تنفيذه.

 ـــــ يوفر أساس منظم لتوزيع الواجبات ع�� املراجع�ن املساعدين.

 ــــــ �ساعد املشرف�ن ع�� تقليل �شراف املباشر الذي يقوموا بھ ع�� املراجع�ن.

 

 كما أن هذا ال��نامج هو وثيقة �ستجيب لألغراض التالية:

ــــ �عت�� برنامج املراجعة بمثابة عقد مؤقت ب�ن الفر�ق امل�لف باملهمة و املسؤول�ن عن إدارة املراجعة 

الداخلية، و هو �� نفس الوقت �عد مرجعا لهم �� تقييم العمل املنجز، وأي �غي��( سواء �ان �عديل أو 

إلغاء أو إضافة) �� هذا ال��نامج يتم بموافقة مسؤول إدارة املراجعة الداخلية، و من هذا املنطق فإن 

 وجوده( العقد) يتضمن تحقيق �هداف املسطرة �� تقر�ر التوجيھ. 

ــــ برنامج املراجعة هو عبارة عن مخطط عمل يتم من خاللھ توزيع املهام ع�� أعضاء فر�ق املهمة( مراجعون 

ذوي خ��ة، مراجعون مبتدئون، مراجعون متخصصون ) بناء ع�� مؤهالت و قدرات �ل واحد م��م، و 
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بذلك يتم تنظيم و تخطيط العمل خالل الزمن، و كذا تنسيق التنقالت و تحديد بدقة توار�خ املقابالت و 

 اللقاءات.

 ــــ �ستخدم املراجع الداخ�� هذه الوثيقة( برنامج املراجعة) كم��اج أو دليل أثناء تنفيذه لألعمال ا�ختلفة.

ــــ �عد هذه الوثيقة بمثابة نقطة انطالق �� تحض�� قائمة �سئلة املتعلقة بالرقابة الداخلية، ف�ي �ش�� و 

 بالتفصيل إ�� ما يف��ض القيام بھ لدراسة مناطق ا�خطر ال�ي بم يتم التعرف عل��ا �� مرحلة التحض��.

 ــــ �ساعد هذا ال��نامج رئيس املهمة ع�� متا�عة عمل املراجع�ن، و ذلك ع�� مستو��ن:

  التأكد من الس�� العادي لعمليات املراجعة خالل الزمن.•

  متا�عة عمل �ل مراجع و مقارنتھ باملهام ال�ي أسندت إليھ، مع تقييم املهارات الفردية.•

ــــ �ستخدم برنامج املراجعة كنموذج للمهمات الالحقة، حيث يتم تحض�� برنامج املراجعة ا�حا�� انطالقا 

 من ال��نامج الذي سبق تحض��ه من قبل، و الذي يخص نفس موضوع املهمة.

و�اإلضافة إ�� توزيع املهام و �عمال ا�خاصة ب�ل مراجع و تحديد توقيت تنف��ا، فإن برنامج املراجعة 

 يتضمن كذلك الوسائل و التقنيات ال�ي �ستخدمها �� عملھ.

 الفرع الثالث: العمل امليدا�ي 

أول ما يبدأ بھ املراجع الداخ�� �� هذه املرحلة هو تجه�� قائمة �سئلة املتعلقة بالرقابة الداخلية املطبقة 

�� الوظيفة أو النشاط محل املراجعة، و�� وثيقة قد شرع �� تحض��ها �� ح�ن قسم املهمة ال�ي ينفذها إ�� 

العمليات أساسية (مرحلة الدراسة)، إذ يتفحص إعداد قائمة أسئلة الرقابة الداخلية ا�خاصة ب�ل 

عنصر من عناصر املهمة ال�ي تم تحديدها �� ا�خطط التمهيدي ، ولهذا و �عد �جابة ع�� �سئلة و هو 

ا�جانب امليدا�ي للمهمة يقوم املراجع الداخ�� �عدة اختبارات للتحقق من مدى صدق و �حة املعلومات 

 الواردة ف��ا وذلك باستخدام �ل الوسائل املتاحة .

 املطلب الثالث: مرحلة �ستنتاج 

وف��ا �عود املراجع الداخ�� إ��  مكتبھ و�حوزتھ أوراق العمل بما ف��ا أوراق إظهار وتحليل املشا�ل، و ال�ي 

�ساعده �� تحض�� مشروع تقر�ر املراجعة، ليتم �عدها عقد اجتماع �قفال و تحر�ر التقر�ر مراجعة �� 

 صورتھ ال��ائية، ح�ى يتم فيما �عد متا�عة تنفيذ ما جاء فيھ.

و �شر هنا إ�� أن مرحلة �ستنتاج �� مرحلة هامة و تتطلب مقدرة عالية ع�� التحر�ر، كما أ��ا تنقسم إ�� 

 عدة مراحل :
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 1الفرع �ول : مشروع تقر�ر املراجعة الداخلية 

�عد هذا مشرع مؤقتا، يحضره مراجع الداخ�� ح�ى يتمكن من وضع جدول أعمال اجتماع �قفال، وس�ي 

 بذلك ألسباب التالية: 

 ــ لم تتم املصادقة �عد ع�� جميع املالحظات ال�ي يحتو��ا هذا التقر�ر، ف�ي ال �عد مالحظات ��ائية 

ــ تتضمن هذه الوثيقة توصيات املراجع�ن، ولك��ا باملقابل ال تحتوي ع�� إجابات ��خاص املراجعة 

 أعمالهم عن تلك التوصيات، و�التا�� غ�� �املة، 

 الفرع الثا�ي: اجتماع �قفال 

يحضر هذا �جتماع نفس ��خاص الذين شار�وا �� اجتماع �فتتاح، و�تم فيھ عرض وتقديم النقاط 

 �ساسية الواردة �� مشروع تقر�ر املراجعة بدون أي حكم ع�� العمليات املراجعة 

و �عد العرض ال�امل لعمليات املراجعة، يقوم املراجع بتعب�� عن رأيھ، و تقديم التوصيات ال�ي يرها 

 مناسبة، �مر الذي قد يؤدي إ�� معارضة �عض ��خاص املراجعة أعمالهم  لتلك التوصيات 

 وهنا نم�� ب�ن حالت�ن:

 ــ إما أن ي�ون بحوزة املراجع عناصر �ثبات، فهو بذلك متأكدمن النتائج ال�ي توصل إل��ا و�التا�� 

 ال م��ر الع��اض أحد املشارك�ن �� �جتماع.

ــأو ال يملك عناصر �ثبات، فالشك هنا هو الذي قاده إ�� تلك النتائج(نتائج التقدير�ة) �� هذه ا�حالة 

فأي اع��اض من طرف أحد ا�حاضر�ن �� �جتماع حول أي نقطة  من مشروع التقر�ر يجب أن يتنازل 

 ع��ا فورا

 

 الفرع الثالث: تقر�ر املراجعة الداخلية 

و�� أخر خطوة �� أية مهمة ينفذها املراجع، حيث �عمل هذا �خ�� ع�� تحض�� وثيقة ��ائية مباشرة �عد 

 ان��اء اجتماع �قفال، واستالم �جو�ة الكتابية ع�� توصيات الواردة �� مشروع التقر�ر .

 و�قوم التقر�ر املراجعة الداخلية ع�� عدة مبادئ،و ��: 

الذي ينص ع�� أنھ" يجب ع�� 430ــل�ل مهمة مراجعة داخلية تقر�ر خاص ��ا و هذا باالستناد إ�� معيار 

 املراجع�ن تحض�� تقر�ر.........." 

                                                           
1 -Olivier Lemant, Groupede recherche, op-cit ; page ;120 
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ــ تقر�ر املراجعة الداخلية هو وثيقة ��ائية، فمهمة املراجعة تنت�ي فقط عند تقديم توصيات، و�ش�� هنا 

إ�� أن هناك دور أخر يقوم بھ املراجع �عذ �شر التقر�ر  ال��ائي، وهو متا�عة تنفيذ ما جاء �� ذلك بمشروع 

 التقر�ر 

 ــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة الفصل

من خالل هذا الفصل �ستنتج أن املراجعة الداخلية ��تم بفحص الدفاتر و ال�جالت �غض التأكد من 

 �حة القوائم املالية، و مدى مطابق��ا لنتائج العمليات �� املؤسسة، و ت�حيحها �� الوقت املناسب

إن وجود نظام الرقابة داخلية �ساهم �ش�ل كب�� عند قيام �عملية املراجعة بأك�� راحة و الهدف هو 

دراسة �ل ا�جوانب ال�ي �سمح للوصول إ�� أهداف املؤسسة كما هو مخطط لها، وهذا ما �ساعد 

فعالي��ا.حيث �عت�� املراجعة الداخلية عملية فحص انتقادي لألدلة والقرائن ، �ش�ل موضو�� وذلك 

 لتحديد مدى توافق نتائج ��شطة و �حداث �قتصادية باملعاي�� املقررة و تبليغ �طراف املعنية بذلك.
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و �عت�� إعداد تقر�ر املراجعة الداخلية من الصعو�ات ال�ي تواجھ املدقق و ذلك �� ظل حجم املنشآت  و 

 �عقد عمليا��ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     الفصل الثا�ي
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        تمهيد:

    إن ما �شهده محيط املؤسسة �قتصادية اليوم  من �غ��ات و تطورات سريعة �� مختلف ا�جاالت سواء 

�قتصادية ،  �جتماعية ، السياسية و التكنولوجية ، كما �ستوجب عل��ا ضرورة استخدام نظام للمعلومات 

مما  �سهل لها معا�جة الكم الهائل من املعلومات ، و قد استفادت املؤسسة �قتصادية  من نتاج التطور 

التكنولو�� ، خاصة �� مجال جمع و تحليل البيانات ا�ختلفة و املرتبطة بمختلف أوجھ النشاط و ع�� رأسها 

ا�جال ا�حاس�ي ، الذي �ع�� عن تلك �رقام املتغ��ة من �حظة ألخرى حيث تتطلب �ل الدقة �� حفظها و 

 معا�ج��ا ، و هذا ما يمكن ترجمتھ بما �عرف بنظام املعلومات ا�حاس�ي

 وسوف سنتطرق �� هذا الفصل إ��: 

 املبحث �ول : عموميات حول نظام املعلومات ا�حاس�ي 

 املبحث الثا�ي: م�ونات نظام املعلومات محاس�ي و أهميتھ

 املبحث الثالث: أهداف النظام املعلومات ا�حاس�ي
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 املبحث �ول : عموميات حول نظام املعلومات ا�حاس�ي 

مع التطور الذي ظهر �� �ونة �خ��ة و الذي أدى إ�� �عقد العملية �دار�ة و صعو�ة التحكم ف��ا مما جعل 

نظام املعلومات ا�حاس�ي ذو أهمية كب��ة و عنصر أسا��ي لتدعيم القرارات �دار�ة، إذ �عمل ا�حاسبة كنظام 

للمعلومات وما تحتو�ھ من أنظمة فرعية ع�� جمع البيانات و معا�ج��ا، ومن تم تحو�لها إ�� معلومات مفيدة و 

موثوقا تل�ي احتياجات املستخدم�ن لها �� إتخاد القرارات الرشيدة ، و عليھ ��دف دراستنا من خالل هذا املبحث 

 ا�� التطرق للعناصر التالية :

 ــــ مفاهيم حول نظام املعلومات 

 ـــ مفهوم النظام املعلومات ا�حاس�ي 

 ـــ أهمية النظام املعلومات ا�حاس�ي

 املطلب �ول : مفاهيم حول نظام املعلومات ا�حاس�ي   

  ــ �عر�ف النظام معلومات ا�حاس�ي 1

�عرف نظام املعلومات ا�حاس�ي ع�� أنھ "أحد م�ونات نظام املعلومات �دار�ة و الذي ��تم بجمع و تصنيف 

معا�جة العمليات املالية وتحو�لها إ�� معلومات و توصيلها إ�� �طراف ا�ختلفة ذات العالقة من أجل ترشيد 

 1قرارا��ا، و�ت�ون هذا النظام من ��خاص، �جراءات و تكنولوجيا املعلومات " 

كما �عرف بأنھ " هي�ل مت�امل داخل املؤسسة �قتصادية يقوم باستخدام املوارد املتاحة و �جزاء �خرى 

لتحو�ل البيانات �قتصادية إ�� معلومات محاسبية ��دف إشباع احتياجات املستخدم�ن ا�ختلف�ن من 

 2املعلومات "

و �عرف بأنھ عبارة عن مجموعة من امل�ونات مثل ، الوسائل �لية و �وراق و املستندات و ال�جالت و التقار�ر  

و �فراد و �جراءات ال�ي تت�امل مع �عضها البعض لتحقيق هدف املعا�جة للبيانات املالية عن طر�ق الت�جيل 

والتبو�ب و الت�خيص لتحو�لها إ�� معلومات محاسبية مثل قائمة الدخل، و م��ان املراجعة، وامل��انية و ال�ي 

 3تدعم قرار املدراء املنشاة ال�ي تحتوي هذا النظام.

                                                           
 .20،ص2003 یاسین أحمد عیسى، أصل المحاسبة الحدیثة، الجزء األول، دار الشوق للنشر والتوزیع، عمان، األردن  1
السید عبد المقصود دییبان، كمال الدین مصطفى الدھراوي، ناصر نور الدین عبد اللطیف، أساسیات نظم المعلومات المحاسبیة، اإلسكندریة،  2

 .70_69، ص2005مصر،
 .55،ص2001 دمحم یوسف حفناوي ،نظم المعلومات المحاسبیة، دار وائل األردن، 3
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كما يمكن �عر�فھ ع��: أنھ ذلك ا�جزء �سا��ي و الهام من نظام املعلومات �داري باملنشأة �� مجال �عمال، 

الذي يقوم بحصر و تجميع البيانات املالية ملصادر داخل و خارج املنشأة، ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات و 

 تحو�لها إ�� معلومات مالية مفيدة ملستخدمي هذه املعلومات خارج و داخل املنشأة.

و يمكن �عر�ف نظام املعلومات ا�حاسبية بأنھ: نظام يقوم بجمع و ��جيل و تخز�ن و معا�جة البيانات إلنتاج 

 املعلومات لصا��� القرار �ساعدهم �� اتخاذ القرارات املناسبة.

 املطلب الثا�ي:خصائص نظام املعلومات ا�حاس�ي 

إن نظام املعلومات ا�حاسبية كغ��ها من �نظمة �خرى، تتم�� �عدة خصائص إذا ما توفرت ف��ا تجعلها نظاما 

 للمعلوماتية يتمتع با�حيو�ة و القدرة ع�� تأدية وظائفھ ا�ختلفة ال�ي أعدت من أجلها.

 وفيما ي�� :

 أهم ا�خصائص ال�ي تؤهل نظام املعلومات ا�حاسبية:

ـــ يجب أن تحقق نظم املعلومات ا�حاسبية درجة عالية جدا من الدقة و السرعة �� معا�جة البيانات املالية عند 1

 تحو�لها ملعلومات محاسبية.

ــــ أن تزود �دارة باملعلومات ا�حاسبية الضرور�ة و �� الوقت املالئم التخاذ قرار اختيار بديل من البدائل 2

 املتوفرة لإلدارة.

ـــ أن ت�ون �سيطة، و يت�ح ف��ا تدفق البيانات من مصادرها �ش�ل منظم ، و تجنب تكرار البيانات ال�ي يتم 3

 �شغيلها، و بيان تدفق املعلومات ب�ن مراكز اتخاذ القرارات ا�ختلفة.

ــــ أن تزود �دارة باملعلومات �زمة ملساعد��ا �� وظيف��ا املهمة و �� التخطيط القص�� و املتوسط و الطو�ل 4

 �جل ألعمال املنظمة املستقبلية.

 ـــــ أن ت�ون مقبولة لدى العامل�ن �� املنظمة، و تتوفر ف��ا درجة معقولة من �قناع بأهمي��ا و فائد��ا،5

 ـــ أن تزود �دارة باملعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة و التقييم أل�شطة املنظمة �قتصادية ،6

ـــ أن ت�ون مرتبطة مع نظم املعلومات �خرى �� املنشأ ، بما يحقق الت�امل فيما بي��ا �خدمة وظائف التخطيط و 7

 التنفيذ و الرقابة، و بحيث توفر �ل ما يحتاج إليھ متخذ القرار من معلومات.

 ـــ أن ت�ون سريعة و دقيقة �� اس��جاع املعلومات الكمية و الوصفية ا�خزنة و ذلك عند ا�حاجة إل��ا.8
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 ـــ أن تتصف باملرونة ال�افية عندما يتطلب �مر  حدي��ا و تطو�رها لتتالءم مع التغ��ات الطارئة ع�� املنظمة.9

 املطلب الثالث: الوظائف الرئيسية لنظام املعلومات ا�حاس�ي  

 1تتمثل وظائف نظام املعلومات ا�حاس�ي فيما ي��:

ـــ جمع و تخز�ن البيانات  املتعلقة بأ�شطة و عمليات املنشأة بكفاءة و فعالية (تجميع بيانات العمليات  1

 بواساطة الوثائق �صلية).

  ــ معا�جة البيانات ع�� عمليات الفرز و التصنيف و الت�خيص...ا�خ (عمليات املعا�جة).2

  ـــ توليد معلومات مفيدة التخاذ القرار و توف��ها للمستفيدين (توليد املعلومات):3

 أ ــ القوائم املالية.

 ب ـــ التقار�ر �دار�ة.

 ــ تأم�ن الرقابة ال�افية ال�ي تؤكد ��جيل و معا�جة البيانات املتعلقة بأ�شطة �عمال بدقة و تؤكد أيضا حماية 4

 هذه البيانات وأصول املنشأة �خرى .(تأم�ن رقابة فعالة ع�� �صول والبيانات).

 ــ تجميع بيانات العمليات بوساطة الوثائق �صلية (عملية إدخال البيانات): 1

و�� ا�حصول ع�� البيانات من نظام العمليات و ��جيلها �� املستندات و الوثائق املالئمة �عد التحقق من �حة 

البيانات و تأكد من شمولية املستندات و كمالها حيث يتم استالم املستندات �ساسية الناتجة عن العمليات 

 �القوائم و أمر البيع ووثيقة ال�حن....ا�خ.

و يتم تأكد من �حة هذه البيانات  و املستندات ع�� مجموعة من �جراءات و تتحقق الرقابة و الدقة �فضل 

عند استخدام نماذج خاصة للت�جيل �س�ى الوثائق �صلية كطلب الشراء لطلب البضاعة من املوردين وترقيم 

املستندات و الوثائق مسبقا ع�� الزاو�ة اليسار العليا لطلب الشراء ألن ال��قيم املسبق �سهل عملية إثبات 

��جيل العمليات و عدم إغفال أي م��ا و�ؤدي إ�� تحس�ن  الرقابة ع�� البيانات و�ما أن الوثائق �صلية تحدد 

املعلومات الواجب تجميعها وفيھ املعلومات �فضل �العناو�ن وأ��ا تقدم التعليمات الالزمة إلتمام الطلب ف�ي 

تطور دقة البيانات و يتم تحس�ن الدقة و الكفاءة �� ��جيل البيانات من خالل تصميم هذه الوثائق �ش�ل 

 مناسب و�جب إتباع مجموعة من املبادئ لتصميم املستندات وشاشات �دخال.

                                                           
 .50 ـ 45،ص 2009ـ نواف دمحمعباس الرماحي، تصمیم نظم المعلومات المحاسبیة و تحلیلھا، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، طبعة األولى  1
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  ــ عمليات املعا�جة: 2

أ ــ املستندات ال�ي تم ا�حصول عل��ا تصنف وفقا ملعاي�� محددة مسبقا كملف القوائم للمبيعات أو ملف أوامر 

 الصرف...ا�خ 

ب ــرررر محتوى املستندات ينقل إ�� مستندات أخرى �إعداد أمر الصرف حيث يتم نقل محتو�ات قائمة الشراء 

 و تقر�ر �ستالم وأمر الشراء إ�� مستند جديد (أمر الصرف).

ج ــ محتوى الوثائق املستندات ترحل إ�� ال�جالت ا�حاسبية املالئمة ك��حيل قوائم املبيعات �جلة إ�� حسابات 

 املدين�ن ذات العالقة و ��جيل العملية �� اليومية و ترحيلها إ�� حسابات �ستاذ العام.

د ـــ مجموعة من العمليات ا�حسابية تجرى ع�� البيانات كعمليات ا�جمع والطرح والضرب  و القسمة لفرض 

 حساب أرصدة ا�حسابات و مجموع العمليات امل�جلة �� اليومية ...ا�خ.

ه ــ للتأكد من �حة الت�جيل وال��حيل  إ�� ال�جالت ا�ختلفة يجب إجراء �عض عمليات املقارنة ب�ن محتوى 

 ال�جالت ا�ختلفة.

  ــ توليد املعلومات: 3

توف�� املعلومات املفيدة لإلدارة التخاذ القرار ات وللمستفيدين ا�خارجي�ن ع�� ش�ل تقار�ر تصنف �� فئت�ن 

 رئيسيت�ن: 

 أ ــ القوائم املالية.

 ب ــ التقار�ر �دارة.

 أ ــ القوائم املالية��:

  ــ قائمة الدخل.1

  ــ امل��انية ا�ختامية العمومية(قائمة املركز املا��).2

  ــ قائمة التدفق النقدي.3

يتم إعداد م��ان املراجعة با�جاميع و باألرصدة من �ستاذ العام و الـتأكد من أن مجموع �رصدة املدينة 

ل�حسابات املتنوعة �ساوي �جموع �رصدة الدائنة ل�حسابات �خرى و�جري عليھ قيود التسو�ة الالزمة �� ��اية 

السنة املالية ثم نحصل ع�� م��ان املراجعة املعدل الذي منھ �عمل قائمة الدخل ثم قيود �قفال لغلق �ل 
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ا�حسابات املصار�ف و�يرادات و تحو�ل الرصيد ( ر�ح أو خسارة ) إ�� حساب حقوق امللكية املناسب و�تم إعداد 

 امل��انية ا�ختامية العمومية.

 وأخ��ا قائمة التدفقات النقدية باستخدام املعلومات من قائمة الدخل و امل��انية ا�ختامية.

 ب ــ التقار�ر �دار�ة: 

تزو�د �دار��ن باملعلومات التشغيلية لتقدير �داء ��سب والتام  كتقار�ر حول ا�خزون والر�حية النسبية 

 للمنتجات و�داء النس�ي ل�ل من مندو�ي املبيعات و املتحصالت النقدية و املوازنات التخطيطية.....ا�خ.

ومعظم الوثائق �صلية ف��ا البيانات املالية والتشغيلية لعمليات الشركة و يصمم نظام املعلومات ا�حاسبية 

لتخز�ن نو�� املبيعات بطر�قة تبسط الت�امل �� التقار�ر لذا يتم تجميع البيانات الهامة من مصادر ا�خارجية 

 فمثال تجميع البيانات عن رضاء العميل هو خ�� مثال لذلك.

 رقابة فعالة ع�� �صول والبيانات :  ــ تأم�ن4

يجب تأم�ن وجود رقابة داخلية فعالة �حماية أصول املنظمة من ا�خاطر وكذلك يجب التأكد من �حة البيانات 

 امل�جلة ودق��ا و�� �شمل عمليات الرقابة ع�� البيانات والرقابة ع�� املدخالت ومعا�ج��ا وا�خرجات ألهمي��ا.

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثا�ي: مكونات النظام املعلومات ا�حاس�ي و أهدافھ

يلعب  نظام املعلومات ا�حاس�ي الدور الرئي��ي �� إدارة و تنظيم تدفق املعلومات داخل املؤسسة و البيئة 

ا�حيطة من خالل قيامھ بإنجاز عملية تجميع و ت�خيص و معا�جة هذا الكم الهائل من البيانات  الواقعة �� ف��ة 
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زمنية محددة، وال�ي تخص املؤسسة، وتحو�لها إ�� معلومات تل�ي احتياجات مجموعة من املستخدم�ن و متخذي 

 القرارات.

 املطلب �ول :مكونات النظام املعلومات ا�حاس�ي.

 1يتكون نظام معلومات ا�حاسبية من أر�ع وحدات أساسية �� �اآل�ي:

 هذا ا�جزء من نظام معلومات ا�حاسبة يقوم بتجميع البيانات من البيئة ا�حيطة ــــ وحدة تجميع البيانات:1

باملشروع أو عن طر�ق التغذية العكسية باملالحظة و الت�جيل، و تتمثل هذه البيانات �� أحداث و وقائع ال�ي 

��تم ��ا ا�حاسب و يرى أ��ا مفيدة و يجب ا�حصول عل��ا و ��جيلها .ولطبيعة أهداف املشروع و طبيعة 

 ا�خرجات املطلو�ة تأث�� كب�� ع�� نوع البيانات ال�ي يتم تجميعها و ��جيلها �� النظام.

فالبيانات ال�ي تجمع بواسطة نظام املعلومات ا�حاسبية لبنك التجاري تتعلق بأ�شطة �يداعات و القروض و 

�دخار،أما بالنسبة لشركة تام�ن فإن البيانات تتعلق بأ�شطة جمع �قساط و دفع التعو�ضات وحساب 

�حتياطات ،كماـ أن طبيعة ا�خرجات تؤثر ع�� نوع البيانات ا�جمعة فالقرارات غ�� الروتينية مثل امل��انية 

الرأسمالية وقرارات الصنع أو الشراء تحتاج أيضا إ�� بيانات غ�� روتينية تناسب طبيعة القرارات املتعلقة ��ا، 

 بينما القرارات الروتينية املتعلقة بالتشغيل تحتاج إ�� بيانات روتينية كذلك.

 و البيانات ا�جمعة بواسطة نظام املعلومات قد يتم استخدامها �� ا�حال إذا ما وجد - وحدة �شغيل البيانات:2

أ��ا مفيدة ملتخذ القرار �� �حظة تجميعها، و يظهر ذلك السهم املوصل ب�ن وحدة تجميع البيانات و قنوات 

املعلومات املوصلة إ�� متخذ القرارات، و لكن �� غالب �حيان ت�ون هذه البيانات أولية �� حاجة إ�� �شغيل و 

إعداد لت�ون معلومات مفيدة ملستخدمي القرارات و بالتا�� فإ��ا ترسل أوال إ�� وحدة تخز�ن �� نظام املعلومات 

 ا�حاسبية.

 و تختص هذه الوحدة بتخز�ن البيانات �� حالة عدم استخدامها مباشرة ـــ وحدة تخز�ن و اس��جاع البيانات:3

 وا�حفاظ عل��ا لالستخدام �� املستقبل أو إلدخال �عض العمليات عل��ا قبل إرسالهاإ�� متخذي القرارات.

 و قنوات املعلومات هذه وسيلة ال�ي يتم ��ا نقل و توصيل ـــــ وحدة توصيل املعلومات( قنوات املعلومات):4

البيانات و املعلومات من وحدة إ�� أخرى داخل النظام ا�حاس�ي ح�ى تصل إ�� متخذي القرارات �دار�ة، و قد 

ت�ون قنوات �تصال هذه آلية أو يدو�ةـــــ ع�� شاشات أو ع�� ورق حسب الغرض و �م�انيات املتاحة للمشروع، 

 و الش�ل التا�� ب�ن م�ونات نظام املعلومات ا�حاسبية و طر�قة س�� املعلومات.

                                                           
 .53ــ 51،ص2002كمال الدین مصطفى الدھراوي، سمیر كامل دمحم، نظم المعلومات المحاسبیة،دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة  1
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، ،مرجع سبق 2002املصدر: كمال الدين مصطفى الدهراوي، سم�� �امل دمحم، نظم املعلومات ا�حاسبية، دار ا�جمعة ا�جديدة للنشر،�سكندر�ة     

 .54ذكره، ص

 املطلب الثا�ي: أهمية نظام املعلومات ا�حاس�ي 

قنوات 
معلومات 
 داخلیة  

 تشغیل البیانات 
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 قنوات المعلومات خارجیة 

 أحداث ووقائع    معلومات 

متخذي 
 القرارات 

توزیع الموارد 
 المتاحة  

 الناتج النھائي  

 البیئة المحیطة  الموارد   األھداف   
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 1تتجسد أهمية نظام املعلومات ا�حاس�ي داخل املؤسسة من خالل النقاط التالية:

ـــــ توف�� املعلومات الالزمة إلنجاز العمليات اليومية: تقوم املؤسسة بمجموعة العمليات اليومية مثل �ع 1

املنتجات، استالم نقديات من العمالء، دفع شي�ات إ�� املوردين.....ا�خ، تتطلب هذه العمليات معا�جة محاسبية 

 من خالل ��جيلها �� الدفاتر ا�حاسبية و املسندات، و بالتا�� توفر للمؤسسة معلومات يومية

 متواصلة تمك��ا من إنجاز املهام و العمليات ا�جار�ة اليومية.

- توف�� املعلومات الالزمة لعملية اتخاذ القرار: تتخذ املؤسسة مجموعة من القرارات سواء اليومية املتعلقة 2

بالقرارات التشغيلية ( بيع، شراء .... ا�خ) أو قرارات أخرى ضرور�ة لعملية التخطيط و الرقابة، فلهذا �عت�� نظام 

املعلومات ا�حاس�ي أهم املصادر �ساسية لدعم هذه القرارات داخل املؤسسة من خالل نوعية املعلومات ال�ي 

 يقدمها �� ش�ل قوائم املالية و التقار�ر رقابية و تخطيطية مختلفة.

- توف�� املعلومات الالزمة ال�ي �ساعد ع�� تقييم النشاط �داري و ال�ي تب�ن مدى نجاعة �داء �داري داخل 3

 املؤسسة من خالل توف�� املعلومات للمساهم�ن، املوردين، ا�جهات ا�ح�ومية، العمالء، البنوك ... ا�خ.

- تقديم عدد من املساهم�ن خاصة عند استحداث نظام محاس�ي جديد، حيث ينظم �عمال آليا و يقلل 4

 �خطاء و يقدم خدمات جيدة و مبتكرة للز�ائن.

- يوفر نظام املعلومات ا�حاس�ي الت�اليف، و بالتا�� �ساهم �� إضافة مم��ات تنافسية للمؤسسة حيث �ساعد 5

 �� رفع قيمة ا�خدمات و املنتجات املقدمة للعمالء عن طر�ق تحس�ن كفاءة العمليات.

 

 

 

 

 

 

  �نظمة الفرعية لنظام املعلومات ا�حاسبية::املطلب الثالث
                                                           

عیادي عبد القادر، دور و أھمیة نظام المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات التمویل، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة حسیبة بن  1
 .35ص 2008_2007بوعلي،
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 1و تتمثل هذه �نظمة الفرعية ��:

ــــ نظام معا�جة أوامر البيع: يختص هذا النظام �� معا�جة أوامر العمالء و ينتج فاتورة العميل و البيانات 

الضرور�ة لتحليل املبيعات و الرقابة ع�� ا�خزون و �� كث�� من املؤسسات تختص هذه النظم بتتبع أوامر 

 العمالء ح�ى ��حن املنتجات التامة الصنع ال��م.

 يختص هذا النظام بمعا�جة البيانات ال�ي �عكس التغ��ات �� مستوى ا�خزونات و ـــــ نظام الرقابة ع�� ا�خزون:

 توفر املعلومات الالزمة ل�حن املنتجات من املوردين إ�� مخازن املؤسسة و إعادة طلب الشراء لنفس �صناف.

 يختص هذا النظام بتقييد املبالغ ال�ي يدين ��ا العمالء للمؤسسة، و ينتج قوائم ـــــ نظام حسابات القبض:

 العمالء الشهر�ة و تقار�ر إدارة �ئتمان لتتبع موقف العمالء.

ـــــ نظام حسابات الدفع: يختص هذا النظام بقيد املش��يات مع املوردين و املبالغ ال�ي يدينون ��ا للمؤسسة  و 

 املدفوعات �� مقابلها، و يقوم بإعداد الشي�ات لتسديد الفوات�� و تقار�ر عن إدارة ا�خز�نة.

ـــــ نظام املرتبات: �ستقبل و يمسك يوميا البيانات من بطاقات العمل ا�خاصة باملوظف�ن و بيانات أخرى عن 

التشغيل، ينتج شب�ات �جور، تقار�ر �جور و تحليل العمل، و تقار�ر أخرى يتم إعداداها للمس��ين و املنظمات 

ا�ح�ومية فيما يخص العائدات، الضرائب و املستحقات �خرى، و تقار�ر عن تحليل ت�لفة اليد العاملة 

 �نتاجية .

 يختص هذا النظام بدمج البيانات الصادرة عن حسابات العمالء، حسابات املوردين، �جور ـــــ نظام دف�� �ستاذ:

و أنظمة املعلومات ا�حاسبية �خرى و �� ��اية �ل ف��ة محاسبية يتم إقفال دفاتر املؤسسة و إعداد م��ان 

املراجعة، جدول حسابات النتائج و م��انية املؤسسة، إ�� جانب عدة تقار�ر عن �يرادات و املصار�ف للمسر�ن 

كما أن النظام ا�حاس�ي  لدف�� �ستاذ �ساعد املؤسسة ع�� القيام ��ذه �عمال بطر�قة مرتبة و دقيقة و 

بمراقبة مالية أحسن و تقديم تقار�ر عن وضعية التسي�� ز�ادة ع�� ذلك يقلل من عدد �فراد و قيمة الت�اليف 

 مقارنة بالطرق اليدو�ة مما سبق يمكن أن ن�خص النظم الفرعية لنظام املعلومات ا�حاس�ي �� الش�ل التا��:

 

  ) يو�ح �نظمة الفرعية لنظام املعلومات ا�حاس�ي 0 2 ــ   II                             الش�ل ( 

 

                                                           
السید عبد المقصود دیبان و ناصرنور الدین عبد اللطیف، نظم المعلومات المحاسبیة و تكنولوجیا المعلومات، الدار الجامعیة اإلسكندریة،  1

 .75،ص2004مصر،



 :                                                                                              �طار املفاهي�ي للنظام املعلومات ا�حاس�يالفصل الثا�ي
 

 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

: السيد عبد املقصود ديبان،و ناصر نور الدين عبد اللطيف،نظم املعلومات ا�حاسبية وتكنولوجيا املعلومات،  الدار ا�جامعية�سكندر�ة ،  املصدر

 .76مصر،ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث: أهداف نظام املعلومات ا�حاس�ي

 األنظمة الفرعیة لنظام المعلومات المحاسبي

نظام معالجة 
 األوامر

نظام الرقابة على 
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نظام حسابات  نظام حسابات
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 نظام المرتبات

 نظام دفتر األستاذ
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يتمثل الهدف العام لنظام املعلومات ا�حاس�ي �� ��جيل البيانات و �شغيلها و عرضها �� ش�ل تقار�ر و قوائم 

 مالية ألطراف ا�خارجية، و لتحقيق الثقة بالتقار�ر ا�حاسبية يجب تطبيق املبادئ ا�حاسبية املتعارف عل��ا.

من �هداف العامة للنظام ا�حاس�ي كذلك، تحقيق ا�حماية ألصول املؤسسة وذلك عن طر�ق إ�شاء نظام فعال 

 للرقابة الداخلية.

 املطلب �ول :أهداف النظام املعلومات ا�حاس�ي:

 ) �هداف النظام املعلومات ا�حاس�ي01ـ II                                      ا�جدول رقم:(

 .331 ، ص1988املصدر: كمال الدين الدهراوي، نظم املعلومات ا�حاسبية ، الدار ا�جامعية، طبع، �شر توزيع �سكندر�ة،  

 �شغيل البيانات:  )1(

 ــــ ��جيل العمليات طبقا للمستندات املالئمة.

 ـــ ��جيل العمليات بواسطة �فراد ا�ختص�ن.

 ـــ ��جيل العمليات �� أوقات  دور�ة محددة.

 ــ إرفاق املستندات الت��ير�ة املالئمة لتسهيل عملية املراجعة 

 

 توصيل املعلومات: )2(

 ـــ توصيل املعلومات ألطراف املهتمة ��ا 

 ـــ توصيل املعلومات �� الوقت املناسب 

 

 تحقيق الثقة بالبيانات: )3(

 ـــ التحقق من أن �ل العمليات تم ��جيلها.

 ـــ التحقق من ��جيل العمليات �� ف��ات دور�ة.

 ـــ ال��حيل ع�� ف��ات دور�ة.

 ـــ التأكد من �حة �رصدة.

 

 )تحقيق ا�حماية لألصول :4(

 ـــ تحقيق ا�حاسبة عن �صول عند نقاط �نتقال و ا�حيازة لها.

 ـــ فصل مهم�ي مسك الدفاتر و حيازة �صول .
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و ��دف كذلك إ�� توف�� املعلومات ا�حاسبية الالزمة لتلبية احتياجات املستخدم�ن ا�ختلف�ن، فقد ي�ون 

مستخدمي املعلومات �عملون �� املستو�ات �دار�ة باملؤسسة أو املستخدم�ن من خارج املؤسسة �العمالء و 

 ا�جهات ا�ح�ومية و غ��ها.

 ومن أهم أهداف نظام املعلومات ا�حاس�ي ماي��: 

 توف�� املعلومات الالزمة النجاز العمليات و املهام.•

 توف�� املعلومات الالزمة لتدعيم عملية اتخاد القرار.•

 توف�� املعلومات الالزمة لتقييم أداء �دارة.•

 توف�� املعلومات الالزمة للرقابة ع�� الوظائف و �دارات. •
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 املطلب الثا�ي : مدخالت و مخرجات نظام املعلومات ا�حاس�ي

املدخالت �� املادة ا�خام ال�ي يتم �شغيلها من قبل النظام و ذلك ل�حصول ع�� مخرجات ال�ي تمثل بدورها ناتج 

 عملية �شغيل املدخالت، حيث سنقوم بتوضيح  �ل من مدخالت و مخرجات نظام املعلومات ا�حاس�ي.

 : مدخالت نظام املعلومات ا�حاس�ي1

 1تنشأ البيانات ا�حاسبية نتيجة للعمليات ا�حاسبية ال�ي خارج أو داخل الوحدة �قتصادية .

و�عرف العملية ا�حاسبية بأ��ا حدث اقتصادي يمكن قياسھ كميا و يؤثر  ع�� أصول و خصوم الوحدة املعينة 

�� ا�حسابات و قوائمها املالية، و يوجد نوعان من العمليات ا�حاسبية: العمليات ا�خارجية وال�ي تنشأ من عملية 

التبادل ب�ن الوحدة �قتصادية و ب�ن   و��ن �طراف ا�خارجية املتعامل�ن معها( مثل املدينون، الدائنون 

،املستثمرون ا�جهات ا�ح�ومية والرسمية.....ا�خ)، والعمليات الداخلية وال�ي تنشأ من العمليات ب�ن �قسام 

 الداخلية �� الوحدة �قتصادية.

ولذلك يمكن تمي�� املدخالت �ساسية لنظام املعلومات ا�حاس�ي بحسب تكرار���ا و مصادرها إ�� أر�عة مصادر  

 من خارج وداخل الوحدة �قتصادية و��:

أـ البيانات ال�ي تتجمع بصورة روتينية من العمليات ا�خارجية اليومية العادية مع �فراد والهيئات والوحدات 

�خرى خارج الوحدة �قتصادية، و�� غالبا ما تتعلق �عمليات البيع والشراء واملدفوعات واملتحصالت النقدية  

 وماإ�� ذلك.

ب ـ البيانات ا�خاصة ال�ي تتجمع بصورة غ�� روتينية من الهيئات التجار�ة و ا�جهات الرسمية و ا�ح�ومية مثل 

 �عليمات جديدة ملص�حة الضرائب، �غ��ات �� �سعار، مؤشرات الصناعة وما إ�� ذلك.

ج ـ البيانات العادية ال�ي تتجمع بصورة روتينية من العمليات داخل الوحدة �قتصادية  نتيجة املعامالت ب�ن 

�قسام الداخلية ومراكز املسؤولية �عضها البعض مثل بيانات الت�اليف الصناعية �� املراحل �نتاجية 

 ا�ختلفة، حركة الوارد واملنصرف من ا�خزون، �جور واملرتبات وما إ�� ذلك.

د ـ البيانات ا�خاصة ال�ي تتجمع بصورة غ�� روتينية من القرارات �دار�ة الداخلية مثل وضع سياسات جديدة أو 

 �غي�� املعاي�� املستخدمة �� �داء و أهداف جديدة مطلوب تحقيقها وما إ�� ذلك.

وغالبا ما ت�ون بيانات مدخالت النظام ا�حاس�ي �� ش�ل بيانات مالية أو مع��ا ع��ا �� صورة نقدية و خصوصا 

ألغراض �ستخدام ا�خار��، كما يمكن أن ت�ون مدخالت النظام ا�حاس�ي مع��ا ع��ا بوحدات قياس املدخالت 

أو ا�خرجات (قياس ك�ي : مثال وحدات، ساعات أوزان....ا�خ) وذلك ألغراض �ستخدام الداخ�� و خصوصا �� 

 الشر�ات الصناعية. 

                                                           
 .50 ـ أحمد حسین علي حسین، نظم المعلومات المحاسبیة ، طبعة األولى، االسكندریة، دار الجامعیة،ص  1
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 : مخرجات النظام املعلومات ا�حاس�ي 2

تتمثل مخرجات النظام املعلومات ا�حاس�ي �� املعلومات ا�حاسبية، و �� ناتج العمليات التشغيلية ال�ي تجري 

ع�� البيانات ا�حاسبية، و �ستخدم من قبل ا�جهات الداخلية و ا�خارجية ال�ي لها عالقة بالوحدة �قتصادية 

 و�ما يحقق الفائدة من استخدامها.

�عرف املعلومات ا�حاسبية بأ��ا �ل املعلومات الكمية و غ�� الكمية ال�ي تخص �حداث �قتصادية ال�ي تتم 

معا�ج��ا و التقر�ر ع��ا بواسطة نظم املعلومات ا�حاسبية �� القوائم املالية املقدمة ل�جهات ا�خارجية، و�� 

 خطط التشغيل و التقار�ر املستخدمة داخليا 

يمكن حصر أهم املعلومات ا�حاسبية(مخرجات نظام املعلومات ا�حاس�ي) �� �ل من التقار�ر املالية وال�ي تفيد 

املستخدم�ن الداخلي�ن �� اتخاذ مختلف قرارا��م، وكذلك القوائم املالية وال�ي تفيد بدورها املستخدم�ن 

 ا�خارجي�ن.

 املطلب الثالث: إجراءات تصميم  نظام املعلومات ا�حاس�ي:

�عت�� عملية تصميم �نظمة ا�حاسبية حديثة العهد، مما يؤدي إ�� عدم وجود إجراءات و قواعد ثابتة يمكن أن 

 1ي�ون لها قبوال عاما �� تطبيق كما يمكن تقسيمها كما ي��: 

 من البيانات: .دراسة طبيعة املؤسسة و الهي�ل الوظيفي و احتياجاتھ1

و�عت�� أو�� مهام مصمم النظام التعرف ع�� املناخ و البيئة ال�ي �عمل ف��ا إطارها و يتحقق لھ هذا �مر من خالل 

تجميع البيانات عن ملكية املؤسسة و ش�لها القانو�ي و طبيعة النشاط، و تفيد هذه املعلومات �� وضع تصرف 

عام لديھ عن املؤسسة، وتخيل نوعية البيانات ال�ي يمكن تداولها ب�ن أقسامها، و�مكن أن يقوم املصمم �� هذه 

 ا�حالة بإعداد خر�طة تنظيمية للمؤسسة .

  دراسة نظام ا�حاس�ي القائم:.2

�عد أن يحقق مصمم النظام التعرف ع�� جوانب العمل �� املؤسسة موضع الدراسة وأثناء تصور عام من عمل 

داخل أقسامها، تبدأمهمتھ �ساسية �� دراسة النظام ا�حاس�ي القائم ع�� التعرف ع�� درجة الكفاية ما ��ا من 

 تفضيالت للوفاء من احتياجا��ا للمؤسسة من البيانات من نقاط الضعف و القوة �� النظام.

                                                           
 .22، دار الفرقان للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن ص2،تحلیل نظم المعلومات باستخدام الكمبیوتر، ط 1999 عوض منصور ودمحم أبو النور  1
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 و يمكن أن تتم هذه املهمة من خالل خطوات التالية: 

ا�حصول ع�� الصورة من التقار�ر و القوائم املالية ا�خاصة باملؤسسة، ويستطيع �� هذه ال�حظة تقييم هذه •

التقار�ر ع�� ضوء التطور العام الذي نوصل إليھ �� املرحلة السابقة، إال أنھ ينب�� �� هذه املرحلة ا�حصول ع�� 

أراء املسؤول�ن �� هذا الصدد من خالل إعداد قوائم �ستقصاء تتعلق ��ذه التقار�ر و توزيعها ع�� مستخدمي 

 تداول البيانات لها، عالوة ع�� املقبالت ال�خصية ال�ي يمكن أن تتم معهم.

ا�حصول ع�� ��خ من دفاتر اليومية ا�ختلفة للتعرف ع�� درجة التفاصيل الواردة �� بيانا��ا و كيفية إجراء •

 الت�جيل لها.

 ا�حصول ع�� املعلومات السابقة و دراس��ا �عناية.•

حيث ��تم خب�� التصميم �� هذه املرحلة بالتعرف ع�� تفاصيل املستندات و الغرض م��ا و كيفية إعدادها  

 ومصادر البيانات الواردة ف��ا، كما ��تم بالتعرف ع�� عالقات املستندات ببعضها البعض.

 .التخطيط ملعا�جة النظام القائم و بناء نظام جديد:3

�� املرحلة السابقة ي�ون التصميم �� وضع يمكنھ من �نتقال إ�� إجراء التغي�� املطلوب وال �ستطيع مصمم 

النظام تحديد ش�ل التغي�� املمكن بمفرده بل عليھ التعرف ع�� احتياجات إدارات املؤسسة، و بلور��ا �� عدة 

 اق��احات بديلة، ويستطيع خب�� التصميم اجتياز هذه املرحلة من خالل إتباع ا�خطوات التالية:

عقد مؤتمرات بمساعدة �افة املستو�ات �دار�ة باملؤسسة و يتم �� هذه املؤتمرات عرض آراء خب�� التصميم •

لنقاط الضعف �� النظام القائم و �ق��احات البديلة لعالجها، و ينب�� عليھ �� هذه املناقشة أن يل��م باألهداف 

 املؤسسة.

عند وصول إ�� اق��اح متفق عليھ يقوم خب�� التصميم  بوضع تفاصيل ��ذا �ق��اح و �شمل هذه التفاصيل •

إجراءات إعداد �ل مستند و عدد صور �ل مستند و نوعية البيانات الواردة و دورتھ ب�ن إدارات املؤسسة و 

 أقسامھ.

 .تصميم نماذج و�جراءات النظام ا�جديد:4

تتمثل هذه املرحلة �� إعداد وكتابة التقار�ر ال��ائية لعمل ا�خب�� التصميم وإلجراء ذلك يقوم خب�� التصميم 

بوضع �ش�ال ال��ائية لنماذج املستندات و ال�جالت و التقار�ر للنظام ا�جديد، حيث �عد مصمم  النظام 
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بموجب ذلك تقر�را يحتوي ع�� مقدمة توضع طبيعة �شاط املؤسسة و هي�لها التنظي�ي واحتياجا��ا من 

 البيانات .

و�� ��اية التقر�ر يضع صورة تفصيلية لدليل ا�حاس�ي املرتبط ��ذا النظام مو�حا بھ تفاصيل ا�حسابات ال�ي 

 يمكن استخدامها من خالل هذا الدليل .

 : .إجراءات تنفيذ ا�جديد5

�عد أن يقدم خب�� التصميم تقر�ره عن النظام ا�جديد و موافقة �دارة ع�� �ق��احات الواردة ��ذا تبدأ  مرحلة 

تنفيذ النظام املق��ح، و �عت�� هذه املرحلة من أدق املراحل ال�ي تواجھ مصمم النظام و يتم �� هذه املرحلة طبع 

 ��خ من التقر�ر املقدم ، و�صفة عامة تتم إجراءات التنفيذ �� خطوت�ن هما: 

 أ ــ �عداد لتنفيذ النظام: 

تبدأ هذه املرحلة بقد دورات تدر�بية للعامل�ن باملؤسسة حول النظام و إجراءات تطبيقية و يتم �� هذه املرحلة 

شرح إجراءات النظام ا�جديد و كيفية تطبيقھ و إعداد املستندات و الدورات ال�ي تمر ��ا ح�ى إتمام عملية 

الت�جيل بالدفاتر و كيفية إعداد التقر�ر، و يقوم خب�� التصميم �� هذه املرحلة بإجابة ع�� استفسارات �شأن 

 النظام ا�جديد و تفصيالتھ 

 ب ــ إ�شاء النظام ا�جديد و تنفيذه:

يتم �� هذه ا�خطوة �نتقال إ�� النظام ا�جديد حيث تبدأ ا ملؤسسة بطبع نماذج املستندات والتقار�ر تبعا 

�حاجة عملياتھ، و�تم �نتقال لنظام ا�جديد من خالل �شغيلھ أوال لف��ة محدودة  بجانب �شغيل النظام القديم 

و�جراء املقارنة ب�ن نتائج كال النظام�ن واتخذ ما يلزم من إجراءات ت�حيحية للنظام ا�جديد ح�ى �ستقر �مور و 

 يكتمل تفهم العامل�ن لتفاصيل النظام 

و�ان��اء  ف��ة تطبيق النظام ا�جديد ت�ون مهمة مصمم النظام ا�حاس�ي قد ان��ت وعليھ أن يقدم تقر�را ��ائيا 

بذلك مو�حا بھ ما اتبعھ من إجراءات وما انت�ى إليھ  من نتائج بصدد تطبيق النظام ا�جديد و توصياتھ ال��ائية 

 �شأن أية �عديالت قد ترى �دارة إضاف��ا للنظام مستقبال لز�ادة فعاليتھ �� أنتاج  املعلومات 
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  ):  مراحل تطو�ر النظام املعلومات ا�حاس�ي 03  ــ   IIالش�ل(                                                    

 

                                                                                      نظام املعلومات ا�حاس�ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .239ص، : كمال الدين الدهراوي :مرجع سبق ذكره املصدر

 

 

 

 

 

 

تشخیص 
 األنظمة

 

 تصمیم األنظمة 

 

استكمال 
 األنظمة

 

تحدید األھداف  
تقییم النظام القائم 
 تقدیم االقتراحات 
  ودراسة ........

فلسفة التصمیم  
تصمیم المدخالت  
تصمیم المخرجات 

وسائل تشغیل   
البیانات          

إعداد خرائط التدفق 
إعداد جدول 
 القرارات     

  التغیرات التنظیمیة 
التغیرات اإلجرائیة 

تدریب الموظفین  
تحویل الملفات و 
النماذج التحویل 

المتوازي       
تركیب المعدات و 

ألجھزة        ا  
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 خالصة الفصل: 

من خالل هذا الفصل �ستنتج أن نظام املعلومات ا�حاس�ي من أهم نظم املعلومات و املصدر الرئي��ي 

للمعلومات �قتصادية، فمن خاللھ يتم تحو�ل املدخالت املتمثلة �� �حداث �قتصادية إ�� مخرجات وال�ي 

 تتمثل �� املعلومات ا�حاسبية،كما �عت�� القوائم املالية من أهم مخرجات نظام املعلومات ا�حاسبية.

 و�ن ا�حاجة إ�� نظم املعلومات تزداد �لما �ان هناك كما كب��ا من البيانات ال�ي تنشأ عن العديد من العمليات 

 �قتصادية، ��دف معا�ج��ا و توف�� املعلومات ال�ي يمكن أن تحقق الفائدة ملستخدم��ا.

حيث يمثل النظام املعلومات ا�حاس�ي �� أية مؤسسة اقتصادية حلقة وصل ب�ن �ل مراكز القرارات و مراكز 

التنفيذ ف��ا، و ذلك من خالل تأم�ن العالقة ب�ن املراكز و�التا�� ب�ن النظام الك�� املتمثل �� املؤسسة �قتصادية 

والنظم �خرى املؤثرة �� محيطھ ضمن البيئة ال�ي �عمل �� نطاقها، ونظرا لتعدد النظم الفرعية ال�ي يت�ون م��ا 

النظام املت�امل للمعلومات ا�حاسبية فإن هذه النظم �ش�ل مجموعة من �ختصاصات و�التا�� تقسيم العمل 

 بي��ا بما يحقق التنسيق وال��ابط والت�امل ب�ن �عضها البعض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    الفصل الثالث
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 تمهيد:

لقد �ان اقتصاد ا�جزائري عرضة لتقلبات متنوعة �� مختلف القطاعات، خاصة �� مجال الطاقة الذي �عد من 

أولو�ات إنماء باقتصاد، فبالرغم من تحوالت و التطورات ال�ي عرف��ا ا�جزائر إال أ��ا لم تتحصل ع�� نتائج املراد 

تحقيقها ،ذلك راجع للصعو�ات و العراقيل ال�ي مرت ��ا خاصة �� �ونة �خ��ة ، و رغم ذلك فإن املؤسسات 

تحاول دوما رفع من مستو�ا��ا و هذا باعتماد ع�� املراجعة و مراقبة الداخلية التخاذ قرارات سليمة، نتيجة 

لذلك نأخذ املؤسسة الوطنية لتوزيع الكهر�اء والغاز با�حمدية كحالة تطبيقية لدراستنا، وقد فصلنا هذا 

 الفصل �األ�ي:

 املبحث �ول : تقديم العام للشركة الوطنية سونلغاز

 املبحث الثا�ي: دراسة مداخيل الو�الة سونلغاز با�حمدية 

 املبحث الثالث: تقييم النظام
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 �ول :تقديم عام للشركة الوطنية سونلغاز املبحث

�عت�� شركة سونلغاز من أهم الشر�ات �� ا�جزائر، حيث يمتد �شاطها ع�� �امل ال��اب الوط�ي عن طر�ق فروع 

التوزيع املنتشرة ع�� �ل الواليات الوطن ، هذا ما �سمح لها أن ت�ون من الشر�ات الرائدة ذات �همية البالغة �� 

بنية �قتصاد الوط�ي ، هذه �همية �انت سبب الختيار هذه املؤسسة لت�ون محل الدراسة التطبيقية، لذلك 

تطرقنا إ�� ما ي��: 

  املطلب �ول : بطاقة فنية للمؤسسة الوطنية توزيع الكهر�اء والغاز باملعسكر:

                                                                                                                                    ـ �عر�ف املؤسسة الوطنية ع�� مستوى الوط�ي: 1 

                            :) مدير�ات 03وتت�ون من  ( 1977 �شأت سنة ، �� مؤسسة عمومية ذات طا�ع صنا�� تجاري 

                                                                                            �نتاج.                                                                               مدير�ة

2                                                                                  .                                                                                         مدير�ةالنقل

   تقع                                                                                التوزيع                                                                     -مدير�ة3

 دائرة ��:                   16مدير�ة التوزيع لوالية معسكر �شارع  عدة بن خلوف ال�� �داري معسكر و�غطي 

معسكر - بوحنيفية -  تيغنيف - هاشم – ال��ج – واد �بطال – ا�حمدية – سيق -  عقاز- زهانة – غريس – ت��ي 

 – ع�ن ف�ان – عوف – واد تاغية – ع�ن فارس.   

 و�االت تجار�ة وكمقاطعات تقنية للكهر�اء والغاز. 10- تتوفر ع�� شبكة تت�ون من 

:  تصنيفهاـــ 2

 10 مدير�ة توزيع الكهر�اء والغاز تا�عة إ�� التصنيف ا�جهوي للمدير�ة ا�جهو�ة "وهران"    غرب (SDO) و�� تضم 

و�االت تجار�ة ��:    

 �� زهانة .              - 1،  �� سيق1،  �� بوحنيفية 1،  �� ا�حمدية1، �� غريس 1، �� تيغنيف2 ،�� دائرة معسكر  3  

غر�ية وجنو�ية غر�ية و�تم   والية17استغالل وصيانة منشآت وشب�ات توزيع الكهر�اء والغاز، ع�� مجموعة من 

 -                                                                                         مؤسسة أو مدير�ة للتوزيع.          20تنظيم املؤسسة إ�� 

 إ��:  هامدير�ات التوزيع تنقسم �� حد

-                                                                                        و�الة تجار�ة.                                                                             112- 

 -                                                                                مقاطعة تقنية للكهر�اء.                                                                  63

 19                                                                                    مقاطعة تقنية للغاز.                                                                    46

مص�حة استغالل الغاز.       
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 �شاطها: ـ  03 

   مؤسسة التوزيع لوالية معسكر �� جزء من مؤسسة توزيع الكهر�اء والغاز بالغرب، تا�عة �جموعة سونلغاز 

 و يتمثل �شاط مؤسسة توزيع الكهر�اء والغاز �� بيع الكهر�اء والغاز للز�ائن وهذا 2006وال�ي تأسست �� جانفي 

كنشاط رئي��ي، تتبعها �شاطات ثانو�ة ال �ستطيع النشاط التجاري �ستغناء ع��ا. 

- 2                                                                              - ر�ط الز�ون بالكهر�اء والغاز.                                                             1 

- 3الصهر ع�� خدمة الز�ون الدائمة بدون انقطاع من حيث تمو�نھ بالكهر�اء والغاز.                                           

- 4                                                            الصهر الدائم ع�� حماية الشب�ات لتوصيل الكهر�اء والغاز.                         

 ــ 4 ــ 4�ستقبال الدائم لالستماع ال�شغاالت الز�ون وذلك لتقديم لھ أحسن ا�خدمات �� أقصر وقت ممكن. 

                                                                                         :                                                                                                 مهامها

الكهر�اء والغاز هذه املهام الرئيسية تمنحها  مدير�ة توزيع الكهر�اء والغاز بتوزيع الطاقة وصيانة شب�ات ��تم

 صالحية السهر ع�� الطاقة ع�� املستوى الوالئي.                

 وظائف مؤسسة سونلغاز معسكر: املطلب الثا�ي:

 والية غر�ية وجنو�ية غر�ية و�تم 17- استغالل وصيانة منشآت وشب�ات توزيع الكهر�اء والغاز ع�� مجموعة من 

 112-                                                                           مقاطعة أو مدير�ة للتوزيع و��:                 20تنظيم املؤسسة إ�� 

  63  -                                                                                       و�الة تجار�ة.                                                                           

  46 -                                                                              مقاطعة تقنية للكهر�اء.                                                                   

  19 -                                                                               مقاطعة تقنية للغاز.                                                                       

مص�حة استغالل الغاز مؤسسة التوزيع لوالية معسكر �� جزء من مؤسسة توزيع الكهر�اء والغاز بالغرب، تا�عة 

 مهم��ا  �سو�ق الكهر�اء والغاز �� ظل أفضل ظروف �من 2006�جموعة سونلغاز وال�ي تأسست �� جانفي 

وجودة ا�خدمة بأقل ت�لفة و ر�ط الز�ائن ا�جدد.    
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       الهي�ل التنظي�ي:

     ).02: هي�ل التنظي�ي لشركة توزيع الكهر�اء والغاز معسكر (املؤسسة ا�جهو�ة)III: 10( الش�ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: مؤسسة سونلغاز - معسكر-                                 

    "و�الة سونلغاز ا�حمديةاملطلب الثالث: �عر�ف املؤسسة محل الدراسة"

                                                                                          .      �عت�� و�الة ا�حمدية أك�� و�الة ع�� مستوى والية معسكر من حيث املداخيل وعدد العمال

                                                                                                                                              املقر ومعلومات عن الو�الة: ـ 1

                                                                           - مقر الو�الة: �م�� عبد القادر- زهانة حميدة.                                         

 -                                                                    ألف.                                      14 ألف، والغاز 34- عدد ز�ائن الكهر�اء حوا�� 

                                                       بلديات ال�ي �س��ها من حيث الغاز والكهر�اء و��:             5تتحكم الو�الة �� 

     -                                                             ا�حمدية - سيدي عبد املؤمن - فراڤيڤ - �جرارة - غمري .                          

 -                                                                               عامل.                                                                 59عدد عمال الو�الة: 

                                                             مليار سنتيم سنو�ا.                                              54مداخيل املؤسسة حوا�� 

 املدير�ة ا�جهو�ة

 قسم املوارد البشر�ة

 قسم استغالل الكهر�اء قسم العالقات التجار�ة قسم استغالل الغاز قسم املالية وا�حاسبة

 امل�لف باألمن الداخ��

 

 امل�لف باالتصاالت

 امل�لف بالقضايا القانونية

 امل�لف باألمن

 

 قسم نظام املعلومات مص�حة الدراسات و�شغال مص�حة �شغال العامة

 �مانة العامة
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 و                                                  يحمل �افة املعلومات عن ز�ائن الكهر�اء والغاز.              CGS�عمل الو�الة بنظام 

 يقوم بمتا�عة الز�ائن و�حمل �افة املعلومات.    BEWكذلك �عمل بنظام 

 ظائف الو�الة التجار�ة:  ـ  وــ2 

خالل التطورات ال�ي عرف��ا شركة سونلغاز أصبحت تقوم بمجموعة من الوظائف واملهام  ومن خالل املادة  من

و�� إطار �هداف املسطرة و ا�خدمات العمومية تقوم  1955و�� د�سم��  54من ا�جر�دة الرسمية رقم  06رقم 

املؤسسة بمجموعة من الوظائف و املهام ومن وظائف شركة سونلغاز ما ي��:                                - ضمان نوعية 

إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهر�ائية وكذا ضمان توزيع الغاز ��  إطار اح��ام شروط ا�حماية و �من و�أقل 

     - تركيب                                                                                                                   الت�اليف .                                   

باإلضافة إ�� مراكز التوزيع العمومي  تصليح وصيانة و�عادة تجديد مراكز �نتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهر�ائية

   - التخطيط                                                                                                              للغاز.                                               

  - توف��                                                     ووضع ال��امج السنو�ة وكذا املراكز املعدة للسنوات .                         

 -                                                  املنشآت الضرور�ة (التجه��ات ،الهيا�ل البنائية) لضمان س�� مهم��ا.            

التحديد والتعر�ف بالكيفيات و�م�انيات املتعلقة بالتطبيق (التجه��ات وال��كيبات الكهر�ائية الغاز�ة) وكذا 

                                                                                                        املتعلقة بأجهزة القياس وا�حساب .                                

                                                                                - ضمان التحكم للس�� ا�حسن �� ال��امج.                                             

   -                                                               - تطبيق السياسة التجار�ة للمؤسسة ومراقب��ا.                                               

   -                                                  ضمان تطبيق التنمية فيما يخص البناء و�صالح واستغالل املوارد.                    

   -                                                       ضمان التسي�� ا�حسن للموارد البشر�ة والعتاد الالزم للعمل .                            

  -                                                  ضمان أمن ��خاص واملوارد ال�ي لها عالقة مع �شاط العمل والتوزيع.               

                                                       ضمان تمثيل سونلغاز ع�� املستوى ا�ح�� أحسن تمثيل.                               

وهو عامل ضروري  وعموما فإن شركة سونلغاز تضمن تحقيق �ستثمارات للمؤسسة والتحكم �� الطاقة

لالقتصاد العام، و�صفة خاصة الدراسات والرقابة وتحقيق م��ة إس��اتيجية �� التطور �قتصادي والصنا�� 

 - تلبية                                                                                                                                                    للوطن                            

                                                                                                                          �� أفضل الظروف من حيث الت�لفة والوقت واملساعدة الالزمة للعمالء.                                                                PM،PB،TB،TMطلبات ر�ط الز�ائن 

    -                                                    - ضمان سالمة ��خاص واملمتل�ات �� اتصال مع أ�شطة التوزيع.                    

  -                                          �سو�ق الكهر�اء والغاز �� ظل أفضل الظروف �من وجودة ا�خدمة بأقل ت�لفة .       

-                                                   تطو�ر شبكة توزيع الكهر�اء والغاز ال�ي �سمح بر�ط الز�ائن ا�جدد .                       

 -                                                                            ضمان نوعية استمرار�ة ا�خدمة.                                                              

  -                                                               ضمان التوازن ب�ن العرض والطلب �� مجال الطاقة.                                     

                                                                    شبكة توزيع الكهر�اء والغاز.                                                وصيانة استغالل

 - ضمان أمن وفعالية هذه الشب�ات .  
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 الهي�ل التنظي�ي:                                               ـ 3

إن و�الة توزيع الكهر�اء والغاز با�حمدية مقسمة إ�� عدة مصا�ح مختلفة وفق الش�ل التا��: 

   ) هي�ل التنظي�ي للو�الة ا�حمدية02 ــ III                                                           الش�ل  رقم (  

 

 

 

 

 

 

 

           

-              املصدر: و�الة سونلغاز - ا�حمدية                 

شرح مهام �ل مص�حة: :1 ـ 3

تتمثل مهم��ا �ساسية �� تحصيل املبيعات املتعلقة بالكهر�اء والغاز من خالل املبيعات. - الو�الة التجار�ة: 

                                                                                                                                                                             - فرع الز�ائن: 

                                                                              - ��تم بمراقبة ورصد فوات�� العداد.                                                          

- ��تم بوضع فوات�� التغطية. 

يتم دفع فيھ مبلغ الفاتورة. - الصندوق : 

  -                                                استقبال ز�ائن الكهر�اء والغاز و��جيلها.                                                    : - �ستقبال

وضع فاتورة الدفع واستقبال الز�ائن . 

بتسي�� العداد الكهر�ائية والغاز�ة من حيث �ستغالل.         يقوم- ا�خزن : 

املناقصات كما   يدرس هذا القسم جميع أشغال الكهر�اء والغاز و��جيلها عن طر�ق- أعوان الكهر�اء والغاز:

يتم ف��ا مراقبة التقنية لألشغال باإلضافة إ�� ��جيل فوات�� املوردين املستمدين من ا�خدمات والنشاطات  

 -                                                                                           و�نقسم إ�� أر�عة مصا�ح و��:                                                    

 و�الة التجار�ة

 

 فرع املبيعات فرع الز�ائن

 

�غطية 

الديون 

واملتا�عة 

 

أعوان 

الكشف 

 للكهر�اء

أعوان 

الكهر�اء 

 والغاز

 الصندوق  �ستقبال ا�خزن 

 الفوترة
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    -                                                                           مص�حة دراسة أشغال الكهر�اء.                                                            

 -                                                                               مص�حة دراسة أشغال الغاز.                                                                  

       -                                                                                    شعبة �ستغالل.                                                                          

                                                                         شعبة التسو�ق.   

 تت�لف بالشؤون القانونية للمؤسسة و�تمثل مهامها ��:                                   - - �غطية الديون واملتا�ع القانونية: 

  -                                                                   التكفل بالشؤون القانونية لهيا�ل املدير�ة .                                                

 -                                                                                   متا�عة قرارات ا�حكمة.                                                                        

                                                              .   -                                                                           ترسيم ومراقبة امللفات املعقدة 

-                                                                       تقييم و�شر املعلومات �� نطاق ا�حاجة.                                                     

-                           يقوم بمتا�عة عملية الكشف عن الكهر�اء والغاز وتوزيع الفاتورة.                         فرع املبيعات:  

-                                  تقوم املص�حة بإعداد فاتورة الكهر�اء والغاز.                                                  :مص�حة الفوترة

تتمثل مهمتھ الرئيسية �� دراسة جميع النشاطات �ستغاللية املتعلقة بالكهر�اء   أعوان الكشف للكهر�اء:

ويس�� شبكة الكهر�اء وا�خطوط الرئيسية، و�نقسم إ�� مص�حة تطو�ر شبكة الغاز وشعبة �عمال تحت ضغط 

منخفض و�قومون بتحصيل مؤشرات العدادات الكهر�ائية.والغاز�ة.              

أهداف الو�الة:  : 2 ـ3

�س�� و�الة سونلغاز من خالل الوظائف ال�ي تمارسها إ�� تحقيق مجموعة من �هداف والنتائج ولقد حددت     

 سونلغاز أهداف �س�� إ�� بلوغها كما ي��:   

عالم��ا.                    -   - التحكم مع �ستعمال �مثل للوسائل والتقنيات ��دف ال��قية والتحسن الدائم لصورة   

الز�ون ال��ائي.                                    - ن املشاركة �� �نجازات الصناعية والتجار�ة �� ا�خارج ح�ى ت�ون بأقرب م

                                                                               ا�حصول ع�� حصة السوق العال�ي.                                              

وعموما فإن هدفها هو أن تصبح أك�� تنافسية والتمكن من مواجهة املنافسة ا�حتملة �� املستقبل حيث �عت�� 

شركة سونلغاز من أحسن خمس مؤسسات الكهر�اء  والغاز �� حوض البحر �بيض املتوسط ومن أهداف 

 - إنتاج                                                                                                                            شركة ذات أسهم ��:                     

  - إ�شاء                                                      الكهر�اء سواء �� ا�جزائر أو �� ا�خارج ونقلها وتوزيعها و�سو�قها .             

فروع وأخذ مساهمات وحيازة �ل حقيبة أسهم وغ��ها من القيم املنقولة �� �ل شركة موجودة أو يتم إ�شا��ا �� 

 - تطو�ر �ل                                                                                                           ا�جزائر أو �� ا�خارج.                            

ش�ل من العمال املش��كة �� ا�جزائر أو �� ا�خارج مع �ل الشر�ات ا�جزائر�ة أو �جنبية سواء.        - توزيع الغاز 

- نقل الغاز                                                                  عن طر�ق القنوات �� ا�جزائر أو �� ا�خارج و�سو�قھ.                

     - تطو�ر �ل                                                                                لتلبية السوق الوطنية.                                                    

 و�صفة عامة �ل عملية مهما �انت طبيعية ترتبط والغاز�ة،�شاط لھ عالقة مباشرة بالصناعات الكهر�ائية 
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بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة  ��دف الشركة السيما البحث عن ا�حروقات واكتشافها و�نتاجها وتوزيعها.  تضمن 

سونلغاز مهمة ا�خدمة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم املعمول بھ.  

�عت�� قسم العالقات التجار�ة ا�حرك الفعال للمؤسسة سونلغاز بحيث يتم من خاللھ تحصيل مداخيل 

 املؤسسة. 

 املبحث الثا�ي:دراسة مداخيل الو�الة 

 املطلب �ول : تحليل مداخيل

 :2018مبيعات و مداخيل السنة املالية  ) 01 ــIII                                             جدول رقم ( 

الزمن   الو�الة  املبيعات   مبيعات الفصل  

فوترة غ�� 

�حيحة  الديون الباقية  

مدة دفع 

الز�ائن  

741 31.12.2018 431 346 635,18 16 920 974,99 10 165 733,13 9 433 556,65 8 

742 31.12.2018 519 359 117,75 17 942 668,72 6 577 659,42 12 260 902,01 8 

743 31.12.2018 225 930 340,86 11 605 981,63 3 028 281,91 773 540,19 1 

744 31.12.2018 421 881 015,35 12 101 306,69 5 366 178,37 2 634 423,64 2 

745 31.12.2018 504 426 118,01 22 011 655,62 18 044 799,39 29 739 804,05 21 

746 31.12.2018 457 582 529,82 19 236 385,05 3 890 947,10 8 202 669,13 6 

747 31.12.2018 193 029 962,55 7 829 469,43 2 903 770,36 2 225 008,55 4 

748 31.12.2018 312 551 364,78 7 387 369,79 3 756 442,40 3 632 350,16 4 

749 31.12.2018 352 863 764,77 9 456 688,60 10 333 163,70 6 722 501,15 7 

74A 31.12.2018 345 854 636,04 22 005 969,35 5 772 391,87 10 019 765,17 10 

TOTAL DIRECTION 3 764 825 485,11 146 498 469,87 69 839 367,65 85 644 520,70 8 

 

 املصدر: و�الة سونلغاز ا�حمدية             
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: 2017 مبيعات و مداخيل السنة املالية      ) 02  ــ III                           جدول رقم (

الزمن   الو�الة  املبيعات   مبيعات الفصل  

فوترة غ�� 

�حيحة  الديون الباقية  

مدة دفع 

الز�ائن  

741 31.12.2017 411 677 589,53 19 474 206,22 14 065 790,46 11 799 499,52 10 

742 31.12.2017 499 438 654,59 20 218 660,24 6 406 197,39 15 958 704,56 11 

743 31.12.2017 218 578 332,17 9 933 331,72 4 017 311,09 1 310 536,36 2 

744 31.12.2017 413 161 418,53 14 601 230,79 7 422 084,76 3 184 214,10 3 

745 31.12.2017 499 410 240,07 29 302 497,48 14 228 740,81 38 969 534,88 28 

746 31.12.2017 461 360 293,53 18 096 130,03 2 450 096,35 10 275 208,02 8 

747 31.12.2017 189 632 495,02 7 444 730,43 1 478 759,56 2 634 365,09 5 

748 31.12.2017 307 062 215,32 8 323 997,42 7 006 857,34 4 345 454,74 5 

749 31.12.2017 350 932 497,41 11 276 712,72 12 294 539,48 7 570 870,67 8 

74A 31.12.2017 339 562 087,89 20 532 020,84 4 864 012,73 12 001 027,81 12 

TOTAL DIRECTION 3 690 815 824,06 159 203 517,89 74 234 389,97 108 049 415,75 10 
 املصدر: و�الة سونلغاز ا�حمدية

 2018 و السنة 2017هذين ا�جدول�ن �ع��ان عن مداخيل و�الة ا�حمدية من خالل دراسة السنة املالية 

 مؤشرات ا�جدول�ن:

 املبيعات:�ل ما تم بيعھ خالل السنة من خالل فاتورات الكهر�اء

 مبيعات الفصل: �ل ما تم بيعھ من فاتورات الكهر�اء خالل الفصل 

 الديون الباقية: �ع�� هذا املؤشر عن الديون ال�ي تبقى خالل ��اية السنة 

 4مدة دفع الز�ائن: هذا مؤشر يو�ح املدة الال زمة لتسديد الديون خالل السنة 

  نالحظ ماي��: 2018و2017من خالل دراسة ا�جدول�ن لسنت�ن املاليت�ن 

 3.98بنسبة 19920463.16 برصيد : 2018تطور �� املبيعات خالل سنة •

    23دج بنسبة 3697802.55تقليص �� الديون املتبقية  املوجودة عند الز�ائن برصيد  •

 خالصة الدراسة:
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 وفق برامج مسطرة من أجل تحصيل الديون 2018يظهر لنا بأن و�الة ا�حمدية حققت ار�اح مالية خالل سنة 

 ا�خارجية للز�ائن و هذا �غية ال��ك�� ع�� املردودية للو�الة والعمال 

 املطلب الثا�ي :تقييم عملية املراجعة الداخلية �� و�الة ا�حمدية

 : استمارة �سئلة1

�عد التعرف ع�� مهمات املراجعة الداخلية بو�الة ا�حمدية، قمنا بالصيغة جملة من �سئلة املركزة ع�� ش�ل 

استمارة أسئلة، و قدم��ا إ�� موظفي الو�الة ا�ختص�ن باإلدارة و املالية للمؤسسة ��دف تقييم عملية املراجعة 

 الداخلية، وفق ا�جدول التا��:

   ) : استمارة �سئلة03  ــ III                                         جدول رقم (  

 املالحظات ال �عم  �سئلة

  X  هل هناك إجراءات مختصة باستقبال فر�ق املراجعة الداخلية ؟

هل سبق لفر�ق املراجعة الداخلية بحضور فجائي عند القيام 

 بز�ادة ميدا�ي دون إبالغ املؤسسة؟

 X  

هل �عت�� رسالة املهمة املرسلة من قبل هيئة املراجعة شرطا 

 أساسيا للقيام باملراجعة الداخلية �� املؤسسة؟

X   

هل يتقيد فر�ق املراجعة الداخلية عند الز�ارة امليدانية بمدة 

 محددة �� رسالة املهمة ؟

 X  يمكن أن يز�د عن تلك

املدة حسب ما تتطلبھ 

 عملية املراجعة الداخلية

   X هل تتم عملية املراجعة �� املدير�ة وفق حدود املهمة املو�لة؟

   X هل تو�ل جميع الصالحيات لفر�ق املراجعة الداخ��؟

هل يتم حضور فر�ق املراجعة بطر�قة فجائية ل��اقب أداء 

 املوظف�ن؟

X   

هل سبق و �عرضت املؤسسة لعقو�ات �سبب معارضة أحد تقار�ر 

 املراجعة الداخلية؟

X   

هل تتم املراجعة الكشوفات البنكية املتعلقة بالبنك املتعامل مع 

 الو�الة؟

X   

هل هيئة املراجعة الداخلية تتأكد من التوصيات املقدمة �� تقر�ر 

 املراجعة؟

X   

   X هل تتم مراجعة قسم ا�حاسبة واملالية؟

   X هل يتم مراجعة قسم املوارد البشر�ة؟

   X هل يوجد قسم خاص باملش��يات؟
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ألن �ل عملية ��جل  X  هل هناك قسم خاص بالفحص و�ستالم؟

محاسبيا مباشرة عن 

 طر�ق نظام خاص.

�ل �شاطات املؤسسة لها  X  هل تمسك املؤسسة يومية مستقلة للمش��يات؟

 يومية واحدة

هل هناك نظام فعال لت�جيل و تدقيق عمليات �ستالم ا�جزئي 

 لصفقة شراء معينة؟

X   يتم ذلك عن طر�ق نظام

 الفوترة ا�جزئية

هل يضمن النظام املستندي املتبع وجود طلبيات شراء وأمر 

 للتور�د عن �ل عملية ؟

X   

   X هل قسم املش��يات مستقل قسم �ستالم وال�حن ؟

   X هل تتبع املؤسسة نظام جرد مستمر للموارد

هل ت��مج املؤسسة الستمارا��ا م��انية تقدير�ة سنو�ة اعتمادا ع�� 

 هذه ا�خطة؟

X   

   X هل يتم ترخيص ل�ل استثمار بطاقة خاصة بھ؟

   X هل ماهو موجود �� ا�خازن ممن مسؤولية أم�ن خاص؟

 هل يتم فحص الفوات�� ��دف التحقق من:

 الكميات الصادرة  العمليات ا�حسابية

X   

   X هل تثبت املقبوضات النقدية بواسطة إيصاالت أصلية؟ 

   X هل هناك رقابة دفاتر إيصاالت القبض؟

 

 : �ختبارات �� امليدان 2

��دف دعم و التأكد من �جابات املوجودة �� استمارة �سئلة للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية قمنا ببعض 

 �ختبارات �� امليدان وال�ي تتمثل ��:

 ـ التأكد من اح��ام املؤسسة للتوصيات املعدة �� تقر�ر العمل ع�� تنفيذها 1

 ـ  التأكد من س�� مهمة املراجعة الداخلية �� املؤسسة دون وجود مشا�ل أو عراقيل �عطل املهمة.2

 ـ  التأكد من إرسال املهمة للمؤسسة محل املراجعة.3

 ـ   التأكد من أداء فر�ق املراجعة الداخلية مهمة املراجعة دون تقص�� �� ذلك.4

 ـ  التأكد من أن هيئة املراجعة الداخلية �عمل ع�� التأكد من تنفيذ املؤسسة التوصيات املقدمة �� تقر�ر.5
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 :ءـ تحليل نتائج �ستقصا3

 من خالل إطالعنا ع�� أنظمة املراجعة الداخلية �� املؤسسة، و �عد قيامنا بطرح قائمة �سئلة فيما يخص 

�ستثمارات ، املش��يات، ا�خزون، املبيعات، املدفوعات  و املقبوضات النقدية، الحظنا أن هناك نظام رقابة و 

 مراجعة جيد من خالل �جابات ال�ي �ان معظمها بنعم، وذلك من خالل:

ـ تحديد وا�ح �� الو�الة، �� إطار سياس��ا فمن خالل هي�لها التنظي�ي تحدد احتياجات �ل مدير�ة عن 1

 املدير�ات املوجودة �� الو�الة

 ـ �عتمد ع�� مجموعة من املراحل حيث يقوم ب�ل مرحلة موظف مع�ن2

 ـ يتم ��جيل العمليات فور حدو��ا،  من أجل تفادي تراكم املستندات وضياعها.3

 ـ �ل موظف ي�ون مسؤول اتجاه العمل الذي يقوم بھ، �� حالة وجود خطأ أو تالعب فال �ستطيع النفي.4

 ـ �عتمد الو�الة ع�� نظام ��� �سمح لها بالسرعة املعا�جة البيانات أو إم�انية الرجوع إل��ا �سر5

 سونلغاز: و�الة املشاريع ال�ي ��دف إل��ا املطلب الثالث:  

ال�ي تر�د مصا�حھ تحقيقها ع�� املدى القر�ب  الصناعية سونلغاز عن �س��اتيجيةلو�الة كشف املدير العام ل

 �� 2010مذكرا �� السياق ذاتھ باملشاريع ال�ي أعد��ا سونلغاز سنة ، بخصوص تنمية الطاقة املتجددة با�جزائر

 -                                                                                                                                         هذا ا�جال م��ا:                            

-                                      ميغاواط . 120 إ�� 100مشروع إنجاز مصنع إلنتاج الصفائح الضوئية الفولطية �سعة 

-                                                                      تور�ينات الغاز.                                                مشروع آخر إلنتاج قطع غيار 

      -                                                      ميغاواط.                  10مشروع ثالث لتوليد الكهر�اء عن طر�ق الر�اح بطاقة 

 ميغاواط 100إطالق مشروع�ن نموذج�ن آخر�ن �حطت�ن حرار�ت�ن شمسيت�ن ب�ل من والية الوادي و�شار �سعة 

 - إ��                                                                                                            ل�ل واحدة.                                                      

 وهذا ال��نامج طموح جدا وتو�� لھ مؤسسة ، جانب مشاريع أخرى حددت مقرا��ا �� �عض واليات ا�جنوب

   وقد                                                                                               بالغ �همية.                                                  سونلغاز 

أكد البيان ع�� لسان املدير العام للمؤسسة أن ت�اليف إنتاج الكهر�اء انطالقا من الطاقات املتجددة تفوق 

بكث�� ت�اليف إنتاج الكهر�اء عن طر�ق املوارد التقليدية، و�� هذا ا�خصوص قال إن الدولة ستدعم املشاريع ال�ي 

لها عالقة بالطاقات املتجددة من أجل تخفيض فاتورة املس��لك، و�التا�� حماية القدرة الشرائية لھ، مش��ا �� 

الوقت ذاتھ إ�� أن أسعار الكهر�اء ستعرف إعادة مراجعة من جديد لكن ليس ع�� املدى القر�ب بل املدى 

  ��دف هذا                                                                                                                                 املتوسط أو الطو�ل.              

 �� املائة من الطاقة الكهر�ائية املستخرجة من الطاقة الشمسية والر�اح. وتتبع ا�جزائر 40املشروع إ�� بلوغ إنتاج 

 سنة املقبلة �� إنتاج كميات من الكهر�اء من 20خطة جديدة مكثفة لتطو�ر الطاقة املتجددة، حيث تأمل خالل 
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مصادر الطاقة املتجددة بنفس القدر الذي تنتجھ حاليا من مصا�عها للطاقة من الغاز الطبي��، وحددت �� هذا 

 حسب ما كشفھ وز�ر الطاقة 2020 ميغاواط �� مطلع 3000 مشروعا �� مجال الطاقات البديلة إ�� 60�طار 

واملناجم. 

 املبحث الثالث: تقييم النظام

اقع قطاع الكهر�اء �� ا�جزائر دراسة حالة مجمع سونلغاز::املطلب �ول     و

الكهر�اء أحد مصادر الطاقة الهامة والرئيسية للبشر�ة ف�ي �ساهم �� دفع عملية التنمية لبالد، وقد �انت  �عد  

صناعة توليد الكهر�اء �� بداية ظهورها با�جزائر متواضعة قدرها محدود و إنتاجها قليل وذلك لتد�ي مستو�ات 

حيث �انت استخدامات املش��ك�ن للطاقة محدودة.و�أخذ قطاع الكهر�اء اليوم �� ا�جزائر  الطلب عل الكهر�اء

نصيبا وافرا من  اهتمامات ا�ح�ومة من خالل توف�� هذا املورد ا�حيوي للقطاع العائ�� والقطاع الصنا�� و 

ا�خدما�ي واملرفق العامة ، كما أ��ا �س�� إ�� التكييف الدائم ب�ن العرض والطلب ع�� لع الكهر�اء بما أ��ا سلعة 

غ�� قابلة للتخز�ن وهذا ملواجهة الطلب املطرد وامل��ايد ع�� الطاقة الكهر�ائية فيس�� قطاع الكهر�اء �� ا�جزائر 

مثال �� مجمع سونلغاز إ�� ز�ادة �نتاج وتوسيع شب�ات نقل الطاقة الكهر�ائية وز�ادة محطات التوليد وكذا 

ا�حرص ع�� ان��اج سياسة ترشيد استخدام الطاقة الكهر�ائية .  

  وأهمي��ا  دور سونلغاز �� التنمية �قتصاديةاملطلب الثا�ي:

 ـ دور سونلغاز �� التنمية �قتصادية1

لقد لعبت سونلغاز ع�� الدوام دورا راجحا �� التنمية �قتصادية للبالد ومساهم��ا �� تجسيد السياسة 

الطاقو�ة الوطنية تر�� إ�� مستوى برامج �نجاز الهامة �� مجال �نارة الر�فية والتوزيع العمومي للغاز ال�ي 

                                                                                                                                                              %.                               37و�سبة توغل الغاز إ�� ما يفوق %، 97سمحت برفع �سبة التغطية من حيث إيصال الكهر�اء إ�� أك�� من 

إن سونلغاز العازمة ع�� فعل املز�د و�ش�ل أفضل، قد جندت ع�� الدوام تمو�الت هامة من أجل تطو�ر و�عز�ز 

 فقد وضع برنامج استثماري استثنائي موضع 2010– 2005املنشآت الكهر�ائية والغاز�ة، و�النسبة إ�� الف��ة 

التنفيذ �غية رفع قدرا��ا �نتاجية ا�خاصة بالكهر�اء، وتكثيف شبك��ا الناقلة للكهر�اء والغاز وجعلها أقوى 

والعمل ع�� تحس�ن وتحديث خدما��ا املوجهة إ�� ز�ائ��ا، كذلك وطموح سونلغاز هو أن �غدو مؤسسة تنافسية 

ل�ي تقوى ع�� مواجهة املتعامل�ن ا�خمسة التا�ع�ن للقطاع �� حوض البحر �بيض املتوسط. 

    همية الكهر�اء �� التنمية �قتصادية: ـاأل2

�عت�� الكهر�اء عصب الصناعة ا�حديثة ف�ي تزود املصا�ع واملعامل والورش وا�حرف بالتيار الكهر�ائي لتشغيل 

�الت والتحكم ��ا وتن�� املواقع ا�ختلفة �� املعامل واملتاجر وا�جامعات وتزو�د الشر�ات واملستشفيات واملدارس 

ومستودعات التخز�ن...ا�خ من أجل س�� العمل ف��ا �ش�ل طبي�� كما �ستخدم الكهر�اء �� الزراعة للقيام 

�عمليات �خ املياه لسقي �را��ي عن طر�ق محطات ال�خ الكهر�ائية وكذلك لتأم�ن املياه إ�� محطات التصفية 

   و�ستخدم الكهر�اء أيضا إلنارة                        وم��ا إ�� البيوت واملنازل كمياه الشرب النظيفة.                                  
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توصفات  وا�جامعات واملؤسسات ساملنازل وتزو�د الطاقة الضرور�ة إ�� املنشآت العامة، �املستشفيات والم

والشر�ات ا�ختلفة كما �ستخدم أيضا إلنارة الشوارع �� املدن والبلديات والقرى ، ال يمكن �ستغناء عن الكهر�اء 

�� حياتنا أل��ا عصب ا�حياة �� العصر ا�حاضر و�حدى مقومات التطور �قتصادي و�جتما�� للس�ان. 

 املشا�ل ال�ي تواجهها الو�الة وا�حلول املق��حة:: املطلب الثالث

                                                                                           املشا�ل ال�ي تواجهها الو�الة:                                                   ـ1

 –                                          عدم قدرة الو�الة ع�� استيعاب �ل طلبات الز�ائن نظرا لصغر وضيق امل�ان .         – 

 –                                                               عدم وجود إم�انيات لتلبية �ل حاجيات الز�ائن.                                            

       –                                                               الحظنا عدم وجود مزايا القدرة التنافسية.                                              

    –                                                        نقص كب�� �� املعدات و�جهزة  التقنية ا�حديثة وامل�اتب..                           

  –                                                            صعو�ة صيانة الشبكة الكهر�ائية نظر ال�ساعها.                                           

نقص وسائل نقل العمال  من سيارات إ�� �ماكن البعيدة.    

                                                                                         املق��حة:                                                                       لتوصيات  اـ2

                                                                      – قيام املؤسسة بإعادة ��يئة مقر الو�الة.                                                    

                                                                    – توف�� �م�انيات املادية من تجه��ات ووسائل وم�اتب.                               

                                                                    – �هتمام بمزايا القدرة التنافسية للو�الة.                                                     

�الت�ن لتلبية طلبات الز�ائن �� أقصر مدة.   و– العمل ع�� تجزئة الو�الة إ�� 

_ العمل ع�� ز�ادة عدد املدير�ات الفرعية للمراجعة الداخلية ع�� مستوى الفروع سونلغاز، وذلك من أجل توزيع 

 و تخصيص أعمال املراجعة لز�ادة فعالي��ا.

_ العمل ع�� تطو�ر نظام املعلومات للمؤسسة للتقليل من ا�جهد والوقت ع�� املراجع�ن الداخلي�ن ليساعد من 

 فعالية املعا�جة الداخلية.

_ رسم اس��اتجية للتأهيل �داري تنطلق من ��خيص واقع �نظمة الفرعية ا�ختلفة و من �م�انيات املادية 

والبشر�ة املتاحة، ليسمح النظام �داري للمؤسسة �قتصادية من توليد معلومات ذات مصداقية، مع��ة عن 

 الوضعية ا�حقيقية و مالئمة التخاذ القرارات وفق ما يتطلبھ �طار ا�جديد للتسي��.
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 ا�خاتمة :

من خالل الدراسة امليدانية املعمقة  ال�ي قمنا ��ا �� الو�الة التجار�ة الحظنا وجود ديناميكية �� العمل و�هتمام 

بالز�ائن ولكن مع تزايد التعداد الس�ا�ي للمحمدية �ستوجب توف�� خدمات كب��ة وتقسيم الو�الة إ�� فرع�ن 

لتلبية حاجيات املواطن�ن من حيث الطاقة الكهر�ائية والغاز�ة �� ف��ة قص��ة. 

كما استخلصنا فقدان املؤسسة للقدرة التنافسية مع املؤسسات الوطنية أو ا�خاصة. 

 ع�� الدوام دورا راجحا �� التنمية  �قتصادية و�جتماعية للبالد ومساهم��ا �� تجسيد زسونلغالقد لعبت 

الوطنية تر�� إ�� مستوى برامج �نجاز الهامة �� مجال �نارة الر�فية والتوزيع العمومي للغاز  قو�ةاالسياسة ط

                                                                                                                                                                      %.                   37% و�سبة توغل الغاز ما يفوق 97ال�ي سمحت برفع �سبة التغطية من حيث إيصال الكهر�اء إ�� أك�� من 

 قد جندت ع�� الدوام تمو�الت هامة من أجل تطو�ر و�عز�ز ، العازمة ع�� فعل املز�د و�ش�ل أفضل إن سونلغاز 

املنشآت الكهر�ائية والغاز�ة، كما عملت ع�� وضع برنامج استثماري استثنائي موضع التنفيذ �غية رفع قدرا��ا 

�نتاجية ا�خاصة بالكهر�اء، وتكثيف شب�ا��ا الناقلة للكهر�اء والغاز وجعلها أقوى والعمل ع�� تحس�ن وتحديث 

                                                                                  .      طموح                                     خدما��ا املوجهة إ�� ز�ائ��ا كذلك

هو أن �غدو مؤسسة تنافسية ل�ي تقوى ع�� مواجهة املنافسة ال�ي تلوح مالمحها �� �فق وأن ت�ون ��  سونلغاز 

�مد املنظور من ب�ن أفضل املتعامل�ن ا�خمسة التا�ع�ن للقطاع �� حوض البحر �بيض املتوسط. 
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 خاتمة عامة:

من خالل الدراسة ال�ي قمنا ��ا فإن نظام املعلومات ا�حاس�ي �عكس فعال واقع �حداث �قتصادية باملؤسسة، 

مما يتطلب القيام �عملية مهمة تتمثل �� عملية املراجعة الداخلية،حيث أن مخرجات نظام املعلومات ا�حاسبية 

�� مدخالت عملية املراجعة الداخلية ، كما �عت�� نظام املعلومات ا�حاس�ي عمود فقري للمراجعة الداخلية، و 

إن هدف �سا��ي من عملية املراجعة الداخلية هو إعداد تقر�ر  يتضمن رأي املدقق حول عدالة قوائم املالية 

وال�ي �� عبارة عن مخرجات نظام املعلومات ا�حاسبية و�التا�� فأي خلل ف��ا يدل ع�� وجود خلل �� نظام 

 املعلومات ا�حاس�ي.

 اختبار �حة الفرضيات:

 �عد عرض املوضوع بطور�ھ النظري و التطبيقي توصلنا إ�� النتائج مرتبطة بالفروض املوضوعة مسبقا كماي��:

ـ إن وجود املراجعة الداخلية �� املؤسسة �عمل ع�� ز�ادة الفعالية و كفاءة نظام الرقابة الداخلية وهذا ما يؤكد 

 �حة الفرضية �و��.

ــ إن وجود نظام معلومات محاس�ي �� املؤسسة �ستد�� تقييمھ �ش�ل واف و مفصل وذلك ليتس�ى لنا تقديم 

 �ق��احات الالزمة لتجاوز نقاط ضعف و هذا ما يؤكد �حة الفرضية الثانية.

إن التقر�ر املقدم من طرف املراجع الداخ�� مهم �� املؤسسة ألنھ �ساعد ع�� إبراز نقاط القوة و الضعف و 

 توجيھ املسؤول�ن و هذا ما يؤكد �حة الفرضية ا لثالثة.

 : نتائج الدراسة

�عد تتبعنا �خطوات و إجراءات املراجعة الداخلية لنظام املعلومات ا�حاس�ي ع�� املستوى املؤسسة و �عد 

 الدراسة امليدانية برز لنا �عض املعلومات م��ا:

ــ يجب أن يتمتع املدقق الداخ�� بجملة من املبادئ و �خالقيات و صالحيات ال�ي حددها القانون لھ، وهو ملزم 

 بتطبيق معاي�� التدقيق الداخ�� املتعارف عل��ا إلعطاء مصداقية حول التقار�ر ال�ي يقوم بإعدادها للمؤسسة.

ــ �عت�� التدقيق الوسيلة املث�� �� اكتشاف �خطاء و �نحرافات و �ل انواع الغش، و محاولة معا�ج��ا و 

 ت�حيحها �� الوقت و ا�حفاظ ع�� ممتل�ا��ا وأصولها املالية.

ــ أن تقار�ر املالية تمثل املادة �ولية لنظام املعلومات ا�حاس�ي ذلك �غرض املعا�جة و تجه��ها لت�ون �� ش�ل 

 معلومات محاسبية مالئمة لعملية اتخاذ القرار .

ــ أهمية قيام املؤسسات بتحديث املستمر و �شر معلومات محاسبية يفيد �� تقييم خططها إس��اتجية مع مراعاة 

 الوضع التناف��ي.

 ــ �عتمد املؤسسة ع�� ا�جرد املستمر .
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 ــ استخدام �عالم ��� �� �ل أقسام �ساعد ع�� حركة ا�خزون

 التوصيات:

يجب ع�� تقر�ر  املراجع الداخ�� أن ال يحتوي ع�� رأيھ ال�خ��ي بل ع�� حقائق مدعمة بأدلة ،وعند إ��ائھ 

 للتقر�ر �سليمھ مباشرة لإلدارة العليا.

قيام املراجع الداخ�� بز�ارات مفاجئة �ختلف �قسام مما يولد لدى املوظف�ن الشعور بقيمة وجود  الرقبة ع�� 

 أعمالهم.

 التأكيد ع�� دقة ال��امج �لية �� تحليل املعلومات.

 تقييم مستعمل�ن النظام املعلومات ا�حاس�ي بالت�و�ن والتأهيل.

 إن نظام املعلومات ا�حاس�ي �ستوجب طلب معلومات بصفة دائمة من خالل توليد املعلومات وقت ا�حاجة إل��ا.

 آفاق الدراسة:

انحصر موضوع دراستنا حول املراجعة الداخلية �� تقييم النظام املعلومات ا�حاس�ي،و��ذا يبقى هذا ا�جال 

 مهما لكث�� من الدراسات و نق��ح م��ا:

 أهمية نظام املعلومات ا�حاس�ي �� اتخاذ القرارات.

 كيفية استخدام  ال��امج �لك��ونية �� عملية املراجعة الداخلية.

 مراجعة نظام املعلومات محوسب.
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