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ع و عمُم في        جىاحه امليشأث الاكخطادًت العدًد مً الخددًاث هدُجت ما ٌشهد عالم ألاعمال مً جطىز سَس

مجاالث جىعكس بشكل ؤو بأخس على هره ألاخيرة و ججعلها في ضساع دائم مع مدُط ًخميز بمىافست شدًدة ، 

تها  .لِس بػسوزة لخدلُم جلدمها و اشدهازها و لكً غالبا خفاعا على بلائها و اسخمساٍز

س في مجال الخكىىلىحُا املعلىماث و ما ساًسه مً حغير مفاهُم و عهىز ملىازد        و كان ضلب هرا الخطٍى

حدًدة ؤضبذ لصاما على امليشإة الخدكم فيها، و اسخغاللها على ؤخسً وحه لخدلُم زكيها، و على زؤسها مىزد 

املعلىماث الري ٌعخبر عىطسا استراجُجُا في عملُت حسُير امليشإة ، كما ؤهه ًخطلب فعالُت و كفاءة في الخعامل 

اث امليشإة و ًبين كل ؤهغمت الىعُفت   .معه و هرا ال ًخدلم إال بخىفير جكامل و ججاوس حمُع مسخٍى

         جخكىن امليشإة مً عدة هغم وعُفُت حعمل على جىاسم جام و ذلك مً خالل غمان فعالُت العملُاث و 

ً بمعلىماث الدكُلت  ألاوشطت و السُطسة و الكم الهائل مً املعلىماث الىاجج عنها مً حهت، و جصوٍد املسيًر

في الىكذ و بشكل املىاسب الجخاذ اللسازاث املالئمت مً حهت ؤخسي كما يهدف إلى جدلُم ألاهداف املسطسة 

مً طسف إلادازة و مً ؤهم هره ألاهغمت الىعُفت هجد هغام املعلىماث املداسبُت الري ٌعد عىطس هاما في 

تها و بلائها في عل املىافست الشدًدة التي جىاحهها  .جددًد كفاءة و فعالُت ملؤسست للحفاظ على اسخمساٍز

        ًلعب هغام املعلىماث املداسبُت بشكل واضح و بازش دوز هاما بشإن حشغُل البُاهاث املخعللت بالعملُاث 

املداسبُت و جىفس املعلىماث الالشمت و ذلك لػمان وضىل املعلىماث مىثىكت و صحُدت و دكُلت بالشكل 

املالئم و في الىكذ املىاسب مً ؤحل حعبيرها عً الىغعُت الحلُلت للمؤسست و كرا اسخخدامها في اجخاذ 

اللسازاث السشُدة و هغسا لكبر املؤسساث و وعائفها جدخاج إلى املساحعت الداخلُت و هرا لغهىز ضعىبت في 

 .السكابت على املؤسساث

       إن املساحع الداخلُت تهدف إلى مساحعت العملُاث املالُت و املداسبت لللُام بدسُير علالوي داخل املؤسست 

و ذلك مً خالل مخابعت مدي فعالُت ألادواث السكابُت املسخخدمت كم تهدف املساحعت الداخلُت إلى الخإكد مً 

دكت املداسبت و املدافغت على ؤضىل املؤسست و مساحعت مخخلف البُاهاث الىاججت عً العملُاث املسخمسة و 

التي حعخبر مخسحاث ألاهغمت الىعُفُت ألاخسي و  (...عملُت الشساء و البُع  )الُىمُت املخعللت بيشاطاث امليشإة 

ًلىم بدسجُلها و معالجتها و عسغها في خساباث املخعللت بالىثائم املداسبُت و بىاءا على ما سبم سىف 

هخطسق في بدثىا هرا إلى مىغىع مساهمت املساحعت الداخلُت في جلُُم هغام معلىماث املداسبت في املؤسست 

 .الاكخطادًت 

 : طرح إلاشكالية

        إن صحت ودكت هره املعلىماث املداسبُت و مدي حعبيرها عً الىغعُت الحلُلُت للميشإة ًخطلب مساكبت 

السير العادي للعملُاث املسجبطت باألهغمت الىعُفُت و جلُُم دائم لإلحساءاث و السُاساث التي تهدف إلى حسُير 

البُاهاث املخعللت بها و ذلك بالسحىع إلى مطادز البُاهاث املدخىاة  فيها و مىه ًمكً ضُاغت إلاشكالُت ألاساسُت 

 :كالخالي
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 كيف جساهم املراجعة الداخلية في ثقييم نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة الاقحصادية ؟ -

 :و مً ؤحل إلاحابت على هره إلاشكالُت البد مً طسح ألاسئلت الفسعُت الخالُت

 :ألاسئلة الفرعية

 ماهُت املساحعت و ما هى مفهىم املساحعت الداخلُت؟ -

 ما امللطىد بىغم املعلىماث املداسبُت وما هي ألاهغمت الفسعُت له؟ -

 ؟.كُف جؤثس املساحعت الداخلُت على هغام املعلىماث املداسبي -

 :الفرضيات

 :لإلحابت على ألاسئلت الفسعُت املطسوخت ، جم اعخماد على مجمىعت مً الفسغُاث الخالُت

 .للمساحعت الداخلُت دوزا هاما في الحطىل على معلىماث صحُدت و دكُلت ذاث مطداكُت -

 .ٌعد هغام املعلىماث املداسبُت عىطسا ؤساسُا في جىفير املعلىماث الالشمت بالجىدة املطلىبت -

 .جؤثس املساحعت الداخلُت على هغام املعلىماث املداسبي -

 :أسباب اخحيار املوضوع

 :ألاسباب املوضوعية 

ؤهمُت املعلىمت التي ًيخجها هغام املعلىماث املداسبي داخل املؤسست و غسوزة الخلُُم الدائم  -

لإلحساءاث املخبعت للحطىل على معلىماث مىثىق فيها إلى حاهب جفادي و اكدشاف ؤي شكل مً 

 .ؤشكال ألاخطاء و الغش

الخدسِس بإهمُت املىغىع فهى مً حهت ًخطسق إلى هغام املعلىماث املداسبُت و مً حهت ؤخسي إلى  -

 .املساحعت الداخلُت و عملها

 :ألاسباب الشخصية 

 .الخداول الكبير للمساحعت و هغم املعلىماث املداسبُت في مىاهج الدزاست -

 .الخخطظ في مُدان املداسبت و الخدكُم -

س الثلافت العلمُت في املىغىع -  .آفاق عمل مسخلبلُت لخطٍى

 : أهداف الدراسة

 :مً ؤهداف التي ٌسعى إليها الباخث هي مداولت

 .ابساش إطاز عهىز هغام املعلىماث املداسبي -
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 .عسع ملخخلف مكىهاث املعلىماث املداسبُت -

ابساش مساهمت املساحعت الداخلُت في جلُُم هغام املعلىماث املداسبي و ؤثس ذلك على جدسين هىعُت  -

 .املعلىماث املداسبُت

 : حدود الدراسة 

 .ONABجم اخخُاز شسكت ؤغرًت ألاوعام  : الحدود املكانية

 .2018/2019: الحدود السمانية

 :منهج الدراسة و ألادوات املسحخدمة

اعخمدها في هرا البدث عً املىهج الىضفي الخدلُل و اسخلسائي في عسع إذ ججلى املىهج الىضفي الخدلُلي في 

س و وشإة املساحعت إلى حاهب ؤسلىب اسخلساء خي في جطٍى  .عسع هغام املعلىماث املداسبي و املىهج الخاٍز

ت و املُداهُت فكاهذ املسح املكخبي: ألادوات املسحخدمة ًخمثل في : ؤما ألادواث املسخخدمت في دزاسدىا الىغٍس

إلاطالع على الكخب و امللاالث و الىثائم السسمُت و املركساث كل ما له ضلت مباشسة ؤو غير مباشسة بمىغىعىا 

ص املعلىماث و الاسخفادة مً الدزاساث السابلت  .مً ؤحل حعٍص

 .كمىا بمجمىعت مً امللابالث مباشسة مع ؤهل الاخخطاص مً مىعفين:  املقابلة

 : الدراسات السابقة

مساهمت املساحعت الداخلُت في جدسين الىغام "بعىىان : (2015-2014 )دراسة نجيبة بن مسعود -

، دزاست خالت فسع حُىيرال كابل بىالًت بسكسة ، هدفذ الدزاست إلى معسفت واكع "املعلىماث املداسبي

هغام املعلىماث املداسبي باملؤسست مدل الدزاست و دوز املساحعت الداخلُت في جدسين هرا الىغام، 

باالعخماد على مىهج دزاست خال الري ًمكً مً الخعمم و فهم مخخلف حىاهب املىغىع و كسف 

ازاث املُداهُت للمؤسست مدل الدزاست إغافت إلى املالخغاث و امللاالث مع دزاست  ؤبعاده مً خالل ٍش

و جدلُل مخخلف الىثائم و البُاهاث و املعطُاث الفعلُت و في ألاخير جم الخىضل إلى ؤن للمساحعت 

الداخلُت عالكت بىغام املعلىماث املداسبي خُث جبين ؤن للمساحعت الداخلُت مساهمت كبيرة و دوز 

فعال و ذلك مً خالل جللُل ؤخطاء هره ألاخيرة مً خالل بىاء هغام السكابت سلُم لهره البِئت مً 

 .ؤحل اللُام بعملُت املساحعت بكفاءة عالُت

، "دوز املساحعت الداخلُت في جفعُل خىكمت الشسكاث : "بعىىان  (2009 )دراسة عمر علي عبد الصمد -

مركسة ملدمت السخكمال مخطلباث شهادة املاحِستر جخطظ مالُت و مداسبت، حامعت املدًت ، 

جمدىزث إشكالُت هره الدزاست  خىل كُفُت الاسخفادة مً املساحعت الداخلُت كإداة لخطبُم خىكمت 

الشسكاث و لخظ ضاخب هره الدزاست إلى ؤن عمل املساحعت الداخلُت ًتركص على ثالثت عىاضس 

ؤساسُت ؤساسها جددد دزحت جإثيرها في خىكمت الشسكاث، جخمثل هره العىاضس في ؤهلُت املساحع 
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الداخلي، اسخلاللُخه، وحىد ؤداء عمله كما زكص البدث على دوز املساحعت في إدازة و جلُُم هغام 

 .السكابت الداخلُت

دزاست خالت مجمع –دوز املساحعت الداخلُت في دعم جفعُل اللساز "بعىىان  (207 )دراسة نقاز أحمد -

ضُدال ، مركسة ملدمت السخكمال مخطلباث شهادة املاحِستر في العىم الاكخطادًت ، حامعت 

ألاغىاط، ًمثل هدف هره الدزاست في ؤبساش ألاهمُت و دزحت الاسخفادة مً املساحعت الداخلُت في 

ت بطفت عامت و عملُت في اجخاذ اللسازاث بطفت خاضت، و لخظ هرا الباخث في  العملُت الدسُيًر

ت مً العملُاث  اتها إلاداٍز هره الدزاست إلى ؤن عملُت اجخاذ اللسازاث في الشسكت بمخخلف مسخٍى

ًدخاج  (إستراجُجُت، جكخُكُت ، جىفُرًت )ألاساسُت، إلى ؤن إكبال على اجخاذ اللسازاث مهما كام هىعها 

إلى معلىماث مؤهلت لرلك، هرا ألامس الري حعل مً املساحعت الداخلُت ؤداة جػمً هرا الىىع مً 

 .املعلىماث

 :ثقسيمات الدراسة 

لإلحابت على إلاشكالُت املطسوخت جم جلسُم الدزاست إلى ثالثت فطىل خُث جم الخطسق في الفطل ألاول إلى 

: املبدث ألاول عمىمُاث خىل املساحعت الداخلُت و هغام املعلىماث املداسبُت جىاولىا في هرا الفطل مبدثين، 

، و في  عمىمُاث خىل الىغام املعلىماث املداسبُت :ؤما املبدث الثاوي ،عمىمُاث خىل املساحعت الداخلُت

 خُث جىاولىا في فعالُت املساحعت الداخلُت في جلُُم هغام املعلىماث املداسبُتالفطل الثاوي جطسكىا إلى 

: هرا الفطل إلى مبدثين ، املبدث ألاول آلُت عمل هغام املعلىماث املداسبي و في املبدث الثاوي

دزاست جطبُلُت املساحعت الداخلُت في عل هغام املعلىماث املداسبي، ؤما في الفطل الثالث جطسكىا إلى 

خُت: ، خُث جطسكىا في هرا الفطل إلى مبدثين ،ألاول   ONAB وعامملؤسست وخدة حغرًت ألا  هبرة جاٍز

واكع اسخخدام املساحعت الداخلُت في جلُُم :  والًت مسخغاهم، و الثاوي ONABام  عغرًت ألانثملؤسست وخدة 

 .-مسخغاهم– غرًت ألاوعام ثهغام املعلىماث املداسبُت في وخدة 

 : أهمية الدراسة

          جخجلى ؤهمُت البدث مً خالل حسلُط الػىء على ؤهمُت كُام هغام املعلىماث املداسبُت بػمان كدز 

ؤكبر مً الثلت و الدكت في املعلىماث املداسبُت و ما ًىجس عىه مً مساكبت ملخخلف ألاهغمت الىعُفُت في 

املىغمت باعخبازها املطدز السئِس ي لخدفلاث البُاهاث و التي حعخبر مدخالث لىغام املعلىماث املداسبي، و هى ما 

 .ٌسخلصم الخعمم في دزاست الىغام و إلاحساءاث التي جخدكم في حسُير جىلل البُاهاث و املعلىماث فُما بُنها



 

 

 

 

:   الفصل ألاو 

عمومياتلحوول ملر جعةل اد خليةلألالنظامل

  ملعلوماتل ملحاسبية
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: ثمهيد

عت لعاإلاىا اإلاعاضغ في مجاٌ زىعة اإلاعلىماث اوعىؿذ آزاعها على مُاصًً الخُاة،   إن الخؿىعاث الؿَغ

ومع الخؿىعاث الىبحرة التي خطلذ في علم اإلاداؾبت و زاضت الخؿىع الخىىىلىجي وقهىع ألاهكمت اإلاداؾبُت 

ض مً الاهخمام في هكم اإلاعلىماث الظي ٌعخبر بضوعه ؤهم إعؿاءؤضبذ مً الػغوعي ؤن ًيىن هىان  مىعص  مٍؼ

للمعلىمت لضي اإلاؤؾؿت وهى ٌعخمض على حمُع البُاهاث الىاججت عً العملُاث الُىمُت و اإلاؿخمغة لليشاؽ 

الاكخطاصي للمؤؾؿت والتي حعخبر مسغحاث ألاهكمت الفغعُت للىكام اإلاعلىماث باإلاؤؾؿت إط ًلىم بدسجُلها 

وجدلُلها وعغغها على شيل كىابم اإلاالُت و للخإهض مً صخت وصكت هاجه اإلاسغحاث ومضي حعبحرها عً 

 .الىغعُت الخلُلُت للمؤؾؿت ًخؿلب وحىص وؾُلت جػبـ اإلاسغحاث و مضي مطضاكُتها

 وجخمثل هاجه الىؾُلت في اإلاغاحعت الضازلُت و التي جيىن وقُفت مؿخللت في اإلاؤؾؿت جلىم بىشف 

ألازؿاء والخالعباث والغش في مسغحاث هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت و الخلُُم الضوعي للؿُاؾت اإلاداؾبُت 

واإلاالُت والخإهض مً ؤنها حؿحر خؿب الخؿت اإلاىغىعت و هظلً الخإهض مً صكت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاؿخعمل 

 .في الضفاجغ و السجالث ًمىً الاعخماص عليها في اجساط وعؾم الؿُاؾت اإلاخبعت مً ؾغف اإلاؤؾؿت
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 .عموميات حول اإلاراجعة الداخلية : اإلابحث ألاول 

ت للمؤؾؿت، التي جلضم زضماتها لإلصاعة العلُا باإلاؤؾؿت   حعخبر اإلاغاحعت الضازلُت مً وقابف ؤلاصاٍع

إلاؿاعضتها في جىضل إلى جدلُم ؤهضاف مغؾىمت لها، و للض اػصاصث ؤهمُتها في وكخىا الخالي في ؾىىاث ألازحرة 

 .مً كبل اإلاؤؾؿاث و ؾىف هلىم بعغع ؤهثر جفطُل مً مبدث

وختى هىضح مهىت اإلاغاحعت بطفت عامت و اإلاغاحعت الضازلُت بطفت زاضت، فئهىا ؾىف هخؿغق في  

هظا اإلابدث اإلاعىىن باإلؾاع اإلافاهُمي للمغاحعت الضازلُت إلى اإلاؿلب ألاٌو مضزل إلى اإلاغاحعت ؤما اإلاؿلب 

 .الثاوي ماهُت اإلاغاحعت الضازلُت ؤما اإلاؿلب الثالث ًخمثل في ؤؾاؾُاث اإلاغاحعت الضازلُت

 .مدخل إلى اإلاراجعة: اإلامللل ألاول 

 ؤضبذ مً الػغوعي وحىص ؾغق زالث ؤزغ مداًض وىاؾؿت بحن اإلاؤؾؿت وضاخبها ًؿلع على خالت 

اإلاؤؾؿت، وفي هفـ الىكذ ًلضم هطابذ لإلصاعة مً ؤحل جصخُذ ألازؿاء و الخالعباث التي كض جدضر و هظا 

م اإلاغاحعت التي ًلىم بها في الاعخماص و على الىؾابل و ؤلاحغاءاث الخاضت بغُت اجساط اللغاعاث  عً ؾٍغ

ت اإلاداؾبُت  . الاؾدشاٍع

  .وشأة اإلاراجعة: الفرر ألاول 

 حؿخمض مهىت اإلاغاحعت وشإث مً خاحت ؤلاوؿان إلى الخدلم مً صخت البُاهاث اإلاداؾبُت التي 

ًخعغع عليها في اجساط كغاعاجه، و الخإهض مً مؿابلت جلً البُاهاث للىاكع، وكض قهغث هظه الخاحت ؤوال لضي 

حن والُىهان واهذ حؿخسضم اإلاغاحعت  سُت وعلى خيىماث كضماء اإلاطٍغ الخيىماث ، خُث جضٌ الىزابم الخاٍع

للخإهض مً صخت الخؿاباث العامت ووان اإلاغاحع بها ٌؿخمع إلى اللُىص اإلاشدبه بالضفاجغ و السجالث للخلىق 

 .على مضي صختها

 ".ٌؿمع"ومعىاها " AUDIRE"مً ولمت الالجُيُت "  AUDITING" وهىظا هجض ؤن ولمت اإلاغاحعت 

ع وميشأث مسخلفت،        زم احؿع هؿاق اإلاغاحعت فشمل وخضاث اللؿاع الخاضت الاكخطاصًت مً مشاَع

، فلض ؤصث بؿهىلت 1494زطىضا بعض الخؿىع الظي ًدضر في علم اإلاداؾبت بئجباع هكام اللُض اإلاؼصوج ؾىت 

اؾخعماٌ الىكام إلى اهدشاع جؿبُله وطلً اهدشاع الظي ٌؿاعض في جؿىع اإلاداؾبت و اإلاغاحعت، ولهظا صعي 

 .اإلاؿاهمحن إلى حعُحن مغاحعي الخؿاباث وىهالء بإحغ منهم اللُام بمغاكبت ؤعماٌ ؤلاصاعة

 خُث جإؾؿذ 1581 وللض قهغث ؤٌو مىكمت مهىُت في مُضان اإلاغاحعت في فُىِؿُا بئًؿالُا ؾىت 

يُت بجاهب الىجاح في الامخدان الخاص لُطبذ زبحر 6وواهذ جخؿلب  " ROXONATI"ولُت   ؾىىاث جمٍغ

 .مداؾبت

ت هظه اليلُت في ؾىت   شغؽ مً شغوؽ مؼاولت مهىت اإلاغاحعت، زم اججهذ الضٌو 1669وكض ؤضبدذ عػٍى

ؿاهُا الفطل الؿابم في هظا الخىكُم اإلانهي، خُث ؤضبدذ عملُت  ألازغي إلى جىكُم هظه اإلاهىت، كض وان لبًر

ؿاهُا عنها ؤوشإث   1854حمعُت اإلاداؾبحن اللاهىهُت جضبغة  ؾىت "مغاحعت الخؿاباث مهىخه مؿخللت في بٍغ

ؿاهُت ؾىت 1773بالغغم مً ؤن اإلاهىت ؤوشإث هىان كبل طلً بىثحر ؾىت  ، و كض حاء كاهىن الشغواث البًر

ً مً جالعب الشغواث بإمىالهم، وكض صكع هظا 1862  ًىظ على وحىب اإلاغاحعت بلطض خماًت اإلاؿدثمٍغ
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اللاهىن بمهىت اإلاغاحعت زؿىاث هامت إلى ؤلامام خُث ؾاعض على الاهخمام بها و اهدشاعها بؿبب الخاحت التي 

ىُت ؾىت 1881وشإث حغاءه، ؤما الضٌو الخالُت في هظا الؿُاق و هىذ فغوؿا ؾىت   و الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

يي للمداؾبحن اللاهىهُحن 1882  1906 و اؾترالُا ؾىت 1902 و هىضا 1896 و ؤإلااهُا 1961 اإلاعهض ألامٍغ

، و هىظا ختى ال ًسلى منها بلض في عاإلاىا اإلاعاضغ ؤما في الشغق العغبي فياهذ إلاطغ فػال 1911وهىلىضا ؾىت 

 عىض ضضوع 1909ؾابم في هظا اإلاجاٌ، خُث بضؤث مؼاولت اإلاهىت بضون جىكُم قلذ خغما مباخا ختى عام 

عاث مخلضمت في العغاق ؾىت  (1)اللاهىن عكم  اإلاىكم إلاؼاولت مهىت مغاحعت الخؿاباث، هما واهذ هىان حشَغ

عاث خلىق و واحباث ومؿؤولُاث 1919 ؿاهُت و كض بىِذ جلً الدشَغ  مؿخمضة مً كاهىن الشغواث البًر

 ؤًه جدؿِىاث مهىُت على كىاعض اإلاغاحعت 1943مغاحعي الخؿاباث، و هظلً لم ًضزل اللاهىن اللبىاوي ؾىت 

في لبىان، ولىىه بشغؽ حعُحن مغاحعحن ازىحن ؤخضهما ٌعُىه اإلاؿاهمحن بِىما ٌعحن الثاوي مً كبل اإلادىمت 

عاث  ووان للملىت الؿعىصًت الفػل الؿابم في الخلُج العغبي في اإلاهىت زؿىاث إلى ؤمام بئضضاعها حشَغ

خضًثت في هظا اإلاجاٌ الىاؾع لشغواث اإلاغاحعت مً العالم العغبي إلاماعؾت اإلاهىت، خُث ًىؿبم هفـ اللٌى 

على صوع اإلاغغب العغبي فهىان مهً مخلضمت في ول مً الجؼابغ و لُبُا و اإلاغغب، وإن واهذ اإلاهىت ماػالذ جسلى 

.ؤولى زؿىاتها في صٌو العغبُت ؤزغي بؿبب وىنها ؤما خضًثت الاؾخعماٌ ؤو ؤضابها الخإزغ الاكخطاصي
1
 

 .مفهوم اإلاراجعة: الفرر الثاوي

 :حعضصث حعاٍعف الخاضت باإلاغاحعت هظهغه منها ما ًلي

اإلاغاحعت هي حمع و جلُُم ألاصلت عً اإلاعلىماث لخدضًض مضي الخىافم مع اإلاعاًحر اإلالغعة :" الحعرري ألاول -

غ عً طلً  ."ؾلفا والخلٍغ

وهي عملُت مىكمت حعخمض على اإلاىغىعُت لخجمُع و جلُُم ألاصلت اإلاخعللت بيخابج العملُاث  :" الحعرري الثاوي-

وألاخضار الاكخطاصًت للمؤؾؿت، و طلً لخدلُم مً مضي جؿابم جلً الىخابج مع اإلاعاًحر اإلاىغىعُت واإلالبىلت 

 ."كبىال عاما و جىضُل الىخابج ألؾغاف معىُت

فدظ اهخلاصي ٌؿمذ بخدلُم اإلاعلىماث اإلالضمت مً ؾغف اإلاؤؾؿت و الخىم على  : " الحعرري الثالث-

 2."العملُاث التي حغث والىكم اإلالامت التي ؤهخجذ جلً اإلاعلىمت

 .أهمية اإلاراجعة: الفرر الثالث

جكهغ ؤهمُت اإلاغاحعت في ؤنها وؾُلت جسضم حهاث هثحرة اعخماصا هبحرا مع البُاهاث التي ًدضها اإلاغاحع 

 : الخاعجي اإلاؿخلل و هظه الجهاث هي هما ًلي

 حعخمض إصاعة اإلاشغوع على البُاهاث اإلاداؾبُت التي مً كبل اإلاغاحع اإلاداًض و اإلاؿخلل : إدارة اإلاشرور

ض صعحت الاعخماص هما ؤنها وؾُلت إلزباث ؤن إصاعة اإلاشغوع كض  ض الثلت في هظه البُاهاث ، هما ًٍؼ مما ًٍؼ

ماعؾذ ؤعمالها بىجاح مما ًؤصي إلى إعاصة اهخساب و ججضًض مضة ؤعػاء مجلـ ؤلاصاعة لفترة ؤزغي، 

اصة مياهاتهم  .هظلً ٍػ

                                                           
. 14، ص2012، الؿبعت ألاولى ، عمان ، صاع وابل ، الحدقيق و الرقابة في البىوك، (1)زالض ؤمحن عبض هللا . 1
ؿُؿي، . 2 ً، جغحمت مدمض عبض اللاصع الَى جز، حُمـ لٍغ ش،اإلاراجعة مدخل محكامللفحن ؤٍع  .21، ص1960 ، اإلاملىت الؿعىصًت ، صاع اإلاٍغ
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 ىُت و ؤوعوبا بعض الخغب : اإلاضخثمرون ؤصي قهىع الشغواث و اإلاىافع الىبحرة في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

العاإلاُت الثاهُت و جىػَع عؤؽ مالها على عضص هبحر مً اإلاؿاهمحن و اهفطاٌ اإلالىُت عً إصاعة الشغهت مما 

ً بإن ؤمىالهم ؾىف ال  حعل الخاحت ماؾت إلى حعُحن معالج كاهىوي و مداًض بدُث ًؿمئن اإلاؿدثمٍغ

جخعغع الزخالؽ والؿغكت هدُجت كُام اإلاضكم بمغاكبخه جطغفاث غضاعة الشغهت و الخإهض مً عضم 

 .اهتهان علض الشغهت ألاؾاس ي وكاهىن الشغهت

 جلىم معكم اإلاشغوعاث بؿلب الخطٌى على كغوع مً البىىن ومؤؾؿاث الاكتراع وكبل  : البىوك

ؤن جىافم هظه البىىن مع مىذ جلً اللغوع جلىم بفدظ و جدلُل اإلاغهؼ اإلاالي و هدُجت ألاعماٌ لخلً 

ع على ؾضاص جلً اللغوع مع فىابض ما في اإلاىاعُض  اإلاشغوعاث و طلً لػمان كضعة هظه اإلاشاَع

 .اإلادضصة

 حعخمض بىفـ ؤحهؼة الضولت على البُاهاث التي جطضعها اإلاشغوعاث في العضًض مً : الجهات الحكومية

ألاغغاع منها مغاكبت اليشاؽ الاكخطاصًت للضولت و فغع الػغابب، و ال ًمىً للضولت اللُام بخلً 

ؤعماٌ صون بُاهاث مىزىكت فيها معخمضة مً حهاث مداًضة جلىم بفدظ هظه البُاهاث فدظ صكُلا 

 1.و إبضاء الغؤي الفني اإلاداًض والعاصٌ عليها

 .أهداف اإلاراجعة: الفرر الرابع

 وهما ؤؾلفذ الظهغ فئن اإلاغاحعت كض جؿىعث عبر العطىع اوعىؿذ على ؤهضافىا فاهخللذ مً ؤهضاف 

 :جللُضًت خضًثت، فمً ألاهضاف

 الخإهض مً صخت البُاهاث واللىابم اإلاالُت و مضي اعخماصها عليها؛ .1

 إبضاء عؤي فني اؾدىاصا إلى ؤصلت و بغاهحن عً عضالت اللىابم اإلاالُت؛ .2

 اهدشاف خاالث الغش وألازؿاء في الضفاجغ و السجالث اإلاداؾبُت؛ .3

 الخإهض مً وحىص الغكابت صازلُت حُضة للخللُل مً فغص اعجياب ألازؿاء؛ .4

ت اإلاىاؾبت .5  2.مؿاعضة ؤلاصاعة على وغع الؿُاؾاث اإلاالبمت، اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع

 :و مً ألاهضاف الخضًثت هظهغ ما ًلي

 مغاكبت الخؿـ و الؿُاؾاث و مخابعت صعحت الخىفُظ وؤؾباب الاهدغافاث؛ .1

 جلُُم ألاصاء و هخابج ألاعماٌ اإلادللت مً كبل اإلاؤؾؿاث؛ .2

 جدلُم ؤكص ى هفاًت اكخطاصًت وإهخاحُت ؛ .3

ت في الضفاجغ و السجالث اإلاداؾبُت إن وحضث، اإلاطاصكت على الىزابم  .4 اهدشاف ألازؿاء الجىهٍغ

غ اإلاىصعت مً ؾغف ؤلاصاعة إلعؿائها مطضاكُت ؤهثر ختى حؿاعض مؿخسضميها في اجساط  اإلاالُت والخلاٍع

 3.اللغاعاث

 

                                                           
 .15،ص1996مؤؾؿت الىعاق ، ألاعصن،، أصاصيات الحدقيق في ظل اإلاعاًير ألامرركية و الدوليةاللاض ي خؿحن، خضوج خؿحن، . 1
 .11، ص2003، صًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت ،الجؼابغ، 3، ؽجعة و مراقبة الحضابات من الىظررة إلى الحملبيقااإلارمدمض بىجحن، . 2
ت، مطغ، أصول اإلاراجعةمدمض اللُىمي و عىع لبِب، . 3 . 11، ص1998، اإلاىخب الجامعي الخضًث الاؾىىضٍع
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 .أهوار اإلاراجعة: الفرر الخامط

ت اإلاىكىع مً زاللها   للمغاحعت عضة ؤهىاع جسخلف بازخالف الهضف اإلاغحى منها وهظلً مً خُث الؼاٍو

 :اإلاغاحعت ؤهمها

 :من حيث هملاق عملية اإلاراجعة/ أوال

 هىا ًلىم اإلاغاحع بفدظ اللُىص واإلاؿدىضاث و السجالث كطض الخىضل إلى عؤي فني :اإلاراجعة الكاملة .1

خٌى اللىابم اإلاالُت هيل، وكض ًيىن هظا الىىع جضكُلا وامال جفطُلُا ؤي فدظ اللُىص و غحرها بيؿبت 

 .، وكض ًيىن اإلاضكم وامل ازخبري بئجباع ؤؾلىب العُىت و الازخباع100%

 و هىا ًلخطغ عمل اإلاغاحع على بعؼ العملُاث و البىىص صون غحرها وان ٌعهض إليها : اإلاراجعة الجسئية .2

يلف بمغاحعت الىلضًت فلـ، وهظه الخالت ال ًمىً الخغوج بغؤي خٌى اللىابم اإلاالُت هيل وإهما  ٍو

غ اإلاغحع له مً بىىص  .ًلخطغ جلٍغ

 : من حيث ثوقيد عملية اإلاراجعة/ ثاهيا

لت مىكمت : اإلاراجعة اإلاضحمرة .1 جخم عملُت اإلاغاحعت في هظا الىىع على مضاع الؿىت اإلاالُت للمؤؾؿت بؿٍغ

خؿب بغهامج عمل مػبىؽ مؿبلا و هجض هظا الىىع ؤهثر في اإلاؤؾؿاث الىبحرة و طلً لخعضص ألاوشؿت 

. 

اث : اإلاراجعة النهائية  .2 ًلىم بها اإلاغاحع بعض اهتهاء الفترة اإلاالُت اإلاؿلىب مغاحعتها وبعض إحغاءاث الدؿٍى

وجدػحر الخؿاباث الخخامُت و كابمت اإلاغهؼ اإلاالي، وطلً غمان بعضم خضور ؤي حعضًل في البُاهاث بعض 

 1.مغاحعتها ألن الخؿاباث جيىن كض كفلذ مؿبلا

 :من حيث الالتزام/ ثالثا

في هظا الىىع مً اإلاغاحعت جلىم بإخيام و اللاهىن بدُث جلتزم اإلاؤؾؿت بػغوعة  : اإلاراجعة ؤلالسامية .1

حعُحن مغاحع زاعجي بمغاحعت خؿاباتها و اعخماص اللىابم اإلاالُت الخخامُت لها، خُث ؤن اللاهىن ًلؼم 

 .اإلاؤؾؿت اللُام باإلاغاحعت و مً الػغوعي في هظا الىىع ؤن جيىن اإلاغاحعت واملت 

ت مً : اإلاراجعة الاخحياررة .2 ًؿلم عليها في بعؼ ألاخُان اؾم اإلاغاحعت الخاضت وهي جخم بطفت ازخُاٍع

 .ؾغف اإلاؤؾؿت ؤي جيىن خؿب اخخُاحاتها اإلاؤؾؿت، و هظا الىىع ًدىاؾب مع شغواث ألاشخاص

 :من حيث حجم ا الخحبارات/ رابعا

هظه اإلاغاحعت جطلح إلاؤؾؿاث طاث الدجم الطغحر و طلً إلمياهُت فدظ حمُع : اإلاراجعة الشاملة .1

 .اللُىص واإلافغصاث مدل الفدظ والخفطُل

و هظا الىىع ًيىن في اإلاؤؾؿاث الىبحرة ٌعني كُام اإلاغاحع بمغاحعت حؼء مً اليل  : اإلاراجعة الاخحياررة .2

ؤي ازخُاع عضص مً العىاضغ و اللىابم اإلاالُت واإلاداؾبُت التي جمثل اإلاجخمع مً ؤًً جم ؤزظ العُىت زم 

 1.ًلىم اإلاغاحع بإصاء عؤًه اهؿالكا مً هظه العُىت

                                                           
، جسطظ إصاعة ؤعماٌ، حامعت الجؼابغ (غحر ميشىع ) مظهغة ماحِؿتر، اإلاراجعة الداخلية مهمتها و مضاهمتها في ثحضين اإلاؤصضةشعباوي لؿفي، . 1

 .33، ص2033-2004،
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 :من حيث الهيئة التي ثقوم باإلاراجعة/ خامضا

هي عباعة عً وشاؽ مؿخلل ًخم صازل اإلاؤؾؿت بهضف مؿاعضة ؤلاصاعة في الخدلم : اإلاراجعة الداخلية .1

ت التي جىف خماًت ألاضٌى و غمان صكت البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت   .مً جىفُظ الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

مغاحعت جلىم بها حهت زاعحُت مداًضة مؿخللت عً اإلاؤؾؿت بهضف "حعغف ؤنها : اإلاراجعة الخارجية .2

فدظ السجالث والبُاهاث للخطٌى على عؤي فني مداًض خٌى ضضق و صخت و ؾالمت هكام اإلاعلىماث 

 2.في اإلاؤؾؿت

 .ماهية اإلاراجعة الداخلية: اإلامللل الثاوي

إن قهىع اإلاغاحعت الضازلُت و جؿىعها وضىال إلى ماهُت عليها الُىم، وان ؤمغ خخمُا بؿبب جىؾع 

اإلاؤؾؿت و حشعب وقابفها وػٍاصة فغوعها ألامغ الظي ػاص مً ضعىبت الخدىم في حؿُحر اإلاؤؾؿت مً ول 

ت   .الجىاهب اإلاالُت وؤلاصاٍع

 .وشأة اإلاراجعة الداخلية: الفرر ألاول 

 :في مجاٌ اؾخعغاع جؿىع اإلاغاحعت الضازلُت هعلم و مهىت ًمىً عغع ؤهم اإلاالمذ الخالُت 

ىُت و مً ؤؾباب التي  ًغحع قهىع اإلاغاحعت الضازلُت هفىغة إلى الثالزُيُاث، و طلً بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىُت في جسفُؼ هلل حجم اإلاغاحعت الخاعحُت لىنها لم جسظ باالهخمام  ؤصث إلى قهىع عغبت اإلاؤؾؿت ألامٍغ

ىعن ؾىت   و وىهىا 1941الالػم في باصا ألامغ، إال ؤن اهخكم اإلاغاحعىن الضازلىن في شيل جىكُم مىخض في هٍُى

ىُحن  ، و هظه الخؿىة ًمىً اعخباعها الخؿىة ألاؾاؾُت في IIAما ٌؿمى بمعهض اإلاغاحعحن الضازلُحن ألامٍغ

مجاٌ الخجؿُض اإلانهي للمغاحعت الضازلُت و احؿاع هؿاق الاهخفاع الخضماحي، وكض عمل اإلاعهض على جضعُم 

م بظٌ الجهىص اإلاسخلفت مً ؤحل اإلاط ي كضما بهظه اإلاهىت، خُث جم عام  وجؿىع اإلاغاحعت الضازلُت عً ؾٍغ

 3. إضضاع ؤٌو جىضُاجه مً اإلاغاحعت الضازلُت و مؿؤولُاث اإلاغاحع الضازلي1947

 جم اعخماص صلُل حعٍغف آزغ للمغاحعت 1964 جم إصزاٌ حعضًالث عليها و في عام 1957 وفي عام 

الضازلُت بضال مً حعٍغف الؿابم خُث جم جىؾُع مجاٌ همل اإلاغاحع الضازلي و هظلً ؤهضافه خُث لم 

ًلخطغ على ألاهضاف الىكابُت و لىىه جىاٌو ألاهضاف البىاءة و بظلً ؾلبذ ؤلاصاعة مً اإلاغاحع الضازلي الخلُُم 

 .و اكتراح الخلٌى للمشاول وجىحُه اإلاىقفحن ؟إن ؤمىً و إبضاء آلاعاء و مخابعت جىفُظ الخىحيهاث

ىُحن  في كُامه بىغع مجمىعت مً " IIA" وحعخبر مً ؤهم اهجاػاث معهض اإلاغاحعحن الضازلُحن ألامٍغ

م لضعاؾت اكتراح إؾاع مخيامل إلاعاًحر 1974معاًحر ألاصاء اإلانهي للمغاحعت الضازلُت، خُث جم حشىُل لجان عام 

غ هخابج صعاؾتها و جم 1979ألاصاء اإلانهي للمغاحعت الضازلُت، في عام   اهتهذ اللجان مً ؤعمالها و كضمذ جلٍغ

 .الخطضًم عليها، وهظه اإلاعاًحر جم إكغاعها مً غالبُت مماعؽ اإلاهىت

                                                                                                                                                                                     
ل، دور إدارات اإلاراجعة الداخلية في ثفعيل مبادئ الحكومةإبغاهُم إسخاق وؿمان، . 1 ، مظهغة ماحِؿتر، غحر ميشىعة، جسطظ اإلاداؾبت و الخمٍى

 .40،ص2009الجامعت ؤلاؾالمُت، غؼة  فلؿؿحن ، 
. 29، ص2002، الجؼابغ، 19، حامعت كؿىؿُىت، العضص الحقاررر اإلاالية، مجلة العلوم الاجحماعية و ؤلاوضاهيةعلاعي مطؿفى، . 2
ت،فلضفة اإلاراجعةؤمحن الؿُض ؤخمض لؿفي، . 3  .13، ص2008 ، الضاع الجامعت ، الاؾىىضٍع
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 جم إضضاع صلُل ألازالكُاث مهىت اإلاغاحعت الضازلُت الطضع مً كبل معهض اإلاغاحعحن 1999 وفي عام 

يي و جم حعٍغف اإلاغاحعت الضازلُت على  ؤنها وشاؽ جإهُضي مؿخلل و مىغىعي مطمم إلغافت كُمت :"ألامٍغ

ؤما في وكخىا الخاغغ ؤضبدذ اإلاغاحعت الضازلُت بالغت ألاهمُت باعخباعها ؤصاة ". للميشإة وجدؿحن عملُاتها

ت بمفهىم اإلاعاضغ ت ًمىً الاعخماص عليها في جغشُض العملُت ؤلاصاٍع  .ؤلاصاٍع

 وفي الجؼابغ ًمىً اللٌى ؤن هظه الىقُفت خضًثت الاعترافاث ؤو خضًثت الاؾخعماٌ بها هيشاؽ ال 

 مً كاهىن 40ًمىً الاؾخغىاء عىه ، لم ًىظ عليها اإلاشغع الجؼابغي إال في نهاًت الثماهِىاث مً زالٌ اإلااصة 

ش 88/01الخىحُهي للمؤؾؿاث عكم  ًخعحن على اإلاؤؾؿاث :"  على ؤهه 1985 حاهفي 12 الطاصع بخاٍع

الاكخطاصًت الخيىمُت جىكُم و جضعُم هُاول صازلُت زاضت باإلاغاكبت في اإلاؤؾؿت بطفت مؿخمغة ؤهماؽ 

 ."ؾحرها و حؿُحرها

ؤن اإلاؤؾؿاث الاكخطاصًت العمىمُت مضعىة إلكامت : "  على 91/01 مً اللاهىن 40 هما جىظ اإلااصة 

 1."هكم صازلُت إلاغاحعت اإلاؤؾؿاث و جدؿحن ؾغق ؤصائها بشيل ملخىف

 .مفهوم اإلاراجعة الداخلية: الفرر الثاوي

خي الظي لخم  فاث التي جىاولذ مفهىم اإلاغاحعت الضازلُت و جضعحذ خؿب الخؿىع الخاٍع حعضصث الخعٍغ

بهظه الىقُفت، إال ؤن اإلاغاحعت الضازلُت همفهىم علمي لم ًكهغ إال في آلاوهت ألازحرة و بطفت زاضت بعض إوشاء 

يي  .معهض اإلاغاحعحن الضازلُحن ألامٍغ

  ض مً كُمت اإلايشإة، وجدؿحن : "الحعرري ألاول وشاؽ مؿخلل و مىغىعي و اؾدشاعي مطمم لحًز

عملُاتها، إط ٌؿاعضها على جدلُم ؤهضافها وفم مىهج مىكم و ضاعم لخلُُم و جؿىع فعالُت غضاعة 

 ."اإلاساؾغ و جغشُض العملُاث

 اإلاغاحعت الضازلُت ؤصاة مً ؤصواث الغكابت الضازلُت فهي حؿاعض ؤلاصاعة على مخابعت : "الحعرري الثاوي

غ ًلضم إلاجلـ  غ ؤو جلاٍع ومغاكبت وافت العملُاث و ؤكؿام و مغاهؼ و ؤوشؿت اإلاشغوع و مسغحاتها جلٍغ

ؤلاصاعة او لجان اإلاجلـ مباشغة، اللابم بها مىقف باإلاشغوع، و اؾخلالله جىكُمي فلـ و ًخدلم هظا 

 ."الاؾخلالٌ بدبعُت إصاعة اإلاغاحعت الضازلُت إلاجلـ ؤلاصاعة مباشغة

 اإلاغاحعت علم ًخمثل في مجىعت مً اإلاباصا واإلاعاًحر واللىاعض وألاؾالُب التي ًمىً :"الحعرري الثالث

 2."بىاؾؿتها اللُام بعملُت الفدظ ؤالهخلاصي لألهكمت و البُاهاث اإلاالُت

 : اؾدىاصا إلى حعاٍعف اإلاغاحعت ؾابلت هجض ؤنها جغجىؼ على هلاؽ التي جخمدىع خىلها اإلاغاحعت و هي

ًلطض به فدظ البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت للخإهض مً صخت وؾالمت العملُاث : الفحص -

بها ؤي فدظ اللُاؽ اإلاداؾبي وهى اللُاؽ الىمي والىلضي ليل  التي جم حسجُلها و جدلُلها و جبٍى

 .وشاؽ اكخطاصي به اإلاؤؾؿت

                                                           
ت، اإلاراجعة الداخلية في ظل جشفيل الالكتروويهاصع شعبان الؿىاح، . 1  .24، ص2006 ، صاع الجامعت ، الاؾىىضٍع
. 17 هفـ اإلاغحع الؿابم ، ص.2
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ًلطض به الخىم على ضالخُت اللىابم اإلاالُت الخخامُت وىنها ؤصاة للخعبحر الؿلُم : الححقيق -

لىدُجت ؤعماٌ اإلاؤؾؿت، في فترة ػمىُت معُىت و علُه فغً الفدظ والخدلُم هما عملُخان 

 .مغجبؿخان كطض جمىحن اإلاغاحع مً إبضاء عؤي فني مداًض

غ ًلضع إلى ؤؾغاف  (الفدظ والخدلُم)ًلطض به بلىعث هخابج عملُتي : الحقررر - على شيل جلٍغ

 1.العُىت ؾىاء واهذ صازل اإلاؤؾؿت ؤو زاعحها، هظا ؤلابضاء الغؤي النهاةي خٌى الدؿُحر

 .أهمية اإلاراجعة الداخلية : الفرر الثالث

للض خكُذ مهىت اإلاغاحعت الضازلُت بإهمُت هبحرة في آلاوهت ألازحرة ؤضبذ لها صوع ا هاما في 

اصة ؤهمُتها منها  : اإلاؤؾؿاث، وللض ؾاهمذ عضة عىامل في ٍػ

اصة و حعلض عملُاتها؛ .1  هبر حجم اإلاؤؾؿاث في ٍػ

 الخىؾع في اخخُاحاث ؤلاصاعة ؛ .2

 الخىازغ الجغغافي للعملُاث و جؼاًض هؿاق العملُاث الضولُت؛ .3

 قهىع شغواث اإلاؿاهمت و خاحاتها للمعلىمت لؿالمت اؾدثماع ؤمىالها؛ .4

ت في اإلاؤؾؿت؛ .5 اث ؤلاصاٍع  الاؾخلالٌ الخىكُمي لإلصاعاث غمً الهُيل الخىكُمي و حعضص اإلاؿخٍى

ت و جىمً ؤهمُت اإلاغاحعت الضازلُت في  .6 جؿىع مفهىم الغكابت الضازلُت، الخدٌى إلى اإلاغاحعت الازخُاٍع

وىنها عكابت فعالت حؿاعض إصاعة اإلاؤؾؿت ومالهها على عفع حىصة ؤعماٌ و جلُُم ألاصاء واإلادافكت على 

 2.ممخلياث وؤمىاٌ اإلاؤؾؿت

 .أهداف اإلاراجعة الداخلية: الفرر الرابع 

يي للمغاحعحن الضازلُحن  ؾبلا إلاا وعص في بُان مؿؤولُاث اإلاغحعت الضازلُت الظي ؤضضعه اإلاعهض ألامٍغ

م جؼوٍضهم بدسجُالث و جلُُم " هى معاوهت حمُع ؤعػاء ؤلاصاعة العلُا في ؤلابضاء الفعلي إلاؿؤولُاتهم عً ؾٍغ

 ."وجىضُاث وحعلُلاث مغجبؿت باألوشؿت التي جىاولتها اإلاغاحعت

يبغي ؤن ال جلف اإلاغاحعت الضازلُت مؤكذ الجمىص بل ًجب ؤن جخؿىع مع الؼمً لخيسجم مع اإلاخغحراث التي  ٍو

 : جؿغؤ على وشاؽ اإلاؤؾؿت فلض خضصث ؤهضاف اإلاغاحعت الضازلُت هما ًلي

جىفحر خماًت ألاضٌى و سجالث اإلاؤؾؿت مً غُاع و الؿغكت و الازخالؽ و التزوٍغ و ؾىء  .1

 الاؾخسضام؛

 جىفحر الضكت والثلت في البُاهاث اإلاداؾبُت التي جخػمنها صفاجغ و خؿاباث؛ .2

ت والدشغُلُت للمؤؾؿت بشيل عام ؛ .3  جدفحز النهىع بالىفاءة ؤلاصاٍع

م اإلاغؾىم لها؛ .4  حصجُع الؿحر بالؿُاؾاث وفم الؿٍغ

 مىع الغش و ألازؿاء و اهدشافها إطا ما وكعذ؛ .5

 3:لخدلُم ألاهضاف الؿابلت جلىم اإلاغاحعت الضازلي بعضة زضماث في اإلاؤؾؿت ؤهمها .6

                                                           
ت ، وخضة حعلُم اإلافخىح، ولُت الخجاعة، الرقابة و اإلاراجعةشخاجه الؿُض شخاجه، . عبض الىهاب هطغ علي، ص.ص. 1  .24، ص.2002 ، حامعت الاؾىىضٍع
. 178، ص2008 ، صاع الىطغ ، اللاهغة، "قواعد اإلاراجعة الداخلية في أعمال البىوك "اللبؿان مدمض ، . 2
ت، مطغ ، أصول و قواعد اإلاراجعة و الدقيق الشاملمدمض الؿُض ؾغاًا، .3 . 128،129، ص2007 ، الضاع الجامعُت، الاؾىىضٍع
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 هي مجمىعت مً ؤلاحغاءاث التي ًػعها اإلاغاحع الضازلي في اإلاؤؾؿت، لخدلُم  : خدمات وقائية

الخماًت الياملت لألضٌى وممخلياث مً الؿغكت او الازخالؽ، و خماًت الؿُاؾاث اإلاسخلفت في 

فها ؤو حغُحرها صون مبرع   .اإلاؤؾؿت مً جدٍغ

 جخمثل في ألاؾالُب و ؤلاحغاءاث التي ٌؿخسضمها اإلاغاحع الضازلي في مجاٌ كُاؽ : خدمات ثقييمية

 .وجلُُم مضي فعالُت هكم و إحغاءاث الغكابت الضازلُت اإلاؿبلت في اإلاؤؾؿت

 جخمثل في ؤلاحغاءاث وألاؾالُب التي ٌؿخسضمها اإلاغاحع الضازلي في مجاٌ  : خدمات عالجية

غ اإلاغاحعت بئضالح ؤزؿاء ؤو عالج  جصخُذ ؤي زؿإ اهدشفها ؤو الخىغُداث التي ًخػمنها جلٍغ

 1.ؤوحه اللطىع في مسخلف هكم اإلاؤؾؿت 

 .أهوار اإلاراجعة الداخلية : الفرر الخامط

 : جخمثل ؤهىاع اإلاغاحعت الضازلُت فما ًلي

  :مراجعة العمليات/ أوال

 حشمل مغاحعت العملُاث فدظ و جلُُم ؤهكمت الغكابت الضازلُت و حىصة ؤصاء جىفُظ اإلاؿؤولُاث 

لُمىا مسخلف ألاوشؿت  اإلاغجبؿت بىقابف حشغُل الخىكُم، وفي هظا الطضص ًفدظ اإلاغاحعىن الضازلُىن ٍو

م و الىلل و ؤلاهخاج وإصاعة اإلاسؼون و ألامً وحشغُل البُاهاث بىاؾؿت  اإلاغجبؿت لهظا الىقابف والدؿٍى

 .الخاؾب آلالي و إصاعة ألافغاص و ؤلاصاعة اإلاالُت و اإلاداؾبت

 وحعخبر ألاؾباب في فهم مغاحعت العملُاث و فهم ؤوحه الغكابت الضازلُت، وحؿاعض مغاحعت العملُاث 

 :اإلاؤؾؿت على جدلُم اإلاىافع الخالُت

 جىفحر معلىماث صكُلت عً الدشغُل و في الىكذ اإلاىاؾب؛ .1

 الاحؿاق مع الؿُاؾاث و الخؿـ وؤلاحغاءاث و اللىاعض و اللىاهحن ؛ .2

 خماًت ألاضٌى مً ؾىء الاؾخسضام ؛ .3

 2.جدلُم ألاهضاف اإلالغعة بإهبر كضع ممىً مً الفاعلُت .4

 : مراجعة ألاداء / ثاهيا

جغجىؼ مغاحعت ألاصاء على الىفاءة و الفاعلُت و ًخؿلب اللُام غغوعة وغع اإلاعاًحر الدشغُلُت جلاعن بها هخابج 

ألاصاء الفعلي، إطا واهذ الىفاءة و الفاعلُت ملاًِـ لألصاء إال ؤنها ال حعخبر بمثابت إزالٌ ؤو بضًل لخىفُظ ؤصاء 

 .ألاصاة بظاتها 

شحر مفهىم الفاعلُت إلى مؿخىي جدلُم ألاهضاف ؤما مفهىم الىفاءة مغجبـ باإلاىاعص اإلاؿخسضمت لخدُم هظه  َو

 .ألاهضاف و لظلً فئن اؾخسضام مىاعص بضعحت ؤكل ٌعني هفاءة ؤهبر

 : مراجعة الالتزامات بالضياصات / ثالثا

                تهضف مغاحعت الالتزام بالؿُاؾاث إلى جدضًض ما إطا وان الخىكُم ًغاعي عملُت الالتزام بؿُاؾاث 

 .وؤلاحغاءاث و اإلاعاًحر و اللىاهحن و الخعلُماث الخيىمُت 
                                                           

لم الخؿبان ، .1 ت لليشغ و الخىػَع ، عمان ، ألاعصن، الرقابة الداخلية و الحدقيق في بيئة لحكىولوجيا اإلاعلوماتعؿا هللا ؾٍى  .60، ص209 ، صاع الٍغ
2.Jacque Renard, Théorie et Pratique L’Audit interne ? lesedition , Organisations, paris, France,1996,p49. 
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 : مراجعة القوائم اإلاالية / رابعا

                 ًضوع الاؾخفؿاع خٌى الؿبب الظي مً ؤحله يهخم اإلاغاحعىن الضازلُىن بعضالت اللىابم اإلاالُت 

 1.في جمثُلها للمغهؼ اإلاالي للمؤؾؿت و هخابج للفترة اإلادضصة عنها جلً اللىابم

 .أصاصيات اإلاراجعة الداخلية : اإلامللل الثالث

ؼ هكم الغكابت لضيها، خُث ؤن  حعخمض معكم ؤلاصاعاث خالُا على خلُلت اإلاغاحعت الضازلُت في حعٍؼ

وقُفت اإلاغاحعت الضازلُت بمفهىمها الخضًث جماعؽ ؤوشؿتها في مسخلف ؤحؼاء الخىكُم صون اؾخثىاء و لهظا 

 :ؾىف هخؿغق إلى ول معاًحر اإلاغاحعت الضازلُت 

خُث حعخبر معاًحر اإلاغاحعت اإلاباصا التي جدىم ؤًت عملُت مغاحعت و بالخالي فهي ؤلاؾاع العام الظي مً 

زالله ًلىم اإلاغاحع باؾخسضام ؤلاحغاءاث الىضٌى لألهضاف الىاحب جدلُلها، فاإلاعُاع ًمىً اعخباعه بمثابت 

 : اللاعضة اإلاىحهت عمل اإلاغاحع ، و ًمىً جىغُدها في الشيل الخالي

 .معاًير اإلاراجعة : (I-01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

ت ، مطغ ، :اإلاصدر  ت و الخؿبُم ، الضاع الجامعُت ، الاؾىىضٍع  .108، ص2006 ؤمحن الؿُض اخمض لؿفي اإلاغاحعت بحن الىكٍغ

                                                           
ت ، مطغ ، اإلارجعة الدولية و عوإلاة أصواق رأش اإلاالامحن الؿُض ؤخمض لؿفي ، . 1  .668، ص2008 ، الضاع الجامعُت ، الاؾىىضٍع

 GAASمعاًير اإلاراجعة اإلاحعارف عليها 

 معاًير إعداد الحقررر 

غ  ) معاًحر مدخىي جلٍغ

(اإلاغاحعت   

 معاًير عامة

معاًحر شخطُت و جإهُل  )

(اإلاغاحع  

 معاًير العمل اإلايداوي

معاًحر ؤصاء عملُت  ) 

(اإلاغاحعت   

ب الفني و الىفاًت  الخضٍع

 الاؾخلالٌ

 العىاًت اإلاهىُت الىاحبت

 على ؤلاشغافجسؿُـ العمل و 

 اإلاؿاعضًً

الخطٌى على فهم الغكابت 

 الضازلُت 

الخطٌى على ؤصلت إزباث هفاًت 

 و ضالخت 

احؿاق اللىابم مع اإلاباصا 

 اإلاداؾبُت اإلاخعاعف بها 

زباث جؿبُم مباصا اإلاداؾبت 

 اإلاخعاعف علُيها

 هفاًت ؤلافطاح 

 الخعبحر عً الغؤي 
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 .اإلاعاًير العامة: الفرر ألاول 

 تهخم اإلاعاًحر العامت للمغاحعت بصخظ مغاحع الخؿاباث وطلً اإلادىعٍت الضوع الظي ًلعبه هظا 

مىً اللٌى ؤن الخإهُل اإلاغاحع في عملُت اإلاغاحعت فهى بال شً ٌعخبر ؤهم ملىماث الىُان اإلانهي للمغاحعت،  ٍو

 1:اإلاخيامل للمغاحع ٌعخمض على اإلاعاًحر الخالُت

 

  ًًجب ؤن ًلىم بالفدظ و باقي الخؿىاث ؤلاحغابُت ألازغي شخظ ؤو ؤشخاص على صعحت وافُت م

 .الخإهُل العلمي و العملي في مجاٌ زضماث اإلاغاحعت

  ًًجب على اإلاغاحع ؤن ًبظٌ العىاًت اإلاهىُت اإلاعلىلت عىض اللُام بالفدظ و باقي الخؿىاث ألازغي، و هظل

غ اإلاغاحعت   .عىض جلٍغ

  ت ببعؼ بغامج الخعلُم اإلاؿخمغ ت ؤو إحباٍع الخعلُم اإلاؿخمغ غغوعي للمغاحع الخداق له بطىعة ازخُاٍع

وطلً ختى جمىىه جدضًث معغفخه اإلاهىُت و العلمُت مً زالٌ جدبع ول ما ٌؿدىجض مً كػاًا مهىُت 

ت فالخعلُم اإلاؿخمغ ًدُذ للمغاحع الخعغف على ؤخضر ؤلاضضاعاث اإلاهىُت الضولُت و اإلادلُت  2.وفىٍغ

 .معاًير العمل اإلايداوي: الفرر الثاوي

 جخعلم هظه اإلاعاًحر بدىفُظ عملُت اإلاغاحعت ، و جخمثل مباصا اإلاغاحعت التي جدىم ؾبُعت و مضي ؤصلت 

ؤلازباث الىاحب الخطٌى عليها بىاؾؿت إحغاءاث اإلاغاحعت اإلاغجبؿت باألهضاف العٍغػت الىاحب جدلُلها عىض 

 :اؾخسضام هظه ؤلاحغاءاث و جدخىي على اإلاعاًحر الخالُت

ًجب ؤن جسؿـ زؿىاث العمل اإلاُضاوي جسؿُؿا مىاؾب و وافُا و ًجب ؤن ًخم الاشغاف على ؤعماٌ  .1

لت مىاؾبت و فعالت  .اإلاؿاعضًً بؿٍغ

ًجب جسطُظ اإلاؿاعضًً على مهام الفدظ خُث ًخؿلب معُاع الخسؿُـ الؿلُم للعمل ؤن ًلىم  .2

مغاحع الخؿاباث بئعالم مؿاعضًه على مهام الفدظ التي اشخملذ علُه زؿت اإلاغاحعت و ًخؿلب 

الخسطُظ الؿلُم للمؿاعضًً على مهام الفدظ اإلاسخلفت ؤن ًدضص اإلاغاحع اخخُاحاث العمل مً 

 .العىطغ البشغي 

ًجب ؤلاشغاف اإلاالبم على اإلاؿاعضًً و جلُُم ؤصائهم خُث ال جيخهي مهمت جسؿُـ عملُت اإلاغاحعت  .3

بمجغص جسطُظ اإلاؿاعضًً على مهام ولىً ًخؿلب ألامغ مخابعت هؤالء اإلاؿاعضًً على مهام الفدظ 

 .وؤلاشغاف علُم بطىعة مالبمت للخإهض مً جىفُظهم للمهام اإلاىولت إليهم

غ مضي الاعخماص  .4 مها بشيل مفطل ختى ًخمىً اإلاغاحع مً جلٍغ ًجب صعاؾت الغكابت الضازلُت وجلٍى

 .عليها وجدضًض هىعُت الازخباعاث الالػمت عىض جؿبُم إحغاءاث اإلاغاحعت

                                                           
، 2009، صاع الثلافت ، ألاعصن، (ؤلاطار الىظري و ؤلاجراءات العملية)مراجعة الحضابات اإلاحقدمة خؿً ؤخمض صخضوح، خؿحن ًىؾف اللاض ي، . 1

 .64ص
ت ، أصول اإلاراجعةعبض الفخاح مدمض الطخً، مدمض عحب الُض عاشض ، مدمىص هاجي صعوَش، . 2  .36، ص200، الضاع الجامعُت، الاؾىىضٍع
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م الفدظ و اإلاالخكت الصخطُت  .5 ًجب الخطٌى على ؤصلت و بغاهحن وافُت و ملىعت عً ؾٍغ

ً ؤؾاؽ مىاؾب إلبضاء الغؤي في اللىابم اإلاالُت الخاغعت  والاؾخفؿاعاث واإلاطاصكاث بغغع و جيٍى

 1.لعملُت اإلاغاحعت

 .معاًير إعداد الحقررر: الفرر الثالث

غ الظي ًخػمً  هظه اإلاعاًحر جغجبـ ؤو جدضص الخؿىؽ العٍغػت ٌؿترشض بها اإلاغاحع عىض إعضاص للخلٍغ

غ الصخص ي و زم فئن مضي ؾالمت جؿبُم هظه اإلاعاًحر ٌعخمض على  عؤًه الفني اإلاداًض عىض جؿبُلها على الخلٍغ

 :الخبرة اإلاهىُت إلاغاحع الخاعجي التي ًىدؿبها مً مؼاولخه اإلاهىت و ًخضعج جدتها ؤعبع معاًحر وهي

غ ما إطا واهذ اللىابم اإلاالُت كض ؤعضث ؾبلا إلاباصا اإلاداؾبت اإلاخعاعف عليها،  .1 ًجب ؤن ًىضح الخلٍغ

فهىان مباصا مخىاكػت و عغم هظا حعخبر حمُعا ملبىلت كبىال عاما فاخدؿاب ؤكؿاؽ الاهخالن ًخم 

لت و هخابج مسخلفت و لىنها ملبىلت كبىال عاما  .بؿغق عضًضة و ليل ؾٍغ

ًجب الاحؿاق في جؿبُم اإلاباصا كبىال عاما و ًلخط ي هظا اإلاعُاع بإن بُيىا مغاكب الخؿاباث في  .2

ت جخمحز بالثباث جؿبُم مباصا اإلاداؾبت الالػمت  غه ما إطا واهذ اإلاباصا التي ؾبلذ في الفترة الجاٍع جلٍغ

 .إلميان إحغاء اإلالاعهاث بحن اللىابم اإلاالُت الخخامُت التي ًدضها اإلاشغع في نهاًت الفتراث الخالُت

ًجب مالبمت ؤلافطاح في اللىابم اإلاالُت بدُث جفصح اللىابم اإلاالُت عً اإلاغهؼ اإلاالي و هدُجت اليشاؽ  .3

غ مغاكب الخؿاباث على الخىغُداث اإلاالبمت و بالخالي فئن مغاكب  وإال فُجب ؤن ٌشمل جلٍغ

 .الخؿاباث ال ٌعؿي إًػاخاث إغافُت إال عجؼث اللىابم اإلاالُت عً جلضًم ؤلافطاح اليافي اإلاالبم 

غ اإلاغاحع عؤًه في اللىابم اإلاالُت وىخضة واخضة  .4 ًجب وخضة الغؤي في اللىابم اإلاالُت بدُث ًخػمً جلٍغ

ؤو ؤلاشاعة إلى عضم إمياهُت طلً عىضما ال ًخمىً مً الخعبحر بغؤي الشامل ًجب ؤن ًىضح ؤؾباب 

غ ؤًػا  طلً و في حمُع الخاالث التي ًلترن فيها اؾم اإلاغاحع بلىابم اإلاالُت ًجب ؤن ًخػمً الخلٍغ

 2.كاؾعا عً الفدظ الظي كام له اإلاغاحع

 

  

                                                           
. 50 ، مغحع ؾبم طهغه، صأصول اإلاراجعة عبض الفخاح، مدمىص هاجي صعوَش، عحب الؿُض عاشض ، .1
 .95هفـ اإلاغحع الؿابم، ص. 2
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 .عموميات حول هظام اإلاعلومات اإلاحاصبية : اإلابحث الثاوي

 حعخبر اإلاعلىمت اإلاداؾبُت اإلالىم و اإلاىحه لللغاع و التي جيىن منها ؤؾاؾا بما جىفغه هظه اإلاعلىماث مً 

ؤمً وغمان إلاخؿلباث ؤؾاؾُت، وغغوعة في عالم ألاعماٌ، و علُه وحب ؤن جيىن هظه اإلاعلىماث اإلاداؾبُت 

طاث حىصة عالُت و ال جىدؿب هظه اإلاعلىماث هظه الخاضُت إال إطا جم مغاحعتها مً ؾغف اإلاغاحعحن، إلاا ؤن 

ؤصاء هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت إطا وان على كاعضة صخُدت و ؾلُمت ًؤصي إلى جىلُض معلىماث طاث 

مطضاكُت جلضم ضىعة مىزىق فيها عً اإلاغهؼ اإلاالي و الىغعُت الخلُلُت للمؤؾؿت ، و مىه فهى ًؼوص ؤلاصاعة 

اإلاؿلب : باإلاعلىماث اإلافغصة و الفعالت و التي حؿاعض على اجساط اللغاع ، و مً هىا ؾىف هخؿغق إلى زالر مؿالب

ألاٌو مفاهُم خٌى هكام اإلاعلىماث ، ؤما اإلاؿلب الثاوي ؤلاؾاع العاملىكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت واإلاؿلب 

 .الثالث عىاضغ هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت

 .مفاهيم حول هظام اإلاعلومات: اإلامللل ألاول 

 إن ؤي مؤؾؿت حؿعى حاهضة لخدلُم ؤهضافها وطلً باهتهاحها إلؾتراجُجُت معُىت، واؾخغالٌ ول 

 .مىعصها بشيل علالوي، على هظا ؤؾاؽ ؤضبذ هكام اإلاعلىماث ؤخض اإلاىاعص التي حعخمض عليها اإلاؤؾؿت 

 .جعرري هظام اإلاعلومات: الفرر ألاول 

 : وكض عغف هكام اإلاعلىماث بخعاٍعف عضًضة ؤهمها

  الحعرري ألاول: 

عباعة عً الىكم الغؾمُت وغحر الغؾمُت التي جمض : "  هكام اإلاعلىماث بإهه Walter Kevanٌعغف والتر هُفحن " 

ت ؤو مىخىبت ؾبلا للعملُاث صازل اإلاؤؾؿت  اإلاؤؾؿت باإلاعلىماث ؾابلت وخالُت ومؿخلبلُت، بطىعة شفٍى

 1."والبِئت اإلادُؿت بها ، لغغع مؿاعضة في عملُت اجساط اللغاع

 الحعرري الثاوي:  

هما ًمىً حعٍغف هكام اإلاعلىماث على ؤهه مجمىعت مً اإلاىاعص، حعمل في بِئت معُىت و حؿعى جدلُم هضف " 

الخ، و التي جغجبـ ببعػها البعؼ بعالكت ...معحن خُث جخمثل هظه اإلاىاعص في ألافغاص، البرامج، اإلاعضاث آلاالث 

ب وجىػَع اإلاعلىماث، بعض  مخضازلت ومدشابىت، إط جخىلى هظه اإلاىاعص حمع و مغاكبت و اؾترحاع و حشغُل و جسٍغ

ل، ومعالجت اإلاعلىماث البُاهاث بغغع حعلها كابلت لالؾخسضام النهاةي مً ؾغف  إحغاء عملُاث، الخدٍى

ؤصخاب اللغاع، ؤو باقي اإلاؿخسضمحن و اإلاخعاملحن مع اإلاؤؾؿت، ألحل جدلُم ألاهضاف اإلادضصة مً ؾغف 

  2."اإلاؤؾؿت ؾابلا

                                                           
 .23، ص2000 ، صاع وابل لليشغ و الخىػَع، عمان ، ألاعصن،ثقىيات اإلاعلومات ؤلاداررةعالء عبض الغػاق و آزغون، .1
ولُت العلىم الاكخطاصًت و الدؿُحر  (غحر ميشىع )، مظهغة ماحِؿتر في علىم الدؿُحر ثقييم هظام اإلاعلومات في اإلاؤصضة الاقحصادًةهىعصًً مؼهىصة، .2

 .12، ص2008، حامعت بؿىغة، 
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 . العالقة بين عىاصر الىظام (:I-02)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .13هىعصًً مؼهىصة، مغحع ؾبم طهغه ، ص:اإلاصدر

 .خصائص هظام اإلاعلومات: الفرر الثاوي

ًجب ؤن ًخىفغ في هكام اإلاعلىماث زطابظ معُىت ختى ٌؿخؿُع ؤن ًدلم ألاهضاف التي ؤوشإث مً ؤحلها 

و بالخالي ًمىً جىغُذ اإلاالمذ ألاؾاؾُت لىكام اإلاعلىماث مً زالٌ مجمىعت مً الخطابظ في الىلاؽ 

 :الخالُت

عت  .1 هكام اإلاعلىماث وؾُلت لخدلُم الاجطاٌ اإلاخباصٌ، مً زالٌ جؼوٍض الىكام باالجطاالث الؿَغ

 والضكُلت، و كلُلت الخيالُف لدؿهُل اوؿُاب اإلاعلىماث صازل اإلاؤؾؿت مع اإلادُـ ؛

 ًخمحز بلضعة فابلت علت معالجت هم هابل مً اإلاعلىماث؛ .2

 ٌعخبر هكام اإلاعلىماث هكاما مفخىخا، ًؤزغ و ًخإزغ بالبِئت الخاعحُت؛ .3

 هكام اإلاعلىماث هى هكام اكخطاصي، يهضف إلى جدلُم مىفعت اكخطاصًت؛ .4

غه و حعضًله،خؿب مخؿلباث و اخخُاحاث اإلاغخلت التي ًمغ بها .5  1.هى هكام مغن ًىمً جؿٍى

  

                                                           
. 53.54، ص204 ، صاع الطفاء لليشغ و الخىػَع ، عمان ، هظم اإلاعلومات ؤلاداررةاًمان هاغل الؿاهغاوي، هُثم مدمض الؼغبي، .1

 الغكابت 

 اإلاعلىماث اإلاغجضة

 اإلاعالجت
 اإلاعلىماث البُاهاث

 بيئة هظام اإلاعلومات
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 .مكوهات هظام اإلاعلومات: الفرر الثالث

 : اإلاعالجت و اإلاسغحاث  (البُاهاث)ًخيىن هكام اإلاعلىماث مً اإلاضزالث 

 :(البياهات)اإلادخالت / أوال

جخمثل في البُاهاث التي هي ماصة، ؤو عمل ؤو وشاؽ و على مضي ؾالمتها و جىكُمها ًخىكف الىجاح في 

اليشاؽ وهىعُت اللغاعاث اإلاخسظة مً ؾغف اإلاؤؾؿت، فاللغاع الغشُض هى  الظي جخىفغ فُه ؤلاخطابُاث 

ت التي حغبذ بشيل صكُم  .والبُاهاث الػغوٍع

 :اإلاعالجة / ثاهيا

وهي عباعة عً حمُع العملُاث الخؿابُت واإلاىؿلُت التي ججغي على اإلاضزالث بغغع إعضاصها وتهُئتها 

 .للمغخلت الثاهُت مً هكام اإلاعلىماث في اإلاؤؾؿت

 :(اإلاعلومات )اإلاخرجات / ثالثا

ؤضبدذ اإلاعلىماث الُىم جخمثل مطضع اؾتراجُجُا هاما على مؿخىي اإلاؤؾؿاث، خُث جخمثل في 

غ ؤو  هخابج اإلاعالجت في هظا الىكام، و هي اإلاعلىماث اإلاؿلىبت مً كبل اإلاؿخفُض منها، و كض جيىن في شيل جلاٍع

 1.الخ.....حضاٌو ؤو إخطابُاث، عؾىم بُاهُت 

 .أهداف هظام اإلاعلومات : الفرر الرابع

 :ٌؿعى هكام اإلاعلىماث إلى جدلُم مجمىعت مً ؤهضاف ، و اإلاخمثلت ؤؾاؾا في 

 2.جىفحر اإلاعلىماث الالػمت ألغغاع الخسؿُـ والغكابت في اإلايان التركُت والشيل اإلاىاؾب .1

إخالٌ : خُث حشحر الىفاءة إلى ؤصاء اإلاهام بطىعة ؤؾغع و بإكل جيلفت مثاٌ طلً: ثحقيق الكفاءة .2

 ً اإلاداؾب آلالي مدل ألافغاص جلً مً جيالُف العمالت، ؤًػا زالٌ جدمُل اإلاىعص جيالُف الخسٍؼ

 .زالٌ عبـ اإلاىعصًً بشبىت اجطاالث زاضت و إعؿاء ؤوامغ الشغاء عىض الخاحت

حشحر الفاعلُت إلى مضي جدلُم ؤهضاف اإلاىكمت و جدلُم الفاعلُت مً زالٌ : الوصول إلى الفاعلية .3

ً في اجساط اللغاعاث في اجساط اللغاعاث طاث حىصة ؤفػل  .مؿاعضة اإلاضًٍغ

يهضف هكام اإلاعلىماث إلى جلضًم زضمت طاث مؿخىي ؤفػل لعمالء اإلاىكمت،  : ثحضين أداء الخدمة .4

ع في البىىن خُث ًمىً للعمالء السخب  ولِـ هىان مثاال ؤفػل مً اؾخسضام آالث الطغف الؿَغ

 .مً ؤعضضتهم على مضاع الُىم

                                                           
ت، صلوك ألافراد و اإلاىظماتخؿحن خضًم ، الؿلىن الخىكُمي، .1 . 308،ص1997، الضاع الجامعت، الاؾىىضٍع
، مدى فاعلية هظام اإلاعلومات اإلاحاصبية في ثحقيق آلامان و الحوليدًة و اإلاوثوقية في ظل الحجارة الالكتروهيةؾاهغ شاهغ ًىؾف اللش ي، .2

 .26،ص2003ؤؾغوخت الضهخىعة، حامعت عمان العغبُت للضعاؾاث العلُا ، ألاعصن، 



 عموميات حول اإلاراجعة الداخلية و هظام اإلاعلومات اإلاحاصبية                                         لفصل ألاول ا

 
21 

 

ع الخغحر، ألامغ الظي ًخؿلب منها : الحعرف على الفرص و اصحغاللها .5 حعُِش اإلاىكماث في مىار ؾَغ

غغوعة الخىُف مع هظا الخغحر، و لِـ هىان وؾُلت ؤفػل مً الخاؾب آلالي لخدضًض الخغحراث 

الؿفُفت ؤو الاججاهاث غحر الغجبت في البِئت، ومؿاعضة اإلاىكمت في اجساط اللغاعاث التي جمىنها مً 

 .اؾخغالٌ الفغص الجضًضة بؿغعت

غ اإلاىخجاث الخاضت في بعؼ الطىاعاث مثل : ثملور اإلاىحج .6 : جلعب اإلاعلىماث صوعا هاما في زلم جؿٍى

 .البىىن ، و شغواث الخإمحن و الىواالث الؿُاخُت

 1.حمع و عغع اإلاعلىماث لدؿهُل اجساط اللغاع و جدضًض شيلها اإلاىاؾب: جدضًض اإلاُياهحزماث .7

 .ؤلاطار العام لىظام اإلاعلومات اإلاحاصبية: اإلامللل الثاوي

ٌعخبر هكام اإلاعلماث اإلاداؾبُت ؤخض اإلاىاعص ألاؾاؾُت في اإلاؤؾؿت الاكخطاصًت في مجاٌ ألاعماٌ، بما 

 . له مً ؤهمُت في جدلُم ؤهضفها و طلً باهتهاحها إلؾتراجُجُت معُىت و مؿاعضتها في اجساط اللغاع

 .مفاهيم حول هظام اإلاعلومات اإلاحاصبية: الفرر ألاول 

 : هىان عضة حعاٍعف لىكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت ، هظهغ البعؼ منها هما ًلي

  ٌعغف هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت على اهه الجؼء ألاؾاس ي و الهام مً هكام اإلاعلىماث " :الحعرري ألاول

ت باإلاؤؾؿت الاكخطاصًت في مجاٌ ألاعماٌ ، و الظي ًلىم بدطغ حمُع البُاهاث اإلاالُت إلاطاصع  ؤلاصاٍع

 2."زاعج وصازل اإلاؤؾؿت الاكخطاصًت

 هى هُيل مخيامل صازل اإلاؤؾؿت ًلىم باؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت و ألاحؼاء ألازغي ":الحعرري الثاوي

ل البُاهاث الاكخطاصًت إلى معلىماث مداؾبُت بهضف إشباع اخخُاحاث اإلاؿخسضمحن اإلاسخلفحن  لخدٍى

 3."مً اإلاعلىماث

 ل البُاهاث ":الحعرري الثالث هى هكام اإلايىن مً ألافغاص و آلاالث، و ٌؿترشض بمباصا اإلاداؾبت في جدٍى

ً و إصاعة اإلاؤؾؿت  4".إلاعلىماث ًسؼنها و ٌعغغها ألصخاب اللغاع، و الضابىحن و اإلاؿدثمٍغ

 .مكوهات هظام اإلاعلومات اإلاحاصبية: الفرر الثاوي

خيىن هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت مً عضة وخضاث  :ٍو

 : وحدة ثجميع البياهات/ أوال

                                                           
ت، مطغهظم اإلاعلومات الثخاذ القرارات ؤلاداررةاؾماعُل الؿُض ، .1 . 97،ص2003، اإلاىخب العغبي الخضًث الاؾىىضٍع
 .25،ص2001 ، العغبُت الؿعىصًت،هظم اإلاعلومات اإلاحاصبية الثخاذ القراراتؾدُفً مىؾيىف، صاعماعن ؾُمىً، .2
 .51، ص2001، ألاعصن، صاع وابل لليشغ، هظم اإلاعلومات اإلاحاصبيةمدمض ًىؾف خلىاوي، .ص.3
 .25،ص2003، إصاعة اإلاىاهج لليشغ و الخىػَع، عمان، هظم اإلاعلومات اإلاحاصبيةؤخمض خلمي حمعُت و آزغون، .4
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م الخغظًت العىؿُت باإلاالخكت  جلىم بخجمُع البُاهاث مً البِئت اإلادُؿت باإلاؤؾؿت ؤو عً ؾٍغ

جب الخطٌى  والدسجُل، وجخمثل هظه البُاهاث في ألاخضار والىكاةع التي يهخم اإلاداؾب، ًغي ؤنها مفُضة ٍو

عليها وحسجُلها ولؿبُعت ؤهضاف اإلاشغوع وؾبُعت اإلاسغحاث اإلاؿلىبت جإزحر هبحر على ؤن البُاهاث التي ًخم 

 .ججمُعها وحسجُلها في الىكام

فالبُاهاث التي ججمع بىاؾؿت الىكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت بىً ججاعي مثال جخعلم بإوشؿت ؤلاًضاعاث 

 .واللغوع والاصزاع

اإلاحزاهُت الغؤؾمالُت : هما ؤن ؾبُعت اإلاسغحاث جؤزغ على هىع البُاهاث اإلاجمعت، فاللغاعاث غحر الغوجُيُت مثل

وكغاعاث الطىع ؤو الشغاء جدخاج ؤًػا إلى بُاهاث غحر عوجُيُت جىاؾب ؾبُعت اللغاعاث اإلاخعللت بها، بِىما 

 .اللغاعاث الغوجُيُت اإلاخعللت بالدشغُل جدخاج إلى بُاهاث عوجُيُت هظلً

 :وحدة جشغيل البياهات/ ثاهيا

والبُاهاث اإلاجمعت بىاؾؿت هكام اإلاعلىماث كض ًخم اؾخسضمها في الخاٌ إطا ما وحض ؤنها مفُضة إلاخسظ 

اللغاع في لخكت ججمُعها ، و ًكهغ طلً و لىً في غالب ألاخُان جيىن هظه البُاهاث ألاولُت في خاحت إلى حشغُل 

ً في هكام  و إعضاص لخيىن معلىماث مفُضة إلاؿخسضمي اللغاعاث، و بالخالي فئنها جغؾل ؤوال إلى وخضة الخسٍؼ

 .اإلاعلىماث

 : وحدة ثخسرن و اصترجار البياهات/ ثالثا

ً البُاهاث في خالت عضم اؾخسضامها مباشغة والخفاف عليها لالؾخسضام  وجسخظ هظه الىخضة بخسٍؼ

 .في اإلاؿخلبل، ؤو إلصزاٌ بعؼ العملُاث عليها كبل إعؾالها إلى مخسظي اللغاعاث

 : (قىوات اإلاعلومات )وحدة ثوصيل اإلاعلومات / رابعا

وهي وؾُلت التي ًخم بها هلل و جىضل البُاهاث و اإلاعلىماث مً وخضة إلى ؤزغي صازل الىكام اإلاداؾبي 

ت على شاشاث ؤو على  ت، و كض جيىن كىىاث الاجطاٌ هظه آلُت ؤو ًضٍو ختى جطل إلى مخسظي اللغاعاث ؤلاصاٍع

 .وعق خؿب الفغص و ؤلامياهُاث اإلاخاخت

 : دورة القرارات ؤلاداررة/ خامضا

ت عاصة ما جيىن ازخُاع بحن البضابل و ًلىم مخسظي اللغاعاث بمغاحعت ألاهضاف ومً  اللغاعاث ؤلاصاٍع

لت التي جؤصي غلى جدلُم ؤفػل هخابج ممىىت، وفي  زم جىػَع اإلاىاعص اإلاخاخت لخدلُم هظه ألاهضاف بالؿٍغ

 1.غىء اإلادضصاث و اللُىص اإلافغوغت

هدُجت اللغاعاث الخالُت كض جيىن ؤؾاؾا لخلضًم بُاهاث ؤو معلىماث جفُض مخسظي اللغاعاث في الضوعة 

 1.الخالُت وهي فىغة الخغظًت العىؿُت و الشيل الخالي ًبحن ميىهاث هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت

                                                           
 2003،61 ، ألاعصن، عمان،هظم اإلاعلومات اإلاحاصبية في ظل الحكىولوجيا اإلاعلومات: هماٌ الضًً مطؿفى الضهغاوي . 1
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 .مكوهات هظام اإلاعلومات اإلاحاصبية (: I-03)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .62هماٌ الضًً مطؿفي الضهغاوي، مغحع ؾبم طهغه، ص. ص:اإلاصدر

 .خصائص هظام اإلاعلومات اإلاحاصبية : الفرر الثالث

 :ًخمحز هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت بعضة زطابظ، مما حعله ًلضم ؤصواع مهمت و هي والخالي

لها اإلاعلىماث  .1 ًجب ؤن ًدلم صعحت عالُت مً الضكت و الؿغعت في معالجت البُاهاث اإلاالُت عىض جدٍى

 اإلاداؾبُت؛

ت و في الىكذ اإلاالبم الجساط اللغاعاث و ازخُاع بضًل مً  .2 ؤن ًؼوص ؤلاصاعة باإلاعلىماث اإلاداؾبُت الػغوٍع

 البضابل اإلاخىفغة ؤلاصاعة؛

 ان ًؼوص ؤلاصاعة باإلاعلىماث الالػمت لخدلُم الغكابت و الخلُُم ألوشؿت اإلاؤؾؿت الاكخطاصًت؛ .3

ؤن ًؼوص ؤلاصاعة باإلاعلىماث الالػمت إلاؿاعضها في وقُفتها اإلاهمت ، و هي الخسؿُـ اللطحر و اإلاخىؾـ  .4

ل آلاحل ألعماٌ اإلاؤؾؿت اإلاؿخلبلُت؛  والؿٍى

ع و صكُم في اؾترحاع اإلاعلىماث الىمُت الىضفُت اإلاسؼهت في كىاعض بُاهاجه و طلً عىض  .5 ؤن ًيىن ؾَغ

 الخاحت إليها؛

                                                                                                                                                                                     
 .61، صؾبم طهغهعحع م هماٌ الضًً مطؿفى الضهغاوي،.1

 كىىاث معلىماث صازلُت 

 كىىاث معلىماث صازلُت 

 

 كىىاث و اؾترحاع البُاهاث 

البُاهاثحشغُل   كىىاث معلىماث زاعحُت  ججمُع البُاهاث 

 معلىماث مخسظي اللغاعاث
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 1.ؤن ًخطف باإلاغوهت اليافُت عىضما ًخؿلب ألامغ جؿىعٍه لُخالءم مع اإلاخغحراث الؿاعبت على اإلاؤؾؿت .6

 .أهمية هظام اإلاعلومات اإلاحاصبية :الفرر الرابع

 : جخجؿض ؤهمُت هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبي صازل اإلاؤؾؿت مً زالٌ الىلاؽ الخالُت

جلىم اإلاؤؾؿت بمجمىعت مً العملُاث الُىمُت  : ثوفير اإلاعلومات الالزمة إلهجاز العمليات اليومية .1

إلخ، جخؿلب هظه ...البُع اإلاىخجاث، اؾخالم هلضًاث مً العمالء ، صفع الشُياث إلى اإلاىعصًً : مثل 

العملُاث مداؾبُت مً حسجُلها في الضفاجغ اإلاداؾبُت و اإلاؿدىضاث ، و بالخالي جىفغ اإلاؤؾؿت 

ت الُىمُت‘معلىماث ًىمُت مخىاضلت جمىنها مً   .هجاػ اإلاهام و العملُاث الجاٍع

جخسظ اإلاؤؾؿت مجمىعت مً اللغاعاث ؾىاء الُىمُت :ثوفير اإلاعلومات الالزمة لعملية اثخاذ القرار .2

ت لعملُت الخسؿُـ و الغكابت،  (...بُع، شغاء)اإلاخعللت باللغاعاث الدشغُلُت  ؤو كغاعاث ؤزغي غغوٍع

فهظا ٌعخب هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت ؤهم اإلاطاصع ألاؾاؾُت لضعم هظه اللغاعاث صازل اإلاؤؾؿت 

غ عكابُت و جسؿُؿُت مسخلفت  2.مً زالٌ اإلاعلىماث التي ًلضمها في شيل كىابم اإلاالُت و جلاٍع

جىفحر اإلاعلىمت الالػمت التي حؿاعض على جلُُم اليشاؽ ؤلاصاعي و التي جبحن مضي هجاعت ألاصاء ؤلاصاعي  .3

صازل اإلاؤؾؿت مً زالٌ جىفحر اإلاعلىماث للمؿاهمحن اإلاىعصًً، الجهاث الخيىمُت ، العمالء، 

ً مً ؤحل جلُُم مضي فعالُت ألاصاء ؤلاصاعي صازل اإلاؤؾؿت...البىىن   .الخ، وزطىضا اإلاؿُحًر

جلضًم عضص اإلاؿاهمحن زاضت عىض اؾخدضار هكام مداؾبي حضًض، خُث ًىكم ألاعماٌ آلُا و ًللل  .4

 .ألازؿاء و ًلضم زضماث حُضة و مبخىغة للؼبابً

ًىفغ هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبي الخيالُف، و بالخالي ٌؿاهم في إغافت ممحزاث جىافؿُت للمؤؾؿت التي  .5

م جدؿحن هفاءة  جؿبله خُث ٌؿاعض في عفع كُمت الخضماث و اإلاىخجاث اإلالضمت للعمالء عً ؾٍغ

 3.العملُاث

 .ثىظيم و معالجة البياهات في هظام اإلاعلومات اإلاحاصبية: اإلامللل الثالث

جخػمً عملُت جىكُم ومعالجت البُاهاث مً مطاصعها الضازلُت و الخاعحُت واإلاخمثلت في الىزابم واإلاؿدىضاث 

نها و جىزُلها بىاؾؿت العضًض مً الىؾابل والخلىُاث  .اإلاسخلفت، و عالجتها جىكُمها، جسٍؼ

 . الوثائق و اإلاضخىدات: الفرر ألاول 

                                                           
ف، .1 ولُت العلىم ) ، عؾالت ماحِؿتر حالة وزارة التربية و الحعليم اليمىية–دور الىظام اإلاحاصبي في اإلاؤصضات الحكومية عبض الىعمان الشٍغ

. 72.73ص.2008-2004الاكخطاصًت، حامعت الجؼابغ، 
-2007، مظهغة لىُل شهاصة ماحِؿتر، حامعت خؿِبت بىعلي،دور أهمية هظام اإلاعلومات اإلاحاصبي في اثخاذ القرارات الحمورلعباصي عبض اللاصع، .2

. 35،ص2008
ت، مطغ، هظم اإلاعلومات اإلاحاصبيةزىاء عبض اللباوي، .3 . 09،ص2003، الضاع الجامعُت، الاؾىىضٍع
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ؼ العملُاث اإلاالُت و بالخالي جثبذ صخت : "ًمىً حعٍغف اإلاؿدىض بإهه وزُلت ؤو مظهغة مىخىبت حؿخسضم لخعٍؼ

 :السجالث و الضفاجغ، و ًمىً جلؿُم اإلاؿدىضاث إلى

 و هي جلً اإلاؿدىضاث التي جدغع صازل اإلاؤؾؿت ؤو ؤخض ؤكؿامها ؤو صوابغها هفاجىعة : مضخىدات داخلية

 .البُع، مؿدىض اللبؼ و غحرها

 غها ألاؾغاف الخاعحُت اإلاخعاملت مع اإلاؤؾؿت، و : مضخىدات الخارجية وهي جلً اإلاؿدىضاث التي ًلىم بخدٍغ

جيىن مىحهت لهظه ألازحرة ، هفاجىعة الشغاء ؤلاشعاعاث الضابىت، هشىفاث البىىُت و غحرها حعخبر اإلاؿدىضاث 

 1.الخاعحُت ؤكىي صلُال مً اإلاؿدىضاث الضازلُت

حعخبر اإلاؿدىضاث مً ؤهم العىاضغ في الىكام اإلاداؾبي وىنها صلُل ملمـ عً خضور العملُاث الاكخطاصًت، 

إلى حاهب وىنها مطضعا لللُىص اإلاداؾبُت التي ًخم جضونها في الضفاجغ و هضلُل إزباث كاهىوي في خالت خضور 

 : هؼاع و جخطف بـــ

 ٌعمل اإلاؿدىض عكم مؿلؿل ختى ٌؿهل خفكه و جىزُله؛ 

 ًيىن بؿُـ و ؾهل ًمىً فهمه؛ 

  ت عً العملُت الاكخطاصًت مثل ش، اللُمت، وضف العملُت و ًسضم وحىص : ٌشمل بُاهاث غغوٍع الخاٍع

 2:اإلاؿدىض ما ًلي

 ٌعخبر وؾُلت إزباث و صلُل مىخىب ًمىً الغحىع إلُه وكذ الخاحت؛ -

 ٌعخبر مطضع لجمع البُاهاث الالػمت إصزالها في الىكام اإلاداؾبي ؛ -

 3.ٌعخبر عىطغ هام في إحغاءاث الغكابت الضازلُت -

 .أهمية الوثائق اإلاحاصبية: الفرر الثاوي 

حشيل اإلاؿدىضاث و الىزابم الضلُل اإلاىغىعي عً صخت و ضضق اإلاعلىماث الىاعصة في اللىابم اإلاالُت، 

وجلعب هاما في هكام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت فُما ًسظ جدضًض فعالُت صوعاث العملُاث في اإلاؤؾؿت و جخمثل 

 :ؤهمُتها فُما ًلي

حشيل ألاؾاؽ لخدضًض كىىاث جضفم البُاهاث صازل اإلاؤؾؿت مً زالٌ جدضًض ؤماهً وشىء هظه  .1

 اإلاؿدىضاث و اهخلالها و ؾغق خفكها؛

وزُلت الصخً جضٌ على هلل ملىُت البػاعت مً  )جضٌ على خغهت الخضفلاث اإلااصًت ألضٌى اإلاؤؾؿت  .2

 ؛(اإلاؤؾؿت إلى الؼبىن 

                                                           
اع، -مدخل ثحليلي–هظم اإلاعلومات ؤلاداررة هماٌ الؿُض غغاب، فاصًت مدمض حجاػي، .1 . 342،ص1997 مؿابع حامعت اإلالً ؾعىص، الٍغ
لي و ؤبىابهأصول اإلاحاصبة زالض ؤمحن عبض هللا و آزغون،.2 ىعن، شغنلل ، صاع حىن ٍو  59،ص1983و الخىػَع،هٍُى
 .59، ص2006، عمان، 6 صاع الطفاء لليشغ و الخىػَع،ؽ،_الجسء ألاول -مبادئ اإلاحاصبة و ثملبيقهاعغىان مدمض العىابي، .3
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غ الاؾخالم  )حؿخسضم هإصاة إلاخابعت ؾحر هكام العملُاث في اإلاؤؾؿت و الغكابت علُه  .3 عضم وضٌى جلٍغ

 ؛(ًضٌ على ؤن ؤمغ الشغاء لم ًىفظ بعض

إعضاص الفاجىعة ًخم بىاءا على ؤمغ )حؿخسضم بعؼ اإلاؿدىضاث هإؾاؽ إلعضاص مؿدىضاث ؤزغي  .4

 ؛(البُع

هما ٌعض الخىزُم و الخطمُم اإلاالبم لهظه اإلاؿدىضاث مً بحن ألاصواث الغبِؿُت لىكم الغكابت الضازلُت  .5

 1.وطلً بشيل ؾهل الفهم و بؿُـ ٌؿاعض الدسجُل اإلاداؾبي و مللل ألازؿاء

 .الوثائق اإلاضحخدمة: الفرر الثالث

 :مً ؤهم هظه الىزابم هظهغ ما ًلي

 : ألاوراق الحجاررة/ أوال

ش معحن ، جخمثل في ا بضفع مبلغ هلضي مؿخدم الىفاء في جاٍع  :جخػمً التزاما ججاٍع

هى مدغع مىخىب ًخػمً ؤمغا مً الؿاخب إلى اإلاسخىب علُه بإن ًضفع بمجغص ؤلاؾالع مبلغا : الشيك .1

 .مً الىلىص إلى شخظ معحن و هى اإلاؿخفُض ؤو ألمغ الؿاخب هفؿه

هى ضً مىخىب ًخػمً ؤمغا مً الؿاخب مىحه إلى اإلاسخىب علُه بإن ًضفع للمؿخفُض : الكمبيالة.2

ش اؾخدلاق معحن  .مبلغا مً الىلىص إلاجغص ؤلاؾالع ؤو في جاٍع

مً زالر ؤشخاص هم الؿاخب و اإلاسخىب علُه و اإلاؿخفُض ؤو  (الىمبُالت)وعلُه جخيىن الؿفخجت 

/ الخامل، جغبـ بحن الؿاخب و اإلاسخىب علُه عالكت صابيُت جسٌى للؿاخب جىحُه ألامغ للمسخىب علُه

هما جغبـ بحن الؿاخب و اإلاؿخفُض ؤًػا عالكت صابيُت جىضح ؾبب جىحُه الؿاخب ألامغ لطالح اإلاؿخفُض 

، و لىً ال جغبـ بحن اإلاسخىب علُه و اإلاؿخفُض عالكت صابيُت إهما بمجغص كبٌى اإلاسخىب علُه الؿفخجت 

 .جيشإ عً طلً عالكت ضغفُت و بالخالي التزام ضغفي

هى عباعة عً مدغع مىخىب ًلتزم فُه الؿاخب بإن بضفع للمؿخفُض مبلغا مً الىلىص، : الضىد ألمر.3

: بمجغص ؤلاؾالع ؤو في مُعاص معحن، و ًسخلف الؿىض ألمغ عً الؿفخجت في ؤهه ال ٌشمل إال على شخطحن

 .اإلادغع اإلاخعهض و اإلاؿخفُض، فاإلاخعهض في الؿىض ألمغ بمثابت ؾاخب و مسخىب علُه في آن واخض

 :الفاثورة/ ثاهيا

حعخبر مً ؤهم الىزابم التي حؿخسضمها اإلاؤؾؿت في وشاؾها و هي عباعة عً مؿدىض ؤؾاس ي إلزباث 

عملُاث الشغاء و البُع جخػمً عضص مً البُاهاث ألاؾاؾُت و الهامت في الدسجُل اإلاداؾبي إلى حاهب وىنها 

 :عىطغ إزباث مهم في اللاهىن الخجاعي و الجباةي ، و همحز بحن 

                                                           
. 35،ص2003 صاع الشغوق و الخىػَع، اللاهغة،،-الجسء ألاول - أصول اإلاحاصبة الحدًثةًاؾحن ؤخمض العِس ى، .1
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مخبىعت باؾم هظا " ًضًً"اإلاشتري خؿب العباعة التي جكهغ على الفاجىعة )جثبذ الضابً : فاثورة الشراء.1

ملابل الؿلع ؤو الخضماث التي  (+ TVAاإلابلغ الطافي )ألازحر بضفع اإلابلغ اليامل الظي ًكهغ على الفاجىعة 

 .اؾخلمها الفابضة الؿغف اإلاضًً الظي ؤضضع الفاجغة الباةع

 

ملابل  ( + TVAاإلابلغ الطافي  )جثبذ خم الضًً الباةع باإلابلغ اليامل الظي ًكهغ على الفاجىعة: فاثورة البيع.2

 1:الصخً ؤو جلضًم الخضماث و ًطضعها اإلاىعص و ًسضمها للؼبىن و جكهغ في عضة ؤشياٌ

 و هي جثبذ خم الضًً الباةع و التزام اإلاشتري " ًضًً"ًكهغ على الفاجىعة عباعة : الفاثورة العادًة. 

 جثبذ جسفُؼ خم الضًً مً ؾغف الجهت التي ؤضضعث الفاجىعة لفابضة اإلاشتري  : فاثورة اإلاردودات. 

 هي وزُلت جفاوع خُث ًلتزم اإلاىعص على ؤؾاؽ الشغوؽ التي حشحر إليها الفاجىعة  : الفاثورة الشكلية

 .بالىفاء بها كبٌى الؼبىن للعغع

الاؾم، ؤو العىىان الخجاعي للباةع و اإلاشتري، عكم ): ومً ؤهم العىاضغ التي ًجب ؤن جكهغ على الفاجىعة 

الدسجُل في السجل الخجاعي، الشيل اللاهىوي للمؤؾؿت إلى حاهب عؤؾمالها الاحخماعي، اؾم و مىاضفاث 

الؿلع ؤو الخضماث اإلاباعت ، الؿعغ الىخضوي الىمُت اإلافىجغة، اإلابلغ ؤلاحمالي زاعج الغؾم ، الخسفُػاث ؤو 

اصاث اإلامىىت، جسفُػاث، جيالُف الىلل و الخغلُف بت على اللُمت (الٍؼ ، اإلاعضٌ و اإلابلغ ؤلاحمالي للغٍغ

لت و فترة الدؿضًض و ؤن إزباث و حسجُل العملُت الاكخطاصًت مداؾبُا ال ًخم  اإلاػافت، اإلابلغ ؤلاحمالي و ؾٍغ

 2.على ؤؾاؽ الفاجىعة فلـ بل ًجب ؤن جغفم بمؿدىضاث ؤزغي حعبر عً العملُت بضاًت مً شإنها ختى نهاًتها

  

                                                           
. 174،ص2004 ، مىخبت صاع الثلافت لليشغ و الخىػَع، عمان، ثحليل و ثصميم هظم اإلاعلومات اإلاحاصبيةعبض الغػاق مدمض كاؾم، .1
. 177هفـ اإلاغحع الؿابم،ص.2
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 : خالصة

على غىء هظا الخؿىع الظي مضث به اإلاغاحعت، ؤضبدذ لها ؤهمُت هبحرة إلاا جػُفه مً زلت 

اإلاعلىماث واللىابم اإلاالُت، و هظا هدُجت إلاا ًىاحهه مؿخسضمىا اللىابم اإلاالُت مً ضعىبت جلُُم حىصة 

اإلاعلىماث اإلاداؾبُت اإلالضمت إليهم و جدضًض صعحت الاعخماص عليها و هظلً لؿمإهت إلاالن وشغواء ؤو مؿاهمحن 

عما ًدضر في ؤلاصاعة، وهكغا لهظه ألاهضاف التي حؿعى اإلاغاحعت إلى جدلُلها فلض جدضصث وجىىعذ ؤؾالُب و 

 .جطيُفاث اإلاغاحعت

وفي نهاًت هظا الفطل جىضلىا ؤن اإلاغاحعت عملُت مىكمت و مخياملت لخجمُع ؤصلت ؤلازباث و اللغابً 

وهي ؾلؿلت مً ؤلاحغاءاث اإلاخطلت ًلىم بها اإلاغاحع، بدُث ًلىم هظا ألازحر مغاحعت اللىابم اإلاالُت وما 

غ  .جخػمىه مً خؿاباث، مغاحعت صكُلت و جدلُال مىغىعُا مغفىكا بالبراهحن و ًلمها على شيل جلٍغ

والىخابج اإلالضمت مً ؾغف اإلاغاحع لها ؤهمُت بالغت في الخإزحر على كغاعاث اإلاؿخسضمت للمعلىماث 

اإلاداؾبُت، لظا وان مً الػغوعي وحىص زؿىاث مخخالُت ًدبعها اإلاغاحع ختى ًخىضل إلبضاء عؤي فني مداًض 

 .خٌى صخت هظه اإلاعلىماث اإلاداؾبُت 



 

 

 

 

: الفصل الثاني

فعالية املراجعة الداخلية في ثقييم نظام 

 املعلومات املحاسبية
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 :ثمهيد 

ػت في مسخلف اإلاجاالث ؾىاء  بن ما ٌكهضه مدُِ اإلااؾؿت الاكخهاصًت الُىم مً مخغيراث ؾَغ

الاكخهاصًت، الاحخماغُت، الؿُاؾُت و الخىىىلىحُت، إلاا ٌؿخىحب غليها يغوعة اؾخسضام هظام اإلاػلىماث ختى 

ٌؿهل لها مػالجت الىم الهاثل مً اإلاػلىماث، و كض اؾخفاصث اإلااؾؿت الاكخهاصًت هخاثج الخُىع الخىىىلىجي، 

زانت في مجاٌ حمؼ و جدلُل البُاهاث اإلاسخلفت و اإلاغجبُت بمسخلف ؤوحه اليكاٍ ، و غلى عؤؾها اإلاجاٌ 

اإلاداؾبي، الظي ٌػبر مً جلً ألاعكام اإلاخغيرة مً لخظت ألزغي خُث جخُلب ول صكت في خفظها و مػالجتها، 

ًخمثل في آلُت غمل : وهظا ما ؾىف ًخم جىيُده في هظا الفهل مً مباخث ومُالب حكمل اإلابدث ألاٌو 

 .اإلاغاحػت الضازلُت في اإلاػلىماث اإلاداؾبُت: هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي ؤما اإلابدث الثاوي
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 .آلية عمل هظام املعلومات املحاسبي: اململحح  ألاو 

ؾىدىاٌو في هظا الجؼء زُىاث جهمُم هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي في اإلااؾؿت، وآلُت غمل هظام 

 .اإلاػلىماث اإلاداؾبي، و ؤهضاف هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي

 .خملوات ثصميم هظام املعلومات املحاسبي: اململلل  ألاو 

غ الىظم وهي مجمىغت مً   حػضصث الُغق و ألاؾالُب التي ًمىً اؾخسضامها في مجاٌ جهمُم و جٍُى

غ ؤو جهمُم الىظام مً مغخلت الخسُُِ بلى غاًت غلُه، وجمغ  الخُىاث و اإلاغاخل التي جدضص هُفُت جٍُى

 :1غملُت جهمُم هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت في اإلااؾؿت الاكخهاصًت بػضة مغاخل و هي

 .مسحلة ثخمليط هظام املعلومات املحاسبية: الفسر  ألاو 

لت مىظمت بالخفىير كبل الػمل و الػمل   الخسُُِ هى غملُت طهُت و جهغف طهني لػمل ألاقُاء بٍُغ

في يىء الخلاثم بضال مً الخسمين هظلً باليؿبت للخسُُِ لىظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت، بدُث ًلىم غلى 

غ  ب اإلاؿخلبل اإلاجهٌى مكغوع ًدخاج بلى صعاؾت مؿبلت ٌػخمض غليها في اجساط كغاع الاؾخمغاع في الخٍُى جلٍغ

 :، و هظه الضعاؾت جخُلب 2لظلً اإلاكغوع و الخىكف

 : دزاسة طمليعة املؤسسة/أألاال

خػلم   حػخبر ؤولى مهام مهمم الىظام الظي ًجب ؤن ًخػغف غلى اإلاىار و البِئت التي ٌػمل في بَاعها، ٍو

طلً مً زالٌ ججمُؼ البُاهاث اإلاخػللت بملىُت اإلااؾؿت و قيلها اللاهىوي، و َبُػت وكاٍ اإلااؾؿت ؾىاء 

واهذ ماؾؿت طاث َابؼ ججاعي ؤو نىاعي، هىغُت اإلاىخجاث التي جيخجها ؤو جؼاٌو مهمت قغائها و بُػها، وهظم 

الكغاء والبُؼ اإلاُبلت، الهُيل الخىظُمي للماؾؿت، و مهام ول كؿم مً ؤكؿامه و هظا الػالكاث اللاثمت 

 .بُنها

 : دزاسة الىظام املحاسبي القائم/ثاهيا

 الخػغف غلى صعحت هفاًت ما به مً جفهُالث للىفاء باخخُاحاث اإلااؾؿت مً البُاهاث وهلاٍ اللىة 

 3.والًػف في الىظام

 .مسحلة ثحليل هظام املعلومات املحاسبي: الفسر الثاوي

خمثل جدلُل ألاهظمت في غملُت جلُُم هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي الخالي و البِئت الخىظُمُت التي ٌػمل   ٍو

بها ختى ًدؿنى جدضًض الخىنُاث الخانت بخدؿين الىظام اإلاالي الخالي، و لللُام بمغخلت الخدلُل ًجب جدبؼ 

 :غضة زُىاث

 : ثحديد أهداف هظام املعلومات املحاسبي/أألاال

 ًبضؤ مدلل ألاهظمت بمػغفت ألاهضاف الػامت للىظام، و طلً مً زالٌ الخػغف غلى ألاهضاف الػامت 

مىً مػغفت ألاهضاف الخفهُلُت لىظام  للمكغوع وجغحمت هظه ألاهضاف الػامت للىظام بلى ؤهضاف جفهُلُت ٍو

 .اإلاػلىماث اإلاداؾبي بػض جلؿُم الىظام بلى هظم الفغغُت ؤزغي 

  

                                                           
ت،هظام املعلومات املحاسبيؤخمض خؿً غلي خؿين، .1  .13،م1997، مىخبت الاقػاع، الاؾىىضٍع
ت ،مهغ ، هظم املعلومات  دازرةة مدخل  دازر ؾلُان ابغاهُم، .2 . 18،م2000، الضاع الجامػُت، الاؾىىضٍع
 .56-55،م2004، صاع الهفاء لليكغ و الخىػَؼ ، غمان، ألاعصن،هظم املعلومات  دازرةبًمان فايل الؿامغاجي، و هُثم مدمض الؼغبي، .3
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 : محمللملات هظام املعلومات املحاسبي/ ثاهيا

 :  ًلىم مدلل ألاهظمت بخدضًض مخُلباث هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي مً زالٌ غضص مً ألاؾئلت مثل

 ما الظي ؾُاصًه الىظام ؟ .1

 ما هى حجم البُاهاث الضازلُت للىظام؟ .2

 مً ًإحي بالبُاهاث الضازلُت للىظام ؟ .3

 . و ًمىً نُاغت الفغى مً الىظام في قيل ؤهىاع اإلاػلىماث اإلاُلىبت و هُفُت جلضًمها

 : ثقييم الىظام القائم/ ثالثا

 . ًجب جلُُم الىظام اللاثم في ظل ألاهضاف الؿابم جدضًضها و اإلاػلىماث التي جم ججمُػها

وجبضؤ غملُت الخلُُم الىظام اإلاالي بضعاؾت جُبُلاث الىظام و جضفم البُاهاث واإلاؿدىضاث زالٌ الىظام، 

 :والخُىة الثاهُت هي جدضًض فػالُت الىظام اللاثم باإلحابت غلى الؿااٌ

 هل ًلىم  الىظام اللاثم بالػمل اإلادضص له هما ًيبغي؟

و لإلحابت غلى هظا الؿااٌ ًخم مػغفت خاحت مؿخسضمي البُاهاث اإلاداؾبُت ومضي الخىافم بين ألاهضاف 

 1.الىظام وؤهضاف اإلاكغوع وله

 .مسحلة ثصميم الىظام: الفسر الثالح

حكير غملُت جهمُم الىظام بلى بغاصة ججمُؼ ميىهاجه وؤحؼاثه، هما حػغف هظه اإلاغخلت بإجها الخُىاث 

وؤلاحغاءاث اإلابيُت غلى مغخلت الخدلُل، فالخهمُم هى غملُت اؾخسضام ما جم الخىنل بلُه في غملُت الخدلُل 

الىظم وؤن مسغحاث الخدلُل هي مضزالث غملُت الخهمُم، و لللُام بالخهمُم هىان غضة زُىاث ًجب 

 2:بجباغها واآلحي

 جدضًض و جدلُل مخُلباث الىظام؛ .1

 الخهمُم اإلابضجي و ألاولي للىظام؛ .2

 جهمُم البرهامج؛ .3

 ازخُاع الىخضاث اإلاجمػت للبرهامج؛ .4

 ازخُاع الىخضاث اإلافهلت للبرهامج؛ .5

 ازخُاع الىخضاث بالكيل اإلاخيامل؛ .6

 حؿلُم الىظام ؛ .7

 3.نُاهت الىظام .8

  

  

                                                           
 .222بًمان فايل الؿامغاجي، هُثم مدمض الؼغبي،مغحؼ الؿابم،م.1
 .46، م2006، ألاعصن مىخبت صاع الثلافت و اليكغ و الخىػَؼ،ثحليل ألا ثصميم املعلومات املحاسبيةغبض الغػاق مدمض كاؾم، .2
 .225بًمان فايل الؿمغاجي، هُثم مدمض الؼغبي،مغحؼ ؾبم طهغه،م.3
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 :والكيل الخالي ًلخو طلً

 .خملوات ثصميم الىظام : (II-04)شكل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .225بًمان فايل الؿمغاجي، هُثم مدمض الؼغبي،مغحؼ ؾبم طهغه،م:املصدز

 .مسحلة اسحكماو ألا ثىفير الىظام: الفسر السابع

خم مً زالٌ هظه اإلاغخلت ويؼ الخهمُم اإلالترح مىيؼ الخىفُظ بكغاء اإلاػضاث الخانت بالخاؾب  .1 ٍو

ب اإلاىظفين اللضامى و حػُين مىظفين حضص لضحهم الخبرة اليافُت  آلالي وبغامج الدكغُل اإلاسخلفت وجضٍع

خم في هظه اإلاغخلت ما ًلي  :ؤلاصاعة الىظام الجضًض، ٍو

 جدضًض الخغيراث في الىظاثف ؛ .2

 ازخُاع و حػُين اإلاىظفين ؛ .3

 الخهٌى غلى ؤحهؼة الخاؾىب و جغهُبها؛ .4

 ويؼ ؤؾالُب الغكابت و اإلاػاًير؛ .5

ً الالىتروهُت؛ .6  هلل البُاهاث غلى ملفاث الخسٍؼ

 الخهٌى غلى بغامج الىمبُىجغ؛ .7

  1.ازخُاع الىظام الجضص و الخسلو مً الىظام اللضًم .8

                                                           
، الُبػت الػغبُت، صاع الُاػوعي الػلمُت لليكغ و الخىػَؼ، غمان ، أساسيات هظم املعلومات املحاسبيةغامغ الجىابي، .ابغاهُم الجظعاعي،ص.ص.1

. 41-40، م2009ألاعصن،

 جدضًض اإلاخُلباث

 الازخباعاث

 جهمُم الىظام

جهمُم وخضاث 

 الىظام

 حؿلُم الىظام

الهُاهت اإلاؿخمغة 

 للىظام
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 .ثقييم ألاصياهة الىظام : الفسر الخامس

 : جخيىن هظه اإلاغخلت مما ًلي

 : الحقييم/ أألاال

 بػض حكغُل الىظام الجضًض لفترة كهيرة ًجب جلُُم هظا الىظام جلُُما قامال، ؾىاء مً الىاخُت 

 .الفىُت ؤو مً الىاخُت الاكخهاصًت و اإلاالُت

 : الحقورم الفني/ثاهيا

خه في خالت الاهدغاف غً ألاهضاف   خُث ًخم فدو ؤصاء الىظام و مسغحاجه جلُُما بغغى جلٍى

 .اإلاىيىغُت

 : الحقورم املالي/ثالثا

 وطلً في ما ًخػلم بخدلُل الخيالُف و اإلاىافؼ و جيالُف الىظام الجضًضة ملابل الػىاثض واإلاىافؼ اإلاغجبت 

 .غلى حكغُله ومضي جدلُم الىظام لألهضاف الاكخهاصًت اإلاىيىغُت

  : الصياهة/زابعا

 ًمىً بَالت غمغ الىظام الجضص مً زالٌ بغهامج نُاهت مؿخمغة للىظام ججػله مخالثما مؼ البِئت التي 

 .ٌؿهل فيها و التي جخهف بالخغيراث الكضًضة غلى فتراث كهيرة وؿبُا

و ًلهض بػملُت الهُاهت خظف ؤو بيافت ؤي حػضًل ؤو جدؿين في غىهغ مً غىانغ الىظام ؤو ؤخض 

 :جخمثل الهُاهت فُما ًلي.ميىهاجه

لىم بها غاصة مخسهو مً زاعج الىظام والكغهت اإلاخسههت في هظا الػمل  : صياهة املعدات ألا  جهصة .1 ٍو

ت إلهجاػ هظا الػمل، و ًلخهغ صوع اإلاؿاولين غً هظام  والتي ًيىن لضحها ؤلامياهُاث الفىُت و البكٍغ

اإلاػلىماث ومدلل الىظم غلى مخابػت غمل ألاحهؼة وهفاءتها، اهدكاف ؤي زلل ًُغؤ غليها ؤو خاحتها بلى 

غ وطلً مً ؤحل بحغاء ؤلانالخُاث ؤو الخدضًثاث الالػمت بىاؾُت مسخهين  .الخٍُى

م الظي ٌػمل مػه مً اإلابرمجين و جخًمً  : صياهة البرمجيات .2 وجلؼ مؿاولُاث غلى مدلل الىظم والفٍغ

حػضًل و جدؿين بغمجُاث الىظام لخػمل بىفاءة ؤهثر وإلاىاهبت ؤًت حغير ًدضر في اإلااؾؿت مً ؤحل 

ت في الىكذ و بالكيل اإلاالثم  1.جؼوٍضها باإلاػلىماث الًغوٍع

 .عىاصس هظام املعلومات املحاسبي: اململلل الثاوي

ت، هدالت مىانفاث  ًمخلً هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت اإلاىانفاث الخانت بىظم اإلاػلىماث ؤلاصاٍع

مميزة غً بلُت الىظم، و هي مغجبُت بالىظُفت اإلاداؾبُت، و جخمثل آلُت غمل هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت فُما 

 :ًلي

 .مدخالت هظام املعلومات املحاسبية: الفسر  ألاو 

جيكإ اإلاػامالث للػملُاث اإلاداؾبُت مً زاعج ؤو صازل اإلااؾؿت، فالػملُاث الضازلُت جيكإ بين 

ألاكؿام الضازلُت في اإلااؾؿت، ؤما الػملُاث الخاعحُت جخيىن هدُجت غملُت الخباصٌ بين اإلااؾؿت وؤَغاف 

مىً جىيُدها  والخالي  :زاعحُت واإلاضهُين واإلاىعصًً و غيرهم، ٍو

                                                           
اص غبض الخلُم الظًبت، .هًاٌ مدمىص الغمحي، ص. ص.1  .31،م2011، الُبػت ألاولى، صاع اإلاؿيرة لليكغ و الخىػَؼ،هظم املعلومات املحاسبيةٍػ
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وهي مفغصاث ومػُُاث جهف ألاخضار و اإلاىحىصاث التي جضزل الىظام ؤو حمُؼ الػىامل التي جازغ غلى 

لها بلى ش يء حضًض، و ًمىً جمُيز اإلاضزالث ألاؾاؾُت لىظام  الىظام، وهي اإلاىعصاث جضزل جمهُضا لخدٍى

 :اإلاػلىماث مً زالٌ ؤهىاع البُاهاث اإلاداؾبُت الخالُت

البُاهاث التي جخجمؼ بهىعة عوجُيُت مً اإلاػلىماث الخاعحُت الُىمُت الػاصًت مً ألافغاص والهُئاث  .1

واإلااؾؿاث ألازغي زاعج اإلااؾؿت، و هي غالبا مً جخػلم بػملُاث الكغاء والبُؼ واإلاضفىغاث 

 واإلاخدهالث الىلضًت وغيرها؛

ت، الغؾمُت : البُاهاث الخانت التي جخجمؼ بهىعة عوجُيُت مً مهاصع زاعحُت مثل .2 الهُئاث الخجاٍع

 حػلُماث حضًضة إلاهلخت الًغاثب، حغيراث في ألاؾػاع، ماقغاث الهىاغُت و غيرها؛: والخيىمُت مثل

ت الضازلُت مثل ويؼ ؾُاؾاث حضًضة ؤو حغُير اإلاػاًير  .3 البُاهاث الخانت جخجمؼ مً اللغاعاث ؤلاصاٍع

 الخ؛.....اإلاؿخسضمت في ألاصاء ؤو ؤهضاف حضًضة مُلىب جدلُلها

البُاهاث الػاصًت التي جخجمؼ مً الػملُاث صازل اإلااؾؿت هدُجت للمػامالث بين ألاكؿام الضازلُت  .4

بُاهاث الخيالُف الهىاغُت في اإلاغاخل ؤلاهخاحُت اإلاسخلفت، خغهت اإلاسؼون، : مؼ بػًها البػٌ مثل

 الخ؛....ألاحىع 

و غالبا ما جيىن بُاهاث مضزالث الىظام اإلاداؾبي في قيل بُاهاث مالُت ؤو مػبرا غنها بىخضاث كُاؽ  .5

 1.(بلخ....كُاؽ همي وىخضاث ؤلاهخاج، ؾاغاث غمل ، ؤوػان )

 .املعالجة في هظام املعلومات املحاسبية: الفسر الثاوي

م حكغُل البُاهاث في هظام اإلاداؾبُت، و طلً مً زالٌ الػضًض مً الػملُاث التي   جخم غملُت غً ٍَغ

 :ًخم بىاؾُتها حكغُل البُاهاث و هي والخالي

ل البُاهاث اإلاضزلت بلى اإلاػلىماث، جخًمً اإلاػالجت في هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت  جلىم غملُاث اإلاػالجت بخدٍى

ا ؤو الىتروهُا ما و طلً مً جإمين حسجُل  اؾخسضام الُىمُاث و السجالث ألازغي ؾىاء وان الدسجُل ًضٍو

صاثم و خؿب الدؿلؿل الؼمني إلاضزالث الىظام حؿخسضم الُىمُاث مً ؤحل حسجُل الػملُاث اإلاالُت 

: اإلاداؾبُت، ؤما السجالث فدؿخسضم لدسجُل بلُت ألاهىاع مً الػملُاث التي ال حػض غملُاث مالُت مثل 

 :الغ، و ًمىً جىيُذ حكغُل البُاهاث والخالي...سجالث اإلاساػن، السجالث حؿلُم الكُياث

 : ثجميع ألا جسجيل الملياهات/ أألاال

 جخمثل هظه الػملُت في بخًاع البُاهاث و ججمُػها مً مهاصعها ألاولُت ؾىاء مً زاعج اإلااؾؿت 

ا ؤو  لت الدسجُل اإلاخبػت ًضٍو الاكخهاصًت ؤو صازلها في نىعة حغظًت غىؿُت، و ًخم حسجُلها ؾىاء واهذ ٍَغ

 .آلُا

 : مساجعة الملياهات/ ثاهيا

 تهضف غملُت مغاحػت البُاهاث بلى الخإهض مً مُابلت البُاهاث التي جم حسجُلها مؼ اإلاهاصع لخفاصي 

 :ألازُاء و جصخُدها بن وحضث مً زالٌ

                                                           
 .38-37، م2005 صاع واثل لليكغ و الخىػَؼ، غمان، ة-مدخل معاصس- هظام املعلومات  دازرةهجم غبض هللا الخمُضي و آزغون، .1
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الجمؼ ، الُغح، : حكمل الػملُاث الخؿابُت التي ججغي غلى البُاهاث مثل: العمليات الحسابية ألا املىملقية .1

الًغب، اللؿمت، زالفه، فمثال اخدؿاب ؤكؿاٍ اهخالن ألانٌى الثابخت و مسههاث الضًىن اإلاكيىن 

ت كض جدخاج بلى  فيها كض جدخاج بلى غملُاث خؿابُت مسخلفت و حكغُل البُاهاث الخانت باللغاعاث ؤلاصاٍع

ايُت مػلضة مثل  .البرمجت الخُُت و ؤؾلىب اإلاضزالث و اإلاسغحاث و غيرها: هماطج ٍع

جخمثل غملُت اإلالاعهت بةظهاع ؤوحه الكبه و الازخالف بين مجمىغاث مسخلفت مً البُاهاث فمثال : املقازهة .2

كض ًخم اإلالاعهت بين البُاهاث الخانت بالبًاغت اإلاؿخلمت في هكف الاؾخالم و بين البُاهاث الخانت بظاث 

 .البًاغت و اإلاىحىصة بإمغ الكغاء ختى ًخم الخإهض مً مُابلتهم

هم في هظه الػملُت فهل البُاهاث في فئاث مخجاوؿت وفلا إلاػُاع  مػين ، فهىان الػضًض مً : الحصييف .3

اإلاػاًير التي ًمىً اؾخسضمها في الخهيُف، فمثال بُاهاث وكاٍ اإلاسؼون كض جلؿم بلى بُاهاث زانت 

باؾخالم البًاغت و ؤزغي بةنضاع ؤوامغ الكغاء و غيرها، و ًجغي الخهيُف غاصة غلى ؤؾاؽ هظام جغميز 

مػين كض جيىن عكمها ؤو باؾخسضام ألاخغف ؤو باؾخسضام الازىين بدؿب آلاالث اإلاػضة لظلً و هىغُت 

 .البُاهاث

 هظه الػملُت جخلم بىيؼ غىانغ البُاهاث في جغجِب مػين ؤو مدضص ملضما، فمثال سجالث :(الفسش )الترثيل  .4

اإلاسؼون ًمىً ؤن جغجب وفلا لتركُم اإلاىخجاث ؤو مؿخىي ألاوكُت ؤو اللُمت الىلضًت، ؤو ؤي ؤؾاؽ آزغ 

 .وفلا الخخُاحاث اإلااؾؿت

تهضف غملُت الخلخُو بلى صمج مجمىغت مً غىانغ البُاهاث و حمػها ليي جخىافم واخخُاحاث : الحلخيص .5

، حػض جلخُو للػملُاث واإلاهماث (اإلايزاهُت و حضٌو خؿاباث الىخاثج)مؿخسضمها، فمثال اللىاثم اإلاالُت 

 .التي جمض زالٌ فترة مػُىت

جخم بهظه الػملُاث بهضف خفظ البُاهاث في ملفاث زانت جمهُضا الؾخسضامها في الىكذ  : الحخصرً .6

ً في الىظام  لت الخسٍؼ اإلاىاؾب مؿخلبال،ؤو جمهُضا إلحغاء بػٌ الػملُاث غليها في اإلاؿخلبل و جسخلف ٍَغ

ً في ملفاث ؤو صفاجغ وعكُت بِىما، في الىظام  الُضوي غىه في الىظام آلالي، هفي الىظام الُضوي ًخم الخسٍؼ

ً قغاثِ، ؤؾُىاهاث ممغىُت  .آلالي فخيىن ؤصاة الخسٍؼ

ً البُاهاث لفترة ما ًخم اؾترحاغها  : الاسترجار .7 ً، فبػض الخسٍؼ جغجبِ هظه الػملُت بػملُت الخسٍؼ

 .وبخًاعها في ملفاث زانت الؾخسضامها ؤو بحغاء غملُاث ؤزغي غليها

تهضف هظه الػملُت بلى جلضًم البُاهاث في قيل ًمىً ؤن ًفهما و ٌؿخسضمها مً ًُلبها، :  عادة  هحاج  .8

غ مىخىبت، ؤو في قيل عؾىماث بُاهُت ؤو هىضؾُت، او ؤن ًخم غغيها غلى قاقت الخاؾب  بطا في قيل جلاٍع

 1.مباقغة في خالت اإلاػالجت ؤلالىتروهُت

 .مخسجات هظام املعلومات املحاسبية: الفسر الثالح

 حكيل الىخاثج النهاثُت للىظام اإلاداؾبي فهي حػىـ هدُجت الػملُاث اإلاالُت التي كامذ بها اإلااؾؿت 

زالٌ الؿىت اإلاالُت و هي جسضم نىعة ناصكت و غاصلت غً هدُجت ألاغماٌ و اإلاغهؼ اإلاالي، لم حكيل اإلاهضع 

                                                           
ت،هظام املعلومات  دازرةؾىهُا البىغي، .1 . 113-111، م2004 ، الضاع الجامػُت ، ؤلاؾىىضٍع
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ً ،اإلامىلين، الضاثىين، الهُئاث  الغثِس ي للمػلىماث للػضًض مً الفئاث طاث الهلت مؼ اإلااؾؿت واإلاؿدثمٍغ

 1:الخ، خُث هجض...الخيىمُت

  : الحقسرس السىور ألا القوائم املالية/أألاال

 ول ماؾؿت ملؼمت كاهىهُا بةغضاص كىاثم مالُت غلى ألاكل مغة واخضة في الؿىت، ؤو ًُلب مً البىىن 

بُت ؤو ألاؾباب الخالُت داث الًٍغ  : ؤو إلعفاكها بالخهٍغ

اإلاىاعص )كاثمت جلضًغاث الىيػُت اإلاالُت : اإلايزاهُت الخخامُت، حضٌو خؿاباث الىخاثج ، كاثمت غير اإلاىػغت -

غ اإلاغاكب و الظي ٌػبر غً مضي صكت اإلاػلىماث التي  (والاؾخسضاماث اإلاالخم ألاؾاؾُت لللىاثم اإلاالُت و جلٍغ

 :حػغيها الىزاثم الخالُت

  غ ؾىىي مفهل، و ًمىً ؤن ًدخىي غلى  :جلىم اإلااؾؿت بخلضًم اللىاثم اإلاالُت في جلٍغ

ملخو غً البُاهاث اإلاغجبُت بالفاغلُت في اإلااؾؿت زالٌ الؿىت اإلاالُت بلى حاهب اإلالاعهت بين  -

 الخمؿت ؾىىاث ألازيرة؛

 عؾالت مً ؤلاصاعة الػلُا للماؾؿت مىحهت بلى اإلاؿاهمين و غاصة مىكػه مً مضًغ مجلـ ؤلاصاعة؛ -

خًمً ونف للػىامل الاكخهاصًت واإلاالُت  - حػلُم ؤو جدلُل جلىم به ؤلاصاعة، و غالبا ما ًيىن مػملا ٍو

والػىامل ألازغي اإلاغجبُت بيكاَاث اإلااؾؿت، وهجض اإلاىخجاث الغثِؿُت ؤو الخضماث الغثِؿُت 

 للماؾؿت؛

 حؼء ٌكغح ؤم مغاحػت اللىاثم اإلاالُت والغكابت الضازلُت للماؾؿت مً مؿاولُت ؤلاصاعة ؛ -

ً وول  - ً واإلاؿيًر اللىاثم اإلاالُت و جلضًغ اإلاغاكب، جفانُل ؤزغي جخػلم باإلااؾؿت هإؾماء اإلاضًٍغ

غ اإلاالي الثلت ألاؾاؾُت لػغى اإلاػلىماث  ػخبر الخلٍغ اإلاػلىماث التي حػخبرها اإلااؾؿت طاث ؤهمُت َو

 .اإلاالُت

  : امليزاهية الخحامية/ ثاهيا

اإلايزاهُت هي كاثمت مالُت حػغى مىاعص اإلااؾؿت بلتزاماتها، و ؤعباخها في لخظت مػُىت، وهي وزُلت  "

 ".مجملت ليل ما كامذ اإلاداؾبت الػامت بدسجُله غً الػملُاث اإلااؾؿت مىظ وكإتها

 : جدألاو حسابات الىحائج/ثالثا

 حضٌو خؿاباث الىخاثج هى ملخو ًخم فُه ملابلت ؤلاًغاصاث باإلاهغوفاث زالٌ الؿىت الخالُت، وجبين 

 : هظه الىزُلت هدُجت اإلااٌ اإلايكإة مً الغبذ ؤو زؿاعة زالٌ هظه الفترة ، و ًخيىن حضٌو خؿاباث الىخاثج مً 

اصة في طمت اإلااؾؿت الىاججت غً وكاٍ هظه ألازيرة، و جخًمً ؤلاًغاصاث:  يسادات .1  : ؤلاًغاص ٌػبر غً ٍػ

 اإلابالغ ؤو اللُم اإلادهلت ؤو التي ؾُدهل غليها: 

 ملابل جلضًم اإلااؾؿت ؾلؼ ؤو زضماث ، هظلً اإلاؼاًا التي مىدذ لها؛ -

 مؼاًا التزام كاهىوي مىحىص غلى غاجم الػمُل  -

 اؾخثىاثُا بضون ملابل؛ 

 ؤلاهخاج اإلاسؼن او اإلاؿتهلً زالٌ الؿىت اإلاداؾبُت؛ 

                                                           
. 76 ،مغحؼ ؾبم طهغه، ممدخل معاصس- هظام املعلومات  دازرةهجم غبض هللا الخمُضي و آزغون، .1
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 ؤلاهخاج الثابذ؛ 

 اؾترحاع الاهخالواث و اإلااوهاث و جيالُف الؿىىاث الؿابلت؛ 

 ل الخيالُف ؛  جدٍى

 ألانٌى اإلاخىاٌػ غنها. 

اإلاهغوف ٌػبر غً هلو في كُمت خغهت اإلااؾؿت هدُجت الاخخُاَاث وكاٍ هظه ألازيرة،  : املصسألافات .2

 : وجخًمً اإلاهغوفاث

 اإلابالغ ؤو اللُم اإلاضفىغت ؤو التي ؾخضفؼ : 

ً، والخضماث اإلاؿتهلىت مً َغف اإلااؾؿت، هظلً اإلاؼاًا التي ًمىدها  - ملابل الؿلؼ، الخمٍى

 اإلااؾؿت؛

 جىفُظ الالتزام اللاهىوي؛ -

 اؾخثىاثُا بضون ملابل؛ -

 ؤكؿاٍ الاهخالن؛ 

 كُم اإلامخلياث مسفًت بلُمت الاهخالن لألنٌى اإلاخىاٌػ غنها، اإلاؿغوكت في بَاع بحغاءاث زانت. 

 : املالحق/ زابعا

 عغم ؤن اإلايزاهُت و حضٌو الخؿاباث جلضم مػلىماث مهمت إلاؿخسضميها، بال ؤن هىان بػٌ اإلاػلىماث 

جخُلب جفهُل ؤهثر و هى ما ًخُلب بيافت اإلاالخم التي جىمل و حػلم غً اإلاػلىماث اإلالضمت في اإلايزاهُت 

وحضٌو خؿاباث الىخاثج، و جخًمً اإلاالخم اللىاغض و الُغق اإلاداؾبُت في اإلايزاهُت في بغضاص اإلايزاهُت و حضٌو 

الخؿاباث الىخاثج و التي حػخبر مػغوفت مً َغف اللاعت و ًجب ججضًض مسالفاث اللىاغض والُغق وطهغ 

الضوافؼ التي ؤصث بلى طلً و الىيػُت اإلاالُت و هدُجت اإلااؾؿت مً حهت و جفهُل إلادخىي خؿاباث اإلايزاهُت 

 ٌ  : وحضٌو خؿاباث الىخاثج  مً حهت ؤزغي، و جخيىن اإلاالخم مً غضة حضاو

خغهت اإلامخلياث، الاؾدثماعاث ، الاهخالواث، اإلااوهاث، الخلىق، عؤؽ اإلااٌ الخام، الضًىن، اإلاسؼوهاث،  -

اؾتهالواث الؿلؼ واإلااص اللىاػم، جيالُف الدؿُير، اإلابُػاث والخضماث اإلالضمت، بًغاصاث ؤزغي، هخاثج 

 1.الخىاٌػ غً ألانٌى ، الخػهضاث اإلادهل غليها و الخػهضاث اإلالضمت، مػلىماث مسخلفت

 .السقابة: الفسر السابع

 وجخم غملُت الغكابت غلى ول مً اإلاضزالث و غملُاث اإلاػالجت فخػغف غلى ؤجها الخُت الخىظُمُت 

ووافت الُغق واإلالاًِـ اإلاخىاؾلت التي جخبىاها اإلاىظمت لخماًت ؤخىالها و يبِ الضكت و الثلت في بُاهاتها 

ت اإلاىيىغت ملضما و ًمىً بًجاػ  اإلاداؾبُت والاعجلاء بالىفاءة ؤلاهخاحُت وحصجُؼ الالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 :ؤهضاف الضازلُت والخالي
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 : حماية  صوو / أألاال

لهض بها خماًت وافت ألانٌى للمىظمت مثل  : ألابيُت و الخجهيزاث و ألانٌى اإلاخضاولت مثل:  ٍو

 .الخؿاباث اإلاضهُت و الىلضًت مً الخؿاثغ التي كض جيخج غً الغل ؤو الخُإ ؤو ألامىع ألازغي غير اإلاغغىب فيها

 : دقة الملياهات املحاسبية ألاثكاملها ألامالئمتها/ثاهيا

 وجلهض بها ؤن جيىن اإلاػلىماث واملت و واضخت حػىـ ويؼ اإلااؾؿت الخلُلي وؤن جلضم هظه 

 .اإلاػلىماث في الكيل اإلاالثم و الىكذ اإلاىاؾب

جخم جغحمت ؤهضاف اإلااؾؿت بلى مجمىغت مً الؿُاؾاث والخُِ  : التزام بالسياسات  دازرة/ثالثا

وؤلاحغاءاث اإلاخياملت و جهضع في قيل كغاعاث و حػلُماث مً َغف ؤلاصاعة بلى مىفظي الػملُاث اإلاسخلفت 

 .وبالخالي فةن الخىفُظ الخضكُم لهظه الؿُاؾاث، و الخُِ و ؤلاحغاءاث فُػىـ غلى مضي جدلُم ألاهضاف

 :الاسحخدام الاقحصادر الكفء للموازد/زابعا

ػني طلً ججىب ؤوحه ؤلاؾغاف و اللهىع و الخبظًغ في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت و مً الاعجلاء   َو

 1.بالىفاًت ؤلاهخاحُت في اؾخسضام جلً اإلاىاعص و ٌػني الىفاًت جدلُم ألاهضاف اإلاُلىبت بإكل الخيالُف اإلامىىت

 .أهداف هظام املعلومات املحاسبي ألا العوامل املؤثسة فيه: اململلل الثالح

 حهضف هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبت بلى جىفير اإلاػلىماث الالػمت لخلبُت اخخُاحاث مؿخسضمُه اإلاسخلفين 

ت ؤو زاعحين هػمالء و الجهاث الخيىمُت و غيرهم ، ومً  اث ؤلاصاٍع صازل اإلااؾؿت ٌػملىن في مسخلف اإلاؿخٍى

 2:ؤهضافه

 .أهداف هظام املعلومات املحاسبي: الفسر  ألاو 

 بن الفغى الغثِس ي ألي هظام اإلاػلىماث مداؾبي هى جىفير مػلىماث اإلاداؾبُت إلاسخلف اإلاؿخسضمين 

الضازلين في ؤلاصاعة ؤو الخاعحين والؼباثً و جىحض زالر ؤهضاف مػُىتًمىً جدضًضها إلاؿاغضة بهجاػ الفغى 

 :الغثِس ي

  :الدعم اليومي للعمليات/أألاال

بن ؤي ماؾؿت جلىم ًىمُا بػضص مً ألاوكُت و ألاخضار التي حؿمى غملُاث، و الػملُاث اإلاداؾبُت  

هي الػملُاث اإلاالُت اإلاخباصلت ؤي اهخلاٌ كضًمت او مىفػت بين َغفين هدُجت كغاع ؤو غمل، بصاعي، وجخًمً 

غملُاث البُؼ التي جدضر في اإلااؾؿت هى جباصٌ كُمت : ؤخضار ؤو غملُاث جباصٌ اللُمت الاكخهاصًت مثال 

ػالجها هظم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت، فمثال غىضما  اكخهاصًت جمثل غملُت مداؾبُت والتي ؤؾاؾا ًدىلها َو

                                                           
. 273،م2008، صاع الثلافت لليكغ و الخىػَؼ، غمان،عاييرهاماملحاسملة الدألالية ألا خؿً كاض ي، مإمىن خمضان ، .1
، 2003، وخضة الخغباء للُباغت و اليكغ، ألاعصن،هظام املعلومات املحاسبية  دازة ألا هظم املعلومات املحاسبيةكاؾم مدمض ابغاهُم الخبُتي، .2
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حكتري ؤي ماؾؿت بًاغت غلى الخؿاب بىاءا غلى ؤمغ قغاء مػين ًاصي هظا بلى خضور غملُت مداؾبُت 

اث صًىا و ًؼصاص الضاثىىن خُث ًجػل صاثىا  .خُث جؼصاص البًاغت في اإلاسؼون و ٌسجل اإلاسؼن ؤو اإلاكتًر

 ومً هىا جغي الػملُاث غير اإلاداؾبُت ؤًًا ًدىلها و ٌػالجها هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي لخإزيرها غلى 

 .الػملُت اإلاداؾبُت

  :معالجة العمليات/ ثاهيا

 حكمل مػالجت الػملُاث اإلاداؾبُت و غير اإلاداؾبُت مً زالٌ السجالث الغثِؿُت للمداؾبُت 

 .بىاؾُت بحغاءاث مػُىت و ان مػالجت الػملُاث جيىن مىخضة يمً اإلااؾؿاث و بإي غملُت مػُىت

 بمػنى آزغ ؤن مػالجت الػملُاث اإلاخػللت باإلابُػاث آلاحلت بمسخلف الىخضاث الاكخهاصًت جيىن 

ت ؤو زضماجُت و هفـ السجالث اإلاداؾبُت حؿخسضم لهظه اإلاػالجت إلاسخلف  مدكابهت ؾىاء واهذ وخضاث ججاٍع

الىخضاث بال ؤهه مً حهت ؤزغي جفانُل بحغاءاث هظه اإلاػالجت كض جسخلف خؿب الخهمُم اإلاداؾبي بيل 

 .اإلااؾؿت

 الػملُاث حػالج بىاؾُت ؤهظمت مػالجت الػملُاث التي حػخبر ؤهظمت فغغُت لىظام اإلاػلىماث 

اإلاداؾبُت، ول هظام مػالجت الػملُاث التي حػخبر ؤهظمت فغغُت لىظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي، ول اإلاػالجت 

الخ، بهظا ًمىً ؤن ...اإلابُػاث إلخضي قغواث ًلؿم بلى اؾخالم الُلب، فىجغة الترخُل بلى خؿاب اإلاضهُين

جدضص ؤو حػين هظام اإلاػالجت هظا بضوعة ؤلاًغاصاث، ؤن مؿخسضمين مسغحاث هظام مػالجت الػملُاث ًهىفىن 

ً للُلباث و البىىن  غاف الخاعحين للكغهت والؼباثً واإلاجهٍغ  .مً اإلاىاعص و اإلاىظفين ومسخلف ألَا

 : دعم اثخاذ القساز / ثالثا

 ٌػخبر الهضف الثاوي اإلاهم لىظم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت هى جىفير مػلىماث لػملُت اجساط اللغاع والظي 

غاصة ًجب ؤن ًخسظ بالخىاؾب مؼ غملُاث اإلااؾؿت الخسُُُُت و الغكابُت و ؤن هظا الهضف غالبا ما ًُلم 

 .غلُه بمػالجت اإلاػلىماث

ت   فمثال ؤن هثير مً اإلااؾؿاث حؿخسضم هظام مػلىماتها اإلاداؾبي إلاهمت مػالجت اإلاػلىماث الخٍُى

 :هدؿلُِ الًىء غلى ؤلاًغاصاث اإلاخىكػت للػام اللاصم

 خُث بمػغفت ألازير حؿخُُؼ اإلااؾؿت بحغاء الخسُُِ الًغوعي إلهخاحها، ؤن هظام اإلاػلىماث 

اإلاداؾبي غاصة ًىفغ بػٌ اإلاػلىماث اإلاُلىبت لػملُت اجساط اللغاع فمثال هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي ًىفغ 

مػلىماث خٌى اججاه ؤلاًغاصاث للؿىت اإلاايُت و اإلاؿخىي الخالي لها، اؾدىاصا لظلً جلىم ؤلاصاعة باجساط 

ففي اإلااؾؿاث الطخمت ًيىن بػٌ اإلاىظفين الغثِؿُين عبما مكترهين ؤو يمً غملُت . اللغاعاث اإلاُلىبت

غ ًخػلم بالخيالُف الفػلُت إلايىهاث ؤلاهخاج مما  اجساط اللغاع فػلى ؾبُل اإلاثاٌ مداؾب الخيالُف ًيكإ جلٍغ

 .ٌؿاغض بالخىنُت إلاضًغ ؤلاهخاج بكغاء ؤو جهيُؼ بػٌ اإلايىهاث الالػمت للػملُاث الخهيُػُت
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 : أهجاش الالتزامات املحعلقة باإلدازة/ زابعا

 بن ؤهمُت الالتزاماث جدضص بخىفير اإلاػلىماث الالػمت بلى اإلاؿخسضمين الخاعحُين غً اإلااؾؿت فػلى 

ؾبُل اإلاثاٌ اإلااؾؿاث اإلاىضمجت ؤو طاث اإلالىُت الػامت لها التزاماث هبيرة هما في اإلااؾؿاث الهىاغُت طاث 

الضفؼ الػام، جلً اإلااؾؿاث مُلىبت ؤن جىفغ مػلىماث بلى ؤصخاب اإلاهالح فيها الظًً ٌكلىن بيافت بلى 

اإلاالىين الضاثىين، اللجان الخىظُمُت، اإلادلُين اإلاالُين، اإلاكاعهين الهىاغُين، و فيها الجمهىع الػام ؤما 

اإلااؾؿاث ألانغغ والتي غاصة ما ًُلم غليها اإلاؿاهمت فهي غاصة ما جهضع كىاثم مالُت صوعٍا بلى اإلاؿاهمين 

بت بلى الجهاث الخيىمُت غ غً الضزل الخايؼ للًٍغ  1.وهي ًجب ؤن جىفغ جلاٍع

 .العوامل املؤثسة على هظام املعلومات املحاسبي: الفسر الثاوي

ت بكيل مباقغ ؤو غير مباقغ غً ؾىء جضفم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت زالٌ ؤكؿام   جيكإ اإلاكاول ؤلاصاٍع

وبصاعاث اإلااؾؿت اإلاسخلفت غنها ٌػني غضم فػالُت هظم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت في جؼوٍض ؤلاصاعة باإلاػلىماث 

اإلاداؾبُت اإلاالثمت الجساط اللغاعاث الغقُضة لظلً وحب ألازظ بالخؿبان مجمىغت مً الاغخباعاث التي جازغ 

 :غلى فػالُت هظه الىظم، وجخمثل هظه الػىامل فُما ًلي

 : العوامل الحىظيمية/ أألاال

مىً كُاؽ مضي جإزير الػىامل الخىظُمُت غلى هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت مً زالٌ الازخباعاث   ٍو

 :واإلالاًِـ الخالُت

كُاؽ صعحت الغؾمُت في اإلااؾؿت و حكير إلاضي وحىص ونف وظُفي مىخىب ًدضص مهام وؤلاحغاءاث  .1

 والهالخُاث اإلامىىخت لخىفُظها؛

ٌ الؿلُاث  .2 ت التي حكير بلى مضي جضزل ؤلاصاعة الػلُا و صعحت جفٍى ت و الالمغهٍؼ كُاؽ صعحت اإلاغهٍؼ

ت ألازغي باإلااؾؿت؛ اث ؤلاصاٍع  والهالخُاث بلى اإلاؿخٍى

كُاؽ صعحت جدلُم الخيامل بين ألاكؿام و ؤلاصاعاث اإلاسخلفت باإلااؾؿت و طلً لًمان اهخماٌ الػمل  .3

 وججىب الخػاعى بين ألاوكُت و ألاكؿام اإلاسخلفت؛

ت اإلاسخلفت؛ .4 اث ؤلاصاٍع  كُاؽ مضي جلؿُم هظام اإلاداؾبت اإلاؿاولُت غلى حمُؼ الػاملين في اإلاؿخٍى

كُاؽ صعحت البيروكغاَُت و مضي جغهؼ الػمل في ؤًضي ؤفغاص مدضوصًً و صعحت حػلض ؤصاء ألاغماٌ  .5

 .وجىفُظ ؤوكُت اإلااؾؿت 

 : الححليل السلوكي/ ثاهيا

 الػامل الىفس ي هى مً الػىامل التي كض جازغ غلى هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ؤصاء ألاغماٌ غلى 

اإلاداؾب ؤن ًإزظ بػين الاغخباع الػىامل الؿلىهُت التي ًىاحهها ألافغاص ؤزىاء ؤصاء غملهم، وال ًلؼم هىا ؤن 

ًيىن اإلاداؾب مدلال هفؿُا بل ًىفي ؤن ًيىن ملما و غلى فهم لؿبُل حصجُؼ ألافغاص هدى جدلُم ؤهضاف 
                                                           

. 33،م2002غبض اإلاالً اؾماغُل حجغ، هظم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت، صاع الفىغ اإلاػانغ،نفاء،.1
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اإلااؾؿت، وال ًلخهغ جؼوٍض اإلاداؾب اإلاىظفين بمػلىماث غً الخػضًالث اإلافخىخت بل ًجب بقغاههم و ؤزظ 

وحهاث هظغهم في زُىاث جىفُظ ؤو حػضًل هظام مً احل الخغلب غلى اإلاهاغب التي كض جدضر غً عفٌ 

لت ؤصائهم  ألافغاص الخػضًالث الجضًضة، زانت بطا واهذ ؾخاصي بلى خمل بػٌ ألافغاص غلى الخػضًل مً ٍَغ

 .وظاثفهم، مما كض ٌؿبب وحىص خالت مً غضم الغيا

غ هظام اإلاػلىماث  مىً جهيُف ألاؾباب التي جضفؼ باألفغاص واإلاجمىغاث بلى ملاومت بصزاٌ ؤو جٍُى ٍو

 :اإلاداؾبُت والخالي

طلً هدُجت للخغيراث التي ًمىً ؤن ًدضثها الخغير في الخىظُم الغؾمي  : أسملاب ثحعلق باألفساد .1

للماؾؿت، والتي كض جاصي بلى غضم الخاحت بلى بػٌ الىظاثف، ؤو بغاصة جىػَؼ اإلاؿاولُاث 

 .نالخُاث وما كض جيخج غىه مً حغير في مغاهؼ اللىي 

 ؤي هاججت غً غضم جمىً ألافغاص مً الخػاصٌ الصخُذ مؼ بػًهم البػٌ :أسملاب ثحعلق بالحىظيم .2

و لًمان كبٌى هاالء ألافغاص الىظام الجضًض و جفاصي .هدُجت الزخالف الُباجؼ الصخهُاث و اإلاهالح

 :ملاومتهم له ًجب غمل والخالي

 غ هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت و بكيل فػاٌ؛  مكاعهت اإلاؿخسضمين في جٍُى

 غ هظه الىظم؛  صغم ؤلاصاعة الػلُا اليامل ألوكُت وغملُاث جٍُى

  جىيُذ الؿُاؾاث اإلااؾؿت والخدضًاث التي جىحهها وخكض الجهىص لضغم جُبُم هظم اإلاػلىماث

 1.الالػمت إلاىاحهت هظه الخدضًاث

 : العوامل الاقحصادية ألاالاجحماعية الثقافية القاهوهية ألاالضوابط املهىية املململقة/ ثالثا

جخمثل في َبُػت الىيؼ الاكخهاصي  الؿاثض و اوػياؾه غلى ؤوكُت اإلااؾؿت : العوامل الاقحصادية .1

 :او ًمىً كُاؽ جلً الػىامل مً زالٌ اإلااقغاث الخالُت

 ماقغاث الاؾخلغاع و الىمى الاكخهاصي؛ 

 صعحت جباًً ألاؾىاق التي جخػامل مػها اإلااؾؿت؛ 

 صعحت اإلاىافؿت و اللضعة و الخيبا بخهغفاث اإلاىافؿين و عصوص ؤفػالهم. 

جازغ الػىامل الاحخماغُت و الثلافُت اإلادُُت باإلااؾؿت غلى هظام : العوامل الاجحماعية ألاالثقافية .2

اإلاػلىماث اإلاداؾبُت، والغيا الىظُفي للػاملين صازل اإلااؾؿت و الغيا مً كبل مؿخسضمي 

مسغحاث الىظام، مما ٌؿخىحب مغاغاة الػضًض مً جلً الػىامل مثل اللُم الاحخماغُت وألازالكُت 

اع الثلافي و الاججاه الفىغي هدى الخػامل مؼ مىخجاث  والفىُت الؿاثضة في اإلاجخمؼ باإليافت بلى ؤلَا

اإلااؾؿت و جلىُاث اإلاخُىعة، وبالخالي فةن هظه الػىامل ؾُيىن لها جإزير مباقغ غلى ؤصائها، و مً زم 

غلى هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت إلاسغحاث لهظا ألاصاء و ًمىً كُاؽ مؿخىي جإزير جلً الػىامل غلى 

هظا الىظام مً زالٌ صعحت الغيا اإلاؿخسضمين لهظه اإلاػلىماث و اإلاىفػت التي حػىص غليهم وجلبُت 

 .مُالبهم و ؾهىلت اؾخسضام الىظام و كضعجه غلى الخػامل مؼ جُبُلاجه و الاؾخفاصة منها

                                                           
ت،ثصميم ألا  دازة الىظم املحاسبيةمدمض هىع، .1  .70، م1999، ماؾؿت قباب الجامػت، الاؾىىضٍع
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ًىُىي هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت غلى غالكت وزُلت : العوامل القاهوهية ألاالضوابط املهىية املململقة .3

ػاث اللاهىهُت و  اإلاهىُت، خُث جدضص هظه ألازيرة قيل و مًمىن البُاهاث  باألهظمت والدكَغ

واإلاػلىماث اإلاالُت للماؾؿت و مخُلباث ؤلافهاح غنها التي ًجب غلى بصاعاث اإلااؾؿت الالتزام بها، 

لؼ غلى غاجم ؤلاصاعة اجساط وافت ؤلاحغاءاث التي حؿاغضها غلى ؤلابلاء بمؿاولُتها بمىؼ الاهدكاف  ٍو

ؿخلؼم طلً جهمُم هظم مػلىماث اإلااؾؿت بما ًدلم جلً اإلاخُلباث و ًلبي  خاالث غضم الالتزام، َو

 : اخخُاحاث اإلاسخلفت مً البُاهاث اإلاالُت و ًخم كُاؽ ؤزغ هظه اإلاخُلباث مً زالٌ

  ػاث اللاهىهُت طاث الػالكت باإلااؾؿت غلى هظام اإلاػلىماث جدضًض ؤزغ جُبُم ألاهظمت و الدكَغ

اإلاداؾبُت ؾىاء وان طلً بهىعة مباقغة هلاهىن اإلااؾؿت ؤو كىاهين اإلافغويت مً الضولت او بهىعة 

 غير مباقغة واألهظمت و الخػلُماث اإلااؾؿت لألصاء اإلانهي للماؾؿاث؛

  كُاؽ ؤزغ جُبُم مػاًير اإلاداؾبت الضولُت و اإلاباصت اإلاداؾبت اإلاخػاعف غليها، غيرها مً اللىاغض

 1.واإلاػاًير اإلاهىُت طاث الػالكت باألغماٌ اإلاهىُت غلى هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت

 . ساليل الكمية ألاالحكىولوجية ألااملعلومات املؤثسة في هظام املعلومات املحاسبية: الفسر الثالح

 : جخمثل ألاؾالُب الىمُت والخىىىلىحُت اإلاػلىماث اإلاازغة في هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت فما ًلي

 :  ساليل الكمية/ أألاال

 جخًمً ألاؾالُب الىمُت غضة مً الُغق الخدلُلُت التي ٌؿخسضمها ؤلاصاعة في اجساط اللغاعاث ومنها 

 .الخدلُل ؤلاخهاجي والبرمجت الخُُت و غيرها مً ألاؾالُب الىمُت

لىم اإلاداؾب باؾخسضام ألاؾالُب الىمُت في عفؼ هفاءة اإلاػلىماث التي ًؼوص بها ؤلاصاعة فلض ٌؿاهم   ٍو

اصة غلى مىخجاث  اإلاداؾب في كغاع غمل جىؾػاث في مهاوؼ كاثمت ؤو بىاء مهاوؼ حضًضة، بهضف مىاحهت الٍؼ

اإلااؾؿت مً زالٌ جلضًغ الىفلاث و اإلاىافؼ اإلادللت ليل مً البضلين و التي غلى ؤؾاؾها ًلضم اكتراخاجه، وكض 

 .ٌؿخسضم اإلاداؾب هظيرة الاخخماالث ؤلاخهاثُت حػمل الخلضًغاث الالػمت في طلً 

 : (ثكىولوجيا املعلومات)الحاسل / ثاهيا

ؤصي اؾخسضام هظام اإلاػالجت البُاهاث ؤلالىترووي بلى حغير ملمىؽ في وظُفت اإلاداؾب، خُث ؤصث بلى 

اهسفاى ملضاع الػمل ملضاع  الػمل و الىكذ الظي وان ٌؿخغغكه ًىمُا في غملُاث حسجُل الُضوي 

للمػامالث، وال ًازغ اؾخسضام اإلاداؾىب غلى ؤهضاف الىظم اإلاداؾبُت في خض طاجه بهما ًازغ غلى بحغاءاث 

و ًمىً جىيُذ آلازاع اإلاترجبت غلى الدكغُل البُاهاث غلى هظام . وجُبُلاث جلً الىظم التي ًلىم بخُبُلها

 : اإلاػلىماث اإلاداؾبُت والخالي

الخإهض غلى ؤهمُت الضفاجغ الفغغُت ؤو اإلاؿاغضة بهىعة هبيرة غلى ؤؾاؽ ؤجها حػخبر الػىهغ الغثِس ي  .1

 في حكغُل البُاهاث ؛

بن ألازغ الهام للدكغُل ؤلالىترووي للبُاهاث ًخمثل في جىفير همُت هاثلت مً البُاهاث اإلاداؾبُت وغيرها  .2

 والتي ًمىً اؾخسضامها في ألاغغاى اإلاسخلفت بما فيها الخسُُِ والغكابت و اجساط اللغاعاث اإلاسخلفت؛

                                                           
ش لليكغ والخىػَؼ، الؿػىصًت،ألا مفاهيم ألاثململيقات هظم املعلومات املحاسبية الثخاذ القسازاتؾُمىً، .ج.ؾدُفً مىؾيىف، ماعن .1  ، صاع اإلاٍغ

 .52م ،2004
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يػف الضوع الظي ًلىم به صفتر الُىمُت الػامت غلى اغخباع ؤهه ؾُيىن مىخجا فغغُا لػملُت حكغُل  .3

ت ؛  البُاهاث و لِـ هى اإلاهضع الغثِس ي للترخُل هما في خالت الىظم الُضٍو

ًخم جُبُم مبضؤ البُاهاث مغة واخضة، خُث ًخم بصزاٌ البُاهاث في اإلاغة ألاولى و ًخم حغُير البُاهاث  .4

غ جهاثُا   1.اإلاىحىصة في حمُؼ اإلالفاث اإلاخػللت بها مباقغة في هفـ الىكذ و ًخم اؾخسغاج الخلٍغ

                                                           
 .63،م2001، غمان، 2، صاع اإلاىاهج، ٍهظم املعلومات املحاسبيةمدمض هىع بغهان، غاػي ببغاهُم عخى، .1
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 .املساجعة الداخلية في ظل هظام املعلومات املحاسبية: اململحح الثاوي

بن بحغاءاث اإلاغاحػت الضازلُت جسضم غمل اإلاضكم في جلُُم اإلاساَغ و جلضًغها و ويؼ الخهىع لها، 

مما جمىىه مً جدضًض الاغخماص غلى هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت، وطلً باألؾالُب الغكابت و التي ؾىف هخُغق 

 .لها في هظا  اإلابدث 

 . جساءات ألا أساليل املساجعة في ظل هظام املعلومات املحاسبية: اململلل  ألاو 

 للمغاحػت بحغاءاث و ؤؾالُب غلى اإلاغاحؼ الضازلي ؤن ًخبىاها مما جمىىه مً جدضًض الاغخماص غلى 

هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت للىنٌى في اجساط كغاع مىاؾب للماؾؿت و جخمثل هظه ؤلاحغاءاث وؤؾالُب فما 

 1: ًلي

 . جساءات املساجعة في ظل الىظام املعلومات املحاسبي : الفسر  ألاو 

 ًلهض بةحغاءاث اإلاغاحػت جلً اإلاماعؾاث ؤو الخُىاث التي ًجب غلى اإلاغاحؼ اللُام بها لخدلُم 

 2.ؤهضاف اإلاغاحػت خُث ًخم الخىيُذ ؤلاحغاءاث في بغهامج اإلاغاحػت

ت و الىظم الخاؾىبُت ؾىت ؤن ألازيرة  ت بين بحغاءاث اإلاغاحػت في الىظم الُضٍو و ال جىحض ازخالفاث حىهٍغ

و ال بض للمغاحؼ في . جمىً مً الاؾخفاصة مً كضعاث الخاؾب في ؤصاء مػظم مهام اإلاغاحػت لظلً فةن اإلاغاحػت

ت و طلً هظغا  بِئت الخاؾىب مً ؤن ٌؿخسضم بحغاءاث مغاحػت مسخلفت غً جلً اإلاُبلت في ظل الىظم الُضٍو

 :لألؾالُب الخالُت

غضم جىافغ حمُؼ ألاصلت اإلاؿدىضًت الىعكُت اإلالمىؾت و التي ًمىً كغاءتها للخدلم مً جىفُظ ؤلاحغاءاث  .1

الغكابُت اإلاؿخسضمت في الىظم الخاؾىبُت،مما ًًُغ اإلاغاحؼ بلى اؾخسضام ؤؾالُب بضاًت مػخمضة غلى 

الخاؾىب ولُا ؤو حؼثُا بدؿب مؿخىي جُىع الىظام في بحغاء ازخُاعاث الالتزام بالؿُاؾاث 

 وؤلاحغاءاث الغكابُت؛

ال ًمىً للمغاحؼ كغاءة اإلالفاث والسجالث الخاؾىبُت، بال بىاؾُت الخاؾىب مما ًخُلب اؾخسضام  .2

 حهاػ الخاؾىب في حمُؼ ؤصلت اإلاغاحػت؛

جخميز مػالجت البُاهاث بالخاؾىب بالؿغغت و الضكت الػالُت مما ًاصي اهسفاى اخخماٌ خضور ؤزُاء  .3

 :ؤلاهماٌ و ًمىً جلؿُمً ؤلاحغاءاث اإلاغاحػت في ظل الىظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي بلى اإلاغاخل الخالُت

 ًلىم اإلاغاحؼ بهظه الخُىة في بضاًت حكغُل الىظام اإلاداؾبي و تهضف هظه الخُىة : املساجعة اململدئية

ً فىغة واضخت غً آلُت جضفم الػملُاث صازل هظلم اإلاػلىماث اإلاداؾبي آلالي وجخم هظه . بلى جيٍى

 : اإلاغخلت بةجباع الخُىاث الخالُت

مىكؼ اللؿم واؾم مضًغه وغضص ألافغاص الػاملين به : حمؼ اإلاػلىماث غً كؿم الخاؾىب مثل  -

ومؿخىاهم الػلمي، ومهامهم ومؿاولُاتهم ألاؾاؾُت والػغق غلى الىاخُت الفىُت للخىاؾب 

 .اإلاؿخسضمت

                                                           
. 44،م2002، صاع الجامػت الجضًضة، مهغ،الاثجاهات الحديثة في السقاية ألا املساجعة الداخليةفخحي عػق الؿىافغي، .1
اء، غبض الىاخض مدمض، .2 ، مظهغة ماحِؿتر ، جسهو مالُت و مداؾبُت، ولُت الػلىم و املساجعة الداخلية ألا دألازها في اثخاذ القسازبلىاخض ػهٍغ

 .28،م2011غلىم الدؿُير، حامػت مىخىعي، كؿىُُىت، الجؼاثغ، 
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جدضًض مضي اؾخسضام الخاؾىب في الخُبُلاث اإلاداؾبُت وجدضًض مضي الاغخماص غلى الخاؾىب  -

مً زالٌ صعاؾت ػمً الخاؾىب اإلاؿخسضم في جىفُظ اإلاهام و غضص ؤهىاع الػملُاث التي ًخم 

 .حكغُلها مً زالله و كُمت اإلاػلىماث الهاصعة غىه

 ًلىم اإلاغاحؼ في هظه اإلاغخلت بفدو وؾاثل الغكابت كبل حكغُل الىظام  : اخحيازات الالتزام

الخاؾىبي، والهضف مً هظه اإلاغخلت جدضًض مىاكؼ اللىة والًػف في هظام الغكابت الضازلُت و بالخالي 

بُػت ؤصلت اإلاغاحػت اإلاُلىبت و جىكُذ  جدضًض بمياهُت الاغخماص غلُه، و هظلً اللُام باإلاغاحػت َو

اللُام باإلاغاحػت وجدضًض ألاوكُت و الػملُاث التي جدخاج بلى الترهيز غليها والتي ًخم غلى ؤؾاؾها 

 : و تهضف الازخباعاث بلى ؤلاحابت غلى ألاؾئلت الخالُت. جدضًض حجم الازخباعاث الخفهُلُت

ت؟ -  هل جم جُبُم ؤلاحغاءاث الغكابُت الًغوٍع

 هُف ًخم جىفُظ هظه ؤلاحغاءاث؟ -

 مً الظي ًلىم بدىفُظها؟ -

 وبكيل غام فةن البرامج الخاؾىبُت جخًمً ؤصواث عكابُت مخػضصة ًخم ويػها مً كبل اإلابرمجىن 

 1.ومدللى الىظم بخًمُنها فيها و طلً لىلل حؼء مً مهمت فدو الػملُاث مً ألافغاص بلى ؤحهؼة الخىاؾِب

 بػض الخدلم مً بمياهُت الاغخماص غلى بحغاءاث الغكابت و الثلت بها ًبضؤ : الاخحملازات الحفصيلية

اإلاغاحؼ باإلاغخلت ألازيرة للمغاحػت و هي ؤحؼاء الازخباعاث الخفهُلُت و فدو مضي الثلت في حكغُل 

 : ، وطلً غً ٍَغم2البُاهاث

 الخإهض مً ؤن البُاهاث ألاولُت التي جم حغظًت الخاؾىب بها بُاهاث خلُلُت و مىزىق بها؛ -

 بحغاء مغاحػت فجاثُت ؤزىاء حكغُل البرهامج غلى الخاؾىب بها بُاهاث خلُلُت و مىزىق بها؛ -

 بحغاء مغاحػت فجاثُت ؤزىاء حكغُل البرهامذ غلى الخاؾب ؛ -

ضة للدكغُل جمىً مً الخىم غلى مضي صكت وهمالُت  - الخدلم مً ؤن ؾىض اإلاغاحػت و ألاصلت اإلاٍا

 البُاهاث اإلاػضة بلىتروهُا؛

 الخإهض مً ؤن مسغحاث الىظام مً اإلاػلىماث ؾلُمت و صكُلت و مخياملت؛ -

الخإهض فُما بطا وان مسُِ البرهامج ال غالكت له بدكغُل آلاالث و ؤن اللاثم بدكغُل ال نلت له  -

 باإلالفاث و اليسخ اإلادفىظت؛

فةطا جبين للمغاحؼ صكت هخاثج الدكغُل و اهخمالها فةهه ًمىً ؤن ًاهض هفاًت وفػالُت ؤصواث الغكابت  -

وفي هظه الخُىة ًلغع اإلاغاحؼ فُما بطا واهذ هىان يغوعة إلحغاء مغاحػت بيافُت و بالخالي حػضًل 

 3.بغامج اإلاغاحػت

  

                                                           
 .121-120،م1997، حامػت اإلالً مؿػىص، الُبػت الثاهُت ،املفاهيم ألا  جساءات–املساجعة ع، .م.زًير.1
ت،املساجعة بين الىظسرة ألا الحململيقن، .م، صعوَل م.ع.الصخً.2 . 195،م1995 ، الضاع الجامػت، الاؾىىضٍع
 .48فخحي عػق الؿىافغي،مغحؼ ؾبم طهغه،م.3
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 .أساليل مساجعة الىظم املحاسبية: الفسر الثاوي

ٌػخمض اإلاغاحػت الضازلي غلى جلىُاث و ؤؾالُب مػُىت للخدلم مً مضي الالتزام بالؿُاؾاث 

 :وؤلاحغاءاث و ؤصواث الغكابت اإلاغجبُت بإوكُت اإلااؾؿت، و ؾيخُغق بلى ؤهمها

 : أسلوب املساجعة حوو الحاسوب/ أألاال

صون الىظغ بلى ما .  جلىم اإلاغاحػت خٌى الخاؾىب غلى اهخمام اإلاغاحؼ باإلاضزالث واإلاسغحاث فلِ

ًجغي صازل الخاؾىب مً غملُاث حكغُل للبُاهاث، بافتراى ؤن ؤهظمت الغكابت غلى الدكغُل فػالت، و ٌػض 

هظا اإلاضزل مً ؤبؿِ مضازل الخضكُم ؤلالىترووي، و ال ًدخاج الخيالُف غالُت ، هما ؤهه ال ًدخاج لخبراث 

ومهاعاث غالُت بالخاؾىب، بال ؤهه ال ٌػض فػاال في ظل اػصًاص اغخماص اإلايكأث غلى اؾخسضام ألاهظمت 

وحػلض َغق الدكغُل ومػالجت البُاهاث و جىىع َغق الاخخُاٌ وغضم ملضعة هظا اإلاضزل غلى . اإلادؿىبت

 .يبُها

 : أسلوب املساجعة مً خالو الحاسوب/ ثاهيا

 في هظا اإلاضزل حكمل بحغاءاث اإلاغحػت غلى غملُت حكغُل البُاهاث صازل الخاؾىب باإليافت بلى 

مغاحػت اإلاضزالث و اإلاسغحاث، خُث ًلىم اإلاغاحؼ بالخإهض مً صخت بصزاٌ و حكغُل البُاهاث لضي الػمُل، 

م ؤزظ غُىاث و بغاصة حكغُلها مغة ؤزغي بما بىاؾُت اإلاغاحػين ؤو بىاؾُت  وصخت اإلاسغحاث، غً ٍَغ

 .الخبراء في الكغهت جدذ اإلاغاحػت و بةقغاف اإلاغاحؼ اإلاؿاوٌ

 : أسلوب املساجعة باسحخدام الحاسوب/ثالثا

 وفي هظا اإلاضزل ٌؿخسضم اإلاغاحؼ بػٌ البرامج اإلاؿاغضة، و التي بػًها ًدخاج بلى مهاعة و زبرة في 

 : ،و مً هظه الُغق ما ًلي1مجاٌ الخاؾىب

لت ًلىم اإلاغاحؼ بمػالجت غُىاث مً بُاهاث الكغهت الفػلُت : مىهج املحاكاة املحواشهة .1 في هظه الٍُغ

باؾخسضام بغامج مكابهت لخلً التي ٌؿخسضمها الػمُل، زم ًلىم بملاعهت هخاثجه مً هخاثج الػمُل، 

 .لىً ال بض ؤن ًخىخى الخظع في ازخُاع الػُىاث التي جيىن ممثلت لبُاهاث الكغهت

لت ًلىم اإلاضكم بالخإهض مً ؤن الدكغُل ببرامج الػمُل ًخم بهىعة : الملياهات الاخحيازرة .2 في هظه الٍُغ

ؾلُمت، لظا ًلىم بةغضاص البُاهاث وهمُت ومً زم ًلىم بةصزالها غلى هظام الػمُل لُخإهض مً مػالجتها 

لت ؾلُمت  .بٍُغ

 2.و هي بغامج تهضف بلى مؿاغضة اإلاغاحؼ في غمله : بسامج املساجعة .3

  

                                                           
. 12،م1990، صاع اليكغ ، غمان، طاز الىظسرو املححوئ السلوكي–املساجعة الداخلية م، .ؤ.الػمضاث .1
 .202،م1994، مىخب الكباب،اللاهغة،دزاسات محقدمة في املساجعة الخليةف، .م.غُاء هللا.2



 ةفعالية املساجعة الداخلية في ثقييم هظام املعلومات املحاسبي                                          الفصل الثاوي 

 
48 

 

 .املساجعة الحاسوبية في ظل الىظام املعلومات املحاسبي: اململلل الثاوي

 بن الخلضم الخىىىلىجي الهاثل زانت في غالم الخاؾباث آلالُت حػل اؾخسضامها في اإلااؾؿاث 

يغوعة خخمُت، ال ًمىً ججاهلها في غهغ ؤنبدذ اإلاػلىماث فُه ؤهثر الؿلؼ ؤهمُت ، و طلً للضعجه الهاثلت 

غلى مػالجت هم هاثل مً البُاهاث وجىفير اإلاػلىماث بؿغغت و صكت غالُت، مما ًاهل هظام اإلاػلىماث 

 .اإلاداؾبُت ألن ًيىن فػاٌ و طو هفاءة غالُت

 .جعسرف املساجعة الحاسوبية: الفسر  ألاو 

 : حػضصث حػاٍعف اإلاغاحػت الخاؾىبُت هظهغ منها ما ًلي

هي غملُت حمؼ و جلُُم ألاصلت لخدضًض ما بطا وان اؾخسضام هظام الىمبُىجغ ٌؿاهم في خماًت ؤنٌى  "

، بىاءا غلى الخػٍغف "اإلااؾؿت و ًاهض ؾالمت بُاهاتها، و ًدلم ؤهضافها بفاغلُت، و ٌؿخسضم مىاعصها بىفاءة

 :الؿابم فةن هضف اإلاغاحػت في ظل اإلاغاحػت آلالُت للمػلىماث ًجب ؤن ًترهؼ غلى الخدلم مً وحىص

غ الؿلُمت بىفاءة غالُت -  .هظم مػلىماث مداؾبُت مالثمت جىفغ اإلاػلىماث إلغضاص اللىاثم و الخلاٍع

 1.هظام فػاٌ للغكابت الضازلُت ًمىؼ خضور ألازُاء و اإلاسالفاث ؤو ًلللها بلى خضها ألاصوى -

 .أهمية مساجعة هظم املعلومات املحاسبية  لكترألاهية: الفسر الثاوي

 ال ًمىً للمغاحؼ ؤصاء مهمخه في جضكُم الػملُاث اإلاداؾبُت ؤلالىتروهُت صون اؾخسضام الخاؾىب، 

 :وطلً لألؾباب الخالُت

 .الخُىع اإلاؿخمغ في مهام و بحغاءاث الخضكُم هدُجت الدكغُل ؤلالىترووي للبُاهاث اإلاداؾبُت -

 وبما ؤن غملُت اإلاغاحػت في ظل اإلاػالجت آلالُت للمػلىماث جخُلب بإن ًيىن لضي اإلاغاحؼ مػغفت 

وصعاًت بُبُػت الىظام ؤلالىترووي، فةهه مً ألافًل مكاعهت اإلاضكم في جهمُم الجىاهب الغكابُت والخضكُم 

 :ألهه ٌؿاهم في جدلُم ألامىع الخالُت

  يمان اهدكاف ألامىع الكاطة و جللُل اخخماٌ الخداًل والخالغب بالخاؾىب ؤلالىترووي هظغا

 ؤلامياهُت ويؼ هظم عكابُت مداؾبُت ؤفًل؛

  ض  مً اخخماٌ اهدكاف جمىً اإلاغاحؼ مً اؾخسضام ؤؾالُب ؤفًل لجمؼ ألاصلت واللغاثً و جٍؼ

 ألازُاء والغل؛

 مػالجت اإلاكىالث اإلاخػللت بفلضان الضلُل اإلاؿدىضي و غضمخىافغ مؿاع الخضكُم؛ 

 2.جؼوٍض اإلاغاحؼ بيسخ ليل البرامج اإلاخػللت بالخُبُلاث اإلاداؾبُت الهامت و الخػضًالث غليها 

  

                                                           
. 42،م2016، الُبػت ألاولى، حامػت، اجداص ؾىعٍا،املحاسملة الححليلية ألا دألازها في املساجعة الداخليةبلهام بغبت، كاًض هىعالضًً ، .1
ت، املساجعة الداخلية في ظل الخشغيل  لكترألاويةزىاء غلي اللباض ي، .2  .48،م2006 بضون َبػت، الضاع الجامػُت ، الاؾىىضٍع
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 .أهداف املساجعة هظم املعلومات املحاسبية  لكترألاهية: الفسر الثالح

 لم ًخغير الهضف الػام للمغاحػت في بِئت هظم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ؤلالىتروهُت جخمثل في الىلاٍ 

 :الخالُت

ٌ ؤلاصاعة؛ .1 غها ًخم بمىحب جفٍى  الخإهض مً امخالن البرامج و جٍُى

ٌ ومىافلت ؤلاصاعة؛ .2  الخإهض مً ؤن ؤي حػضًل للبرامج ًخم بمىحب جفٍى

غ و ؤي سجالث بلىتروهُت ؤزغي جخم بضكت  .3 الخإهض مً ؤن مػالجت الػملُاث اإلاالُت و اإلالفاث والخلاٍع

 وبكيل وامل ؛

ت التي بها ؤزُاء ًخم جمُيزها زم مػالجتها َبلا لؿُاؾاث ؤلاصاعة؛ .4  الخإهض مً ؤن البُاهاث اإلاهضٍع

ت .5  1.الخإهض مً ؤن ملفاث هظم اإلاػلىماث ؤلالىتروهُت جخميز بالضق و الاهخماٌ و الؿٍغ

 .دألاز املساجعة الداخلية في ثقييم هظام املعلومات املحاسبية: اململلل الثالح

 بن وحىص هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت كاصع غلى جىفير اإلاػلىماث صكُلت و صخُدت و في الىكذ اإلاىاؾب 

في اإلاغهؼ اإلاالي للماؾؿت ٌؿاهم في جفػُل غملُت اإلاغاحػت الضازلُت، فىظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ؤخض اإلاداوع 

غ خٌى فػالُت و هجاغت الىظام اإلاؿخسضم باإلااؾؿت  2.ألاؾاؾُت لىظُفت اإلاضكم و التي جيخهي بةغضاص جلٍغ

 .عالقة املساجعة الداخلية بىظام املحاسبية: الفسر  ألاو 

 : جىمً الػالكت بُنهما والخالي

بن الػالكت بين اإلاغاحػت الضازلُت و هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت بين ؤن اإلاغاحػت الضازلُت مؿاهمت هبيرة، صوع 

فػاٌ و طلً مً زالٌ جللُل ؤزُاء هظه ألازيرة ، و بمياهُت الخض مً ألازُاع مً زالٌ بىاء هظام الغكابت 

ؾلُم لهظه البِئت و مً ؤحل اللُام بػملُت الخضكُم بىفاءة لخمىين اإلاغاحؼ الخؿاباث مً اللُام بىاحباجه 

بالىفاءة لخمىين اإلاهىُت اإلاخُلبت مىه بدؿب اإلاػاًير الضولُت و اإلادلُت للخضكُم، و بطا وان اؾخسضام الخاؾىب 

و هظام اإلاػالجت آلالُت ٌؿاهم في خماًت اإلااؾؿت و ًاهض ؾالمت اإلاسغحاث في هظا الىظام و في جدلُم 

ألاهضاف اإلاىيىغت بفاغلُت و الخإهض بإن اإلاىاعص اإلاخىفغة في اإلااؾؿت حؿخسضم بىفاءة و مً هىا غملُت 

اإلاغاحػت هي غملُت مىظمت للخهٌى ؤًًا غلى ؤصلت جخػلم بخإهض ؤلاصاعة غلى البُاهاث اإلاالُت و جلُُم هظه 

ألاصلت بهىعة مىيىغُت مً ؤحل الخدلُم مً مضي مُابلت جإهُضاث ؤلاصاعة إلاػاًير اإلاىيىغُت و جىظُف 

الىخاثج لألَغاف طاث الػالكت، و ًجب غلى اإلاغاحؼ ؤن ًبلغ هال مً ؤلاصاعة الػلُا للماؾؿت و مجلـ بصاعتها 

غ اإلاالُت و التي ًخم مػالجتها،  ت في هظم الغكابت الضازلُت ؤزىاء غملُاث فدو الخلاٍع بإي مىاًَ يػف حىهٍغ

غ  ؤو جصخُدها كبل فدهها و ًفًل ؤن جدؿم الاجهاالث بين اإلاغاحؼ واإلايكإة مدل اإلاغاحػت في نىعة جلٍغ

                                                           
ت ،أصوو املساجعةو غىى، . م.اللُىمي.1 . 55،م1995 ، اإلاىخب الجامعي الخضًث ، ؤلاؾىىضٍع
 .50 م2005، بضون َبػت، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت بً غىىىن، الجؼاثغ،املساجعة ألا ثحقيق الحساباتمدمض التهامي َىاهغ، ؾػىص نضًلي، .2
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ا فػلُت ؤن  مىخىب ختى ًمىً جفاصي اخخماٌ ؾىء الفهم و بطا اهخفى اإلاغاحؼ بدبلُغ اإلاؿاولين باإلايكإة قفٍى

 .ٌكير بلى طلً بىخابت ملخىظت في ؤوعاق اإلاغاحػت

 هجض ؤن اإلاغاحػت الضازلُت لها صوع هبير لىظم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت، و طلً لخللُل مساَغ الخضكُم 

 ٌ  1.بلى اإلاؿخىي ألاصوى اإلالبى

 .دألاز هظام املعلومات املحاسبية في السقابة الداخلية: الفسر الثاوي 

 ًخىكف نالح هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت غلى مضي زًىغها لىظام الغكابت الضازلُت التي جلىم بها 

اإلااؾؿت والظي غغيه يمان خؿً جىفُظ ؤلاحغاءاث والؿُاؾاث التي جًػها ؤلاصاعة و اهدكاف الػُىب، 

 .الىخاثج و جصخُدها بما ًدلم للماؾؿت ؤهضافها

 :ماهية هظام السقابة الداخلية/ أألاال

 جلىم اإلااؾؿت بىيؼ و جىفُظ هظام الغكابت الضازلُت الظي ًخًمً مجمىغت مً غملُاث اإلاغاكبت اإلاسخلفت 

والتي جسو الجىاهب اإلاالُت، الخىظُمُت و اإلاداؾبُت، يماها لخؿً ؾير الػمل في اإلااؾؿت والخلُض 

 .بالؿُاؾاث و الخُِ اإلاىيىغت

ىُت إلادافظي الخؿاباث  :  غلى ؤجها 1977غغفذ اإلاغاكبت الضازلُت ؾىت : (CNCC)هما غغفتها حمػُت الَى

هظام الغكابت الضازلُت مكيل مً مجمل ؤلاحغاءاث والغكاباث اإلاداؾبُت و ما ًلُه، و التي جلىم ؤلاصاعة "

فها وجُبُلها وخغاؾتها جدذ مؿاولُاتها مً ؤحل الخدلم مً  :بخػٍغ

؛ .1  خماًت ألانٌى

ت الىاججت غنها ؛ .2  مهضاكُت و صخت الدسجُالث اإلاداؾبُت و الخؿاباث الؿىٍى

 2. جُابم اللغاعاث مؼ ؾُاؾت ؤلاصاعة .3

 : أهمية السقابة الداخلية/ ثاهيا

 :  جمىً ؤهمُت الغكابت فُما ًلي

 هجاح هفاءة و فاغلُت الغكابت الضازلُت في الؿعي لخدلُم ألاهضاف اإلاؿُغة مً اإلااؾؿت؛ .1

اصة هفاءة ؤصاء الػاملين في مجاٌ جىفُظ ؤصاء ألاغماٌ ، ألاوكُت وبغامج مسخلفت؛ .2  ٍػ

 مضي جدلُم الىخاثج اإلاُلىبت و مً زم جدلُم ألاهضاف النهاثُت اإلاىيىغت ؾابلا؛ .3

 .اإلاؿاغضة غلى اهدكاف الاهدغافاث ؤو ألازُاء الؿلُمت ًجب ؤن جيىن في هفـ الىكذ عكابت وكاثُت .4

  

                                                           
، مظهغة ماؾتر، جسهو، جضكُم مداؾب و مغاكبت الدؿُير ، ولُت الػلىم دألاز املساجعة الداخلية في ثقييم مسدألادية املؤسسةولُض فااص، .1

ت و غلىم الدؿُير، حامػت ،مؿخغاهم،م . 07الاكخهاصًت، الػىم الخجاٍع
ت،هظام املعلومات املحاسبي ألا دألازه في اثخاذ القسازات الاهحاجيةخؿين بلعجىػ، .2  .190،م2011، ماؾؿت الثلافت الجامػُت، ؤلاؾىىضٍع
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 : أهوار السقابة الداخلية/ ثالثا

 :  وجىلؿم بلى ؤكؿام وهي والخالي

جدخىي غلى الخُت الخىظُمُت للماؾؿت و وافت ؤلاحغاءاث الالػمت لخماًت مىاعص : السقابة املحاسبية .1

اإلااؾؿت مً ؤي جهغفاث غير ماؾؿت و الخدلم مً صكت اإلاػلىماث والبُاهاث اإلاالُت التي ًمىً 

 .الاغخماص غليها في اجساط اللغاعاث

هي حكخمل غلى الخُت الخىظُمُت و ول ما ًغجبِ بها مً الىؾاثل و ؤلاحغاءاث  : السقابة  دازرة .2

ٌ ؾلُت اغخماص الػملُاث و التي حػخبر مً مؿاولُاث  واإلالاًِـ اإلاسخهت بهفت ؤؾاؾُت بخفٍى

ت، بط حكخمل هظه الغكابت  ؤلاصاعة لخدلُم ؤهبر هفاءة بهخاحُت ممىىت و يمان جدلُم الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ب الػاملين و الغكابت غلى حىصة و بلى غير طلً مً ؤقياٌ  غلى ول ما هى بصاعي، ؾىاء واهذ بغامج جضٍع

 .الغكابت

و ٌكمل الخُت الخىظُمُت و حمؼ وؾاثل الخيؿُم و ؤلاحغاءاث الهاصفت بلى : زقابة الضملط الداخلي .3

خماًت ألانٌى اإلااؾؿت مً ازخالؽ و الًُاع ؤو ؾىء الاؾخػماٌ، و ٌػخمض الًبِ الضازلي في ؾبُل 

جدلُم ؤهضافه غلى جلؿُم الػمل مؼ اإلاغاكبت الظاجُت، خُث ًسًؼ ول مىظف آزغ ٌكاعهه جىفُظ 

 1.الػملُت، هما ٌػخمض غلى جدضًض الازخهاناث و الؿلُاث و اإلاؿاولُاث

 .مساهمة الىظام املعلومات املحاسبية في دعم السقابة الداخلية: الفسر الثالح

بن وظُفت الغكابت ال ًمىً مماعؾتها بال بخىفير مػلىماث مسخلفت و ًمىً اللٌى بهفت غامت بن هظام 

اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ًجب ؤن ًهمم بدُث ٌؿاهض غملُت الغكابت الضازلُت في حمُؼ مغاخلها و ًىفغها لها 

 .حمُؼ اإلاػلىماث الالػمت لػملُت الغكابت

 : أهمية هظام املعلومات املحاسبية في السقابة الداخلية/أألاال

 :جىمً ؤهمُت هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت في غملُت الغكابت في زالر اغخباعاث 

لت جاصي بلى جدلُم ؤهضاف؛ .1  وؾُلت لخدفيز وافت الىظم الفغغُت في اإلااؾؿت لخػمل بٍُغ

ض ؤلاصاعة جىفُظه؛ .2  هظام لخىنُل اإلاػلىماث بما جٍؼ

 .وؾُلت لترقُض ألاصاء و جىنُل اإلاػلىماث غً هخاثجه بلى مً حهمهم ألامغ .3

باإليافت بلى طلً فةن اإلاػلىماث التي ًىفغها الىظام بسهىم غملُت الغكابت ًمىً الاغخماص غليها 

هإؾاؽ للخسُُِ الخالي، خُث ؤن الغكابت ال تهضف بلى جصخُذ ؤزُاء اإلااض ي فدؿب، بل تهضف بلى 

 .جغقُض و جىحُه ؤوكُت اإلااؾؿت في الخايغ و اإلاؿخلبل لخدلُم ألاهضاف

 :عالقة هظام املعلومات املحاسبية بالسقابة الداخلية/ ثاهيا

                                                           
ت،هظم املعلومات املحاسبية ألا الحاسل الاكترألاويمىير مدمىص ؾالم، .1  .34،م1981، صاع النهًت الػغبُت، الاؾىىضٍع
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 بن وحىص هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت هفء ًجب ؤن ًاصي بلى جدلُم هىع مً اللغابت الضازلُت غلى 

وافت ألاوكُت للماؾؿت، و تهضف هظه الغكابت هما ًغي هُلخىن بلى الخإهض بإن اإلااؾؿت حػمل وفلا لألؾلىب 

اإلاسُِ وجدبؼ ؤهضافها، بطا ؤن هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت الجُض هي الىظم التي حؿخُُؼ مغاكبت و مىاهبت 

م  جىفُظ غملُاث الخُِ و الؿُاؾاث، و اإلاؿاغضة غلى غضم خضور ألازُاء و مداولت ججىبها ملضما غً ٍَغ

اإلاػلىماث التي جمثل الىخاثج اإلادللت ؤوال بإٌو وملاعهتها باإلاػاًير اإلاىيىغت ملضما و طلً لخدضًض الاهدغافاث 

لت جخفم و حجم ألاوكُت اإلااؾؿت التي جخم مغاكبتها  والخمُيز فُما بُنها، بيافت بلى مػغفت ؤؾبابها بٍُغ

وبالخالي جمىين ؤلاصاعة مً الػمل غلى جصخُذ مؿاع الخىفُظ مً زالٌ مػالجت الاهدغافاث و جىمُت ؤلاًجابُاث 

غه، وجدلُم الخػاون فُما بُنهم مً ؤحل جدلُم ألاهضاف  بإؾلىب ًضفؼ الػاملين بلى جدؿين ألاصاء و جٍُى

اإلاغحىة وجؼصاص ؤهمُت الغكابت الضازلُت مً ؤحل جسفٌُ ؤزغ التهضًضاث اإلاالُت اإلاػخمضة التي كض جخػغى لها 

 1.اإلااؾؿت 

 : دألاز الملياهات ألااملعلومات املحاسبية في السقابة/ثالثا

 : ؤن صوع البُاهاث و اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ًسخلف بازخالف اإلاغخلت الغكابُت هما ًلي

غىضما ًبضؤ الخىفُظ الفػلي لبرامج اإلااؾؿت ال بض و ؤن جخدلم ؤلاصاعة مً مضي مُابلت : مسحلة املحابعة .1

ألاصاء الفػلي إلاا هى مسُِ ، و ؤٌو زُىة في طلً هي مخابػت الىخاثج الفػلُت اإلاترجبت غلى جىفُظ البرامج 

ؤوال بإٌو و بالخفهُل و بحغاء ملاعهت بُنها و بين هخاثج اإلاسُُت، و طلً بهضف جفاصي ؤي زغوج غً الخُت 

 : و مػالجت اإلاىكف فىعا و ًمىً جلؿُم مغخلت اإلاخابػت بلى كؿمين عثِؿُين

 ت و هظلً بالخُِ : مسحلة  داء املخملط و هىا ًخم ملاعهت هخاثج الخىفُظ الفػلي باإلاػضاث الخلضًٍغ

والؿُاؾاث اإلاىيىغت، و بالخالي فالبُاهاث و اإلاػلىماث اإلاداؾبُت جمىً مً اهدكاف الاهدغافاث 

 .وحسجُلها جمهُضا لضعاؾتها و جدلُلها و اكتراح الخلٌى البضًلت

 هىا ًخم الخإهض مً هفاءة وحىص مؿخىي ؤصاء الفػلي و جُابم مؼ اللىاغض  : محابعة  داء الفعلي

 .والخػلُماث الػامت التي جهف و جدضص ؤنٌى ألاصاء و هُفُت اللُام به هما ًجب ؤن ًيىن 

في هظه اإلاغخلت ًخم جلُُم الىخاثج التي جم الىنٌى بليها في اإلاغخلت الؿابلت، وطلً غً : مسحلة الحقييم .2

م جدلُل الاهدغافاث و بحغاء اإلالاعهاث و صوع البُاهاث و اإلاػلىماث اإلاداؾبُت و في هظه اإلاغخلت ًمىً  ٍَغ

 :جلؿُمها بلى كؿمين 

 ًلهض به جدلُل الاهدغافاث الىاججت غً ملاعهت ألاصاء الفػلي باإلاػضالث : ثحليل الاهحسافات

ت اإلاىيىغت في بَاع الخسُُِ و ًخم جدلُل هظه الاهدغافاث غلى ؤؾـ مخػضصة و الظي ًيىن  الخلضًٍغ

 .غلى ؤؾاؽ ميان خضوثها

                                                           
اء ػوي غهمي، .1 اى،ة-مدخل معاصس-هظم املعلومات املحاسبيةؤخمض ػهٍغ ش لليكغ و الخىػَؼ، الٍغ  .300-299،م2011 صاع اإلاٍغ
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 م بًجاص غالكاث بين :  جساء املقازهات ًلهض به ملاعهت ألاعكام الفػلُت ببػًها البػٌ غً ٍَغ

اللىاثم اإلاالُت في هفـ اإلاضة و في فتراث ؾابلت و هظا ما ٌؿمى بالخدلُل ألافلي و الػمىصي لللىاثم 

 .اإلاالُت الفػلُت

بػض الاهتهاء مً مغخلت الخلُُم، وما جخُلبه مً جدلُل الاهدغافاث و الىكىف غلى هخاثج : مسحلة الحصحيح .3

ت اإلاسخلفت لخصخُذ  اث ؤلاصاٍع غ لخىنُل بلى اإلاؿخٍى هظا الخدلُل، فةن اإلاغخلت الغكابُت ألازيرة جإزظ الخلٍغ

ؤؾباب هظه الاهدغافاث ؤو الاجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت بكإجها، وغلُه حؿاهم البُاهاث و اإلاػلىماث اإلاداؾبُت 

ت اإلاسخلفت مكخملت غلى بُاهاث وافُت غً الاهدغافاث  اث ؤلاصاٍع غ اإلاىاؾبت للمؿخٍى في بغضاص وجلضًم الخلٍغ

وؤؾبابها وجدضًض اإلاؿاولُت غً خضوثها واإلاغاخل ؤلاهخاحُت التي خضزذ زاللها، زم ميان خضوثها وؤًت 

غ الىخاثج  1.بُاهاث ؤزغي مً قاجها حؿهُل اجساط اللغاع اإلاىاؾب مً َغف اإلاؿخىي ؤلاصاعي اإلالضم له جلٍغ

 .مساهمة املساجعة الداخلية في ثقييم هظام السقابة الداخلية: الفسر السابع

 : جمثل مؿاهمت اإلاغاحػت الضازلُت في جلُُم و جدؿين هظام الغكابت الضازلُت فُما ًلي

جخمثل صوع اإلاغاحػت الضازلُت في جلضًم جإهُض غً هظام الغكابت الضازلُت اإلاُبم غلى ؤخض ألاصواع ألانلُت لها، 

خُث اعجبِ وكاٍ اإلاغاحػت الضازلُت غىض بضاًت ظهىعها في اإلااؾؿاث الفدو ازخباع و جلُُم مضي هفاءة 

وفػالُت هظام الغكابت اإلاُبم ، وطلً بهضف الخإهض مضي مؿاهمت هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت في جدلُم 

ؤهضاف اإلاُلىبت مىه، واهدكاف ؤوحه الًػف و الثغغاث بن وحضث و اكتراح الخلٌى الالػمت إلاػالجتها 

 2.ومخابػت اكتراخاث ؤلانالح للخإهض مً جىفُظها

 وفي خالت اؾخيخاج اإلاضكم الضازلي بإن جلً ؤلاحغاءاث التي اؾخسضمذ للخهٌى غلى فهم اإلاػلىماث 

اإلاداؾبُت وهظلم الغكابت الضازلُت كض ػوصجه ؤًًا بإصلت جضكُم خٌى الدكغُل الفػاٌ للؿُاؾاث وؤلاحغاءاث 

 (و بن لم جىً وافُت)اإلاخػللت ببػٌ الخإهُضاث خٌى اللىاثم اإلاالُت، فلض ٌؿخسضم ألاصلت اإلاخىفغة لضًه 

ٌؿخػين ببػٌ ألاصلت الخضكُم ؤزغي اإلاىاؾبت لدؿاغضه في اللُام بػمله بىفاءة و فػالُت،وكض ًخًمً ازخباع 

 :الغكابت غلى

 .اؾخفؿاعاث جىهُضًت و مغاكبت لىظاثف الغكابت الضازلُت .1

ضة للخهٌى غلى ؤصلت الخضكُم بإن الغكابت الضازلُت حػمل بكيل صخُذ  .2 الخدلم مً اإلاؿدىضاث اإلاٍا

اث جم اإلاىافلت غليها  .غلى ؾبُل اإلاثاٌ لخدلم مً الػملُاث الخؿابُت التي نغح بها ؤن الدؿٍى

غ احخماغاث مجلـ ؤلاصاعة غلى ؾبُل اإلاثاٌ لإلَالع خٌى هُفُت مػالجت بػٌ اإلاكاول  .3 فدو الخلاٍع

 .اإلاالُت و ؤلاحغاءاث الخصخُدُت اإلاخسظة خٌى طلً

                                                           
ت لليكغ و الخىػَؼ و ؤلاغالن،لُبُا، دازة ألا مملادئة ثململيقاتبكير غباؽ الػالق، .1 . 175-174،م2004 ، الضاع الجماهيًر
م،الػضصاملساجعة الداخلية ألا انهياز السأسماليةؤخمض نالح غُُت، .2 ت ، حامػت الؼكاٍػ  .17،مهغ،م01، مجلت البدىر الخجاٍع
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اث الخؿاباث البىىُت ، للخإهض مً  .4 بغاصة ؤصاء ؤلاحغاءاث الغكابُت غلى ؾبُل اإلاثاٌ لإلَالع غلى حؿٍى

غملها بكيل صخُذ مً كبل اإلااؾؿت، و غلُه حػخبر وظُفت اإلاغاحػت الضازلُت حؼءا مهما مً هظام 

الغكابت الضازلُت فهي جلؼ غلى كمت هظا الىظام، إلاا ؤن صوعها حغير مً الترهيز فلِ غلى الجىاهب 

ت فغؤي مضًغ اإلاغاحػت الضازلُت خٌى هفاًت فاغلُت هظام  ت و هظا جلضحها للخضماث الاؾدكاٍع ؤلاصاٍع

اإلاػلىماث اإلاداؾبُت و هظام الغكابت الضازلُت ؤنبذ مهما و قاجػا زهىنا غلى اإلاؿخجضاث التي 

 1. ظهغث في بِئت ألاغماٌ

  

                                                           
ت ، السقابة ألا املساجعة الداخلية الحديثةغبض الىهاب ههغ، الصخاجت الؿُض شخاجت، .1 ، 2013، الضاع الخػلُم الجامعي للُباغت و اليكغ، الاؾىىضٍع

. 78م
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 :خالصة

 مً زالٌ هظا الفهل وؿخيخج ؤن هضف هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت هى جلضًم نىعة مىزىق فيها غً 

الىاكؼ الخالي والاكخهاصي للماؾؿت ٌػخمض في طلً غلى حمؼ البُاهاث الىاججت غً الػملُاث اإلاؿخمغة 

والُىمُت اإلاخػللت، بيكاَاث اإلااؾؿت والتي حػخبر مسغحاث ألاهظمت الىظُفُت ألازغي، ًلىم بدسجُلها، 

غ اإلاالُت هما فغيذ هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت .مػالجتها وغغيها في الخؿاباث مً زالٌ اللىاثم والخلاٍع

واكػا حضًضا غلى اإلاغاحػت الضازلُت هدُجت اغخماصا ؤوكُت و مػامالث اإلاضكم الضازلي غلى جلىُت الخاؾب 

ؼ في مجاٌ جلىُت اإلاػلىماث زانت ما ًسضم ؤصاء وظُفخه  آلالي، مما خخم غلُه يغوعة مىاهبت الخُىع الؿَغ

ؼ ؤهمُت باؾدبضاٌ ألاؾالُب الخللُضًت باألؾالُب اإلاؿخدضزت والتي حػخمض غلى جىىىلىحُا اإلاػلىماث  وحػٍؼ

 .الخضًثت لخىفُظ غملُت اإلاغاحػت الضازلُت بىفاءة ؤهثر

 



 

 

 

: الفصل الثالث

تغذية وحدة ؤسسة لم دراسة تطبيقية 

   بوالية مستغانم ONAB   ألانعام
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:  ملدمة الفصل

ت جؼبُّ اإلاللىماث التي جدصلذ كليها  إن الجاهب الخؼبُِي ٌلخبر خلِت مهمت في مزٓشة ألهه ًمٕىىا مً ملًش

ت ٌُُٓت جؼبُِها بؽٖل ظُذ ولِذ أجُدذ لي  زلٗ إظدُلابها وملًش في الجاهب الىـشي كلى بِئت اللمل ٓو

ت ٌُُٓت  الٌشصت مً أظل دساظت جؼبُّ هزا الٌصل في مصلخت اإلاالُت واإلاداظبت خُض جمٕىذ  في ملًش

جؼبُّ و اظخخذام اإلاشاظلت الذاخلُت و ٍُٓ ًخم جُُِمها لىـام اإلاللىماث اإلاداظبُت وهزا ما ظيخؼَش إلُه 

 .في هزا الٌصل
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 . والًة مسحغاهم  ONABهبرة ثازيخية ملإسسة وحدة جغرًة ألاوغام  : املبحث ألاول 

حلذ وخذة حوزًت ألاووام بىالًت معخواهم مً بين اإلاؤظعاث ؤلاُخصادًت الٕبري التي لها دوس إظتراجُجي في 

ش وإولاػ ؤلاُخصاد باكخباسه العبُل في الاصدهاس ير ألاهزًت ألاووام بدُض تهذي إلى جؼٍى  .جًى

 .وشأة و جعسيف وحدة جغرًة ألاوغام: املططل ألاول 

حلخبر وخذة حوزًت ألاووام مً بين وخذاث الٕبري في الىالًت، خُض جدخل مٖاهت باسصة في إُخصاد الىالًت وختى 

ير خاظُاث الخوزًت ألاووام خُض ًمًٕ الِ٘ى أن وخذة حوزًت ألاووام   مً « GAB »البالد بما جخميز به كً جًى

 .اإلاىصكت كبر الىػً والتي وسزذ مً اللهذ الاظخلماسي  (32)بين الىخذاث الازىين والشالزىن 

ت ؤلاظباهُت 1952زم جأظعذ الىخذة ظىت   وأممخه مً ػشي الذًىان الِىمي « MALKA » مً ػشي الؽٓش

خ  ل 04ألهزًت ألاووام بخاٍس ، وهزا جدذ إؼشاي وصاسة الٌالخت الصُذ البدشي بؽٖل مؤظعت 1969 أًٍش

ٔان كذد كمالها  ضها الشبِس ي بالجضابش اللاصمت،   كامل بِىما ُذس 65كمىمُت وؽاػها إهخاط حوزًت ألاووام مٓش

ّ ًىظين مخىاوبين وفي الٌترة اإلامخذة ما بين / ػً 3مخىظؽ إهخاظها خىالي   76/77ظاكت ورلٗ كً ػٍش

م ُذستها ؤلاهخاظُت والتي وصلذ إلى  ٔاهذ كملُت اإلاشاظلت / ػ10ًأكُذث هُٖلت الىخذة بوُت ًس ظاكت، 

ىى ُىوي" الخجهيزاث اإلاخٌٕل بأكبائها وجدُِِها ؤلاظباوي وهزا مً أظل جىظُلها وإُامت هـام إهخاجي " ماٍس

 .15/04/1984 اإلاىاد الوزابُت التي ؼشق في حؽُِذها ًىم  « SILOS » إلى ظاهب كذد مؼامير « VRAC »للصخً 

م معخىاها خُض اسجٌم كذد اإلاؼامير 1986ولِذ ؼهذث ظىت   كملُت إكادة هُٖلت الىخذة والتي ظمدذ بًش

ظا،ٓما جم إوؽاء مخاصن لإلظخِبا٘ وخٌف اإلاىاد / ػ15ً مؼمىسة، ووصلذ الِذسة ؤلاهخاظُت إلى 21إلى 

 .ألاولُت مم جضوٍذ الىخذة بميزان آلاالث واإلالذاث أخشي و طلذ مً أظل جذكُم وسًم معخىي ؤلاهخاط

ت ألام 01/01/1998وإلى هاًت  ٔاهذ الىخذة جابلت لؽٓش خ  " ONAB" و اإلاخىاظذة باللاصمت، لًٕ بلذ هزا الخاٍس

ل ًِؽ اإلاىظىدة في  ت كً الىخذاث ؤلاهخاظُت والخىصَلُت وبُِذ جخٌٕل بىخذاث الخمٍى جخلذ هزه الؽٓش

مم الذًىان  " ONAB"وهشان الجضابش ، ظُٕٕذة، كىابت، خُض جم إجٌاَ بين الذًىان الِىمي للخوزًت ألاولام 

والتي مِشها في " GAO"وحؽُٕل ما ٌعمى مجمىكت جشبُت الذواظً الوشب " ORAVIO"الجهىي لتربُت الذواظً 

 .معخواهم خُض أصبدذ هزه الىخذة ؤلاهخاظُت اإلاىظىدة في وظؽ وؼَش البالد

خ   دط مخىاظذ 2.703.000.000 اسجٌم إلى ما ٌلاد٘ 7000.000.000 بشأظما٘ ُذسه 9/01/1998أوص ئ بخاٍس

 . كامل80بمعخواهم حؽول خاًل 

 :ثبعية الىحدة لطمإسسة ألام:الفسر ألاول 

تها ًهي اإلاخىاظذة بصالمىذس والًت  إن الىخذة ؤلاهخاظُت مدل الذساظت ًِخصش كملها كلى إهخاط والبُم أما مذًٍش

ت كليها ألنها معؤولت كلى العير " ORAVIO"معخواهم التي حلخبر العلؼت  جابلت للمؤظعت ألام الىصُت اإلاؽًش
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الخعً ليؽاغ الىخذة وملالجت أي خالت ػىاسا وجخدمل هدُجت العىت في خالت خعاسة الظشابب والشظىم 

 .رلٗ ألنها جصذس ألاوامش للىخذة ًُما ًخص إهخاط مىخج ملين أو حلخبر مم جدٕمها في ألاظلاس

 :عالكة الىحدة بالىحدات الىظيرة:الفسر الثاوي

ت ًشكُت لخوزًت ألاولام خُض جىظذ في ٔل  إن الىخذة جيخمي إلى هاخُت الوشب والتي جظم ظبلت وخذاث ظهٍى

وظخت مشآض " EURL"مً وهشان معخواهم ، ظُذي بللباط، جُاسث، البُع، بؽاس ، وبدٕم هزا الاسجباغ ًئنها 

لتربُت الذواظً كلى ؼٖل جخلامل مم الىخذاث كلى أظاط الخباد٘ اإلاؽتْر باإلاىاد ألاولُت لعذ إخخُاظاتها 

ت  .الظشوٍس

 .GAO الىحدات الحابعة ملجمع (:III-05)الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 .اعحمادا على الىثائم الداخطية لطمإسسة: املصدز

 : وشاط املإسسة:الفسر الثالث

 : ًخمشل وؽاغ اإلاؤظعت حوزًت ألاولام ًُما ًلي

MAIS  ٓىذا 

SOJA  ٖا                          أمٍش

ERIAD                   SONGROS 

CALCAIR                      ENAMARBRE     

 CMV                        ONAB 

PHOSPHATEجىوغ                      

 .الهيكل الحىظيمي لطمإسسة جغرًة ألاوعام: املططل الثاوي

حعهش الىخذة كلى جىٌُز مصلخخين مهمخين هما مصلخت البُم ومصلخت ؤلاهخاط ًٌي هزه ألاخيرة ًخم جؼبُّ 

ل اإلاىاد إلى مىخجاث  أما مصلخت ألاولى ًمً خاللها ًخم  (أهزًت ألاولام )بشهامج ؤلاهخاط الزي ًخظمً جدٍى

 .طمان العير الخعً للمىخجاث وجىصَلها كلى كمالئها مً الضبابً الخىاص، مؤظعاث كمىمُت، حلاوهُاث

 املدًسية العامة

واد  السحىية مسحغاهم

 ثطيالت

سيدي 

 ئبساهيم

 السمش ي بىكطل عبادلة
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 .جعسيف الهيكل الحىظيمي لطمإسسة: الفسر ألاول 

ٔالخالي  :ًمًٕ حلٍشٍ هُٖل الخىـُمي للمؤظعت 

هى مخؼؽ ًِذم بىاظؼخه وزُِت مجمىق هُأل اإلاؤظعت اإلاىظىدة بين مخخلٍ اإلاصالح وهى أخعً وظُلت 

بين أًظا ملـم اإلاهام اإلاؤداث مً ػشي مخخلٍ  إلكالم الذاخلي ألهه ًىضح وطلُت ٔل كامل في اإلاؤظعت ٍو

اإلاصالح وألاشخاص وكلى ظاهب هزا ًمًٕ الِ٘ى بأهه ًللب دوسا هاما في جدعين الجى ؤلاظخماعي في 

 .اإلاؤظعت رلٗ أهه ًخميز بالبعاػت والعهىلت وظشكت الخىٌُز

 .ثحطيل الهيكل الحىظيمي لطىحدة أغرًة ألاوعام: الفسر الثاوي

ل دابشة  ت اللامت للىخذة كلى مشاُب اإلايزاهُت وأماهت اإلاذًش جخٖىن هزه ألاخيرة مً ظخت دوابش ٔو جدخىي اإلاذًٍش

ل مصلخت كلى أُعام ًمًٕ جىاولها كلى الىدى الخالي  :جخٌشق كلى مصالح ٔو

  وزابّ اإلاؤظعت؛ 

 مجمىكت جشبُت الذواظً للوشب. 
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 . الهيكل الحىظيمي لطىحدة(:III-06)الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اكخمادا كلى الىزابّ الذاخلُت للمؤظعت: اإلاصذس

 .الجاهل إلاستراثيجي و أهداف وحدة جغرًة ألاوعام : املططل الثالث

ل  ير خاظُاث وجمٍى جخميز وخذة حوزًت ألاولام بىالًت معخواهم  بذوس إظتراجُجي هام إلاا لها مً ُذسة كلى جًى

ش وإولاػ  بت لها مً حوزًت أولام بدُض تهذي هزه ألاخيرة إلى جؼٍى ٔاًت خاظُاث الىالًت واإلاذن الٍِش

ت وؽاػها  .ؤلاُخصاد وجدُِّ واظخمشاٍس

 .الجاهل الاستراثيجي لىحدة جغرًة ألاوعام: الفسر ألاول 

ٔالخالي  : ًمًٕ جىطُذ الجاهب ؤلاظتراجُجي لىخذة 

 :عدد املىحجات :أوال

 :هزه الىخذة جيخج زالر أهىاق مً حوزًت مىظهت لألولام

 املدًس

املكطف بالحىظيم 

 و مساكبة الخسيير

 املكطف بالحفحيش

 الفسر الىلابي

 ألامً

كسم جسيير 

 املخصون

كسم الحمىيً 

 و الىلل

كسم مساكبة 

 الىىعية

كسم املالية و 

 املحاسبة

كسم إلادازة 

 العامة

مصلحة 

الصياهة 

 والىلل

مصلحة 

بسمجة 

اًاتاملشتر  

مصلحة 

املىاد 

ألاولية و 

املىحجات 

 النهائية

مصلحة 

اللبىل 

و 

نالحىاش  

مصلحة 

مخبر 

 الححطيل

مصلحة 

املحاسبة 

العامة و 

 الححطيطية

مصلحة 

جسيير 

املىازد 

 البشسية
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  الىىق ألا٘و مىظه للذظاط اإلاىخج للبُع"Ponte"؛ 

  ٗالىىق الشاوي مىظه لذظاط الزي ٌعتهل"Chaire"؛ 

  الىىق الشالض مىظه إلى اإلاىاش ي"Bauvin." 

 : هىعية املىحج:ثاهيا

داث معؤولي الىخذة ًئن مىخجاتهم جخميز بجىدة كالُت مِاسهت بمىخج الِؼاق الخاص، و هزا  اظخصىاء إلى جصٍش

ُبت اإلاىخج  .هدُجت الىىكُت الجُذة للمىاد ألاولُت اإلاعخىسدة مً الخاسط و ٓزا اخترام اإلاِاًِغ الللمُت في جٓش

 :طبيعة الصبائً و أبعاد و السىق :ثالثا

ٓما جيؽؽ " ORAVIO"الضبابً مخلذدون و هم الخلاوهُاث و اإلاشبين الخىاص و ٓزا اإلاؤظعاث اللمىمُت مشل 

 .الىخذة في ظَى الجهىي و خصتها جتزاًذ وعبُا

 :طبيعة املىزدًً:زابعا

 : و هم اإلاؤظعاث كمىمُت وػىُت أهمها

 وخذة اإلاُىاء و التي خصها الــ"ONAB "  مً الخاسط و (الزسي، الصىظت)لؽشاء العلم و اإلاىاد ألاولُت ،

ض هزه في مىؼِت وهشان؛  اظخِبالها و جىصَلها كلى الىخذاث و جخمٓش

  ت ب ألادٍو ُب ألاهزًت؛GMVمٓش   بخلُالث مهمتها صىم الٌُخامُىاث التي جذخل في جٓش

  اإلاؤظعت الىػىُت للشخامENOF (الٖلغ)؛ 

  اإلاؤظعت الىػىُت للىسَ اإلاِىيENAPAL  (ألآُاط)؛ 

  اإلاؼبلت البؼاُاثETIQUETTE . 

 :هىعية طسق البيع:خامسا

ِت مباؼشة خعب الؼلبُت  .البُم ًخم بؼٍش

 : هىعية الحصييع:سادسا

ل و ؤلاهخاط  هي جذخل الصىاكاث الوزابُت و الصىاكاث الخٌٌُت إلى كملُت ؤلاهخاط جِىم كلى كملُت الخمٍى

 .ٌلخمذ كلى الؼلبُاث

 :حجم إلاهحاج :سابعا

 .هي الىخذة جذخل طمً العلعلت اإلاخىظؼت مً خُض حجم ؤلاهخاط

 :مدة دوزة إلاهحاج و دزحة ثلىياثه:ثامىا
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 .جِذس مذة دوسان ؤلاهخاط بعاكت واخذة خُض اللمل هزا هى  لي أٓكر مً ًذوي 

 :حجم املإسسة:ثاسعا

 .الىخذة مخىظؼت الدجم

 : املىافسة :عاشسا

 .ًىظذ مىاًعين اإلاخمشلين في اإلاشبُين الخىاص الزًً ًيخجىن أهزًت أولامهم بأهٌعهم و ًبُلىن الٌابع

 .أهداف وحدة جغرًة ألاوعام: الفسر الثاوي

م أكما٘ ظُذ خُض جخمشل أهذاي الىخذة  وطلذ اإلاؤظعت خؼت حلمل كليها و منها جدِّ كذة أهذاي و ُس

 :ًُما ًلي

  ٔاًت اإلاجاالث الخاصت منها هىكُت اإلاىخجاث و جدعين الخيعُّ الذاخلي لٌٕاءاث و خبراث اإلاخىاظذة كبر 

 الِذساث الخِىُت و الاُخصادًت لخمٕين خلّ ؿشوي جىمذ الخِذم في اإلاىاًعت؛

 البُم بالخجضبت كبر ؼبٕت مً هِاغ البُم و جىمُت جشبُت دظاط : الاظدشماس في مُادًً هامؽُت للٌشق مشل

ً في ؤلاػاس كالُاث الؽشآت؛  اللخم و جمٍى

  ش و جدعين مىخجاث الخوزًت الخُىاهُت الظُما ألاهزًت و مىخجاث ظذًذة أخشي و رلٗ  اإلادببتجؼٍى

 بلصشهت مصاوم ؤلاهخاط؛

  و أخيرا جبدض كً الؽشآت و هزه ؤلاظتراجُجُت جشمي في ألاخيرة إلى ظلل مىخجاث اإلاجمم في معخىي

ش  ت ٓما تهذي إلى جشؼُذ إًجابي للجهذ الاُخصادي اإلاخًى اإلاِاًِغ الذولت مم أظلاس مؼابِت للملاًير ظاٍس

 .لذي اإلاجمم و ًشوكه

 .مبيعات وحدة جغرًة ألاوعام : الفسر الثالث

لذي وخذة حوزًت ألاولام أصىاي مخخلٌت إلابُلاتها خعب خاظت ٔل هىق مً الخُىاهاث و خعب سهبت ًالح في 

 :اإلاىخج الزي ًشهب أن جيخجه ألاولام التي ًلٕها و ظىزٓش مخخلٍ هزه ألاهىاق ٓما ًلي

  ":Chair"أغرًة الدحاج املىحه ًصبح لحىم لبيظاء :أوال

و هزا الذظاط ًٖىن مىظها لالظتهالْ مباؼشة، بملنى أهه جخصص مباؼشة مجمىكت مً الذظاط لُصبذ 

لخىما بُظاء ًُمش هزا الذظاط مً مشخلت الٕخٖىث إلى أن ًصل إلى مشخلت الذظاط اإلاىظه لالظتهالْ بىىق 

 :مً الخوزًت الخاصت بهزا الىىق الزي جشهب في الخص٘ى كلُه و اإلاخمشلت ًُما ًلي

  أهزًت البذاًت"Démarrage " و التي جٖىن في اإلاشخلت ألاولى مً كمش الٕخٖىث؛ 

  أهزًت الىمى"Croissance "و جٖىن في مشخلت الٕخٖىث إلى أن ًصبذ في مشخلت الذظاط؛ 
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  أهزًت"Finition1 " و "Finition2"  و هي حوزًت خاصت بهزا الذظاط البالى لًٕ مً أظله أن ًىظه

لالظتهالْ ًجب أوال الخخلص  مً الصخىم التي ًدخىي كليها ظعم الذظاط و هزه الخوزًت حعاكذ كلى 

خَش جلٗ الصخىم و  لهزا ًصبذ الذظاط بلذ جىاوله لهزه الخوزًت لٌترة ملُىت ظاهض لُخىظه لالظتهالْ 

 .ٓلخىم البُظاء

  :Pontأغرًة الدحاج البيىض :ثاهيا

و هىا أًظا وعخؼُم الخدٕم مً اإلاىخج الزي هشهب به، بملنى وعخؼُم بخوزًت خاصت حلؼي لهزا الذظاط ٔي 

ًيخج البُع لًٕ خعب ما هشهب به إما بُع مىظه لالظتهالْ او بُع ملِذ لُصبذ ٓخآُذ و مً أظل 

الخص٘ى كلى رٓشهاه كلُىا إجباق الخوزًت الخالُت و ػبلا ًٖىن هزا الىىق مً الذظاط ُذ مش كلى مشخلت حوزًت 

 . "Démarrage"البذاًت في ألاظبىكين ألاولُين 

  حوزًتPFP1و جٖىن مً ألاظبىق الشاوي ٌلني بذاًت مشخلت الىمى إلى هاًت ألاظبىق الشامً؛  

  حوزًتPFP2و جٖىن مً ألاظبىق الشامً كؽش؛  

 الذظاط الزي ًيخج بُع مىظه لالظتهالْ  حوزًتPondeuse   و هى كباسة كً هزاء خاصت ًخدٗ في إهخاط 

 هزا الذظاط ًيخج بُع كُِم هير ملِذ و هزا مً أظل البُع اإلاىظه لالظتهالْ ؛

 حوزًت الذظاط اإلاىخج للبُع ٓخآُذ بلذ ًترة و ٌعمى بــPantrepre  و بهزا جدصل كلى بُع ملِذ 

 . التي ظبّ رٓشها2 أو 1بالخص٘ى كلى ٓخآُذ إما إجباق مشلما هي أو جخظم إلخذي اإلاشخلخين 

  :  S/T ruminantجغرًة البلس :ثالثا

 : و جىِعم هي ألاخشي إلى ُعمين ٓما ًلي

  حوزًتBovin  و هى هزاء خاص بالبِشة الخلىب ٌعاكذها في إهخاط الخلُب و ال ًجىص للشىس الخىا٘و 

مً هٌغ هزاءها ألن ٔل هىق له هزاء ًخىاًّ خعب خاظاجه و ػبُلت الخُىان بىٌعه و ما هشهب في 

 .الخص٘ى كلُه مً مىخج ٓما ظلٍ و أن رٓشها

  حوزًتOvin  و هىا ًىظه هزا الىىق مً الوزاء إلى الشىس و الخشوي ألهه ٌعاكذ في الىمى . 

  : S/T Diversجغرًة أخسي ثدعى :زابعا

 :و هخص بالزٓش باقي ألاولام التي هزٓشها في ألاصىاي أكاله و منها

 الذًٗ الشومي؛ 

 الخصان؛ 

 الوضالن إرا ٓىا مخدذر كً الخُىاهاث اإلاىظىدة بدذًِت الخُىاهاث؛ 

 ألاسهب و باقي الخُىاهاث. 
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واكع اسحخدام املساحعة الداخطية في ثلييم هظام املعطىمات املحاسبية في وحدة جغرًة : املبحث الثاوي

 -. مسحغاهم–ألاوعام 

جبذي وخذة أهزًت ألاولام اهخماما ٓبيرا للمشاظلت الذاخلُت ، و هزا ما ٌلٕغ ظُاظتها اإلاخبلت في جدعين 

 .أداء خلُت اإلاشاظلت و جؼىسها مً أظل الىص٘ى إلى أهذاًها اإلاعؼشة و جأدًت وؽاػها كلى أخعً وظه

 .هظام املعطىمات املحاسبية لطىحدة: املططل ألاول 

إن هـام اإلاللىماث اإلاداظبُت في وخذة أهزًت ألاولام مشله مشل أي هـام  خش للمللىماث، ًهى ٌلمل كلى 

ٔاآلحي(ملالجت)مذخالث، كملُاث ؤلاهخاظُت : زالزت مشاخل   :، مخشظاث ، و هي 

 .عىاصس هظام املعطىمات املحاسبية: الفسر ألاول 

 : جخمشل كىاصش هـام اإلاللىماث اإلاداظبُت ًُما ًلي

 :املدخالت :أوال

ِا لىـام  جِىم وخذة أهزًت ألاولام باظخِبا٘ مذخالتها مً اإلاىاد ألاولُت الٕخب و وظابل اللامت و رلٗ ًو

ٔاآلحي  :اإلاؤظعت اإلاخبم 

 :(مكطف باالسحلبال)اسحلبال الىثائم  .أ 

ًِىم اإلاٖلٍ باظخِبا٘ الىزابّ اإلاشظلت مً ػشي اإلاىسدًً لُِام بلملُاث حسجُل الاظخِبا٘ و هزه الىزابّ 

 .وصل الدعلُم، ػبُلت الؽشاء، وسخت وصل الخمىلت اإلاشظلت، ًاجىسة: ٔاآلحي

 :مكطف بالىشن .ب 

ت الٕمُت  شها و وصن الؽاخىت الٌاسهت إلالًش ًِىم اإلاٖلٍ بالىصن الخمىلت اإلاشظلت زم ًىظهها إلى معخىدق لخٍِش

ِا  ٔاهذ هىاْ حويراث أو مالخـاث أو هِص ًو اإلاشظلت زم ًِىم بمخابلت اظخِبا٘ اإلاذخالث بؽٖل مىـم إر 

 .للىـام

 :مهام كسم الحخصيً في اسحلبال املدخالت .ج 

ِا للىزابّ اإلاشظلت إلى اإلاىسد و رلٗ وصل اظخِبا٘ مىاد  ً بئدخا٘ مذخالجه إلى مخاصن ًو ًِىم ُعم الخخٍض

أولُت ، أو وظابل اللامت و بهزا وصل الٌص٘ى اإلاصادي الذخ٘ى اإلاصادي كلُه مً ػشي مٖلٌين و ٓزلٗ 

 .اإلاعؤولين ًٖىن وصل الذخ٘ى مللىم و ملشوي و مُِذ

ً  .أي مللىم مً هاخُت اإلاىسدون ملشوي مً هاخُت الؽٖل و مُِذ مً هاخُت الخخٍض

 :العمطيات إلاهحاحية:ثاهيا
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 : جِىم وخذة حوزًت ألاولام بلملُاث إهخاظُت جٕمً في اإلاصالح الخالُت 

 .جخٖىن مً مصالح زالر و ٔل مصلخت جشجبؽ باألخشي خُض ال ًمًٕ الٌص بُنهما: مصلحة الاسحغالل .أ 

حلخبر أهم مصلخت للىخذة أما هىكُت ؤلاهخاط ًهي كباسة كً أهزًت الذظاط ألاخمش و : مصلحة إلاهحاج .ب 

الذظاط ألابُع و أبِاس إال أن ٓمُت ؤلاهخاط جٖىن خعب الؼلب و كىذ اخخُاظها للمىاد ألاولُت ًئن سبِغ 

خ، : سجل الاظتهالْ ٔل مً ..........اإلاصلخت ًبلض إرن الؼلب الذاخلي إلى دابشة حعُير اإلاخاصن  الخاٍس

 .الٕمُت اإلاعتهلٕت، و الٕمُت اإلاخبُِت

ً و اإلاشبين الخىاص خُض  : مصلحة الحجازة .ط  جخمشل وؿٌُتها في بُم اإلاىخجاث الخامت للخلاوهُاث و الذواٍو

ت  ت مً الضبىن إلى مصلخت إهخاط أًً ًخم رلٗ مم الللم أن البُم ال ًخم إال بملًش حعخلضم مصلخت الخجاٍس

 .كذد ألاولام التي ًملٕها الضبىن 

ٔاث الٕهشبابُت : مصلحة الصياهة .د  إلخ، ٓما جدظش ....و هزا ًخم صُاهت ٔل مً ججهيزاث ؤلاهخاط و اإلادش

ت إلى مصلخت اإلاداظبت اللامت و جدخىي كلى جىٌُز الصُاهت و مصاٍسٍ ُؼاق الوُاس و جٖالٍُ  ش ؼهٍش جِاٍس

 .الُذ اللاملت و جٖالٍُ إطاًت حويراث كلى آلالت

 : املخسحات:ثالثا

 : جخمشل مخشظاث الىخذة ًُما ًلي

  ْت و مً مخشظاتها مىاد الخامت الصىم أو مجهضة لالظتهال ِا للمىـىمت ؤلاداٍس جٖىن مخشظاث الىخذة ًو

ِا إلاخؼلباث الضبابً بخلبُت ٔل خاظُاتها؛  جِىم مصلخت ؤلاهخاط بلذ بشهامج إهخاجي ًو

 ٓمُت اإلاىخجت مً اإلاىاد اإلاصىلت و هي الٕمُت اإلاباكت؛ 

  بالخيعُّ مم مصلخت ؤلاهخاط بملاًىت ٔل مخشظاث ألابِاس بىصل خشوط اإلاىاد ً ًِىم ُعم الخخٍض

 ؛(....أهزًت الذظاط ، هزاء ألابِاس، أهزًت أخشي  )اإلاصىلت مً اإلاخضون 

  ِا لىصل الخشوط اإلاصادَ كلُه جٖىن الٕمُت اإلاخشظت هي الٕمُت جِىم مصلخت البُم بئهجاص ًىاجير ًو

 .اإلاباكت

 . ػً مً الصىظا700 ػً مً الزسي و 1000ًجب أن ًدخىي مخضون ألامان باإلاؤظعت كلى  : مالحظة

جمشل اإلاىاد الخامت اإلاخضهت في أهزًت الذظاط و الذظاط ألابُع و ألابِاس و بؼلب مً : مصلحة املىاد الحامة

ً بئخشاط اإلاىاد الخامت مم إكذاد و جزٓشة ؤلاخشاط  ت جِىم مصلخت الخخٍض  بلذ  Bon de Sortieاإلاصلخت الخجاٍس

كملُت البُم زم حعلُم وسخ منها لٖل مً مصلخت اإلاداظبت اللامت و مداظبت اإلاىاد مصلخت الخىصَم و 

 ً  .مصلخت الخخٍض

ً ُؼم الوُاس الخاصت بالىخذة و كىذ الاخخُاط له جشظل : مصلحة كطار الغياز جِىم هزه ألاخيرة بخخٍض

ت  .اإلاصلخت إرن ػلب إلى اإلاصلخت الخجاٍس
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 .أدوات هظام املعطىمات املحاسبية املسحخدمة في املإسسة: الفسر الثاوي 

 : جخمشل أدواث اإلاللىماث اإلاداظبُت اإلاعخخذمت في اإلاؤظعت ًُما ًلي

 :دفتر اليىمية :أوال

خ  ت05/03/2017في جاٍس  . اؼتري الضبىن مىخج مً الؽٓش

 

4110.000 

 

7010.000 

 

443547.700 

05/03/2017 

اإلابُلاث مً / الضبىن إلى خـ/ مً خـ

 اإلاىخىظاث الخامت الصىم

اإلابُلاث مً / الضبىن إلى خـ/ إلى خـ

 اإلاىخىظاث الخامت الصىم

 

4110.000 

 

3589820.21 

 

52159.81 

 .ًخم في هزه اللملُت جشخُل ٔل اللملُاث اإلاىظىدة في دًتر الُىمُت إلى دًتر ألاظخار: دفتر ألاسحاذ:ثاهيا

 

 

 

 

                  دائ445.700ً/ مدًً         حـ

 52159.81   52159.81د .س

52159.81 52159.81 

ًخم في هزه الخالت جشخُل ٔل اإلابالى اإلاذًىت اإلاىظىدة في دًتر ألاظخار إلى ميزان اإلاشاظلت، و : ميزان املساحعة

 .حعاكذ للخأٓذ مً صخت الدسجُل للذًاجش اإلاداظبُت

 

 

 

 

 

 

           7010.000/  مدًً      حـ

 دائً

 306822.40 

 د.س

 306822.40 

          4110.000/ مدًً        حـ

 دائً 

358982.21 

306822.40 

358982.21 

 م.س

358982.21 

306822.40 

358982.21 
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 . ميزان املساحعة (:III-01)الجدول زكم 

 ألازصدة املبالغ اسم الحساب زكم الحساب

 

411 

 

 الضبىن 

اإلاىخجاث الخامت 

الصىم كلى 

 الُِمت اإلاظاًت

 دائً مدًً دائً مدًً

358982.21 306822.40 

52159.81 

358982.21 306822.40 

 

  358982.21 358982.21 358982.21 358982.21 

اث ألاسصذة اإلاذهُت ،الذابىت أو جصخُذ ألاخؼاء : الليىد الخسىية جخم نهاًت الٌترة اإلاالُت و رلٗ إلزباث الدعٍى

 .كىذ ميزان اإلاشاظلت
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 . كيىد الخسىية(:III-02)الجدول زكم 

 دائً مدًً البيان زكم الحساب الشهس اليىم

29 02 6420000 

 

4471000 

 

6420000 

 

 

 

 

6250000 

4012000 

 

4457000 

 

 

401000 

 

 

 

6221600 

الشظم كلى اليؽاغ اإلانهي اإلاخضن 

 ظُذي لخظش

الشظم كلى اليؽاغ اإلانهي اإلاخضن 

 ظُذي لخظش 

ض بً  الشظم كلى اليؽاغ اإلانهي مٓش

 ًاحي

 الشظم كلى اليؽاغ اإلانهي بً ًاحي

ض بً  الشظم كلى اليؽاغ اإلانهي مٓش

 .ًاحي اإلاجمىق

  2017مصاٍسٍ اإلاهماث ًٌُشي 

  2017مصاٍسٍ اإلاهماث ًٌُشي 

 اإلاجمىق 

م كلى الُِم 00001ًاجىسة   الٍش

اث اإلاادة  اإلاظاًت كلى اإلاؽتًر

 ألاولُت 

 الشظم كلى الُِم 0001ًاجىسة 

اث اإلاجمىق  اإلاظاًت كلى اإلاؽتًر

  2017اؼتراْ الهاجٍ ظاهٌي  

 اإلاجمىق 

 مصاٍسٍ ألاحلاب بً ُذة ًؤاد

 مصاٍسٍ ألاحلاب بً ُذة ًؤاد 

 اإلاجمىق 

225689.93 

 

 

 

249720.20 

 

 

 

475410.13 

9450.00 

 

9450.00 

22938.55 

 

 

 

22928.58 

 

 

46300.00 

6800.00 

53100.00 

 

 

225689.93 

 

 

 

24972020 

 

475410.13 

 

9450.00 

9450.00 

 

 

 

 

22928.58 

341822 

341822 

 

 

53100.00 

 .مىهجية سير املساحعة الداخطية في املإسسة: املططل الثاوي

ش اإلاشاظم الذاخلي  ظىدا٘و إدساط في هزا اإلاؼلب خؼىاث كملُت اإلاشاظلت الذاخلُت في اإلاؤظعت و جدلُل جٍِش

 .للىخذة

 .خطىات املساحعة الداخطية في وحدة جغرًة ألاوعام: الفسر ألاول 

حلخمذ وخذة حوزًت ألاولام كلى اإلاىاهج الللمُت اإلاخلاسي كليها ًلملُاث اإلاشاظلت الذاخلُت، ٓما حععى ُذس 

إمٖان جؼبُّ اإلالاًير اللاإلاُت للمشاظلت و جخم كملُت اإلاشاظلت الذاخلُت خعب مشاخل و مىهجُت مدذدة طمً 
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الِاهىن الذاخلي لخلُت اإلاشاظلت الذاخلُت في اإلاؤظعت، ًخم إكذاد بشهامج ظىىي ؼامل لجمُم كملُاث 

اإلاشاظلت، ًخخدذد أهم اللملُاث التي ظىي ًخم مشاظلتها التي ًجب أن جىٌز هزه اللملُاث، خُض ًخم 

جدذًذ اإلاصلخت التي ًدعنى للمشاظم الذاخلي الشظىق إليها إلاباؼشة مهامه و أخز اإلاللىماث الالصمت لللملُت ٓما 

جىظذ هىا مهاما اظخصىابُت ًخم جىٌُزها جدذ ػلب الشبِغ اإلاذًش اللام في خالت آدؽاي كملُاث اإلاؽْٖى 

ٔان ٓبير أو خؼير أو ظؼخي ًِؽ في ٔل ألاخىا٘ في نهاًت ًخم  ًيها او بلع ألاخؼاء أو وظىد اهدشاي ظىاء 

ٔاهذ دسظت ألهمُتها و ًمًٕ ؼشح  لُت كمل اإلاشاظلت الذاخلُت في وخذة أهزًت  ش خ٘ى اإلاهمت مهما  إكذاد جٍِش

 :ألاولام في الخؼىاث الخالُت

 : وطع بسهامج املساحعة الداخطية: أوال

ًخم وطم بشهامج ظىىي للمشاظلت مً ُبل اإلاٖلٍ باإلاشاظلت في اإلاؤظعت مدل الذساظت ًٖىن مِعم إلى 

ت التي ًخم مشاظلتها و ًخم جِعُم ٔل زالسي إلى أؼهش جدذد ًُه أي مصلخت  زالزُاث و ًدذد ًٖل زالسي اإلاذًٍش

جذُّ و ًخم أًظا جِعُم ٔل ؼهش إلى أظابُم و ًدذد ٔل أظبىق أي ًشق أو وؽاغ أو وؿٌُت ًخم جذُُِها أو 

 .إسظا٘ بشهامج إلى اإلاذًش اللام للمجمم للمىاًِت كليها

 :زسالة مهمة املساحعة:ثاهيا

بلذ اإلاىاًِت كلى البرهامج العىىي للمشاظلت الذاخلُت ًخم إسظا٘ سظالت جخظمً أمش بذء بمهمت اإلاشاظلت و 

 .رلٗ خعب ما هى مدذد في البرهامج

 : اخحياز لجىة املساحعة:ثالثا

ً ٌعاكذاهه في هزه اإلاهمت أخذهما  بلذ جلِي أمش البذء باإلاهمت ًِىم اإلاشاظم الذاخلي باخخُاس مىؿٌين  خٍش

ٔاملت بٖاًت ًشوق جلٗ  ت و  خش ًٖىن مىؿٍ مصلخت اإلابرمج جذُُِها خُض ًٖىن كلى دساًت  مذًش اإلاذًٍش

 .اإلاصلخت و ًٖىن مً اخخُاس اإلاشاظم الذاخلي بذون جذخل مً اإلاذًش 

 : ئعداد امللابطة:زابعا

ًخم إكذاد اإلاِابلت أن ًخظمً مجمىكت مً ألاظئلت، ًهزه اإلاِابلت كباسة كً دلُل ًدبله اإلاشاظم أزىاء كملُت 

 :اإلاشاظلت الذاخلُت في اإلاؤظعت ٓما هى مبين في الجذ٘و اإلاىالي 

 . ًبين عيىة مً أسئطة امللابطة(:III-03)الجدول زكم 

 ال  وعم  ألاسئطة 

م الدعلعلي للٌاجىسة؟ م الدعلعلي لىصل الاظخالم ًدىاظب مم الُش   + هل الُش

  + هل الٕمُت اإلاعخلمت مخىاظِت مم الٕمُت اإلاىظىدة في الٌاجىسة؟

مي للٌاجىسة ُبل حسجُل أي كملُت؟   + هل ُعم اإلاداظبت ًِىم بمشاُبت الدعلعل الُش

ىت إلى مشاُبت دوسٍت إلمٖاهُت آدؽاي إي وطم هير ػبُعي؟ ت الخعاباث الخٍض  +  هل جخظم خٓش
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  + هل ٔل ػلبُت مشخصت ُبل ٔل جىٌُز؟

  + هل ظلش اإلاىخجاث مصادَ كليها؟

 +  هل الىزابّ اإلاداظبُت الُىمُت الخاصت بدعذًذاث الضبابً جشاُب بؽٖل دوسي؟

 : العمل امليداوي:خامسا

ت مدل اإلاشاظلت و  بلذ اخخُاس لجىت اإلاشاظلت و إكذاد اإلاِابلت ًِىم اإلاشاظم الذاخلي باالهخِا٘ إلى مذًٍش

ٔان لخلٗ مصلخت ًشوق خُض ًخم  ذ و للخدذًذ إرا   :بالظبؽ إلى مصلخت مبرمجت في رلٗ الُى

 ًهم اللملُاث مً خال٘ مِابلت اإلاعؤولين كً اإلاصلخت، و دساظت اإلاعدىذاث و الىزابّ؛ 

 ابت الذاخلُت في اللملُاث و مِاسهتها مم أًظل اإلاماسظاث؛  جدذًذ مذي ٌٓاًت ؤلاظشاءاث الُش

  ًابت الذاخلُت اإلاؼبِت و اإلاعاهمت في جدُِّ ألاهذاي اإلاشظىة م دساظت مذي ًلالُت و ٌٓاءة إظشاءاث الُش

 جلٗ اإلاصلخت؛

 مداولت خل اإلاؽأل مً خال٘ جِذًم مِترخاث و خل٘ى مىاظبت لها. 

 : ئعداد الحلسيس ألاولي:سادسا

ش ألاولي للمشاظلت الذاخلُت خُض ًظمً ٔل اإلاالخـاث التي لىخـذ، ًاإلاشاظم الذاخلي و  ًخم إكذاد الخٍِش

ش كلى معخىي الٌشق أو اإلاصلخت  أًظا حسجُل ًُه اإلاؽأل التي ًىاظهها مدل اإلاشاظلت، بىاءا كلى هزا الخٍِش

ت  .أو اإلاذًٍش

 : ئعداد ثلسيس املساحع الداخلي النهائي:سابعا

ت اإلالىُت باإلاشاظلت  ش اإلاشاظم الذاخلي النهاةي و الزي ًخظمً سدود اإلاذًٍش م جٍِش بلذ اهتهاء مً ٔل مهمت ًخمًش

اث أن  (مدل اإلاشاظلت' ش ألاولي و ال ًمًٕ إلاذساء اإلاذًٍش و ًخظمً اإلاؽأل التي لم ًخم خلها بىاءا كلى الخٍِش

ش النهاةي خُض ًخم جِعُم الىِاغ التي جم مالخـتها أزىاء كملُت اإلاشاظلت  لها في الخٍِش ًِىم بملالجتها ًُخم ًس

 :الذاخلُت إلى كذة أهىاق

 ابت الذاخلُت؛  هِاغ الظلٍ في جصمُم إظشاءاث الُش

 هِاغ كذم ًلالُت ؤلاظشاءاث اإلاؼبِت في جلٗ اإلاصلخت؛ 

 هِاغ كذم الالتزام بخؼبُّ الىـام الذاخلي إرا وظذث؛ 

 إكؼاء سأي هى جِذًم جىصُاث و مِترخاث لإلداسة اللامت بهذي ملالجت اإلاالخـاث؛ 

 ش إلى اإلاذًش اللام للمؤظعت ًخظمً ملٍ اإلاشاظلت الىزابّ الخالُت  :إسظا٘ الخٍِش

  (ألامش باإلاهمت)سظالت البذء باإلاهمت 

  مِذمت و هي كباسة كً وزُِت حلشي الٌشق اللني باإلاشاظلت و الخذماث التي ًِذمه أو إظشاءاث ٔل

 خذمت؛

 اظدبين أن ًىضح إظاباث مىؿٌي اإلاصلخت و مالخـت التي ًِذمها اإلاشاظم كلى رلٗ العؤا٘؛ 
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  وزُِت جىضح اظم اإلاشاظم الذاخلي، الخذمت التي جمذ مشاظلتها ، الجهت الخاطلت للمشاظلت و

 اإلاؽأل و اإلاالخـاث التي جخص جلٗ الجهت؛

 دلُال للمشاظلت الذاخلُت. 

 .مظمىن املساحع الداخلي في وحدة جغرًة ألاوعام: الفسر الثاوي

ىي و لى بجضء بعُؽ كلى واُم و خُِِت كملُت اإلاشاظلت الذاخلُت  ظىدا٘و مً خال٘ الذساظت اإلاُذاهُت الُى

 و الزي مً خال٘ ُام اإلاشاظم بٌدص 02/10/2017معخواهم  (UAB)كلى معخىي وخذة أهزًت ألاولام 

ش الىِاغ الخالُت  :مجمىكت مً الىؿابٍ اللملُاجُت للىخذة، هىضح الخٍِش

 : ملخص املساحعة :أوال

  ش العابِت و لم ً، خُض هزه الخالت رٓشث في الخِاٍس هِص ملخىؾ في ما ًخص الىـاًت في أمآً الخخٍض

 جأخز بلين الاكخباس؛

  ش كلى أخخام معير اإلاخضوهاث، أمين اإلاخضون و معؤو٘ اإلاداظبت بلع الىزابّ ٔىصل الذخ٘ى مشال ال ًخًى

اإلاىاد و كلُه ُمىا بخِذًم حللُماث صاسمت إلى اإلاعؤو٘ مً أظل جصخُذ ألاوطاق و الالتزام باإلظشاءاث 

 الصاببت؛

  ؛(أُٓاط بالظدُُٕت)اإلاىخجاث الخامت الصىم هير مدمُت خُض ًخم اظخلما٘ ػَش خٌف جِلُذًت 

 إن بلع بؼاُاث الجشد جخظمً أخؼاء مداظبُت؛ 

  ت هزه الٌشوُاث كىذ ٔل كشض و هُاب اإلاالبمت بين الٕمُت اإلادىلت و الٕمُت اإلاباكت، خُض ًجب حعٍى

 ػلب للمادة ألاولُت؛

  م 2210كىذ مشاظلت ظلش بلع اإلاىاد اإلاصىلت جبين كذم جأُٓذ أظلاس اإلاىخج  361 الزي ًدمل ًاجىسة ُس

خ   دط للىخذة بذ٘ مً جؼبُّ ظلش 3347.00 خُض جبين أن العلش اإلاؼبّ هى 01/08/2017بخاٍس

ت الىطلُت و جٕملت بُاهاث الٌاجىسة بىاءا كلى الِشاس اإلاجمم الصادس 3552.00  دط للىخذة، لزا ًجب حعٍى

خ   ؛19/06/2017بخاٍس

  كذم الخيعُّ بين اإلاصالح( ً ًُما ًخص اإلاىاد ألاولُت اإلاعتهلٕت ًٕمُت  (مصلخت ؤلاهخاط و مصلخت الخخٍض

 هير مبيُت و هير مصشخت مً اإلاصلخخين في الىزابّ لزا ًجب الدسجُل إلالالجت الٌشوُاث؛

  سجل مخابلت اإلاىاد ألاولُت ال ًبين الٌدص و الذساظت لللُىاث الزي ًجب أن ًٖىن كىذ ٔل كملُت ؼشاء و

ٔاهذ صالخت أم ال؛ ذ ما إرا   رلٗ مً ػشي مشاُب الجىدة لُِىم بٌدصها و الخصٍش

 أهلِذ ؛" واد زاهُت " هِؼت بُم : هِص في هِاغ البُم مشال 

  ىد ًخم مً ػشي مصلخت الىِل و مصلخت ُؼاق الوُاس جبين اهه ال ًىظذ أي ًُما ًخص حعُير الُى

اخخُاغ في اإلاادة اإلاعتهلٕت و اإلاشبخت، مم هُاب بلع اإلابرساث التي جخص بلع اإلاهام مم كذم اخترام 

 .ألاوامش و هاًب الىـاًت خاصت كلى معخىي مخضن ُؼاق الوُاس
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 .مساحعة إلادازة العامة و املىازد البشسية: الفسر الثالث

ت ًُما ًلي  :جخمشل في مشاظلت ؤلاداسة و اإلاىاد البؽٍش

 :إلادازة العامة و املىازد البشسية:أوال

ٔان الٌدص ٌؽمل مجمىكت مً الذًاجش الِاهىهُت و السجالث  ت  كلى معخىي ؤلاداسة اللامت و اإلاىاسد البؽٍش

ت و التي حؽمل ما ًلي  :ؤلاظباٍس

  ىي في نهاًت ًٌُشي : دًتر ألاظىس  ؛2017و اإلاُى

 دًتر الجشد؛ 

 ت اإلاعخخذمين؛  سجل خٓش

 سجل اإلاعخخذمين ألاظاهب؛ 

 ُباث و اإلالذاث الصىاكُت؛  سجل اإلاشاُبت الخِىُت و التٓر

 اًت اللامت و ألامً و ػب اللمل؛  سجل الُى

 سجل خىادر اللمل ؛ 

 سجل ؤلاهزاس مٌدؽُت اللمل؛ 

  ت و الزي لىخف ًُه اولذام ؤلامظاءاث بلع ألاكىان اإلاعخٌُذًً مً كؼل  )سجل اللؼل العىٍى

ت  ؛(ظىٍى

  ت جبين أن اإلاؤظعت كلى ػَش الخِلُذًت في خٌف الىزابّ ألاظاظُت باليعبت إلالٌاث أو السجالث ؤلاداٍس

 للمؤظعت مما ًؤدي في بلع ألاخُان إلى طُاكها؛

  ش اإلاشاظم و اإلاؼابّ و الخاص بشالسي ألا٘و لعىت ، ًجب أن ًدـى بىـام أمً و صشح 2017بىاءا كلى جٍِش

ين)بظشوسة حعلُم الىزابّ للملىُين بأمش   .(...معؤولين، إداٍس

 :ثلييم هظام السكابة الداخطية:ثاهيا

  ت اللامت مم إجباق ش كلى هـام داخلي مدٕم بئطاًت إلى زِاًت ظماكُت مً ػشي اإلاذًٍش اإلاؤظعت جًى

 مخخلٍ الخللُماث و الخىصُاث و كلُه لم وسجل أي اخخالالث أو مؽأل في هزا الجاهب؛

  مً هاخُت الدعُير ؤلاداسي ًئن اإلاشاظلاث اإلاخللِت باالُخؼاكاث كلى أظىس و ُىابم مىذ اإلاشدودًت الٌشدًت

 جم الخأٓذ مً أنها جدمل إمظاءاث و ال حسجل أي مخالٌاث أو ججاوصاث هير ُاهىهُت؛

  مً خال٘ كملُت الٌدص و اإلاشاظلت جبين أن ظمُم الٌىاجير اإلادشسة و وصل الؼلبُاث ال ًدملىا أي

 ججاوصاث هير ُاهىهُت؛

  جبين أن حلُين بلع اللما٘ في اإلاؤظعت ال جدىاظب مم مخؼلباث الىؿٌُت و هير مؤهلين للمىصب( 

 ؛(....مىاصٌاث اإلاىصب، الؽهاداث، الخبرة

 طشوسة الخيعُّ بين اإلاصالح و ألاُعام أزىاء اللمل في اإلاؤظعت؛ 

 ت للمؤظعت حعلم ًِؽ لألشخاص الخابلين ًيها  .طشوسة الخٌاؾ كلى الىزابّ العٍش
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 :املالية و املحاسبة:ثالثا

  ؛2016دًتر الجشد الجذًذ في نهاًت 

  خ  ؛30/06/2017دًتر الُىمُت أههي بخاٍس

  ىت و التي ؼملذ خ : جأُٓذاث خعاباث الخٍض  و بمبلى ُذس 30/06/2017همىض في أسصذة البىٗ بخاٍس

اث في الخعاباث البىُٕت التي ػلب حلذًلها في نهاًت ظىان 4571329.220  بما 2017 دط ال جىظذ أي حعٍى

ٌت لعىت   ؛2016ًيها الؽُٖاث اإلاُى

  خ  دط؛43353.50 و اإلاِذمت بشصُذ ُذسه 30/06/2017همىض في خعاباث الصىذَو في جاٍس

 مذاخُل الشالسي و الىزابّ اإلادِِت هي جشبذ ان هىاْ ججاوصاث و ألاخؼاء الخالُت: 

  مىسدو اإلاخضوهاث و الخذماث ًبين دًىن ظابِت ًجب ملالجتها و التي جِذس بمبلى 401خعاب 

 دط؛495147.00

  دط ًبين 3014984.85 مىسدو الٌىاجير التي لم جصل إلى صاخبها ًدخىي كلى مبلى ُذسه 408خعاب 

اث كً   مىسد التي ًجب جصخُدها باكخماد كلى خعاباث و مللىماث مداظبُت لخدِّ مً 23مؽتًر

 الىطلُت؛

  دط559121.37 ُذسث 2016 ًبين أسصذة صبابً مىز ظىت 419خعاب. 

 .حالة ميداهية لىحدة جغرًة ألاوعام: املططل الثالث

ىي و لى بجضء بعُؽ كلى واُم و خُِِت كملُت اإلاشاظلت  ش اإلاشاظم الذاخلي الُى ظىي هدا٘و مً خال٘ جٍِش

ش و رٓش أزش اإلاشاظلت الذاخلُت كلى جشؼُذ  الذاخلُت للمؤظعت مدل التربص مداولت ملالجت مؽٖلت مً الخٍِش

 .الِشاس و جدعِىه داخل اإلاؤظعت

 .419/دزاسة حالة الصبائً الدائىىن حـ: الفسر ألاول 

إن وؽاغ اإلاشاظم الذاخلي ًخخص بالٌدص الزي ٌؽمل السجالث اإلاداظبُت و مشاُبت ألاص٘ى و             

اسة الٌشوق جؼشأ  ش و جـهش ًاكلُت اإلاشاظلت الذاخلُت في اإلاؤظعت ٔىن أن اإلاشاظم ًِىم بٍض الخدِّ مً الخِاٍس

ت للمؤظعت خُض هزه ألاخيرة حلخمذ إلى خذ ٓبير كلى مللىماث و  ٍض ض الشبِس ي و ؤلاداسة اإلآش لبلذها كً اإلآش

ش لدعُير الىىاحي الدؽوُلُت واجخار الِشاساث الشؼُذة في اإلاؤظعت، ألن اإلاشاظلت  البُاهاث الىاسدة في الخٍِش

الذاخلُت جللب أدواس مهمت في ٔل خؼىة مً خؼىاث كملُت اجخار الِشاساث ًهي جِذم اإلاللىماث مؤهلت 

 .وصاببت لزلٗ

إن جدذًذ أي مؽٖلت داخل اإلاؤظعت ال ًمًٕ أن ًخم إال بالٌدص اإلاعخمش للىطم الذاخلي و الخاسجي               

 .زم ًدبم هخابج و مشاُبت الِشاس اإلاخخز بؽأن جلٗ اإلاؽٖلت 

ش اإلاشاظم            بىاءا كلى ما ظبّ ًمٕىىا دساظت خالت اإلاؤظعت الىػىُت ألهزًت ألاولام و بىاءا كلى جٍِش

الذاخلي جم آدؽاي مؽٖل حعبُِاث الضبابً بِعم اإلاالُت ومداظبت ٔىن أن اإلاشاظلت هي مصذس آدؽاي 
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ش اإلاصالح ٓمصذس أظاس ي إلاذخالث اإلاشاظلت و  اإلاؽأل اإلادُؼت و اإلاخىاظذة باإلاؤظعت باالكخماد كلى جِاٍس

ت خعاب الضبابً الذابىىن خـ  الزي ًدمل مبلى إظمالي ُذسه 419/كلُه صشح اإلاشاظم بظشوسة حعٍى

 الجذ٘و ًبين مجمىكت مً 2016دط خُض لم ًخم مباؼشة أي إظشاءاث جخص الخعاب مىز ظىت 559121.37

شه أن أسصذة زالر صبابً التي حؽمل أٓبر زالزت مبالى في الدعبُِاث و التي جمشل   %68الضبابً، و ُذ رٓش في جٍِش

 : ًهي جمشل ُُمت باقي الضبابً ٓما هى مبين في الجذ٘و اإلاىالي%32مً مجمىق الخعاب أما بيعبت 

 . جسبيلات الصبائً(:III- 04)الجدول زكم 

 

 اليسبة املئىية املبطغ اسم الصبىن 

 %45 250700.00 الضبىن كبذه

 15% 86290.27 الضبىن ظلٌش

 %8 4624200 الضبىن ػاهش

ً  %32 175889.2 صبابً  خٍش
 .مً إكذاد الؼالبت باالكخماد كلى وزابّ اإلاؤظعت: اإلاصذس

 .دائسة وسبة لخسبيلات  ل شبىن (: III-07)الشكل زكم 

 

 .مً إكذاد الؼالبت باالكخماد كلى الىزابّ الذاخلُت للمؤظعت : اإلاصذس

ت              ت الخعاب بمعاكذة اإلاصلخت الخجاٍس ألن اإلاعؤو٘ كً اجخار  (ُعم الاظخوال٘)لزا وظب حعٍى

الِشاساث الخصخُدُت في اإلاؤظعت هى اإلاعير ًاإلاشاظم معؤو٘ كً الاُتراخاث و الخىصُاث ًهى معخِل في 

جىٌُز مهام وؿٌُخه و ال ًملٗ ظلؼت إكؼاء ألاوامش بصٌت دابمت و كلُه جخم ملالجت هزه اإلاؽٖلت باإلجباق 

 :ؤلاظشاءاث الخالُت

45%

15%

8%

32%

الصبائً الدائىىن 

250700.00الضبىن كبذه 

86290.27الضبىن ظلٌش 

4624200الضبىن ػاهش 

 ً 175889.2صبابً  خٍش
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، و سجل مداظبُا ٓدعبُّ ألهه لم (بؽُٗ بىٖي)دط 86290.27دًم الضبىن ظلٌش إلاؤظعدىا مبلى ُذسه        

 .ًأخز ظلؼت مِابل رلٗ اإلابلى

ٔالخالي  :ًخلالج مداظبُا 

512 

 

 

 

 

 

 

41920 

 البىٗ

 

 

 الضبابً الذابىىن 

م  ..ؼُٗ ُس

 

86290.27  

 

 

86290.27 

ٔاملت و بلذ الُِام باإلاشاظلت جبين أن خعاب الضبابً الذابىىن خــ  لم ًخم 419/بلذ اهِظاء ظىت مالُت 

ت رلٗ ُام مذًش اإلاصلخت  جشصُذه و ؿهش في اإلايزاهُت و بىاءا كلى مالخـاث و جىصُاث اإلاشاظم بظشوسة حعٍى

 :باإلظشاءاث الخالُت

خ إسظا٘ الاظخذكاء   .ًِىم مذًش اإلاصلخت بئسظا٘ اظخذكاء لضبىن الزي ًخظمً اظم و كىىان الضبىن و جاٍس

 .في حالة كدوم الصبىن : اللساز ألاول 

 جِىم اإلاؤظعت بدعلُم البظاكت لضبىن مِابل مبلى الدعبُّ؛ 

  جخم كملُت البُم في وخذة حوزًت ألاولام بمعخواهم خعب ُىاكذ و أظغ ُاهىهُت و رلٗ للدعُير ألامشل

 للمؤظعت ؛

  إًذاق ملٍ مصلخت البُم لخلبُت الؼلب ، و اإلالٍ اإلاخٖىن ّ إن كملُت بُم اإلاىاد الخامت للضبىن جخم كً ػٍش

 :مً 

 بؼاُت ًالح؛ 

 السجل الخجاسي؛ 

 البؼاُت الجبابُت؛ 

 ت خعب اإلاهىت اإلاىظهت إلُه؛  ؼهادة بُؼٍش

 ًىدق الؼلبُت لخلبُت خاظخه في اإلاصلخت . 

  ير الجى اإلاالبم للضبىن و رلٗ بئجباكه خؼىة بخؼىة اججاه اإلاصالح خُض جِذم له جِىم مصلخت البُم بخًى

ل اإلاىاد ألاولُت إلى مىخج مصىم؛  وصل حعلُم البظاكت، ختى جِىم اإلاصلخت بخدٍى

  ِت بالىزابّ اإلالمىلت مً ػشي الضبىن لخِىم في النهاًت بلملُت وصن الخمىلت ً مًش زم جِىم مصلخت الخخٍض

ش ٔل ما ًىصق  اإلاىخجت زم جِىم مصلخت البُم بئكذاد ًاجىسة للضبىن، زم جِىم مصلخت ألامً الذاخلي بخدٍش

 .مً اإلاؤظعت

ٔالخالي  :جخم ملالجت هزه الخالت مداظبُا 
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419 

 

 

411 

 

 

411 

 

 

 

701 

 الضبابً الذابىىن 

 الضبابً 

86290.27 

 

 

86290.27 

 

86290.27 

 

 

 

86290.27 

 الضبابً 

 

 مبُلاث البظاةم 

هزا ؤلاظشاء هى ظشاء العابذ و اإلاخبم في وخذة أهزًت ألاولام ألهه ٌعاكذ اإلاؤظعت كلى بلىن أهذاًها : كلما أن 

ادة مبُلاتها مً ظهت و ٓعب زِت الضبىن مً ظهت أخشي   .مً خال٘ ٍص

هىاْ خالت أخشي ًمًٕ أن جدبلها و جؼبِا بلع اإلاؤظعاث و هي في خالت ما أمش الضبىن كلى  : مالحظة

اظترظاق مبلى الدعبُّ جِىم اإلاؤظعت بدعلُمه ؼُٗ بُِمت الدعبُّ كلما أن اإلاؤظعت ال حلمل بهزا ؤلاظشاء 

ٔالخالي  :و حلالج مداظبُا 

419  

 

512 

 الضبابً الذابىىن 

 

 البىٗ 

م   ...ؼُٗ ُس

//  

 

// 

 .في حالة عدم كدوم الصبىن : اللساز الثاوي

 أؼهش إرا لم ٌعخجُب 03بلذ الاظخذكاء ألا٘و ًِىم مذًش اإلاصلخت بئسظا٘ الاظخذكاء الشاوي بلذ اهِظاء مذة 

 أؼهش أًظا بلذ جؼبُّ ظمُم 03الضبىن الاظخذكاء الشاوي ًِىم بئسظا٘ اظخذكاء زالض و أخير بلذ اهتهاء مذة  

ت و الِاهىهُت و بلذ دساظت ملٌه بؽٖل أدَ، ججخمم  ؤلاظشاءاث الالصمت و اظخخذام ٔل وظابل ؤلاكالم ؤلاداٍس

ت و ُشاس هى اكخباس مبلى الدعبُّ  لجىت اإلاؤظعت بشباظت مذًشيها و بدظىس اإلالىُين الجخار الِشاس بؽأن الدعٍى

ِت الخالُت  :ٔاإلًشاد للمؤظعت و حلالج هزه الخالت مداظبُا بالؼٍش

419  

 

78 

 الضبابً الذابىىن 

 

 الاظترظاكاث خعابش الُِمت و اإلاؤوهاث 

86290.27  

 

86290.27 

 .هحائج عمطية املساحعة و آثسها على كسازات الىحدة: الفسر الثاوي

حلخبر اإلاشاظم الذاخلُت مً ألادواث ألاظاظُت التي حعخلين بها وخذة حوزًت ألاولام في مخخلٍ مصالخها، ًللى 

معخىي ٔل خلُت ًخم الاظخلاهت بأهم هخابج اإلاشاظلت الذاخلُت إما إلاىاظهت مخاػش ملُىت أو للمبادسة في 

ابي، ًهي اإلاصذس ألآكر  اسة اإلاشاظم للمصالح و هزا بئطاًت إلى دوسها الُش ججعُذ خؼىاث جصخُدُت ألن ٍص

ُت الزي ًِىم بلملُت الخىسٍذ الذابم و اإلاىخـم للجهاث اإلالىُت في اإلاؤظعت خعب ٔل معخىي إداسي  مىزُى
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للمللىماث اإلاؤهلت الجخار الِشاساث العلُمت و هزا بظمان ؼشكُت اإلاللىماث الصادسة مً خلُت اإلاشاظلت 

ىي كلى مذي معاهمت خلُت اإلاشاظلت في اإلاؤظعت في كملُت جشؼُذ  الذاخلُت و ظالمخه أو مصذاُُخه أو للُى

 :الِشاس اإلاخخلٌت و جصخُدها اخترها بلع الِشاساث التي ظاهمذ ًيها 

  ُشاس ًدص ملٌاث الضبابً و إكؼاء أهمُت للىزابّ اإلاٖىهت للملٍ للضبىن أي الىزابّ ألاظاظُت ٓبؼاُت

الٌالح، السجل الخجاسي، بؼاُت الجىابُت و جصخُدها و مِاسهتها مم اإلالٍ باإلكالم آلالي مما ٌعهل كملُت 

ابت . الخىاصل مله في اإلاعخِبل أي جم آدؽاي أن ظبب اإلاؽٖل ساظم إلى كذم اخترام إظشاءاث الُش

 الذاخلُت ؛

  ش كلى بؼاُت خاصت بىطلُت الضبابً لزا اُترح ٔاهذ جًى ُشاس ملالجت ؤلاهما٘ الٕبير إلالٌاث الضبابً و التي 

 اإلاشاظم اظخدذار خالت جِاسب لىطلُاث الضبابً في نهاًت ٔل ؼهش أو زالسي كلى ألآكر؛

  الِشاس اإلاخللّ بِعم مشاُبت الىىكُت خُض صشح بىطم اإلاىخجاث في إهاء أو أُٓاط مىاظبت و راث خماًت

 أٓكر و إجباق ػَش مخؼىسة لخٌف مىخجاث بذ٘ وطلها في ألآُاط البالظدُُٕت؛

  ِت الخِلُذًت ش (ؤلامظاءاث)ُشاس اظخخذام هـام الدسجُل ؤلالٕترووي لللما٘ بذ٘ الؼٍش ، و رلٗ لخؼٍى

اث اللمل الِاهىهُت؛  وظابل مشاُبت اللما٘ لاللتزام بأُو

  ُشاس ًصل اإلاهام ألاظاظُت الزي ًخص وطم الصخص اإلاىاظب في اإلاٖان أي كامل ًىطم في اإلاىصب الزي

 ًخالءم مم مؤهالجه و خبرجه؛

  ىد الزي ًخص مصلخت الىِل و مصلخت ُؼاق الوُاس و رلٗ بظشوسة وظىد اخخُاغ ُشاس حعُير الُى

 .إلاىاظهت أي خاالث اظخصىابُت في اإلاؤظعت مم جدعين وطم الىـاًت كلى معخىي مخضن ُؼاق الوُاس

  ِت ىي ٓؼٍش جصخُذ ُشاس ػَش خٌف وزابّ و سجالث اإلاؤظعت و رلٗ باالظخلاهت بخضاهاث مٌِلت أو ًس

 مىخـمت  مىت أٓكر؛

 ؛  جىظُم هِاغ البُم الخاصت باإلاؤظعت و رلٗ للبُم أٓكر و الخخال٘ مٖاهت العَى

  ّ جؼبُّ إظشاءاث و كِىباث صاسمت لخؼبُّ الىـام الذاخلي مً ػشي اللما٘ و اخترامه و رلٗ كً ػٍش

ابت ًلالت؛  ؤلاهزاساث الٕخابُت و اظخخذام ػَش ُس

  ُشاس ًدص كُىاث اإلاادة ألاولُت كىذ ٔل ؼشاء و طشوسة وظىد شخص مٖلٍ بهزه اللملُت و هى مشاُب

 .الجىدة و ًٖىن جابم للمؤظعت

:        ثحطيل امللابطة   

ابت الذاخلُت اإلاىظىدة  ش اإلاشاظم الزي ٌعخؼُم أن ًِذم خٕم مىطىعي و مدذد كلى هـام الُش بىاءا كلى جٍِش

في اإلاؤظعت و مً أظل الُِام بخُُِمه كلى معخىي وخذة حوزًت ألاولام بمعخواهم ُمىا بأخز كُىت مً أظئلت 

ابت الذاخلُت و مً " ال "كً الخالت ؤلاًجابُت أم " بىلم"اإلاِابلت، خُض جىضح ؤلاظابت  حلني اخخما٘ طلٍ الُش

 :جم ًخمًٕ اإلاشاظم مً الُِام باإلاشاظلت اإلاُذاهُت ًهى بزلٗ ٌعهل كمله و مىه وعخخلص الخدلُل الخالي
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  هلاط إلاًجابية: 

  ًم الدعلعلي لىصل الاظخالم ًدىاظّ مم الٌاجىسة باالكخماد كلى هـام  لي مضدوط ٌعمذ بخدذًذ ٔل م الُش

ذ؛  وصل الاظخالم و الٌاجىسة بىٌغ اإلالؼُاث و في هٌغ الُى

 الٕمُت اإلاعلمت للضبىن هي الٕمُت اإلاباكت و جذون في الٌاجىسة لخـت الاظخالم؛ 

  خ ختى جٖىن لذًىا مللىماث مداظبُت إن أي حسجُل مداظبي ًخؼلب وزابّ إزباث حعلعلُت خعب الخىاٍس

 صخُدت و مىـمت؛

 جخم كملُت البُم بلذ الخأٓذ مً وظىد الٕمُت اإلاؼلىبت ًلال مم الترخُص كليها ًبل الخىٌُز؛  

 ت و رلٗ كىذ ٔل حوُير أو ججذًذ  .جخم اإلاصادُت كلى أظلاس بُم مىخجاث مً ُبل اإلاذًٍش

  الىلاط السطبية: 

  ُّىت إلى مشاُبت دوسٍت بل جشاُب كىذ الدسجُل اإلاداظبي و رلٗ لظ ت خعاباث الخٍض ال جخظم خٓش

ذ و ٓكرة ألاوؽؼت ٓما أنهم ٌلخمذوا كلى اإلاذُّ في هزه اللملُت؛  الُى

  الىزابّ اإلاداظبُت الخاصت بدعذًذاث الضبابً جشاُب كىذ الدسجُل ًِؽ و رلٗ لٕكرة اللملُاث الُىمُت و

 هزا ما ًؤدي إلى خذور ألاخؼاء في بلع ألاخُان؛

  ىا إلُه ظابِا في ما ًخص الِشاساث هجذ أن اإلاشاظلت الذاخلُت ُذ جمٕىذ مً إطاًت باكخماد كلى ما جؼُش

اللذًذ مً الخدعين و الخؼىساث الهامت في اإلاؤظعت الىػىُت ألهزًت ألاولام، و هزا دوسها الٌلا٘ في 

الخأزير كلى مخخزي الِشاس داخل اإلاؤظعت بما ٌعمذ بخدُِّ أهذاًها في ألاخير أو ججاوص اإلاؽأل ظىاء 

 .حللّ ألامش بالخاطش و اإلاعخِبل
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 : خاثمة الفصل 

اهؼالُا مً دساظدىا اإلاُذاهُت التي ُمىا بها في وخذة أهزًت ألاولام ًدبين لىا أن هزه اإلاؤظعت حلخمذ كلى 

اإلاشاظلت الذاخلُت لخٌلُل ُشاساتها و جبىيها لىـام اإلاللىماث اإلاداظبُت مً خال٘ مشاُبت ؤلاظشاءاث اإلاخخلٌت 

ت  لصالخها، خُض جِىم بٕؽٍ الشوشاث و ألاخؼاء و اإلاؽأل التي جؤدي باإلاؤظعت هلى طشس مً خال٘ ملًش

ض معؤولُت، و مً خاللها حعخؼُم الخدٕم في حعُير اإلاؤظعت و  هِاغ الِىة و الظلٍ كلى معخىي ٔل مٓش

ذ اإلاىاظب  .جُُِم أدائها و اللمل كلى جدعِىه مً خال٘ اجخار الِشاساث اإلاىاظبت و في الُى

  

 



 

 

  عامةخاتمة 

  

 
 



عامةخاثمة   

 

 
82 

 

      مً خالٌ الدزاطت التي كمىا بها فئن هظام املعلىماث املحاطبيت ٌعخبر جصء و هام مً هظام املعلىماث 

إلادازي، ًخخص بجمع البياهاث املحاطبيت و ألاحدار الاكخصادًت التي جلىم بها املؤطظت مً واكع املظدىداث 

و التي حعخبر املصدز الخاص بئزباث وافت الىكاةع زم معالجتها حيث وان للخؼىزاث الجدًدة في مجاٌ هظام 

املعلىماث املحاطبيت أزس على املساجعت، حيث طاهمذ بشيل فعاٌ في جحليم الظسعت و الدكت في الحصٌى 

 .على املعلىماث املحاطبيت املفيدة و املىاطبت و التي حعخبر بمثابت مخسجاث هظام املعلىماث املحاطبيت

      و مما ال شً فيه أن هظام املعلىماث املحاطبيت ليع غاًت في حد ذاجه و إهما وطيلت لخحليم جملت مً 

الغاًاث في ملدمتها حاجاث عدة أػساف داخليت و خازجيت و الخأهد مً أن هظام املعلىماث املحاطبيت ٌعىع 

فعال واكع ألاحدار الاكخصادًت باملؤطظاث فئن هرا ًخؼلب الليام بعمليت مهمت جخمثل في عمليت املساجعت 

الداخليت، حيث أن مخسجاث هظام املعلىماث املحاطبيت هي مدخالث عمليت هما ٌعخبر هظام املعلىماث 

املحاطبيت اللبىت ألاطاطيت لعمليت املساجعت الداخليت، و إن الهدف ألاطاس ي مً عمليت املساجعت الداخليت هى 

س ًخظمً زأي املساجع حٌى عدالت اللىابم املاليت و التي هي عبازة عً مخسجاث هظام املعلىماث  إعداد جلٍس

 .املحاطبيت و بالخالي فأي خلل فيها ًدٌ على وجىد خلل في هظام املعلىماث املحاطبيت

 اختبار صحة الفرضيات: 

       بعد عسض مخخلف جىاهب املىطىع بؼىزٍت الىظسي و الخؼبيلي جىصلىا إلى الىخابج املسجبؼت بالفسوض 

 .املعلىماث الصحيحت و دكيلت ذاث مصداكيت

  الفرضية ألاولى: 

ت أن املساجعت الداخليت جلعب دوزا هاما في الحصٌى على معلىماث صحيحت و         بييذ الدزاطت الىظٍس

 .دكيلت و ذاث مصداكيت

 الفرضية الثانية: 

ت صحت الفسطيت حيث أن هظام املعلىماث املحاطبيت ٌعد عىصسا هاما و أطاطيا في         أهدث الدزاطت الىظٍس

 .جىفير املعلىماث الالشمت بالجىدة املؼلىبت 

  الفرضية الثالثة: 

        أهدث الدزاطت الخؼبيليت صحت الفسطيت ًخميز عمل هظام املعلىماث املحاطبي بظسعت أهبر في معالجت 

 .البياهاث و جلدًم الىخابج إلى جاهب إمياهيت الليام بسكابت داخليت آليت
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 نتائج الدراسة: 

         مً خالٌ دزاطدىا و التي جىاولذ مظاهمت املساجعت الداخليت في جلييم هظام املعلىماث املحاطبيت حيث 

 :كمىا بئطلاغ هرا على مؤطظت أغرًت ألاوعام، جم الىصٌى إلى هخابج الخاليت

 ٌعخبر هظام املعلىماث املحاطبيت أهم مصدز للمعلىماث باملؤطظت. 

  هظام املعلىماث املحاطبيت مً أهم هظم املعلىماث و املصدز السبيس ي للمعلىماث الاكخصادًت فمً خالله

ل املدخالث و املخمثلت في ألاحدار الاكخصادًت إلى مخسجاث و التي جخمثل في املعلىماث املحاطبيت  ًخم جحٍى

هما حعخبر اللىابم املاليت مً أهم مخسجاث هظام املعلىماث املحاطبيت و هي بمثابت مدخالث عمليت 

املساجعت و اللبىت ألاطاطيت له هما أن هىان مجمىعت مً املعاًير و إلاجساءاث التي جحىم عمليت املساجعت 

 .الداخليت

  أن الليام بهره العمليت ًخؼلب الحصٌى على أدلت إلازباث املىاطبت للخأهد مً أن هظام املعلىماث

املحاطبيت ٌعىع فعال واكع ألاحدار الاكخصادًت باملؤطظت و إبداء زأي فني محاًد عً مدي مؼابلت 

 .مخسجاث هظام املعلىماث املحاطبيت للىاكع الفعلي لها

  ولما وان هظام املعلىماث املحاطبيت ٌظير وفلا للمبادا املحاطبيت و أن الظياطاث و إلاجساءاث املحاطبيت

للمؤطظت محىمت و حظير بشيل جيد ًمىً ذلً املساجع مً فهم هظام املعلىماث املحاطبيت بيل طهىلت و 

جدبع هيفيت اهخلاٌ املظدىداث مً مصلحت إلى أخسي و هيفيت حظيير العمل املحاطبي و بالخالي جيىن عمليت 

 .املساجعت طهلت و بظيؼت وال حظخغسق وكخا

  س إن مؤطظت أغرًت ألاوعام تهخم بدزجت هبيرة على عمليت املساجعت الداخليت هما أنها حعخمد على الخلٍس

النهاةي للمساجع بصفت مؼللت، و هرا دعما الهدشاف ألاخؼاء و الاخخالض و إطفاء املصداكيت و الخمازل 

س و  ملعلىماتها املحاطبيت التي ٌظخفيد منها العدًد مً ألاػساف و اللرًً ٌظخفيدون بدوزهم مً هفع الخلٍس

 .الاعخماد عليه في اجخاذ كسازاتهم

  مؤطظت أغرًت ألاوعام حظخخدم جىىىلىجيا املعلىماث بيل ميىهاتها في ول وظابفها و هي مىاهبت للخؼىزاث

 .و هرا ما ٌعني أن املؤطظت حظخخدم هظام املعلىماث املحى طب

  إن مؤطظت أغرًت ألاوعام تهخم بدزجت هبيرة على عمليت املساجعت الداخليت و هره ألاخيرة مىىذ هظام

املعلىماث املحاطبي مً جمع أهبر كدز ممىً مً املعلىماث و طهلذ عليه فهم هيفيت طير العملياث و 

 .إلاجساءاث و هيفيت جدفم البياهاث و اهخلالها

 ثوصيات: 

 :جىصلذ الدزاطت إلى بعع لخىصياث و التي جخمثل فيما ًلي
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  طسوزة اطخخدام املساجع الداخلي الخىىىلىجيا املعلىماث في عمليت املساجعت الداخليت مً أجل جحظين

 .عملهم و جأدًخه بأكل وكذ و جيلفت ألن أغلب املؤطظاث أصبحذ حظخخدم هره الخىىىلىجيا

  املعلىماث بصىزة مباشسة في ً طسوزة حماًت أمً املعلىماث مً طياع أو اختراق أو الخلصص و جخٍص

أماهً آمىت، و طسوزة جىفير أجهصة احخياػيت جاهصة لالطخخدام في حالت عؼل املعداث املادًت و البرمجيت 

 .ألي طبب وان

  طسوزة إوشاء خليت املساجعت الداخليت مً هفاءاث أعظاء املساجعين و محافظي الحظاباث و ليظذ شىال

 .مىجىدة في الهييل الخىظيمي و غىما جيىن فعالت في امليدان

 آفاق الدراسة: 

 :كد جيىن هره الدزاطت دافع لدزاطاث مظخلبليت جخظمً إشيالياث عدًدة منها 

 هيفيت اطخخدام البرامج إلالىتروهيت في عمليت املساجعت الداخليت. 

 مساجعت هظام املعلىماث املحى طب. 

 أهميت هظام املعلىماث املحاطبيت في اجخاذ اللسازاث. 

 هيفيت اطخخدام جىىىلىجيا املعلىماث في مظً املحاطبت. 
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 :املراجع باللغة العربية

  إبشاهيم إسخاق وعمان، دوس إداساث اإلاشاحعت الذاخليت في جفعيل مبادئ الخيىمت، مزهشة ماحيعتر، غير

 .2009ميؽىسة، جخفق اإلاحاظبت و الخمىيل، الجامعت ؤلاظالميت، غضة  فلعطين ، 

 ،1997أحمذ حعً علي حعين، هظام اإلاعلىماث اإلاحاظبي، مىخبت الاؼعاع، الاظىىذسيت. 

  ،2003أحمذ حلمي حمعيت و آخشون، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت، إداسة اإلاىاهج لليؽش و الخىصيع، عمان. 

 داس اإلاشيخ لليؽش و الخىصيع، -مذخل معاـش-أحمذ صهشياء صوي عفمي، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت ،

 .2011الشياك،

  أحمذ ـالح عطيت، اإلاشاحعت الذاخليت و انهياس الشأظماليت، مجلت البحىث الخجاسيت ، حامعت

 .،مفش01الضكاصيم،العذد

  ،اظماعيل العيذ ، هظم اإلاعلىماث الجخار اللشاساث ؤلاداسيت، اإلاىخب العشبي الخذًث الاظىىذسيت

 .2003مفش

  ،إلهام بشبت، كاًذ هىسالذًً ، اإلاحاظبت الخحليليت و دوسها في اإلاشاحعت الذاخليت، الطبعت ألاولى، حامعت

 .2016اجحاد ظىسيا،

  ، امين العيذ أحمذ لطفي ، اإلاشحعت الذوليت و عىإلات أظىاق سأط اإلااٌ ، الذاس الجامعيت ، الاظىىذسيت

 .2008مفش ، 

 ،2008أمين العيذ أحمذ لطفي، فلعفت اإلاشاحعت ، الذاس الجامعت ، الاظىىذسيت. 

  ، إًمان فالل العامشائي، و هيثم محمذ الضغبي، هظم اإلاعلىماث ؤلاداسيت، داس الففاء لليؽش و الخىصيع

. 2004عمان، ألاسدن،

  ، اًمان هالل العاهشاوي، هيثم محمذ الضغبي، هظم اإلاعلىماث ؤلاداسيت ، داس الففاء لليؽش و الخىصيع

 .2004عمان ، 

 ،ت لليؽش و الخىصيع و ؤلاعالن،ليبيا . 2004بؽير عباط العالق، إداسة و مبادئ، جطبيلاث ، الذاس الجماهيًر

  ، بلىاحذ صهشياء، عبذ الىاحذ محمذ، اإلاشاحعت الذاخليت و دوسها في اجخار اللشاس، مزهشة ماحيعتر

. 2011جخفق ماليت و محاظبيت، وليت العلىم و علىم الدعيير، حامعت مىخىسي، كعىطيىت، الجضائش، 

  ،2003ثىاء عبذ اللباوي، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت، الذاس الجامعيت، الاظىىذسيت، مفش. 

  ، ثىاء علي اللباض ي، اإلاشاحعت الذاخليت في ظل الدؽغيل ؤلالىترووي، بذون طبعت، الذاس الجامعيت

. 2006الاظىىذسيت، 

  ؤلاطاس الىظشي و ؤلاحشاءاث )حعً أحمذ دحذوح، حعين ًىظف اللاض ي، مشاحعت الخعاباث اإلاخلذمت

 .2009، داس الثلافت ، ألاسدن، (العمليت

 ،2008حعً كاض ي، مأمىن حمذان ، اإلاحاظبت الذوليت و وعاًيرها، داس الثلافت لليؽش و الخىصيع، عمان. 

  ،حعين بلعجىص، هظام اإلاعلىماث اإلاحاظبي و دوسه في اجخار اللشاساث الاهخاحيت، مؤظعت الثلافت الجامعيت

. 2011ؤلاظىىذسيت،

  ،1997حعين حذًم ، العلىن الخىظيمي، ظلىن ألافشاد و اإلاىظماث، الذاس الجامعت، الاظىىذسيت. 
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 ،2008خاٌ حماٌ الجعاساث، معاًير الخلاسيش اإلااليت، ثشاء لليؽشو الخىصيع، عمان .

  2012، الخذكيم و الشكابت في البىىن، الطبعت ألاولى ، عمان ، داس وائل ، (1)خالذ أمين عبذ هللا. 

 1983و الخىصيع،هيىيىسن، ؼشنلل خالذ أمين عبذ هللا و آخشون،أـٌى اإلاحاظبت ، داس حىن ويلي و أبىائه. 

 1997اإلافاهيم و ؤلاحشاءاث، حامعت اإلالً مععىد، الطبعت الثاهيت ،–ع، اإلاشاحعت .م.خمير. 

 صياد عبذ الخليم الزًبت، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت، الطبعت ألاولى، داس اإلاعيرة .هماٌ محمىد الشمحي، د. د

. 2011لليؽش و الخىصيع،

 عامش الجىابي، أظاظياث هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت، الطبعت العشبيت، داس الياصوسي .ابشاهيم الجزساسي،د.د

. 2009العلميت لليؽش و الخىصيع، عمان ، ألاسدن،

 شخاجه العيذ شخاجه، الشكابت و اإلاشاحعت ، حامعت الاظىىذسيت ، وحذة حعليم . عبذ الىهاب هفش علي، د.د

 ..2002اإلافخىح، وليت الخجاسة، 

 2001محمذ ًىظف حلىاوي، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت، ألاسدن، داس وائل لليؽش، .د. 

 سلىان محمذ العىابي، مبادئ اإلاحاظبت و جطبيلها- ٌ ، عمان، 6، داس الففاء لليؽش و الخىصيع،ط_الجضء ألاو

2006. 

  ظديفً مىظيىف، داسماسن ظيمىً، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت الجخار اللشاساث ، العشبيت

 .2001الععىدًت،

  ظيمىً، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت الجخار اللشاساجى مفاهيم و جطبيلاث، داس .ج.ظديفً مىظيىف، ماسن

 .2004اإلاشيخ لليؽش و الخىصيع، الععىدًت،

  ، 2000ظلطان ابشاهيم، هظم اإلاعلىماث ؤلاداسيت، مذخل إداسي، الذاس الجامعيت، الاظىىذسيت ،مفش .

 ،2004ظىهيا البىشي، هظام اإلاعلىماث ؤلاداسيت ، الذاس الجامعيت ، ؤلاظىىذسيت .

  ،(غير ميؽىس )ؼعباوي لطفي، اإلاشاحعت الذاخليت مهمتها و معاهمتها في جحعين اإلاؤظعت مزهشة ماحيعتر ،

 .2004-2003جخفق إداسة أعماٌ، حامعت الجضائش ،

 ً1995ن، اإلاشاحعت بين الىظشيت و الخطبيم ، الذاس الجامعت، الاظىىذسيت،.م، دسويؾ م.ع.الصخ .

  طاهش ؼاهش ًىظف اللش ي، مذي فاعليت هظام اإلاعلىماث اإلاحاظبيت في جحليم آلامان و الخىهيذًت و

اإلاىثىكيت في ظل الخجاسة الالىتروهيت، أطشوحت الذهخىسة، حامعت عمان العشبيت للذساظاث العليا ، ألاسدن، 

2003. 

  عبادي عبذ اللادس، دوس أهميت هظام اإلاعلىماث اإلاحاظبي في اجخار اللشاساث الخمىيل، مزهشة لىيل ؼهادة

 .2008-2007ماحيعتر، حامعت حعيبت بىعلي،

  عبذ الشصاق محمذ كاظم، جحليل و جفميم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت، ألاسدن مىخبت داس الثلافت و اليؽش و

. 2006الخىصيع،

  عبذ الشصاق محمذ كاظم، جحليل و جفميم هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت ، مىخبت داس الثلافت لليؽش و

 .2004الخىصيع، عمان،
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  عبذ الفخاح محمذ الضخً، محمذ سحب اليذ ساؼذ ، محمىد هاجي دسويؾ، أـٌى اإلاشاحعت، الذاس

 .2000الجامعيت، الاظىىذسيت ، 

 ،2002عبذ اإلاالً اظماعيل حجش، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت، داس الفىش اإلاعاـش،ـفاء .

  حالت وصاسة التربيت و الخعليم –عبذ الىعمان الؽشيف، دوس الىظام اإلاحاظبي في اإلاؤظعاث الخيىميت

 2008-2004وليت العلىم الاكخفادًت، حامعت الجضائش، )اليمىيت ، سظالت ماحيعتر 

  عبذ الىهاب هفش، الشخاجت العيذ شخاجت، الشكابت و اإلاشاحعت الذاخليت الخذًثت، الذاس الخعليم الجامعي

 .2013للطباعت و اليؽش، الاظىىذسيت ، 

  عطا هللا ظىيلم الخعبان ، الشكابت الذاخليت و الخذكيم في بيئت لخىىىلىحيا اإلاعلىماث ، داس الشيت لليؽش و

. 60، ؿ209الخىصيع ، عمان ، ألاسدن، 

 1994ػ، دساظاث مخلذمت في اإلاشاحعت الخليت، مىخب الؽباب،اللاهشة،.م.عطاء هللا .

  19علاسي مفطفى، الخلاسيش اإلااليت، مجلت العلىم الاحخماعيت و ؤلاوعاهيت، حامعت كعىطيىت، العذد ،

 .2002الجضائش، 

 ،2000عالء عبذ الشصاق و آخشون، جلىياث اإلاعلىماث ؤلاداسيت ، داس وائل لليؽش و الخىصيع، عمان ، ألاسدن ، 

  1990ؤلاطاس الىظشيى اإلاحخىئ العلىوي، داس اليؽش ، عمان،–ؿ، اإلاشاحعت الذاخليت .أ.العمذاث. 

  ،فخحي سصق العىافشي، الاججاهاث الخذًثت في الشكاًت و اإلاشاحعت الذاخليت، داس الجامعت الجذًذة

 .2002مفش،

  كاظم محمذ ابشاهيم الخبيتي، هظام اإلاعلىماث اإلاحاظبيت ؤلاداسة و هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت، وحذة

. 2003الخشباء للطباعت و اليؽش، ألاسدن،

  ، اللاض ي حعين، حذوج حعين، أظاظياث الخذكيم في ظل اإلاعاًير ألامشيىيت و الذوليت مؤظعت الىساق

 .1996ألاسدن،

  ، 2008، داس الىفش ، اللاهشة، " كىاعذ اإلاشاحعت الذاخليت في أعماٌ البىىن "اللبطان محمذ. 

 55،ؿ1995و عىك، أـٌى اإلاشاحعت ، اإلاىخب الجامعي الخذًث ، ؤلاظىىذسيت ،. م.الليىمي. 

  هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت في ظل الخىىىلىحيا اإلاعلىماث ، ألاسدن، : هماٌ الذًً مفطفى الذهشاوي

، 2003عمان،

  مطابع حامعت اإلالً - مذخل جحليلي–هماٌ العيذ غشاب، فادًت محمذ حجاصي، هظم اإلاعلىماث ؤلاداسيت

 .1997ظعىد، الشياك، 

  لفين أسينز، حيمغ لشيً، جشحمت محمذ عبذ اللادس الىيعيطي، اإلاشاحعت مذخل مخيامل ، اإلاملىت

 .1960الععىدًت ، داس اإلاشيخ،

  محمذ التهامي طىاهش، ظعىد ـذًلي، اإلاشاحعت و جحليم الخعاباث، بذون طبعت، دًىان اإلاطبىعاث

. 50 ؿ2005الجامعيت بً عىىىن، الجضائش،

  ، محمذ العيذ ظشاًا، أـٌى و كىاعذ اإلاشاحعت و الذكيم الؽامل ، الذاس الجامعيت، الاظىىذسيت، مفش

2007. 
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  ،1998محمذ الليىمي و عىك لبيب، أـٌى اإلاشاحعت، اإلاىخب الجامعي الخذًث الاظىىذسيت، مفش. 

 دًىان اإلاطبىعاث الجامعيت 3محمذ بىجين، اإلاشحعت و مشاكبت الخعاباث مً الىظشيت إلى الخطبيم، ط ،

 .2003،الجضائش، 

 2001، عمان، 2محمذ هىس بشهان، غاصي إبشاهيم سحى، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت، داس اإلاىاهج، ط .

 ،1999محمذ هىس، جفميم و إداسةة الىظم اإلاحاظبيت، مؤظعت ؼباب الجامعت، الاظىىذسيت .

  ،مىير محمىد ظالم، هظم اإلاعلىماث اإلاحاظبيت و الخاظب الاهترووي، داس النهمت العشبيت

. 1981الاظىىذسيت،

  ،2006هادس ؼعبان العىاح، اإلاشاحعت الذاخليت في ظل حؽغيل الالىترووي ، داس الجامعت ، الاظىىذسيت. 

 داس وائل لليؽش و الخىصيع، -مذخل معاـش- هجم عبذ هللا الخميذي و آخشون، هظام اإلاعلىماث ؤلاداسيت ،
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 امللخص



:  امللخص

 :جاءث هذه الدراست ملعالجت إلاشكاليت الخاليت 

مساهمت املزاجعت الداخليت في جقييم نظام املعلوماث املحاسبيت؟ ، و لخحقيق هذا الهدف قمنا بخقدًم إطار 

نظزي ملوضوع الدراست و كذلك أطار جطبيقي جمثل في إجزاء دراست ميدانيت بمؤسست وحدة حغذًت ألانعام 

ONAB و هذا ملعزفت واقع نظام املعلوماث الحاسبي باملؤسست محل الدراست و دور املزاجعت الداخليت في 

جقييم هذا النظام ، باالعخماد على منهج دراست حالت الذي ًمكن من الخعمق و فهم مخخلف جوانب املوضوع 

و كشف أبعاده من خالل الزياراث امليدانيت للمؤسست محل الدراست، إضافت إلى املالحظت و املقابالث مع 

 .دراست و جحليل الوثائق و البياناث و املعطياث الفعليت 

 .املزاجعت ، املزاجعت الداخليت ، نظام املعلوماث، نظام املعلوماث املحاسبي : الكلمات املفتاحية

Résumé: 

Cette étude est venue a l’adresse suivante le problème façon l’améliorer le système de contrôle 

interne de l’information comptable en vue d’atteindre les objectifs de l’organisation contribuent ?  

Pour atteindre cet objectif nous devons fournir un cadre théorique pour le sujet de l’étude et le 

second champ au l’application représentée dans la conduite des études de terrain industrie du cabe 

de l’institution FILIALE GROUPE ONAB branche et cela pour voir la réalité du système 

d’information comptable de l’institution a l’étude et le rôle de l’audit interne pour améliorer le 

système, en fonction de l’approche de l’étude de cas qui peut comprendre la profondeur et les 

divers aspects de la question et a révèle ses dimension a travers des visites de terrain a l’institution 

a l’étude, ainsi que l’observation et des entretiens avec l’étude st l’analyse des différents documents 

et des données réelles . 

Les mots – clés : Audite, Audite Interne, Système d’information, système d’information comptable. 

 


