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 تشكرات و تقدير
 

 املجتهدون،  هادحون وال يحص ى نعماءه العادون، وال يؤدي حقامل هالحمد هلل الذي ال يبلغ مدح

 ، و نصلي و نسلم على سيد الرسل الذي خصهوعظيم سلطان هنحمده حمدا طبيا يليق بجالل وجه

 البدو و الحضر و انطق بجوامع الكلم فاعجز البلغاء صلى هللا عليه و على آله وبكمال الفصاحة بين 

 .أصحابه األخيار و نسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

 

 نه ملن دواعي السعادة و االعتزاز أن أضع بين أيديكم هذا العمل الخاص بمذكرة التخرج، و الذيإ

و أشكر جزيل الشكر األستاذة املشرفة على هذا  التي أعتز بها فخرا ،يعد ثمرة من ثمار مسيرتي التعليمية و 

و نافعا لكل من  او أرجوا من املولى تعالى أن يجعل هذا العمل مبارك  العمل األستاذة " مقيدش فاطمة الزهراء "

 تطرق إليه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهداء
 

إلى أبي و أمي اللهم بارك  سهروا على تربيتي و نجاحيأوجب هللا برهما و طاعتهما , إلى من  نمل أهدي ثمرة أتعابي

و يرجع الفضل إلى األساتذة األفاضل املحترمين الذين سهروا هم أيضا على فيهما و في أعمارهما و عملهما 

  إعدادي ألكون خير خلف لخير سلف

 أصدقائي جميعإلى إخوتي و أخواتي وإلى كل أسرتي و   عملي هذاأهدي كما 
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تمهيد : – 1  

يعرف العالم الحالي بعصر ثورة املعلومات وانفجار املعرفة، عصر مجتمعات املعلومات التي تزداد اندماجا 

انات، و املنظومات الشبكية للكمبيوتر ، إلى غير ذلك من التحوالت بفضل االنترنت وشبكات اتصاالت البي

.بقرية كونية صغيرةالجوهرية التي جعلت العالم أشبه  .  

و قد رافقت كل هذه التحوالت التي ألغت حواجز الزمان و املكان تغيرات نوعية و جذرية في بيئة األعمال  

واملنافسة، و في السوق العاملية، فضال عن التعقيد املتزايد في املتغيرات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية 

ات مختلفة و مستمرة على كل منظمات األعمال مهما اختلفت أحجامها  والثقافية و الدولية التي فرضت تحدي

.ومواردها، بغض النظر عن املوقع الريادي أو الحصة السوقية .  

في ظل هذا الوضع تزداد أهمية الدور اإلستراتيجي لنظم املعلومات و ضرورتها انطالقا من حيوية وأهمية 

ن كونها أداة ال غنى عنها المتالك أو تحقيق امليزة التنافسية، املعلومات كمورد ثمين من موارد كل منظمة، و م

املساعدة في اتخاذ القرارات، تطوير وتنمية املنظمة، تحسين النوعية املستمرة، اإلبداع التكنولوجي، صياغة 

ة.وتطبيق إستراتيجيات األعمال، و إدارة العمليات بكفاءة وفعالي  

إن نظام املعلومات املحاسبي يعتبر من أهم أنظمة املعلومات في أية مؤسسة اقتصادية، فقد تطور في ف

، و لقد أثر هذا التطور في اآلليةالتطور السريع الذي حدث في مجال الحاسبات  بفضل األخيرةالسنوات 

املساهمة في تصميم  خاللإعداد وتأهيل املحاسب، فأصبح املطلوب أن يكون املحاسب أكثر فعالية من 

 .نظام املعلومات املحاسبي، وتقديم معلومات تساعد على اتخاذ القرارات

هذه املعلومات املحاسبية وعن مدى تعبيرها عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة  ودقةولتأكد من صحة    

 لإلجراءات وتدقيق السير العادي للعمليات املرتبطة باألنظمة الوظيفية وتقييم دائم  ةمراقبيتطلب ذلك 

املحتواة  والسياسات التي تهدف إلى تسيير البيانات املتعلقة بهذه األخير  وذلك بالرجوع إلى مصادر البيانات

ية األساليب الفع ة تعمل على فحص وتقييم مدى ، وهذا ما يستدعي وجود أداة رقابياملحاسبية في الوثائق 

, وتحقيق أهداف املؤسسة تراالقرا التخاذالرقابية ومد اإلدارة العليا بمعلومات ذات مصداقية وصالحة 

هذه  استخدامينبغي عليهم فهم ومعرفة جيدة عن كيفية حيث والتدقيق في ظل هذا التقدم التكنولوجي، 

 .والطرق والوسائل الوقائية من املخاطر املختلفة   وقدراتهااألنظمة 

 :يمكن بلورة إشكالية البحث حول السؤال الرئيس التالي من خالل ما سبق

 :بناءا على الطر  السابق يمكن صياغة إشكالية املوضوع على النحو التالي :اإلشكالية العامة الرئيسية  – 2

 ادية ؟تصباملؤسسة اإلق الرقابة الداخليةفي تدعيم كيف يساهم نظام املعلومات    
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األسئلة الفرعية : – 3  

   ماهو نظام املعلومات؟   -

 ؟ المؤسسة اإلقتصادية أداءيساهم نظام المعلومات في تحسين  كيف  -

 ؟  ام المعلومات بالرقابة الداخليةظما عالقة ن -

 

:وضع الفرضيات التاليةقمنا باملطروحة  سئلةمن خالل  األ فرضيات الدراسة :  – 4  

 .يعتبر نظام املعلومات من أهم وسائل لتحسين أداء املؤسسة الفرضية األولى : -

 .  ويساهم في تدعيمها يؤثر نظام املعلومات على الرقابة الداخلية الفرضية الثانية : -

 

تكمن هذه الدراسة في :  أهمية الدراسة :  – 5  

 األهمية العلمية :  -

فعال وتوفير محيط  ترجع أهمية هذه الدراسة إلى الحاجة املؤسسة لوضع نظام معلومات محاسبي 

واإلجراءات  املؤسسة على تحمل مسؤولية تحقيق األهداف وتطبيق السياساترقابي يساعد إدارة 

ا اإلستمرار والنمو في ظل بيئة أعمال متغيرة زمة واملحافظة على كيان املؤسسة وضمان لهَّ
ّ
 .الال

 

تكمن أهمية هذه الدراسة إلى التطبيق املشروع و الفعال لعملية التدقيق الداخلي  و   األهمية العملية : -

ملساعدتها في تأدية أنشطتها بصورة سليمة من خالل نظام معلومات محاسبي كفء , من أجل  ذلك

 تحقيق أهدافها املنشودة و التكيف مع ما يحصل من تطورات .  

أهداف الدراسة :   – 6  

 تهدف هذه الدراسة إلى : 

 ؛ التعرف على واقع نظام املعلومات نظريا و تطبيقيا في شركة النسيج تايال  -

 ؛إبراز دور نظام املعلومات املحاسبي داخل الشركة -

 ؛املراقبة الداخلية  أهمية نظام املعلومات و دوره خالل -
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:الدراسات السابقة  – 7  

املعلومات املحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخلية  دراسة عبد الباسط بوحايك ، تحت عنوان " دور نظام  •

للمؤسسة البترولية " مذكرة تندرج ملتطلبات نيل شهادة ماستر  في العلوم املالية و املحاسبة ، جامعة قاصدي  

 . 2015مرباح ورقلة 

اخلي دور نظام املعلومات املحاسبية في تحسين التدقيق الددراسة علون محمد ملين , تحت عنوان "  •

" رسالة مقدمة لنيل   العقاري لوالية بسكرة ديوان الترقية والتسيير  دراسة حالة,  باملؤسسة االقتصادية

 . 2016بسكرة  –شهادة دكتوراه  تخصص محاسبة , جامعة محمد خيضر 

دراسة لعراجي أسماء ، تحت عنوان " تأثير نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي "  •

ندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم املالية و املحاسبة ، جامعة عبد الحميد بن مذكرة ت

 .2017باديس مستغانم 

 

  املنهج املتبع :  – 8

، الذي التحليلياملنهج الوصفي  استخدمنا،  عاملوضو بمختلف جوانب  واإلحاطة املطروحة التساؤالتعن  لإلجابة

و كذا تأثيره على  قتصاديةاالاملعلومات املحاسبي في املؤسسة  ومضمون نظاميناسب عرض ووصف مكونات 

النسيج الجزائرية ، وكذلك عرض أهم املراحل التي يمر بها نظام املعلومات في شركة الرقابة الداخلية للمؤسسة 

.على مختلف وثائق الشركة تمادعباال ، وذلك التركية   

حدود الدراسة :   – 9  

  -الشركة الجزائرية التركية للنسيج " تايال "   كانت دراستنا على مستوى  :الحدود املكانية  -

تحت موضوع  بحث بعنوان " نضام املعلومات كألية لتدعيم الرقابة  سيدي خطاب غليزان 

 .الداخلية " 

 

 .30/05/2020إلى  2020/ 05/05 مبرمجة في تاريخ الحدود الزمانية :  -
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صعوبات الدراسة :  – 10  

 :  هامهأ تلصعوباا من لةمج جهتناوا فقد تركية ئريةاجز  كةاشر   عن رةعبا لشركةأن ا امب

 ؛ لتامةا بالسرية هاز متياوا للشركة اسبيةحملا تملعطياا على ل صو حلا صعوبة  -

   .ةملؤسسا يف لكاملةا ريةحلا  على ل صو حلا معدو  تملعلوماا ميتقد يف نيملوظفا  اطل مت - 

تقسيمات الدراسة :  – 11  

نظام   ماهية ، حيث يشمل املبحث األول  ثالث مباحثسنتطرق في الفصل األول إلى نظام املعلومات و الذي ينقسم إلى 

 . فروع نظام املعلومات  , أما املبحث الثالث يشمل ملحة حول برامج تخطيط موارد املؤسساتاملبحث الثاني  واملعلومات ، 

, يشمل املبحث األول    ثالث مباحث و الذي ينقسم إلى  ابة الداخلية و عالقتها بنظام املعلومات الرقأما الفصل الثاني 

, أما   إجراءات و أساليب و خطوات الرقابة الداخليةو املبحث الثاني أهمية و أهداف نظام الرقابة الداخلية  

 .دور نظام املعلومات في الرقابةاملبحث الثالث تطرقنا فيه عن 

 



 

 

  الفصل ألاول
 



: اإلطار النظري لنظام املعلومات  فصل األول   

 
1 

 

 

 تمهيد :

 حيوي
ً
ل موردا

ِّ
أنواع املؤسسات  بالنسبة لجميـع القد ازدادت أهمية املعلومات في عصرنا الحالي، وأصبحت تشك 

في ذلك هو التطور الكبير في  والسبب "عصر املعلومات" :دون استثناء، لدرجة أنِّ هذا العصر أصبح يعرف بـ

ل و, نولوجيا املعلومات واالتصاالت تك
ِّ
 يساهم في تقرير نجاح تلك  التي أصبحت هي األخرى تشك 

ً
 أساسيا

ً
عنصرا

 .املؤسسات

قرارات سريعة  وفي ظل التحوالت السريعة التي تشهدها بيئة أعمال املؤسسات وحاجة املسـيرين إلى اتخـاذ

ن هؤالء املسيرين من ت فعالة يصبح ضرورة ملحـة، حيـثوحاسمة فإنِّ تصميم وبناء نظم معلومات إدارية 
ِّ
مك 

ديدات وكذلك معرفة ما يجري في  ته أو التعرف على ما يحدث من تغيرات في البيئة الخارجية وما تفرضه من فرص

ن من تحديد نقاط القوة
ِّ
والضعف فيها، وذلك من خالل البيانات  جميع وظائف املؤسسة، والذي يمك 

داخلية وخارجية، والتي يتم معالجتها عن طريق تلك  تحصل عليها املؤسسة من مصادر مختلفـة واملعلومات التي

 ,األنظمة

تناول اإلطار النظـري لـنظم املعلومـات ، وذلك بتقسيمه إلى ثالثة مباحث  هومنه فإنِّ هذا الفصل سيتم من خالل

و كذا  أساسياتهحيث نقوم بتعريفه  و ذكر  املعلوماتعموميات حول نظام   األول  املبحث  أساسية، نتنـاول في

ذكر ن املحاسبي املعلومات دراسة حول نظامثمِّ ، نتناول في املبحث الثاني  و أنواعه و أهدافه آليات نظام عمله

 . ثم مدخالته و مخرجاته هو أهداف من خالله تعريفه و خصائصه

خصصناه لتعريف عنصر مهم في هذا املجال و األكثر شيوعا على اإلطالق حيث كان حول أما املبحث الثالث 

سلبيات و إيجابيات  مكوناته و ذكرحيث قمنا بتعريف هذا األخير مع  اتتخطيط موارد املؤسس نظام  مفهوم 

 .عليه اإلعتماد 
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 نظام املعلومات  عموميات حول املبحث األول :  

تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها  حيث أنها , املعلومات أحد املوارد األساسية التي تعتمد عليها املؤسسةأصبح نظام 

يساهم نظام املعلومات على العموم يف زايدة إمكانيات املؤسسة يف التعامل مع كما  بعقالنية  مواردلل اإستغالهب
 وتدعيم عملية صنع القرار املختلفة ابملؤسسة عن طريق تبادل املعلومات فيما بينها .البياانت و معاجلتها 

 

 املطلب األول : تعريف نظام املعلومات 

 و نتطرق في هذا املطلب إلى تعريف نظام املعلومات بشكل مفصل و منه نذكر : 

 تعريف النظام :  – 1

 من الكلمة اليونانية مشتقSystème) ()مصطلح النظام 
ً
 التي كانت تعني الكـلSystema) (  أساسا

ب من عدد
ِّ
  :متعددة نذكر منها ف تعار يتوجد  حيث  1( من األجزاء املرك

يعرف النظام طبقا ملدخل النظم بأنه "مجموعة من األجزاء التي ترتبط ببعضها ومع البيئة املحيطة  •

 2"وهذه األجزاء تعمل كمجموعة واحدة من أجل تحقيق أهداف النظام

 3" البعضمجموعة من العناصر املتفاعلـة مـع بعضـها  "بـأنه )Von Bertalanffy 1968) كما عرفه •

 عرف جيفري جوردون النظام على أنه :" مجموعة من األشياء املرتبطة ببعض التفاعالت املنتظمة أوو  •

 4املتبادلة ألداء وظيفة معينة 

، وذلـك بأنـه " مجموعة من   "النظـام"على ضوء التعاريف املقدمة أعاله، يمكننا استخالص تعريف شامل ملفهوم 

عمل تحكمها و التي تتفاعل وتتكامل   آلياتاألجزاء أو العناصر التي توجد بينها عالقات منطقية و تكاملية بوجود 

  تخدم الهدف العام للمنظمة  أو أهداف محددة بها ،غرضها تحقيق هدف مع بعضها البعض ومع البيئة املحيطة

 " 

 

 

 

 

 
 71 .ص2005، الطبعة األولى، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ،املدخل إلى نظم املعلومات اإلداريةمحمد عبد حسين آل فرج الطائي،  1

 .4ص2002، دار الجامعة الجديدة، األسكندرية، ،نظم املعلومات املحاسبيةكمال الدين مصطفى الدهراوي، سمير كامل محمد،  2
3 Ludwig Von Bertalanffy, Théorie générale des systèmes, traduit par Jean-Benoîst chabrol, Dunod, Paris1993, p.37. 

 .9ص1987دار االشعاع للطباعة، مصر ،،  )مفاهيم التكنولوجيا) نظم املعلوماتمحمد سعيد خشنية،  4
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 املعلومات :  تعريف– 2

 تعددت املحاوالت لتعريف مصطلح " املعلومات" و اختلفت التعاريف من شخص ألخر :

 1حيث عرفت املعلومات على أنها : "بيانات تمت معالجتها بحيث يكون لها قيمة ومعنى بالنسبة ملتخذ القرار"

ة أو حدث بذاته وهي "كل أشكال املعرفة التي يتم توصيلها وتتعلق بحقيق هي عبارة علىتعرف املعلومة كذلك و 

أساس سير العملية اإلدارية، وهي جوهر عمل القائد اإلداري في املؤسسة، وبقدر ما تكون هذه املعلومة  تعتبر 

 ".2وصحيحة بقدر ما تكون قرارات املدير فعالة دقيقة

و من هذا التعريف يمكننا تلخيص ما ذكر على أن املعلومات هي مخرجات البيانات و ذلك من خالل معالجة هذه 

 .األخيرة حتى تصبح نافعة عند عملية إتخاذ القرار 

 تعريف البيانات :  -3

" هي عبارة عن مجموعة من الحقائق الضرورية التي تعبر عن مواقف وأفعال معينة   يمكن تعريف البيانات بأنها

بأرقام أم برموز أو كلمات أو إشارات، ولكن هذه الحقائق قد تكون غير مترابطة أو غير  االتعبير عنهسواء كان 

 3"  صنع إلنتاج سلعة معينةوهي على صورتها الحالية، والبيانات تشبه املواد الخام الالزمة مل ةوغير مجديمهيكلة 

وأيضا هي " هي مجموعة حقائق غير منظمة قد تكون في شكل أرقام أو كلمات أو رموز ال عالقة بين بعضها 

 4البعض، أي ليس لها معنى حقيقي وال تؤثر في سلوك من يستقبلها "

 أنواع البيانات :-3-1

  :5رئيسية هيوتتضمن البيانات في نظم املعلومات خمسة أنواع 

   ؛بيانات رقمية أو هجائية-

 ؛ بيانات نصية -

   ؛بيانات صوتية-

 ؛بيانات صورية -

 ؛بيانات فيديوية -

 

 
 ورقة بحثية مقدمة للملتقى الوطني األول حول"املؤسسة االقتصادية دور أنظمة املعلومات في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة، زبيري رابح،  1

 40ص2003أفريل ،63/66، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ، االقتصادي الجديدالجزائرية وتحديات املناخ 

مذكرة لنيل شهادة ماجستير،جامعة نايف العربية للعلوم  دور نظم املعلومات في عملية إتخاذ القرارات اإلدارية، فيجان محيا علوش املحيا العتيبي،  2

 15ص2004األمنية،،

 .8ص2003المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ، ، «نظم إدارة المعلومات»د الرزاق السالمي، عالء عب 3
 41ص2000، اري، اإلسكندرية: الدار الجامعيةمدخل إد- إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية  4

 .50ص2010الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ، دار 3، ط ، «نظم المعلومات اإلدارية منظور إداري »فايزة جمعة النجار،  5
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 نظام املعلومات :   تعريف  – 4

 وردت تعاريف عديدة لنظام املعلومات، نذكر منها ما يلي : 

ومترابطة من األعمال والعناصر و املوارد نظام املعلومات هو " ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة 

تقوم بتجميع وتشغيل وادارة ورقابة البيانات بغرض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة ملستخدمي القرارات من 

 1خالل شبكة من قنوات وخطوط االتصال"

تحويلها إلى معلومات تساعد   مجموعة عناصر البشرية واآللية الالزمة لجمع وتشغيل البيانات لغرضو أيضا هو "

ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات   )املدخالت)في اتخاذ القرارات، ويقوم نظام املعلومات باستقبال البيانات األولية 

القرارات وعمليات التنظيم  منها، وتستخدم مخرجات النظام واملعلومات التخاذ مخرجات نستطيع اإلستفادة (

 2"والتحكم داخل املؤسسة

 

 عمل النظام  اتآليو  أساسياتاملطلب الثاني : 

إن إستخدام املسيرين لنظام املعلومات داخل املؤسسة يساعدهم على حل أغلب مشاكلهم اإلدارية لهذا يتوجب 

عليهم معرفة آلية عمل هذه األنظمة و من خالل هذا الشطر سوف نتعرف على أساسيات هذه اآللية و كيف تتم 

 : 

قات الداخلة إلى :  املدخالت - 1
ِّ
ل في تلك التدف

ِّ
 النظام من مواد خام، بيانات وطاقة، وهـذهوتتمث

؛ أي عبارة عن مخرجات لنظم أخرى سابقة، أو قد تكون عشوائية  املدخالت قد تكون تتابعية

 )احتماليـة(

د بشأن أي
ِّ
 سوف يستخدمها، وعليـه أن هامن وفي هذه الحالة فإنِّ النظام يكون في حالة عدم تأك

 قد تأتي املدخالت من التغذية العكسية من خالل إعادة  اختيارها، وأ من البدائل يتم يقرر أي
ً
خيرا

 اسـتخدام 

 كان مصدر هذه ا
ً
الدفع  فهي تعتـبر قـوة ألخيرةجزء من مخرجات النظام كمدخالت له مرة أخرى ،وأيا

 3ة.األساسية التي تزود النظام بكل احتياجاته التشغيلي

الفرز، املعالجة،  ، عالتجميـ  النظام على املـدخالت مـن خـالل عمليـاتوهي األنشطة التي يمارسها :  العمليات  - 2

بهدف  بشرية ومادية وإجراءات معينة التخزين واالسترجاع...الخ، وذلك باعتماد املستلزمات الضرورية مـن قـوى 

 4.تحويل تلك املدخالت إلى املخرجات املطلوبة

 
  .21ص2008، الدار الجامعية اإلسكنرية، ، نظم المعلومات المحاسبية االطار الفكري والنظم التطبيقيةأحمد حسين علي حسين،  1
 178ص2012دار الكتب املصرية للنشر،اإلسكندرية، ،املعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار االستراتيجي، السعيد مبروك ابراهيم،  2

 22-21.ص2000، اري، اإلسكندرية: الدار الجامعيةمدخل إد- إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية  3

  2000نفس المرجع , ص   4
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قات الخارجة من :  املخرجات  -3 
ِّ
ت على وهي التدف النظام، والناتجة عن عمليات التحويل واملعالجة الـتي تمِّ

تحويل املواد الخام والطاقـة إلى سـلع وخـدمات، والبيانـات إلى معلومات مفيدة تلبي  عناصر املدخالت، حيث يتم

 .احتياجات الجهة املستفيدة منها

م - 4
ّ

بطريقة جيدة البد مـن وجود آلية للتحكم والرقابة على حتى تعمل عناصر النظام السابقة :   آلية التحك

 ة.تلك العناصر، ذلك ألنِّ كفاية عمل النظام وفعاليته يعتمدان على مـدى فعالية هذه اآللي

م والرقابة بعمله حتى يق :  ةالتغذية العكسي - 5
ِّ
ر البدوم جهاز التحك

ِّ
له معلومات عن أداء النظام ككل،  أن تتوف

ذات أهمية بالنسبة لجهاز الرقابة، فيما  املعلومات املرتدة تعرف بالتغذية العكسية أو الراجعة، والـتي تعـدهذه 

 .تطوير النظام أو تصحيح مساراته يخص

تفصل النظام عن بيئته، وعن   الحدود هي عبارة عن خطوط افتراضـية  : ه حدود النظـام وبيئت - 6

الوضوح فقد تكون مادية  البيئة نفسها، وتختلف هذه الحـدود في درجـةاألنظمة األخرى التي تعمل في 

صمم معرفة حدود كل نظام ضـمن
ُ
ب من امل

ِّ
إطار بيئته وكذلك معرفة  ملموسة أو غير مادية، حيث يتطل

 يمكن االسترشاد بالنقاط اآلتية في , حدود وعالقات كل نظام فرعي ضمن بنية النظام األكبر 
ً
وعموما

  :حدود النظام، وهيتقرير 

قة بالنظام وتعريفه على أنه مجموعة هذه العناصر، وكل ش يء يحيط به    •
ِّ
حصر جميع العناصر املتعل

 أن نطلق عليه بيئة النظام؛  يمكن

 كون جميع العناصر التي تسهم في تحقيق أهداف النظام داخل حدوده؛تيجب أن    •

 ، إذ البد أن تعبـر حـدود)املدخالت واملخرجات(حصر التدفقات الداخلة إلى النظام والخارجة منه   •

 1. النظام

 :ويمكن توضيح آلية عمل النظام من خالل الشكل املوالي

 

 

 

 

 

 

 
مدخل معاصر، الطبعة األولى، عمان: دار وائل للنشر،  - السامرائي، عبد الرحمن العبيد، نظم املعلومات اإلداريةنجم عبد هللاا الحميدي، سلوى أمين  1

 .15ص2005،
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 مكونات نظام املعلومات  : (1-1(الشكل

تجارية و علوم التسيير ، معهد ، دروس مقدمة لطلبة سنة ثانية تخصص: جذع مشترك علوم إقتصادية و "نظام املعلومات "د.خالد رجم ،   املصدر :

 8ص 2018/2017ورقلة، ، -التكنولوجيا، جامعة قاصدي مرباح

 

يبين الشكل أعاله عن آلية عمل النظام املطبقة في كل املؤسسات االقتصادية مهما كان حجمها و نشاطها , حيث  

و تحويلها إلى   , ...الختركز هذه األخيرة على ضمان الحصول على مدخالت مختلفة من بيانات و مواد خام .

 .مخرجات متمثلة في السلع و الخدمات و املعلومات 

 

 أنواع و أهداف نظام املعلومات :  الثالثاملطلب 

 :ليلنا عدة أنظمة لنقل املعلومات وذاك حسب الشكل التا من خالل األبحاث و الدراسات املتوفرة ميدانيا تبين
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 أنواع نظم املعلومات في املؤسسة  ( :2-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 بتصرف  "نظام املعلومات "د.خالد رجم ،  املصدر :

 نظم معالجة املعامالت :  – 1

املؤسسة، ويعتمد هذا النظام على  يهدف هذا النوع من نظم املعلومات إلى خدمة املستويات التشغيلية داخل 

  :تسجيل البيانات اليومية التي تتم في مجاالت النشاطات املختلفة كاألجور مثال، ويعمل هذا النظام على

 

 ، وبالتالي فإن فشل تشغيل ارتهاوإدخالل ربط العمالء باملنظمة  رسم حدود املنظمة وبيئتها من-

 .الحصول على املدخالت من البيئة أو تصدير املخرجات إلى البيئةالبيانات يؤدي إلى فشل النظام في 

 

 تعد نظم تشغيل البيانات بمثابة منتج للمعلومات كي تستخدم بواسطة أنواع أخرى من نظم املعلومات-

 1.سواء داخل املنظمة أو خارجها

 

 

 

 

 

 

 

 
 05ص.2000الجامعية، اإلسكندرية، ،  الدار" ,مدخل إداري  "،نظم المعلومات اإلداري إبراهيم سلطان 1

في   نظم املعلوماتأنواع 

 املؤسسة 

نظم 

معالجة  

 املعامالت 

TPS 

نظم 

املعلومات  

 اإلدارية 

MIS 

   مـــــــــــــــــــــــــــ نظ 

دعم  

    القرارات 

DSS 

 النظـــــــــم

خبيرةال   

SE 

 نظـــــــم

املعلومات 

 اإلستراتيجي

ESS 
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 : األنظمة الفرعية •

 ؛نظام الرواتب  -

 ؛ نظام إدخال األوامر  -

 ؛نظام املخزون  -

 ؛ نظام الفواتير  -

 ؛ نظام الشحن  -

   ؛نظام املشتريات -

 ؛ نظام اإلستالم  -

 

 نظم املعلومات اإلدارية :  – 2

على أنها: "مجموعة منظمة من املوارد: مادية، برامج، أفراد، إجراءات، تسمح باكتساب ومعالجة R. Reixعرفها 

وإيصال املعلومات )تحت شكل بيانات، نصوص، صور، أصوات...الخ( داخل املنظمات للمساعدة على  وتخزين 

 .اتخاذ القرار

 و يحتوي هذا النظام على فروع و هي : 

 ؛نظام معلومات املوارد البشرية •

 ؛ نظام املعلومات التسويقية •

 ؛ نظام معلومات االنتاج •

 1.نظام املعلومات املالي واملحاسبي-  •

 

 

 

 

 

 

 
 18د.خالد رجم , مرجع سبق ذكره , ص  1
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   :نظم دعم القرارات - 3

هي تلك القرارات التي تساند املدير الفرد أو مجموعة صغيرة من املديرين يعملون معا كفريق لحل مشكلة شبه  

وذلك من خالل توفير املعلومات واالقتراحات املتعلقة بقرارات معينة. وهذه املعلومات يتم توفيرها في , مبرمجة 

باإلضافة إلى نواتج النماذج الرياضية. وتكون لدى هذه النظم درجات متفاوتة  , وتقارير خاصةشكل تقارير دورية 

 1. مقترحات زيادة فعالية القرار

 النظم الخبيرة :   - 4

تعتبر النظم الخبيرة مجموعة فرعية من الذكاء االصطناعي، والذي يعتبر تقدما فاق كل التطبيقات، والذكاء 

أنشطة تزود أجهزة الحاسبات اآللية بالقدرة على ممارسة سلوك يمكن أن يوصف بأنه ذكاء إذا االصطناعي هو 

 2.قام به العنصر البشري 

ويمكن اعتبارها كذلك بأنها برامج تتسم بالذكاء، تعتمد على معارف مستمدة من الخبرة البشرية وقواعد  

 3.ااالستدالل املنطقي في الوصول إلى النتائج وأساليب حصوله 

 

 :  نظم املعلومات اإلستراتيجي -  5

نظم معلومات مبنية على استخدام الحاسب اآللي، تستخدم كأداة لتطبيق إستراتيجية املنظمة التي تعتمد على 

استخدام وتشغيل واتصال املعلومات، وعادة يتعدى هذا النوع من املعلومات اإلستراتيجية حدود املنظمة يشمل 

 , املستهلكين و املوردين و املنافسين ولهذا نجد أن إستخدام شبكات اإلتصال هو جوهر تطبيقالعمالء و 

 :  على أنواع النظم حسب املستوى اإلداري  و منه نعطي مثال على ما سبق ذكره

 

 

 

 

 

 

 
 25ص2011 دار الخلدونية، الجزائر، ، «نظم المعلومات التسويقية»خري عبد الناصر،  1
 .40ص1994، مركز التنمية اإلدارية، اإلسكندرية، «مذكرات في نظم املعلومات اإلدارية املبادئ والتطبيقات»علي عبد الهادي مسلم،  2
   192ص 2003، دار الجامعة، اإلسكندرية،«نظم املعلومات اإلدارية»، منال محمد الكردي، جالل إبراهيم العيد 3
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 مثال يبين خصائص نظام املعلومات حسب املستوى اإلداري : (1-1جدول)

 

، دروس مقدمة لطلبة سنة ثانية تخصص: جذع مشترك علوم إقتصادية و تجارية و علوم التسيير ، معهد "نظام املعلومات "د.خالد رجم ،   املصدر :

 29ص 2018/2017ورقلة، ، -التكنولوجيا، جامعة قاصدي مرباح

 , ملستوي اإلداري مع ذكر املراحل التي تمر بها املعلومات حسب االشكل التالي خصائص نظام املعلومات  يلخص

و عند   , أن املدخالت عندها هي عبارة عن بيانات لى سبيل املثال في نظام املعلومات التنفيذيةحيث نرى ع

د منها مديرو اإلدارة ييستف  عبارة عن معلومة  تصبحو هنا  , كقرارات إستراتيجية أي كمخرجات كون معالجتها ت

 .العليا 
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 نظام املعلومات املحاسبي دراسة املبحث الثاني : 

يعرف نظام املعلومات على أنه مجموعة من املوارد و العناصر املترابطة )األفراد، التجهيزات، االالت، 

األموال،السجالت(...، التي تتفاعل مع بعضها البعض داخل إطار معين وتعمل كوحدة واحدة نحو تحقيق هدف 

األهداف ضمن ظروف بيئية معينة كما ينقسم نظام املعلومات إلى أنواع على حسب العمل لكي  أو مجموعة من 

 يصبح أكثر فعالية , و منه نعرف مايلي : 

 

 نظام املعلومات املحاسبي  تعريف:  ول املطلب األ  

 :دروس يتم فيما يلي التطرق لدراسة تفصيلية حول نظام املعلومات املحاسبي كونه أقرب نظام للتخصص امل

 ف نظام املعلومات املحاسبي : يتعر  – 1

وذاك للحصول الخاصة لدعم أهداف املؤسسة  هتوظيفيؤدي  , كغيره من األنظمةهو  نظام املعلومات املحاسبي 

 :كمايلي   وتشغيلها وتحويلها إلى معلومات صالحة لالستخدام ، ويمكن تعريفه على البيانات

األعمال الذي يقوم  في مجال و ,املنظمة  ذلك الجزء األساس ي والهام من نظام املعلومات اإلداري فيهو  •

هذه   ثم يقوم بتشغيل , بحصر وتجميع املعلومات املالية من مصادر خارج وداخل الوحدة االقتصادية

 هذه املعلومات داخل وخارج الوحدةالبيانات وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة ملستخدمي 

 1.االقتصادية

وتحليلها و تبويبها و  (املالية وغير املالية ) نظام فرعي داخل املؤسسة يقوم بتجميع البيانات و أيضا هو  •

املؤسسة  و خارجها   و تقدم هذه املعلومات الى األطراف مختلفة داخل , تحويلها الى معلومات معالجتها و

 2 .و ذلك بهدف مساعدة األطراف في إتخاذ القرار املتعلق بها 

 و من خالل التعاريف التالية  نتطرق للشكل التالي حتى نبسط مفهوم هذا النظام : 

 

 

 

 
املاجستير في علوم التجارية، املركز الجامعي ، مذكرة لنيل شهادة "جدوى أتمتة نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة االقتصادية"الطيب الوافي، 1

 66ص 2008التبس ي، باتنة، الشيخ العربي
 204ص 2009.د.حسين بلعجوز ، نظام املعلومات املحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات االنتاجية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، االسكندرية ،  2
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 مكونات نظام املعلومات املحاسبي  :(3-1ل )الشك 

 

، دروس مقدمة لطلبة سنة ثانية تخصص: جذع مشترك علوم إقتصادية و تجارية و علوم التسيير ، معهد "نظام املعلومات "د.خالد رجم ،   املصدر :

 26ص 2018/2017ورقلة، ، -التكنولوجيا، جامعة قاصدي مرباح

نظامين هما : النظام املعلومات املالي و نظام املعلومات املحاسبي و لكل  ينقسم نظام املعلومات املحاسبي إلى 

, فاألول يقوم بكل ما هو مالي و يتمثل في عمليات البيئة الخارجية  , نظام عمله حتى ال يكثر الضغط على أحدهما

 .و اآلخر كل ما هو محاسبي و يتمثل في عمليات البيئة الداخلية للمؤسسة 

 وظائف نظام املعلومات املحاسبي :  – 2

جمع و تخزين البيانات املتعلقة بأنشطة املنفذة من املنشأة و املصدر و االحداث املتأثرة بهذه االنشطة  •

 ؛ سواء كانت داخلية أو خارجية ذات االهتمام بما يحدث في املنشأة 

من التخطيط و التنفيذ ومراقبة  معالجة وتحويل البيانات الى معلومات نافعة في إتخاذ القرارات تمكنها •

 ؛  نشاطها 

 ؛ يزود املنشأة برقابة مالئمة لحماية أصولها •

 ؛ تلبية الحاجات من التقارير للجهات الحكومية ومصالحها ، املستثمرين و املقرضين أو املستفيدين منها •

 ؛ الوصول الى املعلومات بالتوقيت املناسب و بكفاءة •

 1؛العملياتتقليل األخطاء في  •

 حيث نستخلص هذا الجزء على الشكل التالي : 

 

 

 

 
لطلبة سنة ثانية تخصص: جذع مشترك علوم إقتصادية و تجارية و علوم التسيير ، معهد  ، دروس مقدمة "نظام املعلومات "د.خالد رجم ،  1

 26ص  2018/2017ورقلة، ، -التكنولوجيا، جامعة قاصدي مرباح
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  وظائف  نظام املعلومات املحاسبي: (2-1جدول )

 
Source : Didier Broussard et autre: DECF organisation et gestion de l'entreprise, édition dorganisation, 1998, p117 

 

 

 نظام املعلومات املحاسبي :  و أهداف خصائص املطلب الثاني:

 خصائص نظام املعلومات املحاسبي : -1

 يشمل النظام بصفة عامة على مجموعة من الخصـائص تتمثل في :
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 : املوارد  •

 :يمكن تصنيف موارد نظام املعلومات املحاسبي في أربعة موارد هــي

 .اتر...إلخفوالسجالت والدمل األوراق الكتابية واملطبوعات واملستندات شوت املهمات:

ه اؤ ــمل اآلالت الحاســبة واآلالت الكاتبـــة في النظــام إليــدوي و الحاســب اإللكترونــي وأجــز ش وت األجهــزة:

 .يةفــل وحــدة التخــزين، والطابعــات، والوحــدات الطر ث املكملــة لــه ،م

  وأمناء ةفوالصيار واملحاسبين  :الكتبةل ثغيل النظام، مش ويقومون بإدارة وت راد:فاأل 

الحاسب في و مشغلي  برامجعي الـضومصـممي الـنظم وا ينة إلى املحللفاضإ, ن في النظـام اليـدوي ز املخـا

 حالة النظام اآللي

 وهي األموال املتاحة للنظام من املصادر الداخلية والخارجية األموال:

 

 :  األهداف •

 

  .إن مبرر وجود النظـام أن يكـون لـه هـدف أو مجموعـة مـن األهـداف يـراد تحقيقهـا

 وتحدد هذه األهداف طريقة عمل النظام وإدارته بالشكل الـذي يضـمن تحقيقهـا ،ومـن  

 أهداف النظام املحاسبي ما يأتي:

 تحديد نتيجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة •

 توفير املعلومات املحاسبية الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية. •

 

  :  البيئة و الحدود •

 يقصد ببيئة النظام املجال املحيط به ،واملجتمع الذي يعمل فيه ، وتنقسم بيئة النظـام  

 إلى بيئة داخلية وبيئة خارجية

 .ت مل املوارد، والتجهيزات ،واألنراد في اإلدارات البيئة الداخلية : -

 تتكون من املوردين، والعمالء، والدائنلم، واملـدينلم، والجهـات  البيئة الخارجية: -

 الحكومية ،والجمهور بصفة عامة...إلخ

 أما حدود النظام فيمكن تحديدها بالرجوع إلى األهداف التي يراد تحقيقها .نمثال ً 

 هدف تحقيق أفضل أرباح في شركة يمكن أن يجعل حدود النظـام ممثلـة في اإلطـار أو 

 الحيز الذي يسمح ويتسع لوجود كل املوارد لتحقيق الهدف

 املراحل و األعمال و العناصر : •

 فمثلكل نظـام مراحـل وخطـوات محـددة ومنظمـة تنتهـي بتحقيـق األهـداف.  : املراحل -
ً
 ال

 يتكون نظام املعلومات من ثالث مراحل أساسية ولكل مرحلة من هذه املراحـل أعمـال  

 :رعية مهمة إلتمامها هيفطة شوأن
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 ــطة خاصــة بحصــر البيانــات ،ش ــمل أنعوت مرحلــة تجميــع البيانــات) املــدخالت( -

 وتسجيلها، وترميزها، وتصنيفها، وتدقيقها، وتحويلها ...الخ

 ( غيل البيانات) إنتاج املعلوماتشمرحلة ت -

 (مرحلة تجميع التقارير وتوصيلها) املخرجات -

 هي األدوات واملهمات واألجهزة واألشياء األخـرى الـتي تمكـن مـن القيـام  فأما العناصر: 

 .طة املختلفة في كل مرحلة من املراحلشباألعمال واألن

 تتمثل عناصر النظام 
ً
 :املحاسبي في اآلتيفمثال

 املستندات )املدخالت(−

 التقارير )املخرجات(−

 . اآلالت الكاتبة والحاسبة والحاسبات اآللية واألجزاء امللحقة بها−

 القيود :  -

 يقصد بالقيود كل العوامل التي تحد من تحقيق أهداف النظـام. وهي قيـود داخليـة 

 .وقيود خارجية

 ـرية الالزمـة للنظـام،  شتشمل ندرة املوارد املالية أو الفنية أو الب القيود الداخلية: -أ 

 .ة إلى حدود النظام نفسه ،ألنها هي التي تحدد شكله وحجمهفاضإ

 ـها البيئـة  ضـريعات القانونيـة و الظـروف الـتي تفر شـل في التثتتم الخارجيـة :القيـود -ب 

 :املحيطة بالنظام مثل

 .توقف حجم املبيعات على حجم الطلب▪

 .سة للنظامفسلوك النظم األخرى املنا▪

 العمل السائدة والقيود على توظيف القوى العاملة نينقوا▪

 

 : الرقابة  -

أجـل الـتحكم في سـير العمـل و في الـنظم الفرعيـة، وهنـاك عـدة أنواع الرقابة ضرورية مـن 

 :للرقابة

وتهدف قواعدها وإجراءاتهـا إلى ضـمان أن األنظمـة الفرعيـة تعمـل كلها  الرقابة املانعة:  -أ 

 .لتحقيق األهداف العامة للنظام

 ضافة إلى تقييم وتهدف إلى اكتشاف األخطاء واالنحرافات إالرقابة املكتشفة : -ب 

 . األداء وتحليل أسباب االنحرافات واتخاذ اإلجراءات الصحيحة

 وال شك أن عدم وجود قواعد وإجراءات محكمة وفعالة للرقابة داخل النظام املعـلم 

 سيؤدي بالضرورة إلى إخفاق هـذا النظـام وإلى عدم قدرتـه على تحقيـق أهدافـه.
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 :  مستخدمو النظام -

  .تسـتخدم مخرجـات النظـام إما لالسـتخدام النهـائي وإمـا كمـدخالت لنظـام آخـر

وهناك مجموعة كبيرة وطوائف متعددة داخـل الوحـدة االقتصـادية أو خارجهـا تسـتخدم  

 . هذه املخرجات

 

 هم اإلدارة املستخدمون الداخليون : -أ 

هم الدائنين واملدينين والعمالء واملوردين واملستثمرين  املستخدمون الخارجيون: -ب 

 والنقابات والجهات الحكومية والباحثين واالستشاريين.

 

 أهداف نظام املعلومات املحاسبي :  -2

  :يسعى نظام املعلومات املحاسبية في أي مؤسسة لتحقيق األهداف التالية

صورة تقارير محاسبية بحيث تكون هذه التقارير ذات توفير املعلومات والتي تمثل مخرجات النظام في  •

 ؛أهمية كبيرة في إتخاذ القرارات

 ؛يوفر نظام املعلومات املحاسبية الكثير من املدخالت للنظم الفرعية املعتمدة على الحاسب •

 ؛يجب أن تتوافر في بياناته وتقاريره الدقة في اإلعداد والنتائج •

 ؛ ناسبيجب أن تقدم التقارير في الوقت امل  •

 1يجب أن تتناسب تكلفة النظام وتكلفة إنتاج بياناته مع األهداف املطلوبة •

 :ويهدف نظام املعلومات املحاسبية بصفة عامة إلى تحقيق أربع أهداف رئيسية هي

توفير معلومات عن أوجه نشاط الوحدة ونتائج أعمالها واملركز املالي خالل فترة معينة وتفيد هذه  •

كل من أصحاب رأس املال واإلدارة واألطراف الخارجية مثل املستثمرين واملقرضين وجهات  املعلومات

 .الرقابة املختلفة

 .توفير املعلومات الالزمة لإلدارة للقيام بوظائف التخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ القرارات •

راءات والتعليمات التي تحكم تسجيل بيانات حماية أموال الوحدة والرقابة عليها، فعن طريق إتباع اإلج •

، ومن خالل املعلومات التي يوفرها النظام تتمكن اإلدارة من متابعة ومراقبة   الوحدة
ً
ومعالجتها محاسبيا

ا و تهيتمكن أصحاب الوحدة من متابعة ومراقبة نشاط اإلدارة وتقييم كفاء نشاط العاملين، كما

 .بالوحدة طاالطمئنان على سير كافة أوجه النشا

 2.املحافظة على املعلومات املدونة بشكل ثابت ومفهوم لدى مختلف العاملين بحقل املحاسبة •

 
 .12-11ص1987، مؤسسة الشباب للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ،"تصميم النظام المحاسبي "السيد عبد المقصود بيان،  1
 24ص 2000، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا، ،"النظم المحاسبية "محمد حمزة، عبد اللطيف  2
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 املطلب الثالث : مدخالت و مخرجات نظام املعلومات املحاسبي : 

 :مدخـالت نظـام املعلومـات املحاسـبي

خـارج أو داخـل الوحـدة االقتصاديـة، وتعـرف  تنـشأ البيانـات املحاسبـية نتيجـة للعملـيات املحاسبـية التي تتم 

 :1يوجـد نوعـان من العملـيات املحاسـبية .العملـية وقوائمـها املالـية

تنـشأ من عملـية التـبادل بين الوحـدة االقتصاديـة وبين األطراف الخارجية املتعاملين معها،   العملـيات الخارجـية: -

 .املديـنون، الدائـنون، املستثـمرون، الجـهات الحكومـية والرسمـية مثل

ن تمـييز لذلك يمـك و تنشـأ من العملـيات بين األقسـام الداخلـية في الوحـدة االقتصاديـة العملـيات الداخلـية: -

من خـارج وداخـل   املدخـالت األساسـية لنظـام املعلومـات املحاسـبي بحسـب تكرارهـا ومصادرهـا إلى أربعـة مصـادر

 :الوحـدة االقتصاديـة

والوحـدات البيانـات التي تتجـمع بصـورة روتينـية من العملـيات الخارجـية اليومـية العاديـة مع األفـراد والهـيئات 1.

األخـرى خـارج الوحـدة االقتصاديـة، وهي غالـبا ما تتعـلق بعملـيات البـيع والشـراء واملدفوعـات واملتحـصالت 

 .النقديـة

البيانـات الخاصـة التي تتجـمع بصـورة غير روتينـية من مصادر خارجية كالهيئات التجاريـة، والجـهات الرسمية 2.

 .دة ملصلحة الضرائب، تغـيرات في األسـعار، مؤشـرات الصناعـةوالحكومية مثل تعليـمات جدي

البيانـات العاديـة التي تتجـمع بصـورة روتينـية من العملـيات داخـل الوحـدة االقتصاديـة، نتيجـة للمعامـالت بين  3.

راحـل اإلنتاجـية األقسـام الداخلـية ومراكـز املسؤولـية بعضها البعض، مثل بيانـات التكاليف الصناعية في امل

 .املختلـفة، حركـة الوارد واملنصـرف من املخزون، األجور واملرتـبات

البيانـات الخاصـة التي تتجمع بصـورة غير روتينـية من القرارات اإلداريـة الداخلـية مثل وضـع سياسـات جـيدة، 4.

 .قيـقهاأوتغـيير املعايـير املستخدمـة في األداء، أو أهـداف جديـدة مطلـوب تح

في صـورة نقديـة،وخصوصـا بيانـات مالـية، أو معـبرا عنها  غالـبا ما تـكون بيانـات مدخـالت النظـام املحاسـبي في شـكل

 .ألغـراض االستخـدام الخارجـي

 كـمي: كما يمـكن أن تكـون مدخـالت النظـام املحاسبـي معـبرا عنها بوحـدات قـياس املدخـالت أو املخرجـات، قـياس

 .مثال وحـدات، ساعـات، أوزان، وذلك ألغـراض االستخـدام الداخـلي وخصوصـا في الشركـات الصناعـية

 :مخرجـات نظـام املعلومـات املحاسـبي

 يمكن تصنيف مخرجـات نظـام املعلومـات املحاسبـي بشقيه املالي واإلداري إلى نوعين: 

 

 

 
ماستر في العلوم املالية و املحاسبة ، جامعة عبد الحميد بن مذكرة "دور نظم املعلومات في الرقابة الداخلية وتحسين أداء املؤسسة" ضيف هللاا علي ,   1

 13 - 12 – 11ص  .2017باديس مستغانم 
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 .ة عكسية مخرجـات يومـية روتينـية،ومخرجات معلومات تغذيـ

يتضمن النوع األول املخرجات اليومية الخاصة بتوثيق النشاط واملعامالت الروتينية العادية للوحدة 

ومن أمثلة هذه   .مع أطراف وهيئات خارج الوحدة، أو بين مراكز املسؤولية داخل الوحدة االقتصادية، سواء

 :املخرجات

 ؛ أوامـر الشـراء -

 ؛ محاضـر االسـتالم  -

 ؛ شيـكات املدفوعـات -

 ؛فواتـير البيـع للعـمالء -

 ؛ أوامـر الشحـن -

 ؛إيصـاالت صـرف وإيـداع نقديـة -

 ؛ شيـكات -

 ؛ رواتـب ومكافـآت العاملـين-

 .ات املـوارد واملهـمات...الخنأذو  -

لنظام املحاسبي  تعتبر البيانات التي تتضمنها هذه املخرجات مدخـالت رئيسـية لعمليات التشغيل اليومي في اكما 

 .املالي واإلداري، إلخـراج النـوع الثاني من املخرجات وهي مخرجات معلومات التغذية العكسـية بشقيه

 يحتاج مستخـدمو النظام املحاسبي إلى معلومات التغذية العكسية لتنظيم وإدارة وتقييم األنشطة داخل الوحدة

 :العكسية إلى ثالثة أنواعاالقتصادية، ويمكن تصنيف هذه املعلومات 

 .خاص بتسجيل األحداث التي تصف املاض ي :األول النوع   -

 .النظر ويوجه االنتباه إلى ش يء معين يلفت :الثاني  النوع-

 .من املعلومات العكسية، يكون في شكل تنبؤات ترتبط باتخاذ القرارات في املستقبل : النوع الثالث -

ـة من املعلومـات العكسـية في شـكل تقارير ينتجها النظام املحاسبي، ويتم تصنيفها  يتـم تقديـم هـذه األنـواع الثالث

ثالث فئات عريضة بما يتمش ى مع تصنيف املعلومات العكسية، وهي تقاريـر تشغيلـية، تقـارير تخطيطـية  إلى

 .رقابـية وتقارير
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 تخطيط موارد املؤسسات   نظاممفهوم  : الثالث املبحث

برامج تخطيط موارد املؤسسات هي برمجية مصممة لخلق التكامل بين أنشطة األعمال عن طريق تكامل أنواع  

من الوظائف املنفصلة . و تختلف بيئة برامج تخطيط موارد املؤسسات عن بيئة النظم التقليدية حيث تربط 

 .منه تقوم باملعالجة املباشرة لألحداث اإلقتصادية   عمليات املنشأة ذات الصلة الواحدة باألخرى , و

 تخطيط موارد املؤسسات  تعريف نظام املطلب األول : 

 أما بالنسبة للفرنسية فهي اختصار لكلمةEnterprise Ressource Planning  اختصارا ل ERPأتي كلمة ت

 Progiciels de Gestion Intégrés , ويمكن أن تتخيلها كأتمتة ألعمال الشركاتأو تخطيط موارد الشركات 

 .....( صناعية , مبيعات , جمعيات خيرية , مستشفيات)مهما كان نشاطها 

 

نظام متكامل مبني على قاعدة بيانات مركزية يهدف إلى إدارة املوارد املالية و البشرية و إدارة مهام   هو  تعريف:1-

املؤسسة بطريقة مرنة تضمن سهولة تدفق املعلومات بين جميع األطراف وإنجاز املعامالت املختلفة  ومشاريع

موارد  ملحاسبية واملالية واإلدارية" إلدارة من األنظمة احزمة متكاملة " ويمكن تعريفه أيضا بأنه . بجودة عالية

 1ملعلومات الشركة الضخمة و يعتمد على قاعدة بيانات موحدة االستراتيجي الشركة والتخطيط

 و نستخلص هذا التعريف بهذا الشكل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 59,ص2009بادارة املوارد البشرية، كلية األقتصاد واملحاسبة،ليبيا ,ERP املهدى مد صالح ابراهيم، تطبيق نظام تخطيط موارد األعمال 1
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 ERPنظام الـ  : (4-1الشكل )

 

لطلبة سنة ثانية تخصص: جذع مشترك علوم إقتصادية و تجارية و علوم التسيير ، معهد ، دروس مقدمة "نظام املعلومات "د.خالد رجم ،   املصدر :

 60ص 2018/2017ورقلة، ، -التكنولوجيا، جامعة قاصدي مرباح

توضح لنا الصورة في األعلى تموقع نظام تخطيط موارد املؤسسة حيث يتطرق لكل وظيفة في املؤسسة حتى 

 ير و كل ما يخص معرفته حول وضعية الشركة الحالية يستقبل املعلومات الالزمة و التقار 

 :تخطيط موارد املؤسسات  نظامخصائص  -2

إن نظام تخطيط موارد املؤسسة يجب أن يتالءم مع كافة املؤسسات مهما كان حجمها أو مجال نشاطها،مع  

 :الخصائص التاليةاالحتفاظ بالطبيعة املميزة لكل مؤسسة، وعموما فإن هذا النظام يجب أن يحمل 

ينبغي أن يكون نظام تخطيط موارد املؤسسة مرنا لالستجابة لالحتياجات املتغيرة   :املرونة •

للمؤسسة، بحيث يتم التشغيل عبر قاعدة بيانات مختلفة تنتهي مرة أخرى من خالل اتصال قاعدة  

 البيانات املفتوحة 

تخطيط موارد املؤسسات بنية النظام يجب أن يكون لدى نظام  :نظام عبر الوحدات، ومفتوح •

املفتوح،وهذا يعني أن أي وحدة يمكن أن يتم وصلها أو فصلها عند اللزوم وذلك دون التأثير على 

للمؤسسات التي لديها مجموعة    عمل الوحدات األخرى. وينبغي أن يدعم منصات األجهزة املتعددة

 غير متجانسة من النظم

م تخطيط موارد املؤسسة قادرا على دعم مجموعة متنوعة من  ينبغي أن يكون نظا:  ةالشمولي •

 الوظائف التنظيمية، ويجب أن تكون مناسبة ملجموعة واسعة من مؤسسات األعمال 

ال ينبغي أن يقتصر نظام تخطيط موارد املؤسسة على الحدود التنظيمية، باإلضافة  :غير محدود •

 ألخرى للمؤسسة إلى دعم االتصال عبر اإلنترنت للوحدات التجارية ا
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يجب أن يتضمن مجموعة من أفضل العمليات التجارية املعمول   :من أفضل املمارسات التجارية •

في جميع أنحاء العالم، وتفرض حزمة تخطيط موارد املؤسسات منطقها الخاص على استراتيجية  بها

 1املؤسسة وثقافتها وتنظيمها 

 نظام تخطيط موارد املؤسسة : وظائف  -3

التي تمكن املوظفين من إعداد جميع املشاريع واملهام ، وتصور أعباء العمل   :خدمة إدارة املشاريع •

 وتحديد األولويات وإعداد التقارير وتساعد في إعطاء مؤشرات األداء الوظيفي

  منما يخص املوظفين  املوارد البشرية وكلالتي تتيح تفعيل دور وقيمة  :خدمة إدارة املوارد البشرية •

 . توظيف وتدريب وغيرها

التي تساعد في تسهيل القيام باملعامالت املالية وإنجازها في فترة زمنية   :خدمة إدارة املوارد املالية •

 ؛قصيرة

 التي تسهل عمليات الشراء والتعاقد ومتابعة املناقصات وغيرها :خدمة إدارة املشتريات والعقود •

 التي تمكن من إدارة املخازن بطريقة فعالة :خدمة إدارة الخدمات اللوجيستية •

 2.و املقصود بها األنشطة اليومية الروتينية   خدمة إدارة األنشطة التشغيلية اليومية •

 

 اتتخطيط موارد املؤسس نظاماملطلب الثاني : مكونات 

 التي تعمل معا ضمن قاعدة بيانات مشتركة، يعد نظام تخطيط موارد املؤسسة مجموعة من األنظمة 

  :3ويشمل هذا النظام في غالب األحيان الوظائف التالية

تعد املحاسبة من أهم مكونات النظام ويلعب قسم املحاسبة دورا رئيسيا فيه حيث يتأثر  :املحاسبة واملالية - 1

املواد , كما يشمل إدارة املدينين ٕوادارة الدائنين لتسجيل بالعمليات الحاصلة في قسم املبيعات والتوزيع و إدارة 

البيانات واألحداث التي تمت في األقسام األخرى، وإتمام العمليات. ومثال ذلك أنه بعد إصدار فاتورة العميل من 

ة، قسم املبيعات والتوزيع، يتابع حساب املدينين في قسم املحاسبة واملالية حتى تتم عملية تحصيل الفاتور 

وتسجيل الدفعة وتثبيت أثرها على الحسابات، وكذلك بعد إصدار فاتورة املورد في قسم إدارة املواد تتابع في 

 .حساب الدائنين مع متابعة الدفعات لتسدد في الوقت املناسب

 
الدولي حول امللتقى , ERPو SIRH mobileنظرة على نظامي -نماذج عن نظم املعلومات املعتمدة في املؤسسة, د.قاسمي كمال ,  د.سعود وسيلة 1

 8-7, ص 2018, جامعة املسيلة ,  ""التحول الرقمي للمؤسسات والنماذج التنبؤية على املعطيات الكبيرة

، دروس مقدمة لطلبة سنة ثانية تخصص: جذع مشترك علوم إقتصادية و تجارية و علوم التسيير ، معهد التكنولوجيا، جامعة "نظام املعلومات "د.خالد رجم ،  2

 61ص  2018/2017ورقلة، ، -مرباحقاصدي 

امللتقى الدولي حول , ERPو SIRH mobileنظرة على نظامي -نماذج عن نظم املعلومات املعتمدة في املؤسسة, د.قاسمي كمال ,  د.سعود وسيلة 3

 11-10, ص 2018, جامعة املسيلة ,  ""التحول الرقمي للمؤسسات والنماذج التنبؤية على املعطيات الكبيرة
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 وبالتالي تحتاج جميع املؤسسات لتسجيل مبيعاتها ومعلوماتها اإلنتاجية وتتبعها وتوحيدها ضمن نظام

 )املالي سيكون هناك )دفتر أستاذ، مدينون، دائنون ونظام رواتبERPي مركزي، وبوجود نظام محاسب

 .مركزي 

 

 وفي هذا القسم ما كل يتعلق ببيع البضاعة للعمالء، وتسجيل أوامر البيع، ثم شحن :املبيعات والتوزيع -2

 الوضع االئتماني للعميل  البضاعة، ويليها إرسال الفواتير للعميل، حيث بعد إدخال أمر البيع نتأكد من

 كان هذا العميل جديدا تدخل بياناته لقاعدة أما إذا وتوفر البضاعة املطلوبة، ثم يسجل طلب العميل. 

 البيانات الرئيسية قبل أن يدخل طلب البيع. أما فيما يتعلق بعملية الشحن فإنه يعد جدول بالطلبيات

 املخزون، وتحضر الفواتير وفقا للنظام الذي تعملوتجهيزها لدى املخازن ثم تسجيلها، بحيث يخفض 

 .وفقه املؤسسة

 

 حيث يتم الحصول على املواد من املوردين، وتتم إدارة هذه املواد طوال فترة ): إدارة املواد )املشتريات -3

 وجودها في هذا القسم، وتحضر أوامر الشراء وتسجل، وتستلم املواد من املورد، وتحضر فاتورة املورد،

 كان املورد جديدا في التعامل فتضاف املعلومات الخاصة به لقاعدة البيانات الرئيسية قبل إدخال واذا

 .أمر الشراء، ثم تتم مقارنة املواد املستلمة مع الكميات املطلوبة، ويسجل الوصل، وتثبت زيادة املواد

 وصل االستالم والفاتورة،وعند وصول الفاتورة من املورد تدخل للنظام للتأكد من مطابقة أمر الشراء و 

 توجه عملية الشراء من إصدار أمر الشراء،ERPواذا تمت املطابقة تسجل الفاتورة. ومن خالل نظام 

 والترتيب مع املورد على الدفعات والتسجيل، حيث يفيد النظام بعمل املوافقات بشكل آلي على الشراء

 .والدفعات مما يوفر الوقت ويساعد على اتخاذ القرارات

 

 من خالل توفير برنامج خاص بإدارة املوارد البشرية على ERPيساعد نظام  :إدارة املوارد البشرية -4

 توفير نظام موارد بشرية مركزي يسهل تتبع ساعات العمل وتقييم أداء العاملين في املؤسسة، وكذلك

 .تطوير العاملين

 

 متزايد أن تحصل على تحليل للبيانات للمساعدة املؤسسات تريد بشكل أن واملقصود هنا  :ذكاء األعمال -5

 يوفر تقارير مصممة مسبقا بحيث تستعملها ERPفي تقييم املعلومات من العمل، وهنا فإن نظام 

 .املؤسسات لتقييم املبيعات والعمليات مع املحافظة على االستمرار بتحديث البيانات
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  : اتتخطيط موارد املؤسس نظاماالعتماد على  إيجابيات و سلبيات:   لثاملطلب الثا

عمل ال وجوبليس من السهل اإلعتماد على نظام إذ لم يكن لديه إيجابيات , فمن خالل دراستنا حاولنا تلخيص 

 هذا النظام من خالل ذكر إيجابياته و سلبياته و منه نذكر : ي

 :  إيجابيات اإلعتماد على نظام تخطيط موارد املؤسسة – 1

 يعد هذا النظام الحل املتكامل إلدارة موارد املؤسسة بجميع أشكالها و أنواعها وتفرعاتها  •

 التعامل مع قاعدة بيانات واحدة تصب فيها جميع بيانات املؤسسة لتكون هي املورد الرئيس ي والوحيد •

 معالجتها للحصول على املعلومات للمؤسسة ومن يتعامل معها للبيانات ومن بعد 

 والدقيقة لإلدارة والتقسيمات التنظيمية وكذلك من لهم عالقة بها من خارجها  اآلنيةتوفير املعلومة  •

 إمكانيات املشاركة في البيانات واملعلومات والحصول عليها مهما كان مصدرها  •

اسبة لعمله فواجهة عمل املستخدم بقسم اإلنتاج تمكين كل مستخدم من استخدام الشاشة املن •

 تختلف عن واجهة املستخدم بالشؤون املالية 

يقدم هذا النظام لصانعي القرار واملسئولين مقترحات حلول باستخدام املحاكاة باالضافة إلى نوعيات   •

 وأشكال ومحتويات التقارير وامكانية تصميم تقرير حسب الطلب وبشكل مباشر 

تخاذ القرار السريع والصائب وبشكل مضمون معتمد على معلومة صحيحة وآنية وتوضيح القدرة على ا •

 ملؤشرات األداء واملشاكل ومسبباتها وهذا يؤدي إلى تحسين العمل 

برامجها أو منظوماتها الفرعية قابلة للتعديل والتشكيل لتتناسب مع املتطلبات، كما أن إضافة  •

 سهلة وفي وقت قصيرمنظومات فرعية جديدة من نفس املصدر 

 .تقليل التكاليف على املدى الطويل واسترداد قيمتها خالل سنوات قليلة  فياملساهمة  •

من خالل الخبرة العاملية واالعتماد عليه في    Best practiceالعمل بأسلوب التطبيق األحسن  إلىاالتجاه  •

والتطوير، وأثبتت التجارب أنه يعود كل نشاط، تم ما وهو الوصول إليه بعد سنوات عديدة من العمل 

 1 بالفائدة على املؤسسة من جميع الجوانب

ملردودية نظام تخطيط موارد نوضح الصورة أكثر من خالل هذين الشكلين ومن خالل هذه املميزات  

 املؤسسة على التكاليف :

 

 

 

 
بمؤسسات التعليم العالي حاجة أو ترف " , ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي   ERPأحمد المهدي المجدوب , " نظم تخطيط موارد المؤسسة  1

 4-3, ص 2010أبريل  15و  13حول التعليم العالي و سوق العمل , جامعة مصراته , ليبيا , 
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 :بالنسبة للتكاليف امللموسة  

 مردودية نظام تخطيط موارد املؤسسة على التكاليف امللموسة  : (5-1الشكل )

 

، دروس مقدمة لطلبة سنة ثانية تخصص: جذع مشترك علوم إقتصادية و تجارية و علوم التسيير ، معهد "نظام املعلومات "د.خالد رجم ،   املصدر :

 63ص 2018/2017ورقلة، ، -التكنولوجيا، جامعة قاصدي مرباح

 

  : للتكاليف الغير امللموسةبالنسبة 

 مردودية نظام تخطيط موارد املؤسسة على التكاليف الغير امللموسة:  (6-1)الشكل 

 

، دروس مقدمة لطلبة سنة ثانية تخصص: جذع مشترك علوم إقتصادية و تجارية و علوم التسيير ، معهد "نظام املعلومات "د.خالد رجم ،   املصدر :

 65ص 2018/2017ورقلة، ، -التكنولوجيا، جامعة قاصدي مرباح
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 :  على نظام تخطيط موارد املؤسسةسلبيات اإلعتماد  -2

يواجه نظام تخطيط موارد املؤسسة مجموعة من الصعوبات، وحتى من ينظر لها أنها سلبيات العتماد  كما 

 هذا النظام، أهمها

 ؛ املرتفعةطول فترة التنفيذ والتكاليف  •

 ؛صلمن غير مصدرها األ  املحسوبةصعوبة التكامل مع املنظومات  •

 ؛صعوبة التنفيذ وطول منحنى التعلم والحاجة لخبرات معينة •

االرتباط طول عمر املؤسسة بجهة واحدة والتي بدورها تتحكم في عمليات التطوير والتعديل والتحديث  •

 ؛  وما إلى ذلك

 ؛الغالبالحاجة لجهة استشارية فى  •

 ؛التوقعات غير املؤكدة •

 ؛الحاجة لتغييرات كبيرة في إجراءات ولوائح العمل باإلضافة إلى الهيكلية •

من قيمة رخصة النظم وهذه التكاليف تعتبر   22%تكاليف الصيانة السنوية والتي تصل إلى أكثر من  •

 ؛ جزء ال يتجزأ من عقد الترخيص

 1.التكاليف غير املنظورة •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
امللتقى الدولي حول "التحول الرقمي , ERPوSIRH mobileنظرة على نظامي -ات املعتمدة في املؤسسةنماذج عن نظم املعلوم, د.قاسمي كمال ,  د.سعود وسيلة 1

 12, ص 2018, جامعة املسيلة ,  "للمؤسسات والنماذج التنبؤية على املعطيات الكبيرة
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 : خالصة الفصل 

سا    هدفها , حيث مهما كانيعتبر نظام املعلومات من أهم األنظمة التي تحتاج إليها أي مؤسسة 
ً
يعتمد عمله أسا

فمن  . بالبيانات و التقارير الالزمة او يكون كحلقة وصل مع أقسام اإلدارة لتزويدهعلى البيانات التي تتدفق إليه، 

كونه   , شكل عام و  نظام املعلومات املحاسبي بشكل خاصبخالل ما درسنا تبين لنا مدى أهمية نظام املعلومات 

ختصاصه في ذلك إل  و  , الجزء األساس ي والهام من نظام املعلومات اإلداري في  املنظمة  و في مجال األعمال

ما يجعلنا نبحث أكثر فأكثر في مجال  هذا و ,  تصاديةنقطة مهمة للمؤسسة اإلقاملعلومات املالية و التي تعد ك

 .األنظمة املعلوماتية حتى نتحصل على نظام معلومات جيد و فعال 

و التي تحض ى بمردود ,  في أكبر الشركات العاملية حديثة و جاري العمل بها برامج تخطيط موارد املؤسسة تعد

تسريب  على ةاألخير  ههذ تعمل حيثيجابيات أكثر من السلبيات اإل حسب ما ذكرنا تتميز بو . األخيرة  اآلونةجيد في 

 أخذالتعليمات و اإلشعارات التي تساعدنا ب لنا مع توفير  , في أسرع وقت ممكنبعد معالجتها  املالية املعلومات

و ال  الكثير من املشاكل كانت محتملة أن تكون , ناحتى تجنب , الحذر و السير في الطريق الصحيح الحيطة و

تدفق املعلومات بين جميع  , بل تدرس الجانب االستراتيجي ككل و توفر لنا  أملعلوماتي الجانب تقتصر فقط على

 .  األطراف بجودة عالية

و مدى االعتماد عليه  و ضرورة العمل و كيفية عمله فمن خالل ما ذكر سابقا تبين لنا مدى أهمية هذا النظام  

 .به 



 

 

 الفصل الثاني
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 تمهيد :

منذ القدم، فبدون وجود نوع من أنواع الرقابة يصبح  رزت الحاجة إلى نظام املعلومات املحاسبي في مجال الرقابةب

لتأكد من صحة ودقته هذه املعلومات او  .سجالتها من الصعب على املؤسسة حماية أصولها أو االعتماد على

الوضعية الحقيقية للمؤسسة يتطلب ذلك مراقبة وتدقيق السير العادي املحاسبية وعن مدى تعبيرها عن 

للعمليات املرتبطة باألنظمة الوظيفية وتقييم دائم لإلجراءات والسياسات التي تهدف إلى تسيير البيانات املتعلقة  

دعي وجود أداة املحاسبية، وهذا ما يست بهذه األخيرة، وذلك بالرجوع إلى مصادر البيانات املحتواة في الوثائق

عالية األساليب الرقابية ومد اإلدارة العليا بمعلومات ذات مصداقية ابية تعمل على فحص وتقييم مدى فرق

 .القرارات وتحقيق أهداف املؤسسة التخاذوصالحة 

الداخلي، فإذا كانت  التدقيقومن خالل ما سبق تعتبر مخرجات نظام املعلومات املحاسبية هي منطلق عملية 

يّعد هذا األمر حد تم إعدادها واإلفصاملخرجات قهذه ا
ُ
من األمور  عليها وفقا للمعايير املحاسبية املتعارف عليها، ف

الداخلي والتي تنتهي بالتقرير، قصد الخروج برأي فني محايد عن مدى   التدقيقالتي تعمل على تفعيل عملية 

عالية نظام 
ّ
الداخلية املطبق  الرقابةداللة القوائم املالية للوضع املالي للمؤسسة الفعلي من جهة، والتأكد من ف

يؤدي بدوره إلى  من جهة أخرى، وبالتالي فإذا كان نظام املعلومات املحاسبية املطبق من طرف املؤسسة فعال فقد

 .الداخلي التدقيقتفعيل عملية 

،   تعريف الرقابة الداخلية مع ذكر العالقة بينها و بين نظام املعلوماتإّن هذا الفصل سيتم من خالله حيث 

حيث  مفاهيم عامة حول الرقابة الداخلية  املبحث  األول  وذلك بتقسيمه إلى ثالثة مباحث أساسية، نتنـاول في

أساسيات نظام  ثّم ، نتناول في املبحث الثاني  إجراءات و أساليب و خطواتها و   اههميتو ذكر أ  انقوم بتعريفه

  قواعد و معايير و مقومات الرقابة الداخلية . نذكر من خالله  الرقابة الداخلية 

في هذا  تساؤالت و الغموض و كان كاستنتاج لل لدور نظام املعلومات في الرقابةأما املبحث الثالث خصصناه 

بتبيان دور نظام املعلومات في تدعيم الرقابة و إتخاذ القرارات مع كتابة التقرير , وكذا دور قمنا البحث حيث  

 املعلومات في عملية إتخاذ القرار و وصنع القرار .
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 مفاهيم عامة حول الرقابة الداخلية  :  املبحث األول 

را ألهمية الدور الذي يلعبه في تحقيق 
ً
يعد نظام الرقابة الداخلية من أهم وظائف التسيير في املؤسسة، ونظ

 بمن أهم األسبا فهي تعدوالتقليل منها، املخاطر أحد أهم االجراءات التي يتم وضعها ملواجهة  أهدافها بإعتباره

 . كثير من الدول ال بالعديد من املنشآت وخسائر جسيمة باقتصاد التي ألحقت انهيارات

 

 الرقابة الداخلية  ماهيةاملطلب األول : 

 للرقابة الداخلية تعاريف مختلفة و نذكر منها : 

ذلك األسلوب من التنظيم اإلداري واملحاسبي الذي يجعل األعمال اليومية في مؤسسة ما تتم بشكل يشترك  هي 

فيه أكثر من شخص واحد في تحقيق كل عملية من العمليات، وبهذا يكون عمل كل موظف مكمال ألعمال  

 1.املوظفين اآلخرين وذلك بغرض منع أو اكتشاف الغش و التزوير

 نظام الرقابة الداخلية هو تخطيط التنظيم اإلداري للمشروع وما يرتبط به من  كما عرف

وسائل أو مقاييس تستخدم داخل املشروع للمحافظة على األصول، اختبار دقة البيانات املحاسبية ومدى  

 2. معليها وتنمية الكفاءة اإلنتاجية وتشجيع السير الحسن للسياسات اإلدارية في طريقها املرسو  االعتماد

  :"مجموعة الضمانات و نهامنظمة خبراء املحاسبة واملحاسبين املعتمدين الفرنسيين بأمن طرف  وعرفت 

 دف إلى ضمان الحماية لكافة املمتلكات وجودةته التأكيدات التي تساهم في التحكم الجيد في املؤسسة و 

 يتعين على اإلدارة توضيح الطرق و اإلجراءاتاملعلومات و إلى تطبيق تعليمات اإلدارة وتشجيع تحسين األداء، و 

  ."3لكل نشاط من أنشطة املؤسسة للحفاظ على استمراريتها

كافة أنشطة الوحدة أن من  والتأكد التحققالتي يمكن بمقتضاها  ة فالوظينعرف نظام الرقابة بأنه   األخير وفي 

 . لها  ملا هو مخطط ومستهدف ااالقتصادية تسير وفق

 :عناصر  3و تنقسم إلى  الرقابة الداخلية :  عناصر نظام- 1

 نظام الرقابة املحاسبية  - 1-1

 :و تهدف إلى 

 
، رسالة ماجستير كلية الحقوق و العلوم االقتصادية ، ادارة أعمال جامعة ورقلة دور املراجعة في تفعيل الرقابة داخل املؤسسة غوالي محمد البشير،  1

 94ص2004

 75ص – 1999الصحن عبد الفتاح ونور أحمد، الرقابة ومراجعة الحسابات مركز الكتب األردني ،عمان 2

العلوم التجارية واملالية، املدرسة العليا ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس في "الرقابة الداخلية اداة تسيير ورقابة"عماد إبراهيم، 3

 03ص2005للتجارة،الجزائر،،
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اإلستخدام األمثل   اختيار الدقة املحاسبية للمعلومات ومدى اإلعتماد عليها وتعتمد هذه الرقابة على •

 ؛ للحاسب اآللي

 ؛ حفظ حسابات املراقبة اإلجماليةإتباع طريقة القيد املزدوج و  •

 .جهيز موازين املراجعة الدورية وعمل التدقيق الدوريت •

 

 : كما يتم تحقيق هذا النوع من الرقابة عن طريق الجوانب التالية

 وضع نظام متكامل ومالئم لعمليات املؤسسة؛  •

 محاسبي متكامل وسليم يتفق مع طبيعة نشاط املؤسسة؛ وضع نظام  •

 وضع نظام سليم لجرد األصول وفقا للقواعد املحاسبة املتعارف عليها ؛   •

 وضع نظام مراقبة وحماية املؤسسة وأصولها وممتلكاتها؛   •

وضع نظام إلعداد موازين املراجعة بشكل دوري )شهري مثال ( للتحقق من دقة ما تم تسجيله  •

 1.خالل الفترة ت ومعلومات ماليةمن بيانا

 نظام الرقابة اإلداري :  -1-2

الهادفة التي تستعملها املؤسسة لتحقيق أكبر قدر  واإلجراءاتوتشمل الخطة التنظيمية، ووسائل التنسيق 

من الكفاءة اإلنتاجية مع تشجيع االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية، وهي تعتمد في سبيل تحقيق   كنمم

 مثل:,   أهدافها على وسائل متعددة

إستخدام   وتكاليف معيارية، , الكشوفات االحصائية، تقارير األداء،الرقابة على الجودة، واملوازنات التقديرية

 2.البيانية بإضافة إلى برامج التدريبالخرائط والرسوم 

 الضبط الداخلي :  -1-3
يعتبر الضبط الداخلي عمل املراجع الخارجي، فهو تلك الرقابة على العمليات اليومية للمؤسسة حيث يخضع 

عمل أي موظف ملراجعة موظف آخر، كما يعتمد على تحديد املسؤوليات وذلك يؤدي إلى اكتشاف األخطاء 

 3:والشكل التالي يوضح عناصر نظام الرقابة الداخلية . واالختالس

 

 
، مذكرة ماستر كلية العلوم االقتصادية دور الرقابة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية غاشوش عايدة و لقصير مريم ،  1

   13-12ص  2011 وعلوم التسيير جامعة منتورى قسنطينة
2 HAMINI – A- le contrôle interne et l’elaboration du bilan. Alger, ed, 1998. P 96 

، مذكرة ماستر كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  دور الرقابة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية غاشوش عايدة و لقصير مريم ،  3

 13ص  2011جامعة منتورى قسنطينة 
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 عناصر نظام الرقابة الداخلية   : (7-2) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دور نظام الرقابة الداخلية في التقليل من املخاطر  , أم كلثوم رزقة :املصدر   

5, الجزائر ص 2016/2017جامعة ورقلة , مذكرة تخرج ,  العملية في املؤسسات االقتصادية الجزائرية  

 

 املطلب الثاني : أهمية و أهداف نظام الرقابة الداخلية :  

 أهداف نظام الرقابة املالية :-1

 لنظام الرقابة الداخلية العديد من األهداف املراد تحقيقها و تتمثل في:

:حماية أصول املؤسسة  -1-1  

املؤسسة   متعددة تدور جميعها حول توفير الحماية التامة ألصول تتخذ حماية أصول املؤسسة أساليب 

 1ي: من السرقة أو اإلسراف ويمكن أن تتحقق هذه الحماية عن طريق ما يل

 

 

 

 
، كلية العلوم االقتصادية  دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر و تحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات املخزون داخل املؤسسة بوبكر عميروش ،  1

 )بتصرف(  93-92ص  2011التسيير، رسالة ماجستير جامعة فرحات عباس سطيف  و التجارية وعلوم
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هي كل التجاوزات الناتجة عن معالجة العمليات املحاسبية بقصد  الوقاية من األخطاء املتعمدة:  •

 التحريف في بند معين؛

وهي تنتجعن التطبيق الخاطئ للمبادئ والطرق واألساليب الوقاية من األخطاء الغير متعمدة :   •

 العاملين في املجال املحاسبي ؛ املحاسبية أو الجهل بها من طرف

بمعنى حماية أصول املؤسسة من التصرفات الغير شرعية  ع الغش:املحافظة على األصول من كل أنوا •

 . ارتكابها مع العلم بعدم شرعيتها بصفة عامة، والتي يتم

  :ضمان نوعية املعلومات -1-2

البيانات املحاسبية في ظل نظام   بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي اختبار دقة ودرجة االعتماد على

البيانات املحاسبية يتم عبر   البيانات من أجل الوصول إلى نتائج معلوماتية كما أن تجهيز هذهمعلوماتي يعالج 

 :1نظام املعلومات املحاسبية الذي يتصف بالخصائص اآلتية

 ؛تسجيل العمليات من املصدر وفي أقرب وقت ممكن -

 ملتعلقة بها ؛ إدخال املعلومات التي سجلت على البرنامج  األلي و التأكد من البيانات ا-

 ؛ تبويب البيانات على حسب صنفها وخصائصها في كل مرحلة من مراحل املعالجة -

 ؛ احترام املبادئ املحاسبية املتفق عليها والقواعد الداخلية للمؤسسة من أجل تقديم املعلومات املحاسبية  -

 .توزيع املعلومات على األطراف الطالبة لها -

 :بكفاءةتشجيع العمل  -1-3

إن أحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائله داخل املؤسسة يمكن من ضمان االستعمال األمثل والكفء ملوارد 

املؤسسة، ومن تم تحقيق فعالية في نشاطها من خالل التحكم في التكاليف بتخفيضها عند حدودها الدنيا، غير 

 .الضمانات فقط بل يعطي تحسنا في مردودية املؤسسةأن نظام الرقابة الداخلية ال يعطي لإلدارة بعض 

  :بالسياسات اإلدارية احترام تعليمات وااللتزام  -1-4

إن أهداف املؤسسة يتم تحقيقها من خالل القوانين واللوائح التي تضعها،حيث تغطي كافة جوانب املؤسسة 

هها إلى منفذي العمليات وفي كل وتصدر اإلدارة بذلك قوانين ولوائح سواء كانت كتابية أو شفوية، وتوج

 : املستويات وتحدد هده القوانين واللوائح ما يلي

 

 

 
 213ص1996االستراتيجيات الوظيفية ، دار النهضة العربية،  –الرقابة  –التطبيقية   عادل مبروك محمد: إدارة االستراتيجية، 1
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 املستويات اإلدارية املختلفة في املؤسسة؛  •

 خطوط السلطة في هذه املستويات؛ •

 1. حقوق وواجبات كل فرد من العاملين داخل املؤسسة •

 

 أهمية الرقابة الداخلية-2

الداخلية في السعي لتحتقيق األهداف املسطرة من طرف املؤسسة، وتتمثل أهميتها  ة الرقابة يتكمن أهم

 : 2فيما يلي

 ؛ م أداء ما تقوم به املؤسسة من أنشطة وبرامج مختلفةيينجاح، كفاءة وفاعلية الرقابة، ومتابعة وتق •

 ؛والبرامج املختلفةزيادة كفاءة أداء العاملين في مجال تنفيذ أداء األعمال ، األنشطة  •

 ؛ مدى تحقيق النتائج املطلوبة ومن ثم تحتقيق األهداف النهائية املوضوعة سابقا  •

ما يقوم به املدقق الخارجي ومساعديه أو املدقق الداخلي من خطوات، وما يبذله من جهود في سبيل   •

يق العمليات وأنشطة شتمله من إجراءات لتدقيوضع تحديد اإلطار املالئم لبرنامج التدقيق، نطاقه وما 

 ؛ املؤسسة

املساعدة على إكتشاف اإلنحرافات أو األخطاء عند تنفيذ أنشطة وبرامج املؤسسة، فجوهرة الرقابة  •

 .الداخلية السليمة يجب أن تكون في نفس الوقت رقابة وقائية

 

 املطلب الثالث :  إجراءات و أساليب و خطوات الرقابة الداخلية : 

هي عملية اساسية تقوم بها في كل املؤسسات في العالم , و ذلك للمعرفة الجيدة للمحيط   الداخليةالرقابة 

الداخلي لها مع مراقبة سيران العمل داخل املنشأة و معرفة املخاطر املحيطة , و للقيام بها على أكمل وجه يتطلب 

 الية .هذا مجموعة من اإلجراءات و األساليب و الخطوات حتى تصبح أكثر فع

 إجراءات الرقابة الداخلية  -1

 اقوم بهيت التي ياملختلف العمل ذيالتنفل من أج ام وضعهيتمجموعة من اإلجراءات  ةيالداخل الرقابةتتضمن 

 1  :م وهيااملوظفون في املؤسسة، وتنقسم هذه اإلجراءات إلى ثالثة أقس

 
،مذكرة ماستركلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير و العلوم التجارية دور المراجعة الخارجية في تقييم نظام الرقابة الداخلية زكريا قاللة ، 1

 77ص  2013جامعة بسكرة 
 83 - 82ص ,  2002، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، أصول وقواعد املراجعة والتدقيقمحمد السيد سرايا،  2
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 :ليي امي هذه اإلجراءات ف لتتمث :اإلجراءات العامة  -1-1

عرضهاع األخطيصة ضد جماذات الطباعة الخ ل ن على األصو يالتأم •
ُ
 ؛إلى التلف والسرقة ار التي ت

عه يد الوارد وتوز ية إستالم البر يم عمليدر بهدف تنظاد الوارد والصيم ملراقبة البر يم سلاوضع نظ   •

  ا ل دورتهابعد إستكم ةاملراسالت الواردة حفظ يم عمليم املختصة، وتنظ ااإلدارات واألقس على

 ؛جةاعند الح اهيمكن الرجوع إليحتى  ةدر اوحفظ صور املراسالت الص م واإلدارات،ااألقس لداخ

ة  ي ح بعمليل التصر ا السلطة في مج جة واملتمثلة في وضع حدود لتدر ية الجدابأسلوب الرق استخدام •

 ؛ ياة العليت اإلدار ياإلى املستو  ياة الدنياإلدار ويات املستوتزداد هذه السلطة مع الصعود من  نة،يمعّ 

عتمد هذا األسلوب يمة في املؤسسة، فااله ياتللعمل بالنسبةاملزدوجة  الرقابةأسلوب  استخدام  •

ت وذلك في اكشين للين معتمديعيوجود توق لة مّعانة مثيأكثر من شخص في عمل على إشتراك

 ؛ ةينغ معّ الحدود مب

فة  الوعدم مخ لر العمير دوري للتأكد من حسن ّس يجئ وغامف لش بشكيالتفت ظامإستخدام ن •

 . ابه ل املعمو ية باة والرقبواإلجراءات اإلدار  األنظمة

 

  مياملؤسسة لغرض تقس ةإدار  افي مجموعة من الخطوات التي تضعه لتتمث  :اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية  -1-2

 :لي ي اميت واملتمثلة فيات واملسؤولاصااإلختص  عيوتوز  ال األعم

الجهود املبذولة وعدم   املؤدي إلى تكي لة بشكيت اإلدار يات في مختلف املستوااصاد اإلختصيتحد  •

 ؛ تكلفة لت املؤسسة بسرعة وبأقياز عملاوانج ،اربهاتض

ة إلى  يعملم ك يتم وضع خطة ألداء األعمل وذلك بتقسيث ين بحي ت بان املوظفاع الواجبيتوز  •

بة موظف آلخر قار  لسهي ل، بشكيهاملوكلة إل ةذ الخطو يموظف بتنف ل قوم ك ية، فيجزئ خطوات

ر في يء املرتكبة أو التقصاسبة على األخط اواضح للمح لواإلدارات بشك نية املوظفيد مسؤوليوتحد

 ؛تاأداء الواجب

ت،  ياذ العمليفة تنفي، وظاهيواملوافقة علت العملياح بيفة التصر ية: وظيلائف التان الوظيب لالفص  •

 اسبي؛ املح يلفة التسجي، وظ ل بلألصو  ظاتفاالح فةيوظ

 
 ، ةهراالعرب، الق لع سجاب، مطل، الجزء األودراسة حاالت تطبيقية متنوعةأصول المراجعة مع د الجزار، ي، محمد الس لمتولي محمد الجم 1

 153 - 152، ص 1969
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ندات والتقليلخطة ّس  اطبق الأداء األعم يلم لتسهام األقسيتنظ  •
ّ
ست

ُ
ن يمن حدوث التواطؤ ب يلر امل

 ؛ ءاأو األخط تااالختالسم املختلفة للتستر على ا ألقسن اموظفي

زمة ألداء ك  يةذيد الخطوات التنفدالتي تح يليةاإلجراءات التفصوضع  •
ّ
  ات يالعملمن  ةعملي لالال

 ل؛ ث ال تترك فرصة ألي موظف للتصرف الشخص ي إال بموافقة شخص آخر مسؤو يبح املختلفة

ندات كإثبيتوقالموظف ب لقوم ك ي حة بأن يت صر يماء تعلاإعط  •
ّ
ست

ُ
،   لم به من عمقا ات ملاع على امل

على   اةة امللقيملسؤولا والشعور ب تااختالسء أو الة حدوث أخط افي ح يةاملسؤوللتهرب من ا ملنع

 ؛ تقهاع

ند وكذلك النوع، بح ُل عدد النسخ من ك  مراعاة  •
ّ
نده ُاله   ةقسم أو إدار  لث كيمست

ّ
، اص بهاالخ امست

زمة وبأكبر قدر من الكفاواملعلوم ياناتر البيتوف مكنيحتى 
ّ
في   لالتسلس مراعاةوكذلك  ةءات الال

نداتاأرق
ّ
ست

ُ
 ؛م امل

ض مع  ار تعيال  لدوري ومن وقت آلخر بشك لبشك االختصاصات يلن وتبدير املواقع للموظفييتغ   •

عة  ية وطبيفيءتهم ومواقعهم الوظاوكف املوظفينقدرات  اةقه، واجب مراعيعيأو  لالعم مصلحة

 اهياملتسبب ف واالنحرافاتء ااألخط  الكتشاف يلر أو التعدييالتغ ةيم بعملياعند الق لالعم

 .اءلتهم عنهاومس

ل  اة في مج اسبيت املحت م املعلوماة نظ يعلا ف ةديالز  اتم وضعهيفي القواعد التي  لتتمث :اإلجراءات املحاسبية -1-3

ة الجرد يعند إجراء عمل قاتباتر واملط ابي للدفات والضبط الحسياالدفتري للعمل يل لتسجابة واملتعلقة باالرق

 :ليي يماهذه اإلجراءات ف لوتتمث

ند م يلت بعدم التسجاميإصدار تعل   •
ّ
ن ين املختصيت املوظفاعيحتم توقيكن يلم  االدفتري ألي ُمست

 ؛له ةديئق املؤ اع الوثيبجم اكن مرفقيلم  اده، وماواعتم ئهابإنش

ندات الخ لمن خال تر ات في الدفيات العملاإثب ةت بضرور اميإصدار تعل  •
ّ
ست

ُ
 فوري دون  لبشك اصة بهاامل

ندات، وكذلك تسهيلحدوث أي تالعب أو تزو  ار تجنبيتأخ
ّ
ست

ُ
ت اانيعلى الب ل الحصو  يلر في هذه امل

 ؛بسرعة ةلإلدار  املطلوبة

ل التي ا ق األعميتولى أي موظف تدقيجب أن يث ال يقسم بح لل موظفي ك اق الدوري ألعميالتدق   •

 ؛هيؤدي

 ؛ لهمامهم الدقة في أداء أعماز تؤدي إلى حرصهم والي ان مميجئ على أعمل املوظفاش مفيبتفت مياالق •
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 صةافي السجالت الخ اة املقبلة له  يالدفتر  ةبلألرصد ارنتهاق مقيعن طر  ل ة لألصو يت دور ابقاإجراء مط  •

دات من اق شهيطر رات، أو عن اة واإلستثمبت النقدالنسبة للمخزوناق الجرد الفعلي بي، وذلك عن طر ابه

 .ن والعمالء...الخيلنسبة لكشوف البنوك وكشوف املورداب يةرجاخ أطراف

 

 أساليب الرقابة الداخلية   -2

 :أساليب الرقابة الداخلية  - 1

 1:يلي امة يبة الداخلام الرقظام نييفي تق ةب املعتمديلامن أهم األس

 

زمة للتعرف اعلى املعلوم ل صو قة للحيالطر ستخدم املدققون هذه ي  :طريقة قائمة األسئلة-1-1
ّ
ت الال

 .يانات املحاسبيةالب تاجة هذه النظم في إنيعلابة، وللحكم على مدى فام الرقظات نامقوم  على

 

ن أو في  يم معّ انظ  في ياناتق البيني إلجراءات تدقياعن عرض ب ة ر اهي عب :طريقة تحليل الخرائط-1-2

نددور 
ّ
 . ةددة محيمست

 

  ا فهاة التي تم إكتشيء الفعلان األخط يء تبا إ ّن كشوف األخط  :طريقة فحص كشوفات األخطاء-1-3

تعرف على اإلجراءات ء والااألخط  يلأن تحل ت املختلفة، واقيبلتط اصة با الخ يلالتشغ تياعمل لخال 

بة افي إجراءات الرق ةن نواحي الضعف ونواحي القو ياعد على تباتس ينوالبراه ألدلةاب احهياملتبعة لتصح

ة  يسبات املحاانين دقة البالضم اهيد علار عن مدى اإلعتميتقر  عد املدقق من وضعااملّتبعة، وتس

 . اوسالمته

 

 

 

 

 

 

 
مدى مواكبة املدققين الداخليين ملتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة الداخلية في شركات املساهمة  ن، الم الحسبيهللا أحمد سو  اعط 1

 55-54ص ,  2008, عمان  01, العدد  14ت، املجلد يالبل آ  جامعةالعلمي،  البحث ة دا، عموالدراساتللبحوث   ة ر ا، مجلة املناألردنية العامة
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  : خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية - 3

 1:ةيلتاالخطوات ال لمن خال  يةبة الداخلام الرقاص نظ تم فحي

 ص في ار من األشخاق اإلستفسيتحقق ذلك عن طر ي :الداخليةفهم هيكل نظام الرقابة - 3-1

ندات التي توصف نظ ملؤسسة، وكذلك الرجاة املختلفة بير ييت التسيااملستو 
ّ
ست

ُ
بة ام الرقاوع إلى امل

من  ديلعدانة بامكنه اإلستعيم اهذا النظ  ل في حو ااملدقق لفهم ك  لصيتى ئف، وحاوالوظ ةيالداخل

 .ارهيء، وخرائط التدفق وغاعلى ذلك كقوائم اإلستقص عدهاب التي تسيلااألس

 

 

بة االرق ماومواطن الضعف في نظ  ةد مواطن القو يتحد لتم ذلك من خال ي :تحديد مخاطر الرقابة -3-2

زمة في عمليح للمدقق بتحداالسم ةة، والهدف من هذه الخطو يالداخل
ّ
ق، ية التدقيد حجم األدلة الال

حجم األدلة التي  يل ومواجهته أمكنه من تقل يدج لم الخطر بشكيياملدقق تقع اإذا إستط  ثيبح

 .ةيقيالتدق تهيذ عمليلتنف استخدمه يس

 

 ذ إجراءاتيللتحقق من مدى تنف االختباراتتهدف هذه  ( :)اإلستمرارية االلتزام  اختبارات -3-3

ن  ي املوظف التزام، ومدى ااملصممة مسبق رنة مع اإلجراءات اسة مق ة في املؤسيبة الداخلام الرقانظ 

 .بيلااإلجراءات واألس  ق هذهيبتطب

 

تمكن  يبقة االس االستمرارية اختباراتعلى  اعتمادا :التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية -3-4

،  ةط القو اق نقيف سوء أو عدم تطباشره عند اكتيم وسوء ّس اعلى ضعف النظ  املدقق من الوقوف

م حوصلة في يم، وتقدام األولي لذلك النظ يياملدقق عند التق اهيإل لتوص ط الضعف التياإلى نقفة اإلضاب

ن يت قصد تحسياتوص تقديمة مع اليت املاذلك على املعلوم أثر انية( مبّ يليقة تحليملة )وثاة شيقوث

 .2اإلجراءات

 

 

 

 

 
  215 – 214ص  ، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،تدقيق الحسابات املعاصرغسان فالح املطارنة،  1

راقبة الحسابات من محمد بوتين،  2   75,الجزائر، ص 02، ديوان املطبوعات الجامعية، طبعة النظرية إلى التطبيقاملراجعة وم
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 أساسيات نظام الرقابة الداخلية  املبحث الثاني : 

تهتم الرقابة الداخلية في املؤسسة بتحديد السلوك العام للتسيير، إذ تعتبر مصدر ثقة في املؤسسة فهي تهدف  

و حتى  جيدوكشف األخطاء، و منه تحديد االنحرافات ثم إعطاء طرق لتصحيحها لضمان نظام رقابة  إلى إدراك

يجب إحترام القواعد و املعايير و املقومات التي تعد من أساسيات نظام الرقابة  ,  يصبح لدينا نظام فعال

 و التي البد إتباعها خطوة خطوة . الداخلية

  

 : قواعد و مكونات الرقابة الداخلية   ول املطلب األ 

  :قواعد نظام الرقابة الداخلية -1

 :1احترام القواعد األساسية التالية ّبد من العمل علىعند الشروع في تنفيذ الرقابة الداخلية في أ ي مؤسسة ال 

 

 حتى يكون نظام املعلومات املحاسبي جيدا ومالئما لخصائص نشاط املؤسسة، يجب أن  :الدليل املكتوب-1-1

مرتبة ترتيبيا زمنيا ، فوثائق اإلثبات واملتمثلة في  ملختلف العمليات املسجلة و ةيتضمن ذلك وجود وثائق مبرر 

عتبر قاعدة أساسية ال ّبد منها في نظام الرقابة الداخلية، كما يجب على كل تسجيل أن يحمل 
ُ
الدليل املكتوب ت

ل املصلحة إلى جانب إلزامية وجود الدليل املكتوب املصادق عليه و دليال قاطعا و مكتوبا ,  ممضيا من طرف مسؤ 

 .ليات التي قامت بها املؤسسة، و تشير هنا إلى ضرورة حفظ وثائق العملينؤو املسمن طرف 

 

 إن أفضل طريقة لتفادي إهمال اإلدارة تسجيل العمليات   :التسجيل السريع والترتيب الزمني لألعمال -1-2

 و الذي يكون غالبا بسبب ضياع الوثائق أو نسيان بعض التسجيالت املحاسبية  املختلفة لتجنب تراكمها 

ا باحترام ترتيبها الزمني ويكون ذلك في دفاتر محاسبية خاصة بكل نوع من  للعمليات، و هو التسجيل الفوري  له 

 العمليات بدون شطب أو أخطاء، وفي حالة وقوع األخطاء تعالج بإتباع الطرق املعمول بها، فالتسجيل السريع

 .زاما قانونياوقوع العمليات مهمل جدا في الرقابة الداخلية كما يّعد إل تواريخواملرتب ترتابا زمنيا حسب 

 

بمعنى ضرورة تجزئة العمل ، فكل شخص يقوم بنشاط ما حسب   :تقسيم العمل والرقابة املتبادلة -1-3

اختصاصه وذلك لتحقيق الكفاءة املطلوبة بدون إضاعة املجهودات وزيادة التكلفة، إضافة إلى تقسيم العمل 

يتولى آخر مواصلته ثم ثالث وهكذا تضمن أن األعمال  ضرورة وجود الرقابة املتبادلة، فقيام فرد بعمل ما ثم 

ّعد على أسس صحيحة ،  
ُ
تسير بالترتيب، وكل فرد يحرص على أن يكون العمل الذي تولى مواصلته صحيحا أي أ

 .وبالتالي يكون لزاما إتمامه بصورة سليمة إلخالء مسؤوليته عن أي أخطاء قد تحدث

 

 

 

 
1 Hamini Allel, Le Contrôle Interne et L’élaboration Du Bilan Comptable, O.P.U, Alger, 2003 , p23-24 
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 ألن األفراد في ابيم رقاإن العنصر البشري هو أساس نجاح أي نظ  :املستخدمينالتخصص ورقابة  -1-4

توفر ملة على تنفيذ أسس وقواعد الرقابة الداخلية، مع ضرورة امسؤولون مسؤولية ك  اإلدارةمختلف مستويات 

 م ذلك لذلك، ويتيمة بدون تطبيقها من طرف أشخاص مؤهلين ق افي منهم فهذه القواعد ال تكون له  االك دالعد

 صة، وهذا للتعرف أكثر على املؤسسة مع إتباع سياسة تكوين خا لصب العمبتعاون أشخاص أكفاء ملنا 

 ل األصو حماية  ةمع التأكد على ضرور  لاملؤه ميزان الشخص القاعدة أهدافها، ومن األسس الفرعية لهذه و 

 .لئق العممن طرف مستخدمي املؤسسة وتنظيم وثا ةدمادية أكي حماية

 

والرقابة عليها  إن قيام املؤسسة بالعمليات املالية  :إستخدام وسائل اإلعالم اآللي ملعالجة املعطيات -1-5

جم، يتعذر القيام بذلك خاصة في مؤسسات ذات نشاط اقتصادي كبير الحو  لالسرعة والدقة في العم طلبيت

ن من  اجهدا ودقة لذا ك  ا تهوضمان صح اليوم الواحد تقوم بعدد كبير من العمليات يتطلب تسجيلها في افنجده

زمتي لئوسا استخدام الضروري 
ّ
في   املعلومات وتصحيحهان لنظام اإلعالم اآللي وذلك لضمان الدقة والسرعة الال

 يلثة لتسجالحدي ذه الوسيلةه لمث فاستخدامة، وثائق رسمي لعلى شك وإخراجها املناسب ومعالجتها الوقت

 .بأكثر دقة وسرعة في توفير معلومات مالية ةءمن الكفا يزيد اليةامل تالعمليا

 
 مكونات نظام الرقابة الداخلية :  -2

   :1مكونات الرقابة الداخلية إلى خمسة تتمثل فيCOSOقسمت لجنة 

 بيئة الرقابة  -2-1

تمثل البيئة الرقابية اإلطار العام للمنشأة ولعناصر الرقابة، ولها تأثير على شعور ووعي املوظفين بالرقابة وهي  

 : العوامل أهمها جموعة منمتضم 

 سالمة واستقامة القيم األخالقية ؛ -

 مشاركة أعضاء جالس اإلدارة ولجان املراجعة ؛ -

 اإلدارة إلى نظم املعلومات وإدارة األفراد وغيرها؛فلسفة اإلدارة وتعني نظرة  -

 هيكل املنشأة الذي يحدد إطار لإلدارة لتخطيط ورقابة العمليات لتحقيق األهداف؛ -

 .أسلو اإلدارة في تحديد السلطة واملسؤولية -

 

 

 

 

 

 

 
 15غاشوش عايدة و لقصير مريم، مرجع سبق ذكره، ص . 1
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 تقييم املخاطر-2-2

يستلزم تحديد وتحليل تلك املخاطر من ناحية  ا متتعرض أي مؤسسة عند مزاولة نشاطها العديد من املخاطر، م

 :املخاطر املتعلقة بتحقيق أهداف املؤسسة ومحاولة التخفيض منها وفق الخطوات التالية تحديد

 يعتبر خطوة لتقدير وتقييم املخاطر ؛  تحديد األهداف : •

ة  قد يحدث الخطر بسبب عوامل خارجية مثل : ظروف املنافس  تحديد الخطر واحتمال حدوثه : •

، وقد يحدث بسبب عوامل  وإستراتيجيتهاتتطلب تغيير في أنشطتها وسياستها  وصدور تشريعات جديدة

 ؛ اإلدارةالتشغيل وعدم كفاءة جالس  داخلية مثل : حدوث خلل في عمليات

ويكون ذلك بعد التعرف على املخاطر الداخلية او الخارجية وينبغي اتخاذ االجراءات  : مواجهة الخطر •

 .املخاطر والسيطرة عليها  ملواجهة تلكاملالئمة 

 

 

 األنشطة الرقابية  -2-3

 1  :  جموعة من اإلجراءات التي تساعد في تحقيق فعالية بقية مكونات الرقابة األخرى ومن أهمهامتشمل 

 بمعنى تقييم أداء املوظفين في مختلف املواقع التنظيمية ؛ مراجعة وتقييم األداء: •

 يعني وجود اجراءات لضبط العمليات املختلفة ومعالجتها بطريقة مناسبة ؛ معالجة البيانات : •

جموعة اإلجراءات التي تساعد في توفير الحماية املادية مو تتمثل في  إجراءات الرقابة املادية : •

 املؤسسة؛واإللكترونية ألصول 

يعني الفصل بين مهام متضاربة بحيث ال يسمح لشخص ما القيام بمهام تمكنه من القيام   فصل املهام: •

 والتالعب وإساءة استخدام أصول املؤسسة؛  بعمليات السرقة

 .ويعني تحديد متطلبات خاصة بتفويض مختلف األعمال إلى أشخاص محددين التفويض : •

 

 املعلومات و االتصال  -2-4

يهتم هذا املكون بتحديد املعلومات املالئمة والشفافة، لتحقيق أهداف املؤسسة والحصول عليها ملعالجتها  

ملختلف املستويات التسييرية باملؤسسة، عن طريق قنوات مفتوحة لالتصاالت تسمح بتدفق تلك  وإيصالها

 .الرأي حول كل نشاط املعلومات، وإعداد التقارير إلبداء

 

 و املتابعةالقيادة   -2-5

يهتم هذا املكون باملتابعة املستمرة والتقييم الدوري ملختلف مكونات النظام، وتحديد مدى االلتزام بتنفيذ 

  .إمكانية تعديلها بما يتالءم وتغير الظروف املحيطة الرقابة وتحديد

 :  درجات  50مكونات الرقابة الداخلية في هرم مكون من COSOويدرج معيار 

 
، رسالة ماجستير كلية التجارة الجامعة االسالمية غزة العالقة بين عناصر الرقابة الداخلية و جودة الخدمات املصرفية ، امر توفيق عبد هللا عوض ت 1

 35 - 33ص  2012-1433
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 مكونات الرقابة الداخلية: ( 8-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Biuno Bachy,christineharache, Tout la fonction management, 2010 p82 

 

 

 املطلب الثاني : معايير فعالية نظام الرقابة الداخلية : 

 : 1لكي يكون نظام الرقابة الداخلية ذو فعالية يجب أن يحتوي على معايير والتي تتمثل في

 

 معيار ضرورة فهم وإدراك اإلدارة للهدف من نظام الرقابة الداخلية-1

فعال لنظام الرقابة الداخلية، واملتمثل في ضمان إعداد يجب أن تكون اإلدارة مدركة للهدف من وجود هيكل 

صادقة يمكن الثقة بها واالعتماد عليها، وذلك باعتبارها املسؤول األول واألخير عن تصميم وتشغيل   تقارير مالية

 . النظام

 

 
،مذكرة ماجستير كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  دور الرقابة الداخلية واملراجعة الخارجية في تحسين أداء املؤسسة وجداني علي أحمد ، 1

 35ص  2010جامعة الجزائر ،
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 :معيار تكامل مكونات و أجزاء نظام الرقابة الداخلية -2

الداخلية يتكون من خمس أجزاء أو مكونات رئيسية املتمثلة في:بيئة الرقابة، سبق وأن وضحنا أن نظام الرقابة 

املخاطر،أنشطة الرقابة، معلومات واالتصال، املتابعة، فيجب أن تكون اإلدارة متمكنة من تصميم   تقييم

 .ومكوناته بصورة كاملة وتشغيل النظام بأجزائه

 

 :الرقابة الداخليةمعيار فعالية كل جزء من أجزاء نظام -3

نموذج لتحسين فعالية نظام الرقابة الداخلية وذلك بتحسين فعالية  COSOلقد وضعت لجنة حماية املنظمات 

 :املكونة لهذا النظام و املتمثلة في العناصر

وتتوقف فعاليتها على سياسات جالس إدارة الشركة ومدى اقتناعهم بأهمية   : معيار فعالية بيئة الرقابة •

 .للرقابة الداخلية للشركة وجود هيكل فعال

أي تقييم املخاطر املتعلقة بإعداد القوائم املالية بفعالية واتخاذ  : معيار فعالية تقييم املخاطر  •

 .األسبا التي تؤدي إلى وجود تلك املخاطر اإلجراءات الالزمة للتغلب على

قييم األداء واتخاذ اإلجراءات التصحيحية هي تلك األنشطة املتعلقة بت :معيار فعالية أنشطة الرقابة •

 .املناسبة

يجب أن يكون للشركة نظام فعال للمعلومات واالتصال :معيار فعالية نظام املعلومات و االتصال •

 .بتوصيل املعلومات املالئمة لجميع املستويات في الشركة لضمان تحقيق أهدافها املحاسبي، حيث يقوم

تؤدي عملية املتابعة   :يم املستمر ملكونات نظام الرقابة الداخلية معيار فعالية املتابعة و التقي •

ملختلف مكونات وأجزاء هيكل الرقابة الداخلية إلى تحقيق الكفاءة والفعالية   والتقييم املستمر وبفعالية

  .في نظام الرقابة

 

 ::معيار مدى استخدام تكنولوجيا املعلومات و االستفادة منها -4

لكي يتم تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية البد من االستخدام األمثل واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات،  

من  أمثلة ذلك تسجيل العمليات آليا،التحقق من دقة التشغيل آليا، وتحقيق الرقابة على كافة العمليات  ومن

 .واالعتماد على مصادر املعلومات املختلفة الداخلية والخارجية خالل الحاسب اآللي
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 :معيار كفاءة إدارة املراجعة الداخلية -5

الشك من وجود إدارة مستقلة وذات كفاءة عالية للمراجعة الداخلية في املؤسسة، وبما لها من مؤهالت مناسبة  

ة الداخلية الذي يحقق الفعالية في التصميم، تشغيل ومتابعة نظام الرقابة  أداة من أدوات تقييم الرقاب باعتبارها

كانت تلك اإلدارة مستقلة في الهيكل التنظيمي وتابعة مباشرة ملجلس اإلدارة، حيث  الداخلية باملؤسسة خاصة إذا

املعايير التي تعمل على  تقييم مدى فعالية نظامها الرقابي،كما أنه من أهم  تلعب دور مهم في مساعدة اإلدارة على

 . تحسين فعالية نظام الرقابة الداخلية

 

 الرقابة الداخلية :  قوماتم:  الثالثاملطلب 

تعتبر مقومات الرقابة الداخلية كاألعمدة داخل املبنى،فقوة هذه األعمدة تعكس قوة وفعالية هذا النظام 

   :1التاليةلذلك سنتطرق إلى مقوماته في العناصر  والعكس صحيح

 هيكل تنظيمي كفئ ؛  -

 وجود سياسات وإجراءات لحماية األصول ؛  -

 وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير املحاسبية ؛  -

 وجود إجراءات لزيادة كفاءة وتشجيع االلتزام بالسياسات املوضوعة ؛  -

 وجود نظام محاسبي كفئ وفعال ؛  -

 وجود قسم أو إدارة للمراجعة الداخلية؛ -تدريبهم وتقويم أعمالهم؛حسن اختيار العاملين و  -

 : خليةالرقابة الدا االعتماد على البرامج املحاسبية اآللية املتكاملة ، والشكل التالي يوضح مقومات نظام -

 

 

 

 

 

 
دية و التجارية وعلوم  ، رسالة ماجستير كلية العلوم االقتصامساهمة الرقابة الداخلية في تحسين األداء املالي في املؤسسة االقتصادية على شيتور ، 1

 17ص    2013, التسيير ، جامعة بسكرة 
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 مقومات نظام الرقابة الداخلية ( :9-2الشكل )

 

 

 الرقابة الداخلية في التقليل من املخاطر دور نظام  , أم كلثوم رزقة املصدر :

 10, الجزائر ص 2016/2017, مذكرة تخرج , جامعة ورقلة  العملية في املؤسسات االقتصادية الجزائرية
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 دور نظام املعلومات في الرقابة  املبحث الثالث : 

ضرورتها انطالقا من حيوية وأهمية في ظل هذا الوضع تزداد أهمية الدور اإلستراتيجي لنظم املعلومات و 

من موارد كل منظمة، و من كونها أداة ال غنى عنها المتالك أو تحقيق امليزة التنافسية،  املعلومات كمورد ثمين

وتنمية املنظمة، تحسين النوعية املستمرة، اإلبداع التكنولوجي، صياغة  املساعدة في اتخاذ القرارات، تطوير

 بكفاءة وفعالية عمال، و إدارة العملياتوتطبيق إستراتيجيات األ 

 

 الرقابة  و إتخاذ القرارات مع كيفية كتابة التقرير  في املطلب األول : دور نظام املعلومات 

 :دور نظام املعلومات في الرقابة  – 1

نوع من الرقابة الداخلية على كافة أنشطة  تحقيقيؤدي إلى  ومات محاسبية كفء يجب أنلإن وجود نظم مع 

بلغ " 1  املؤسسة، وتهدف هذه الرقابة كما يرى هيلتون إلى
ُ
ن املؤسسة تعمل وفقا لألسلوب املخطط وت

ّ
التأكيد بأ

ن نظم املعلومات املحاسبية الجيد "أهدافها
ّ
هي النظم التي تستطيع مراقبة ومواكبة تنفيذ عمليات الخطط  ةإذ أ

املعلومات التي تمثل النتائج  طريقوالسياسات، واملساعدة على عدم حدوث األخطاء، ومحاولة تجنبها مقدما، عن 

ضافة والتمييز فيما بينها، إ االنحرافاتاملوضوعة مقدما وذلك لتحديد  ر يياملحققة أوال بأول، ومقارنتها باملعا

ن اإلدارة من العمل على يمكتملعرفة أسبابها، بطريقة تتفق وحجم أنشطة املؤسسة التي تتم مراقبتها، وبالتالي 

وتنمية اإليجابيات بأسلوب يدفع العاملين إلى تحسين األداء   االنحرافاتتصحيح مسار التنفيذ من خالل معالجة 

األهداف املرجوة ، وتزداد أهمية الرقابة الداخلية من أجل وتطويره، وتحقيق التعاون فيما بينهم من أجل تحقيق 

ا املؤسس   .ة.                                 تخفيض أثر التهديدات املالية املتعددة التي قد تتعرض له 

زمة فعلى هذه النظم تأمين الحماية الكافية ألصول 
ّ
وعليه حتى تتمتع نظم املعلومات املحاسبية بالكفاءة الال

  تم ذلك من ة ، ويءة في استخدام موارد املؤسسة املتاحة بكفاملساهموسجالت املؤسسة من هذه التهديدات وا

زمة لتحقي لخال 
ّ
 .ق هذه األهدافتوفير كافة اإلجراءات واألنشطة الرقابية الال

نن بودنكما يبي
ّ
  ةت عن أرصدتوفير معلوما لة لم تصمم من أج: "نظم املعلومات املحاسبي2  ر أيضا بأ

 ت صممت لتقدم رقابة ومعلومات عن العمليابل الحسابات التي يمكن تقديمها عبر القوائم املالية فحسب، 

نه لتحقيق الكفا1 "ةالتشغيلي
ّ
,  م رقابي ااملطلوبة في أنشطة املؤسسة وعملياتها ال ّبد من وجود نظ  ةءوبالتالي فإ

 
1 Ronald W. Hilton, Managerial Accounting, Mc Graw-Hill Inc, 6th Edition, New York, 2005, p06 

2 George H. Bodner, William S. Hopwood, Accounting Information Systems, Prentice-Hall International Inc, New  Jersey, 2000, p182 
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  بة داخليفي إيجاد نظام رقا ة عدعلى املسادر ويتوافر ذلك بوجود نظم معلومات محاسبية قا
ّ
 ل وكفء،اع متين ف

  ة في ملحاسبيت اوقادر على متابعة العمليات التشغيلية والتقرير عن كفاءتها وفعاليتها، حيث أن نظم املعلوما

 ةبعضهما ارتباطا وثيقا، كما أ ّن توفير التقارير املاليباملؤسسات والرقابة على العمليات التشغيلية مرتبطان 

من الوقوف على  ةمكن اإلدار ة ، يفذللمعلومات املطلوبة عن مدى االلتزام بالقوانين والتعليمات النا املعدة

 .  ة في املؤسسةاإلنتاجي ةءتحقيق أعلى درجات الكفا لسبة من أجير املناذ اإلجراءات والتدابالوضع واتخا قةحقي

 دور نظام املعلومات في إتخاذ القرارات :  – 2

لى ع ككما أنها كذل, في حياتنا اليومية كأفراد  شيوعا و تكرارااتخاذ القرارات من أكثر العمليات  تعد عملية

 . تنظيم من التنظيمات ياملستويات اإلدارية كافة في أ

ائف اإلدارية األخرى تتخلل جميع الوظ ن أ يجبية ر اة إدفها وظيفاتخاذ القرارات بوص يةوعمل

  . لسبيل املثاكالتخطيط والرقابة على 

 :1وتعتمد عملية اتخاذ القرارات على

 . حجم ونوعية املعلومات املتاحة أمام متخذ القرار •

 . نوع القرار •

 . ةرمجالقرارات غير املبة حال ا فية تختلف عنهمجوتختلف عملية اتخاذ القرار في حالة القرارات املبر 

 .حةضكبيرة ووا ةة بدرجفمختل ن و كالنوعين من القرارات تل من كنوعية املعلومات املطلوبة ل نكما أ

 

 :ةمجالقرارات املبر  -1

  . ياآلل بوتخزينه في الحاسرار للق جع نموذضو  لال يتم اتخاذها بصورة تلقائية من خ تيالقرارات ال يوه

 ليظهر القرار من خال  معين رار ق جلة املطلوب اتخاذ قرار بشأنها في ظل نموذكاملش ببجوان بوعند تغذية الحاس

 .بمخرجات الحاس

 :على ي ة تحتو مجوالقرارات املبر 

 ؛  جلنموذا-

  ؛املعايير و األهداف -

 ؛ القيود -

   ؛اإلختيار األمثل -

 ؛إعالن القرار  –

 

 

 

 
 63 - 59, ص  2015, مقرر , جامعة العلوم و التكنولوجيا , نظم المعلومات المحاسبية أ.د.عصام الدين محمد متولي  1
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 :ةمجالقرارات غير املبر  -2

مسبقا,   الت غير املعروفةكالتعامل مع املش ليتم التوصل إليها من خال  تيالقرارات ال ي, هة مجالقرارات غير مبر 

 .التكاملش كتل بيحيط بجوان يالتأكد الذعلى قدر كبير من عدم  ي تحتو  تيوال

والخبرة املتخصصة  ي اإلدار  سالح  لىإ جتحتا تيالت املعقدة الكة مع املشمجوغالبا ما تتعامل القرارات غير املبر 

    .على درجة عالية من املهارةمدربين  لمن خال 

التخاذ القرارات. وتعد  روريةضتوفير معلومات نوعية وكمية  لىإ ينظام جيد للمعلومات يؤد لىإ ج كما تحتا

في ظل أسلوب القرارات  )القرارات ذا النوع من القراراتله راء آلة معينة أو تأجيرها مثاالشلة بين ضافعملية امل

 (.ةمجغير املبر 

 :ة باملراحل اآلتيةمجوتمر عملية اتخاذ القرارات غير املبر 

 ؛لةكتحديد املش-

 ؛تحديد البدائل-

 ؛تقييم البدائل-

 ؛اختيار البديل األمثل-

 .القرار نإعال  -

 

 معايير كتابة التقرير : – 3

العريضة يسترشد بها املراجع عند إعداده للتقرير الذي يتضمن رأيه الفني هذه املعاييير ترتبط أو تحدد الخطوط 

ص ي و تم فإن مدى سالمة تطبيق هذه املعايير يعتمد على الخبرة املهنية املحايد عند تطبيقها على التقرير الشخ

 للمراجع الخارجي الذي يكتسبها من مزاولته املهنة و يتدرج تحتها أربع معايير هي : 

أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت طبقا ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها ,  يجب  •

فهناك مبادئ متناقضة و رغم هذا تعتبر جميعا مقبولة قبوال عاما فاحتساب أقساط اإلهتهالك يتم 

 كنها مقبولة قبوال عاما ؛ بطرق عديدة ولكل طريقة و نتائج مختلفة و ل

ي تطبيق املبادئ قبوال عاما ويقتض ي هذا املعيار بأن بيننا مراقب الحسابات في تقريره ما  يجب االتساق ف •

إذا كانت املبادئ التي طبقت في الفترة الجارية تتميز بالثبات تطبيق مبادئ املحاسبة االزمة إلمكان إجراء 

 ات التالية ؛ملشرع في نهاية الفتر املقارنات بين القوائم املالية الختامية التي يحددها ا
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يجب مالئمة اإلفصاح في القوائم املالية بحيث تفصح القوائم املالية عن املركز املالي و نتيجة النشاط و  •

إال فيجب أن يشمل تقرير مراقب الحسابات على التوضيحات املالئمة و بالتالي فإن مراقب الحسابات ال 

 م اإلفصاح الكافي املالئم ؛ن تقدييعطي إيضاحات إضافية إال عجزت القوائم املالية ع

في القوائم املالية كوحدة واحدة أو  يجب وحدة الرأي في القوائم املالية بحيث يتضمن تقرير املراجع رأيه •

اإلشارة إلى عدم إمكانية ذلك عندما ال يتمكن من التعبير برأي الشامل يجب أن يوضح أسباب ذلك و في  

جع بقوائم املالية يجب أن يتضمن التقرير أيضا قاطعا عن  جميع الحاالت التي يقترن فيها إسم املرا

 . الفحص الذي قام به املراجع 

 

 املطلب الثاني : دور نظام املعلومات في تدعيم الرقابة الداخلية 

 دور نظام املعلومات املحاسبي في تدعيم الرقابة الداخلية -1

 

 :نظام املعلومات املحاسبي كأداة للرقابة - 1-1

نظام املعلومات املحاسبي البيانات واملعلومات األولية الالزمة لخدمة متطلبات املؤسسة ولتحقيق يوفر 

كفاءة هذا النظام فانه يقوم بدور أساس ي وفعال من خالل عملية الرقابة فإذا كان التخطيط يسبق 

ذ ال يمكن تصور الرقابة فإن الرقابة تبدأ مباشرة عند وضع الخطط حيز التنفيذ الفعلي وتستمر معها إ

وجود تخطيط جيد دون وجود أدوات الرقابة القادرة على اكتشاف االنحرافات وتصحيحها كما أنه ال  

وجود للرقابة الحقيقية ما لم تكن مسبوقة بخطة واضحة املعالم تبين األهداف املرغوبة وتشكيل 

لذلك نجد الرقابة الداخلية  األساس الذي يتم تقييم النتائج الفعلية وتحليلها ومعالجة االنحرافات،

بجانبها املحاسبي تشمل الخطة التنظيمية للمؤسسة واإلجراءات املتبعة وجميع األنشطة اليدوية 

واآللية والسجالت املستخدمة التي تتعلق بحماية األصول و التأكد من صحة البيانات املحاسبية مع  

دف إلى تسجيل العمليات بشكل ته  والتي مدى االلتزام بالقواعد املحاسبية املتعارف عليها تقييم

 .يسمح بإعداد التقارير املالية للمؤسسة واتخاذ القرارات
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 :الرقابة على التطبيقات  -1-2

بما أن أهداف الرقابة الداخلية في نظام املعلومات املحاسبي اليدوي هي نفسها في نظام املعلومات  

دف "عبارة عن إجراءات رقابية محددة   نها التطبيقات على أاملحسوب يمكن تعريف الرقابة على 

 1" إلى التأكد من صحة البيانات والتقرير عنها، بحيث يمكن االعتماد على هذه البيانات

 

  :  الرقابة على املدخالت  -1-3

  .ا فقط للنظامبههذه الرقابة تصمم لبيان دقة البيانات وصالحيتها وإدخال املصرح 

 :2 ومن إجراءات الرقابة على املدخالت

 

 وهو يقع على عاتق املوظف املسؤول على البيانات الداخلية بفحصها والتدقيق فيها  :الفحص بالعين •

 .يساعد على تسجيل البيانات بسهولة وهذا   :التصميم الجيد للمستندات •

وذلك باعطاء رموز معينة وارقام لكل الحسابات التي تتضمنها خريطة الحسابات في   :ترميز الحسابات •

ويتحقق هذا بضمان جودة مدخالت نظام املعلومات املحاسبي،كتحديد مصادر املدخالت  .املؤسسة

 .البيانات و التأكد من صحتها وتصنيفها الحصول على مثل

 

 3:  الرقابة على املعالجة - 2

تعتبر الرقابة على التشغيل من أهم أنواع الرقابة على الحاسوب، وبدون هذا النوع من الرقابة فإن 

لخسائر كبيرة نتيجة التشغيل غير الصحيح، وصعوبة اكتشاف الفشل واالنحرافات،  املنشأة تتعرض

إجراءات التشغيل املوضوعة من قبل اإلدارة قد تم تطبيقها بصورة كاملة،  ولهذا يجب التأكد أن جميع

وكاملة ومخولة من  صحيحة وسجلت في الوقت املناسب  والتأكد من أن املعلومات التي تم تشغيلها

املدخالت ستنعكس على التشغيل وعلى   سلطة لها حق التخويل، ولهذا فإن األخطاء املوجودة في

أو نتيجة أخطاء فنية في وحدة  املخرجات، أما األخطاء في مرحلة التشغيل فهي إما أخطاء في املدخالت،

إلكترونيا  عالجة البياناتدف إلى توفير درجة تأكد معقولة من تنفيذ عمليات مته التشغيل ، و

 
 279الصفحة 1991، عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك سعود الرياض ،"املراجعة املفاهيم و املعايير و اإلجراءات"خضير مصطفى،  1
 43ص2012، املنظمة العربية للتنمية ،مصر الجديدة القاهرة،،"، التدقيق والرقابة الداخلية على املؤسسات"كريمة علي الجوهر  2

املاجستير في علوم التسيير، مذكرة لنيل شهادة  "اثر استخدام املعالجة اآللية للبيانات املحاسبية على فعالية نظام الرقابة الداخلية ،،  "سائب رامي 3

 38ص2011جامعــة محمد خيضر، بسكرة، ،
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ا وعدم إغفال ومعالجة كافة العمليات، بهللتطبيقات املحددة، بمعنى معالجة العمليات كما صرح 

 .التأكد من صحة البرامج والقواعد املستخدمة في عمليات املعالجة ولذلك يجب

 

 :الرقابة على املخرجات3-

حاسوب اإللكتروني من قراءته أو في صورة قد تكون مخرجات نظام التشغيل مخزنة في شكل يمكن ال

دف ته  التغلب على مخاطر املخرجات من خالل مجموعة من اإلجراءات الرقابية والتي مطبوعة، ويمكن

 :1أو اكتشافها وا الرقابة على تصحيحها كاآلتي إلى منع األخطاء واملخالفات

 دقتها،الفحص الدقيق لكافة املخرجات بغرض التحقق من مدى  •

مقارنة سجالت عمليات التشغيل بسجالت عمليات املدخالت وذلك للتحقق من أن العمليات   •

 تشغيلها هي نفسها التي تم إدخالها، التي تم

ا للتشغيل سواء في األقسام  تهوجود إجراءات مكتوبة لتصحيح األخطاء أو املخالفات وإعاد •

 في أقسام تشغيل البيانات، املستفيدة أو

سند جيد للمراجعة يمكن من تتبع األخطاء أو املخالفات التي وقعت في املخرجات وجود  •

 .وتصحيحها

تهدف إلى تأكيد دقة مخرجات عمليات معالجة البيانات ) مثل قوائم الحسابات  أو التقارير أو  •

أشرطة امللفات املمغنطة  أو الشيكات املصدرة ( وتداول هذه املخرجات بواسطة األشخاص  

 لهم فقط بذلكاملصرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقدمة استكمال ملتطلبات شهادة املاجيستير في علوم التسيير، جامعة  "، دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك ، "بوطورة فضلية  1

 40ص2007محمد بوضياف جامعة املسيلة، ،
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 :القرارو صنع اتخاذ  عمليةدور املعلومات في  املطلب الثالث :

 دور املعلومات في إتخاذ القرار :  – 1

إن الهدف من تلقي املعلومات هو إستعمالها في عملية إتخاذ القرارات و التي تكون كمنعرج جديد ملهمة جديدة, و 

 تختلف أدوار املعلومات على حسب نوع القرارات , ومنه نذكر مايلي :  

 1:دور املعلومات في القرارات الفنية التشغيلية -1-1

 اتخاذ هذا النوع من القرارات يتطلب معلومات تكون في شكل تقارير دورية متضمنة معلومات فنية و داخلية إن

 .كل فرع  في األداءوكذا معلومات عن معدالت , مثل معلومات وصفية و تاريخية عن نشاط كل فرع في املؤسسة ,

 العليا و اإلدارةو هذه االخيرة تكون مبنية على توجيهات مقدمة من  , املعلومات تسمح باتخاذ القراراتهذه 

فان حلول املشاكل تخزن بحيث اذا ظهرت مشكلة من نفس  , نية و تكون باستمرار يباعتبار هذه القرارات روت

 .الى الحلول املباشرةال يضطر صاحب القرار الى اعادة التحليل و الدراسة بل يلجأ ,  النوع

 

 :دور املعلومات في القرارات التكتيكية-1-2

 يه القراراتإلفهي تحتاج الى معلومات أكثر مما تتطلب  , ت يتم في ظروف غامضة نسبيااان هذا النوع من القرار 

يتم جمع املعلومات من داخل التنظيم و خارجه و كذا توفير معلومات   اإلداري حيث أنه في هذا السياق . الروتينية

 .مختلف الوظائف االدارية حول 

 و معلومات األداءمعلومات وصفية وتاريخية عن نشاط فروع املؤسسة و كذا معلومات خاصة بمعدالت  :مثال

املعلومات تجعل من صاحب القرار هذه  .مستقبلية و لكن في املدى القصير عن الحالة املتوقعة للمؤسسة

 .املحددة من طرف االدارة العليا يستطيع االختيار بين البدائل املتعلقة باالهداف و سياسات املؤسسة

 

 : دور املعلومات في القرارات االستراتيجية -1-3

تحتاج الى معلومات سة بمحيطها , لذا فهي ؤسسة و كذا بتحديد ارتباط املؤسامل بإستراتيجيةحيث تتعلق 

دراسات تخص كال من تصرفات املنافسين  على و تحتوي هذه املعلومات, للقيام بهذه القرارات باملحيط  متعلقة

و كذا بالنسبة للنمو  ة ,افر املوارد التي تحتاجها املؤسسو كذا معلومات عن مدى تو و كذا تصرفات املستهلكين , 

و كذا التصرفات الحكومية من خالل التشريعات الجديدة , توجد فيه املؤسسة  الديمغرافي الخاص بالبلد الذي

 
 . 120ص  1997لقرارات اإلدارية، دار زهران للنشر التوزيع، األردن، نادرة أيوب، نظرية ا 1



: الرقابة الداخلية و عالقتها بنظام املعلومات الفصل الثاني  

 
51 

 

كما يحتاج هذا املستوى االداري الى ما يسمى باملعلومات التنبؤية أي التنبؤ بما  .التي يمكن للحكومة أن تصدرها

 .التنبؤ ذو اتجاه طويل االجل قد يكون في املستقبل و يكون هذا

 

 1:املعلومات في صنع القراردور   - 2

 ملا يسمى بنظام املعلومات الذي يقوم بدوره بتحويل البيانات في شكلها الخام  نتاجإ إالاملعلومات ما هي  إن

 .الى معلومات ذات قيمة يحتاجها متخذ القرار

 :و تظهر قيمة املعلومات في جميع مراحل صنع القرار و سنورد هذه القيمة في مايلي

 

 :دور املعلومات في مرحلة تحديد املشكلة -2-1

 و ذلك بغرض اكتشاف , في هذه املرحلة يقوم صانع القرار بمسح شامل للمحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسة 

 فنظام املعلومات يمكن أن يوفر معلومات بشأن كل مشكلة كما  .املشكلة و يساهم في توضيح العوامل املسببة لها

أنه يمكن أن ينصح صانع القرار بنوعية املعلومات و النظم الخاصة بها في التنبؤات الخاصة و املتوقعة  

 للمستقبل .

 

 :دور املعلومات في مرحلة تنمية الحلول البديلة -2-2

 التعرف على بدائل التصرفات املمكنة لحل املشكلة و تحديد معاييرنضرا ملا تتضمنه مرحلة تحديد البدائل من 

 و كما يستلزم ذلك من التعبير عن املشكلة في صورة النموذج البسيط, ستخدام اإل و التنبؤ بنواتج   املفاضلة بينها

 . القابل للحل

 . ان نظام املعلومات وما يوفره من معلومات تجعل هذه البدائل معروفة النتيجة

 

 :دور املعلومات في مرحلة التقييم -2-3 

 لكن ما توفره هذه النظم من نماذج رياضية و كمية, ال يخفى أن نظم املعلومات ال تقوم في الغالب بصنع القرار 

 .معايير مرغوبة فيها أليتسهم في الحلول املمكنة و تقييمها وفقا  

 

 
 56ص 2000.منصور البدوي، دراسات في أساليب الكمية واتخاذ القرارات، دار الجامعية،  1
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 :دور املعلومات في مرحلة اختيار أفضل حل -2-4

 , تساهم نظم املعلومات في تسهيل عملية االختيار و ذلك بتوفيرها ملعلومات حول كل بديل من البدائل املتاحة

تظهر جوانبها االجابية و السلبية كما تظهر مدى تؤثر كل بديل بالحاالت الطبيعية املتوقعة و النتائج التي كما 

 .ذلك يحققها

 

 : دور املعلومات في مرحلة تنفيذ القرار -2-5

فتنفيذ القرار , ال يقل دور نظم املعلومات في مرحلة تطبيق الحلول عن دورها في املراحل السابقة لصنع القرار 

 .املشاركة و أيضا التي ستقوم بالتنفيذ األطرافعملية اقناع  يستلزم

 املعنية بالقرار و هنا يكمن األطرافكما أن عملية االقناع نفسها تحتاج الى عمليات االتصال بين العديد من 

 . دور نظام املعلومات و تأثيره في اجراء هذه االتصاالت من خالل شبكات الحاسب االلي

 ة املعلومات ومدى دقتها فيومن خالل نتائج البديل الذي تم اختياره و النتائج أو االهداف املرجوة تظهر قيم

 .تقديم العون ملتخذ القرار في كل مرحلة من مراحل صنع القرار
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 خالصة الفصل :  

إن هدف نظام املعلومات املحاسبية هو تقديم صورة موثوق فيها عن الواقع املالي واإلقتصادي للمؤسسة، يعتمد 

العمليات املستمرة واليومية املتعلقة بنشاطات املؤسسة، والتي تعتبر في ذلك على جمع البيانات الناتجة عن 

مخرجات األنظمة الوظيفية األخرى، يقوم بتسجيلها، معالجتها وعرضها في الحسابات من خالل القوائم والتقارير 

 .املالية

 الداخلي ونظامباإلضافة إلى ما يقدمه هذا النظام من معلومات، من الواجب على املؤسسة تطوير التدقيق 

الرقابة الداخلية، الذي يتيح التأكد من حسن سير املؤسسات داخليا ويحسن صورتها أمام األطراف الخارجية ،  

وتجدر اإلشارة إلى أنه ل يمكن تدعيم وتفعيل التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية ألي مؤسسة ، دون  

ند النظر إلى الدور الذي يلعبه هذا األخير في تسيير وتنظيم تحسين نظام املعلومات املحاسبية وتطويره، خاصة ع

املعلومات املحاسبية داخل املؤسسة، الش يء الذي يسمح بتحديد األخطاء واملخالفات بصفة دقيقة وسريعة  سير 

 .تسهل في إتخاذ القرارات في الوقت واملكان املناسب

 يدا على التدقيق الداخلي نتيجة إعتماد أنشطةكما فرض نظام املعلومات املحاسبية اإللكتروني واقعا جد

ومعامالت املدقق الداخلي على تقنية الحاسب اآللي، مما حتم عليه ضرورة مواكبة التطور السريع في مجال تقنية  

املعلومات خاصة ما يخدم أداء وظيفته، وتعزيز أهمية بإستبدال األساليب التقليدية باألساليب املستحدثة والتي 

 1ى تكنولوجيا املعلومات الحديثة لتنفيذ عملية التدقيق الداخلي بكفاءةتعتمد عل
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   خاتمة عامة 

 هدفت هذه الدراسة بصفة أساسية إلى توضيح دور نظام املعلومات املحاسبية في تدعيم الرقابة الداخلية

و من   مع التعريف الشامل لكال الطرفين و التعريف بأساسيات و أليات عمل النظام  باملؤسسة اإلقتصادية ،

قمنا بإستنتاج  والتي على أساسها  خالل ما درسنا و بحثنا و مكتسباتنا القبلية توصلنا و بإذن هللا إلي أهم النتائج

اإلقتراحات أهم التوصيات و إختبار الفرضيات املوضوعة كقاعدة لهذا البحث، وعرض  نا من خاللهاثبتخاتمة أ

 : البحث آفاق وتقديم

 

   إنطالقا مما درسنا  توصلنا إلى مايلي : :اختبار نتائج إختبار الفرضيات  -1

 

 الفرضية األولى :

يعتبر نظام املعلومات من أهم وسائل  " أكدت الدراسة النظرية صحة هذه الفرضية التي جاءت كمايلي             

وذلك من جهة التخزين املعلوماتي و البيانات و كذا توصيلها لطالبيها في الوقت املناسب " املؤسسةلتحسين أداء 

و من جهة أخرى يعتبر نظام املعلومات منتظما لكونه متفرعا  و احتواءه على أبواب عدة على حسب 

 االختصاصات و املجاالت .

 

  : الثانيةالفرضية

يؤثر نظام املعلومات على " الشاملة تأكدت صحة الفرضية التي جاءت كمايليبعد الدراسة املطولة و 

و ذلك لربح عنصر الوقت و فعالية عملية الرقابة  التأثير يعتبر كتأثير إيجابي  و هذا" الرقابة الداخلية 

 الداخلية 

 

 

 نتائج الدراسة :   -2

ومنه توصل  " عموميات حول نظام املعلومات تطرقنا في فصلنا هذا و املعنون ب نتائج الفصل األول : 

 الباحث إلى النتائج التالية : 

املعرفة الشاملة لنظام املعلومات و التعرف  على فروعه  مما جعلنا نستنتج بأنه أهم مصدر  •

 للمعلومات داخل املؤسسة  

ادئ املحاسبية كلما سهل عمل املدققين كلما كان نظام املعلومات املحاسبي يسير وفقا للمب •

ياجاتهم و تساؤالتهم  و ذلك يجعل لهم العمل أسهل و الداخلين و ذلك بتوفير لهم كل احت

 أسرع و فعال .
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التطرق لبرامج تخطيط موارد املؤسسات و التي تعتبر من أهم البرامج املعمول بها في املؤسسات  •

 الكبرى على اإلطالق 

 

و منه "  الرقابة الداخلية و عالقتها بنظام املعلومات"  تطرقنا في هذا الفصل إلى الثاني :نتائج الفصل 

 توصلنا إلى : 

املفاهيم العامة حول الرقابة و التي أكدت لنا مدى أهمية عملية الرقابة باملؤسسة اإلقتصادية  •

. 

من املهم جدا العمل بنظام املعلومات أثناء عملية الرقابة , و ذلك للحصول على معلومات   •

 .صحيحة و في ضرف جد وجيز 

يعتبر نظام املعلومات كمدعم أساس ي لعملية الرقابة الداخلية , حيث يجب  على املؤسسات  •

 اإلقتصادية السعي إلمتالكه خاصة في الوقت الحالي . 

 

 لتوصيات و اإلقتراحات :  - 3       

زيادة اإلهتمام باملوظفين املكلفين بتطبيق النظام من خالل رفع في مؤهالتهم العلمية والعملية الالزمة  •

النظام من خالل دورات تكوينية تساهم في تحديثهم ومواكبتهم للتطورات املعرفية والتكنولوجية  لتطبيق

 . املجاالت في هذه

أعمالهم بعيدين  من أداء املدققين حتي يتمكندقيق الداخلي عند أداء مهامه، محاولة تطبيق معايير الت •

أكبر من االستقاللية، وهذا من خالل العمل على   منحهم درجة والعمل في املختلفة  اتعن الضغوط

 . إنشاء لجنة خاصة بالتدقيق يعمل تحت مضلتها املدققين الداخليين

ضرورة حماية املعلومات و البيانات من عمليات القرصنة و ضياعها أو عمليات التجسس وذلك بالعمل   •

على توفير حماية جيدة للبرامج مع توفير أجهزة إحتياطية جاهزة لإلستخدام في حالة عطل املعدات 

 األلية  و البرمجية . 

 ينسحتأجل ن م ةالداخلي لرقابةا ةيفي عمل لتكنولوجيا املعلوماتالداخلي  دققخدام املستة ار و ضر  •

 تأديته في أسرع وقت و بأقل تكلفة عمله و 
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 أفاق الدراسة :  – 4       

وفي نهاية هذا البحث نلفت النظر لبعض النقاط التي يمكن أن تكون مواضيع لدراسات مستقبلية  
 :وهي
 التدقيق الداخليأثر تخطيط عملية التدقيق بإستخدام إدارة الوقت على جودة  •

 دور التدقيق الداخلي في تفعيل جودة وأمن المعلومات المحاسبية اإللكترونية  •

 الرقابة الداخلية  ةفي عملي ةينترو كخدام البرامج اإللستا ةيفيك •
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 الرسائل و األطروحات الجامعية :  -1-2

دور نظام املعلومات املحاسبية في تحسين التدقيق الداخلي باملؤسسة   ,علون محمد ملين  .1

  2015/2016, رسالة دكتوراه , جامعة بسكرة , الجزائر االقتصادية 

على فعالية البيانات  ERP أثر تطبيق تخطيط موارد املؤسسة , د.عبد املاجد محمد منير الجنباز    .2

  2018/2019املحاسبية ,  دكتوراه, جامعة كاي كلية اإلقتصاد , دمشق , سنة 

مقدمة استكمال  "، دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك ، "بوطورة فضلية  .3

 2007ملتطلبات شهادة املاجيستير في علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف جامعة املسيلة، ،

، رسالة مساهمة الرقابة الداخلية في تحسين األداء املالي في املؤسسة االقتصادية على شيتور ، .4

    2013ماجستير كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، جامعة بسكرة, 

، العالقة بين عناصر الرقابة الداخلية و جودة الخدمات املصرفية  ، امر توفيق عبد هللاا عوض  ت .5

  1433-2012رسالة ماجستير كلية التجارة الجامعة االسالمية غزة 
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دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر و تحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات بوبكر عميروش ،  .6

و التجارية وعلوم التسيير، رسالة ماجستير  ، كلية العلوم االقتصادية املخزون داخل املؤسسة 

  2011جامعة فرحات عباس سطيف 

، رسالة ماجستير كلية الحقوق  دور املراجعة في تفعيل الرقابة داخل املؤسسة غوالي محمد البشير،  .7

 2004و العلوم االقتصادية ، ادارة أعمال جامعة ورقلة 

،مذكرة دور الرقابة الداخلية واملراجعة الخارجية في تحسين أداء املؤسسة وجداني علي أحمد ، .8

  2010ماجستير كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر ،

اثر استخدام املعالجة اآللية للبيانات املحاسبية على فعالية نظام الرقابة الداخلية  ، " سائب رامي .9

 2011ر في علوم التسيير، جامعــة محمد خيضر، بسكرة، ،مذكرة لنيل شهادة املاجستي "،

، مذكرة لنيل  "جدوى أتمتة نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة االقتصادية"الطيب الوافي، .10

 2011شهادة املاجستير في علوم التجارية، املركز الجامعي الشيخ العربي التبس ي، باتنة، 

مذكرة املعلومات في عملية إتخاذ القرارات اإلدارية،  دور نظمفيجان محيا علوش املحيا العتيبي،  .11

 2004لنيل شهادة ماجستير،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،،

، مركز التنمية  «مذكرات في نظم املعلومات اإلدارية املبادئ والتطبيقات»علي عبد الهادي مسلم،  .12

 1994اإلدارية، اإلسكندرية، 

،  دور الرقابة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية غاشوش عايدة و لقصير مريم ،   .13

  2011مذكرة ماستر كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة منتورى قسنطينة 

ماستر في دور نظم املعلومات في الرقابة الداخلية وتحسين أداء املؤسسة"مذكرة ضيف هللاا علي ,  "  .14

 . 2017م املالية و املحاسبة ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم العلو 

،مذكرة ماستركلية العلوم  دور املراجعة الخارجية في تقييم نظام الرقابة الداخلية زكريا قاللة ،  .15

  2013االقتصادية وعلوم التسيير و العلوم التجارية جامعة بسكرة 

،مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم التجارية  "تسيير ورقابةالرقابة الداخلية اداة "عماد إبراهيم، .16

 2005واملالية، املدرسة العليا للتجارة،الجزائر،،
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 الدوريات و املجالت :  -1-3

في دعم إدارة    ERPدور نظام تخطيط موارد املشروع أ.محمود محمد محمود عبد اللطيف ,  .1

, مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ,كلية التجارة ,   التكلفة خالل مرحلة تصميم املنتج

  2017جامعة اإلسكندرية , العدد األول , املجلد الرابع و الخمسون , يناير 

مدى مواكبة املدققين الداخليين ملتطلبات تكنولوجيا  ن، ا لم الحسبيهللاا أحمد سو  اعط .2

  ةر ا ، مجلة املناألردنية ظمة الرقابة الداخلية في شركات املساهمة العامةمعلومات أن

 , عمان 01, العدد  14ت، املجلد يالبل  آ  جامعةالعلمي،   البحث ةدا، عموالدراساتللبحوث 

2004 

 

 

 املؤتمرات و الندوات و امللتقيات و التقارير :  -1-4

موارد املنشأة على العائد على اإلستثمار في  قياس أثر نظام تخطيط د.عبد هللاا بركات ,  .1

, ملتقى دولي حول رأس املال الفكري في منظمات األعمال   الشركات الصناعية السعودية

 2011ديسمبر   14و  13العربية في اإلقتصاديات الحديثة , جامعة الشلف , 

نظرة -ؤسسةنماذج عن نظم املعلومات املعتمدة في امل, د.قاسمي كمال ,  د.سعود وسيلة .2

امللتقى الدولي حول "التحول الرقمي للمؤسسات  , ERPوSIRH mobileعلى نظامي 

 8-7, ص 2018, جامعة املسيلة ,   والنماذج التنبؤية على املعطيات الكبيرة"

ورقة بحثية  دور أنظمة املعلومات في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة، زبيري رابح،  .3

مقدمة للملتقى الوطني األول حول"املؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات املناخ  

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  ، االقتصادي الجديد

 2003أفريل ،63/66

بمؤسسات التعليم العالي    ERPظم تخطيط موارد املؤسسة أحمد املهدي املجدوب , " ن .4

حاجة أو ترف " , ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي حول التعليم العالي و سوق العمل ,  

 ,   2010أبريل  15و  13جامعة مصراته , ليبيا , 
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 امللخص : 

محيط   معالجة ونشر البيانات في  و تخزين و نظام املعلومات هو عبارة عن مجموعة من األنشطة تتمثل في جمع

القرار و  اتخاذمعلومات تساعدنا في عملية  من مصادر عدة وتتم معالجتها لتصبح البيانات النظام، حيث تجمع

 .الوسائل التكنولوجية باستخدامذلك  

بشكل   إلستراتيجية معينة واستغالل كل طاقاتها ومواردها بانتهاجهاإن أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق أهدافها 

أثناء أداء  ملؤسسةأحد املوارد التي تعتمد عليها ا اس أصبح نظام املعلومات املحاسبيعقالني، وعلى هذا األس

 .مهامها

كافة السياسات واإلجراءات التي تتبناها املؤسسة ملساعدتها قدر اإلمكان في الوصول إلى  هي الرقابة الداخلية 

 منع الغش و بسياسات حماية األصول االلتزام إلى  املنظمة وكفاءة عمل عالية باإلضافة أهدافها، مع ضمان إدارة

السجالت املحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثقة في الوقت اكتمال  اكتشاف األخطاء والتحقق من دقة و

لرقابة الداخلية و جعلها ل ه. كما أن نظام املعلومات يلعب دورا هاما أثناء عملية املراقبة و ذلك بتدعيم املناسب

 أكثر فعالية .

 

نظام املعلومات , البيانات , املعلومات , نظام املعلومات املحاسبي , الرقابة الداخلية ,  الكلمات املفتاحية :

 السجالت املحاسبية 

Summary  :  

 

An information system is a group of activities represented in collecting, storing, processing and 

disseminating data in the vicinity of the system, where data is collected from several sources and is 

being processed into information that helps us in the decision-making process by using 

technological means. 

Any organization that seeks to achieve its goals by adopting a specific strategy and rationally 

exploiting all its energies and resources, and on this basis the accounting information system has 

become one of the resources that the institution depends on while performing its tasks. 

Internal control is all the policies and procedures adopted by the institution to help it as far as 

possible in reaching its goals, while ensuring the organization's management and high work 

efficiency in addition to adhering to the policies of asset protection, fraud prevention, error 

detection, checking the accuracy of completing accounting records and creating documented 

financial information in a timely manner. The information system also plays an important role 

during the monitoring process by strengthening internal control and making it more effective. 

 

Key words: information system, data, information, accounting information system, internal 

control, accounting records 


