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هلل العلي القدير الجليل األعظم الرب األكرم عز وجل و الشكر على نعمه التي ال    الحمد

تعد و ال تحصى رزقنا بالفعل لنفكر و بالعلم لتدبر، الذي أنار لنا الحياة و علمنا ما ال  
نعلم، نحمده على نعمه و ما وهبنا إياه سبحانه و تعالى و نصلي و نسلم على سيدنا محمد  

 سلم و على آله و صحبه أجمعين.أما بعد:  صلى اهلل عليه و

 أتقدم بجزيل الشكر إلى:

كل من كان لي عونا و سندا عرف انا بالجميل و بكل ما قدموه لي مهما مر علي الدهر  
 تنجلي، و إلى:  نل

" التي كانت السند و العون و التي لم تبخل علي بما  درق اوي أسماءاألستاذة المشرفة"
 فجزاها اهلل خيرا. ات،لديها من معلومات و إرشاد

رضا داني و مراد و إبتسام.    " خاصة السيدGNL2/Zكما أشكر كل عمال مركب "
 علي بالمعلومات و الوثائق الخاصة بهذا الموضوع.  اللذين لم يبخلوا

 و إلى كل أستاذ صادفني في الحياة الدراسية.

 و إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذه المذكرة.



 

 

المقدمة العامة



 المقدمة العامة

 أ
 

 

لقد عرف العامل تطورا كبريا يف اجملال االقتصادي يف خاصة بعد التحوالت االقتصادية، االجتماعية، 

هلذه التحوالت أثار مباشرة على احمليط االقتصادي السياسية والتكنولوجية اليت يشهدها عامل األعمال، فكانت 

واالجتماعي للمنظمات املالية واملؤسسات، فهذا التطور االقتصادي مس حجم املؤسسات االقتصادية اليت 

وأصبحت جمربة على التعايش مع  أصبحت تتميز يف وقتنا احلاضر بكرب وتعقد الوظائف املكونة هلا وتشابكها،

بعد أن كان هدف املؤسسة هو حتقيق تقدمها وازدهارها أصبح مهها إجياد حلول تسمح هلا املعطيات اجلديدة، و 

باحلفاظ على بقائها ، ونتيجة لتعاظم استخدام احلاسبات االلكرتونية و شبكة االنرتنت يف كافة اجملاالت عامة و 

دم يف التكنولوجيا املعلومات ، نظم املعلومات احملاسبية خاصة ، فال شك أننا نعيش عصر ثورة االتصاالت و التق

و ما سايره من تعاظم دور املعلومات املالية و احملاسبية ، حيث أصبحت من املدخالت االسرتاتيجية للمؤسسة و 

للمؤسسة، و لكي تؤدي هذه املعلومات الدور  االسرتاتيجيةاليت على أساسها تتخذ العديد من القرارات 

و هذا لن يتم إال بتوفري نظام  دقيقة و صحيحة و يف الوقت املناسب، االقتصادي املنوط هبا جيب أن تكون

 معلومات حماسيب حديث ومتطور.

ويعترب نظام املعلومات احملاسيب جزءا من النظام الكلي للمعلومات ويلعب هذا النظام دورا هاما وفعاال  -

صدق تساعدهم الختاذ  يتمثل يف تزويد خمتلف مستويات اختاذ القرار مبعلومات جاهزة كاملة وأكثر

 خمتلف القرارات، ويتم توفري هذه املعلومات من واقع البيانات اليومية الفعلية.

إن هدف نظام املعلومات احملاسيب املايل هو تقدمي صورة موثوق فيها عن الواقع املايل واالقتصادي  -

ات احملاسبية وتسجيلها للمؤسسة، وهو يعتمد يف ذلك على مجع البيانات احملاسبية الناجتة عن العملي

 ومعاجلتها وتقدميها عن طريق الوثائق احملاسبية واليت هلا دور فعال يف التعبري عن الوضعية املالية للمؤسسة.
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لذا ومن أجل حتقيق اجلدوى االقتصادية ملخرجات النظام احملاسيب جيب أن يتوفر النظام على وسائل  -

ومدى إمكانية االعتماد عليها  ا هو مدون يف السجالت،وإجراءات متبعة للتأكد من الصحة احلسابية مل

ومحاية املوجودات ورفع كفاءة األداء وتنفيذ السياسات املرسومة وميكن تطبيقها باستخدام الرقابة 

 الداخلية.

 طرح اإلشكالية: -

 :كاآليتمما سبق تربز إشكالية هذا املوضوع  

 الرقابة الداخلية لدى املؤسسة االقتصادية؟كيف ميكن مسامهة النظام احملاسيب املايل يف تفعيل  -

 ماهي األسس واخلصوصيات اليت يرتكز عليها النظام احملاسيب املايل؟

 ماهي املراحل ليت مير هبا النظام احملاسيب املايل الستخالص املعلومات؟

 ماهي مقومات نظام الرقابة الداخلية اجليد يف املؤسسة؟

 احملاسبية يف املؤسسة؟ماهي اإلجراءات الرقابة الداخلية 

 ما مدى أمهية نظم الرقابة الداخلية يف حتقيق فعالية النظام احملاسيب؟

 الفرضيات: -

 واإلجابة على اإلشكالية املطروحة اعتمدنا على الفرضيات التالية:

 يتمتع النظام احملاسيب خبصوصيات ويرتكز على جمموعة من املبادئ واملقومات يتبعها لتحقيق أهدافه. -
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م النظام احملاسيب املايل بثالث خطوات الستخالص املعلومات حيث يقوم جبمع البيانات مت معاجلتها يقو  -

 للحصول على املعلومات.

 يقوم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من الدعائم األساسية. -

يب اليت تطبق الوحدة االقتصادية اإلجراءات الرقابية الداخلية احملاسبية هي عبارة عن جمموعة من األسال -

 على العمليات اليت تقوم هبا الوحدة االقتصادية.

يقوم نظام الرقابة الداخلية بتوفري أساليب تسمح مبعرفة إجراءات عمليات التسجيل اليت تعمل على منع  -

 األخطاء ومنه صحة البيانات اليت يستخدمها النظام احملاسيب.

 :أهداف البحث -

 هذا املوضوع فيما يلي:تتمثل األهداف املنتظرة من تناول 

 حماولة تقدمي نظام املعلومات احملاسيب. -

 حماولة اإلملام باإلطار النظري لنظام الرقابة الداخلية. -

 حماولة إبراز إجراءات الرقابة الداخلية احملاسبية. -

بة حماولة إبراز تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على كل من نظام املعلومات احملاسيب ونظام الرقا -

 الداخلية.
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 :أهمية البحث -

تنبع أمهية البحث من أمهية نظام الرقابة الداخلية الذي يعترب الركن األساسي الذي من الواجب على اإلدارة أن 

تضعه وتكفل االلتزام بسياسته وإجراءاته خاصة مع التطورات اهلائلة فهو يعترب من أهم اإلجراءات اليت تتخذها 

م الرقابة الداخلية ميتاز بالكفاءة والفاعلية ويتم تطبيقه من طرف األفراد واإلدارة املؤسسات حيث أن وضع نظا

 يضمن حسن سري النظام احملاسيب وبالتايل الدقة يف خمرجاته.

 :أسباب اختيار الموضوع -

 هو موضوعي نوجزها فيما يلي : هو ذايت و ما هناك عدة أسباب الختيار هذا املوضوع منها ما

 باملوضوع و إرادة البحث يف هذا اجملال و الرغبة يف االطالع على جانبه النظري و التطبيقي .االهتمام  -

 الداخلية.إثبات العالقة بني نظام املعلومات احملاسيب و نظام الرقابة  -

 للمؤسسات.كون الدراسة من املواضيع املطروحة يف الساحة االقتصادية نظرا ألمهية املوضوع بالنسبة  -

 :ستخدمالمنهج الم

اعتمدنا يف دراستنا هلذا املوضوع على املنهج التارخيي مبا يتناسب مع سرد التطور التارخيي للمحاسبة و املنهج 

 الوصفي التحليلي يف التطرق إىل اإلطار النظري و التطبيقي للموضوع .

 الدراسات السابقة :
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املعلومات احملاسيب و الرقابة الداخلية يف نفس يف حدود علم الباحث فإنه ال توجد دراسات سابقة كافية عن نظام 

الوقت إال أنه يوجد بعض الدراسات اليت تناولت موضوع نظام املعلومات احملاسيب أو نظم الرقابة و املراجعة كما 

 يلي :

 : محمد لمين عيادي -

 " مسامهة املراجعة الداخلية يف تقييم نظام املعلومات احملاسيب للمؤسسة "

، تطرق فيها صاحبها إىل 7002-7002ن رسالة ماجستري يف علوم التسيري جبامعة اجلزائر لسنة البحث عبارة ع

اجلمع بني نظام املعلومات احملاسيب و املراجعة الداخلية يف نفس الوقت مع دراسة حالة املديرية التجارية للمؤسسة 

 الوطنية للتجهيزات الصناعية.

 :شعباني لطفي -

 ها و مسامهتها يف حتسني تسيري املؤسسة "" املراجعة الداخلية مهمت

، تطرق فيها صاحبها 7002/7002البحث عبارة عن رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية جبامعة اجلزائر لسنة 

 إىل موضوع املراجعة الداخلية مع دراسة حالة قسم تصدير الغاز التابع للنشاط التجاري جملمع سونا طراك.

 اجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية ":" دور املر  عزوز ميلود -

سكيكدة، تطرق  5511أوت  70البحث عبارة عن رسالة ماجستري ختصص اقتصاد و تسيري املؤسسات جبامعة 

 فيها صاحبها إىل اجلمع بني املراجعة و الرقابة الداخلية يف نفس الوقت.
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 :خطة البحث

بحث و كذا األسئلة الفرعية املطروحة فقد مت تقسيم البحث إىل ثالث فصول تسبقهم و لإلجابة على إشكالية ال

 مقدمة و تعقبهم خامتة.

حاولنا يف الفصل األول عرض نظام احملاسيب املايل من خالل ثالث مباحث حيتوي املبحث األول على عموميات 

لدورة احملاسبية وبيان أثر استخدام احلاسوب على حول نظام املعلومات احملاسيب و مت التطرق يف املبحث الثاين إىل ا

 النظام احملاسيب، أما املبحث الثالث حيتوي على عرض اإلطار العم للنظام احملاسيب املايل اجلديد.

أما الفصل الثاين حتت عنوان دور نظام الرقابة الداخلية يف تقييم النظام احملاسيب فقد قسم هو األخر إىل ثالث 

يف املبحث األول ماهية نظام الرقابة الداخلية، و خصصنا املبحث الثاين لنظام الرقابة الداخلية مباحث سنتناول 

 احملاسيب و املبحث الثالث لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية.

متضمنا بدوره ثالث مباحث  --GNL2Zو يف الفصل الثالث و األخري دراسة حالة سوناطراك مركب 

، لننتقل من خالل املبحث املوايل إىل مقومات  --GNL2Zخصصنا املبحث األول منها لتقدمي مركب 

،أما املبحث األخري فقد حاولنا من خالله عرض مقومات نظام  --GNL2Zالنظام احملاسيب امللي ملركب 

 قييم مدى فعالية النظام احملاسيب املايل.باإلضافة إىل ت  GNL2Zالرقابة الداخلية على مستوى مركب 
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 :خطة البحث

و لإلجابة على إشكالية البحث و كذا األسئلة الفرعية املطروحة فقد مت تقييم البحث إىل ثالث فصول تسبقهم 

 مقدمة و تعقبهم خامتة.

عرض النظام احملاسيب املايل من خالل ثالث مباحث حيتوي املبحث األول على نظم  الفصل األولحاولنا يف 

نظام املعلومات احملاسيب. أما  مت التطرق يف املبحث الثاين إىل الدورة احملاسبية و تطور آليات واحملاسبية املعلومات 

 .املبحث الثالث حيتوي على عرض اإلطار العام للنظام احملاسيب املايل اجلديد

حتت عنوان دور نظام الرقابة الداخلية يف تفعيل األداء احملاسيب للمؤسسة االقتصادية فقد قسم  الفصل الثانيأما 

و خصصنا املبحث الثاين لنظام  هو األخر إىل ثالث مباحث سنتناول يف املبحث األول الطبيعة األولية الداخلية،

 .لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخليةالرقابة الداخلية احملاسيب و املبحث الثالث 

 .GNL2Zو األخري دراسة حالة سوناطراك ملركب  في الفصل الثالثو 

 



 

 
 

 

  

الفصل األول
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 تمهيد :

البيانات وتوصيل املعلومات احملاسبية واملالية املتعلقة تعترب احملاسبة نظاما يهدف جلمع، حتليل، معاجلة 

مبؤسسة معني إىل أطراف خمتلفة هلا فائدة من االطالع على هذه املعلومات، ولقد ازدادت أمهية أنظمة املعلومات 

اختاذ وأصبحت من أهم األنظمة اليت تزود خمتلف مستويات  احملاسبية يف ظل الثورة العلمية والتقنية اليت نعيشها،

القرار مبعلومات جاهزة صحيحة و دقيقة يف الوقت املناسب تساعدهم الختاذ القرارات السليمة ويتم توفري هذه 

 املعلومات عن طريق التقارير و القوائم.

 وسنحاول من خالل هذا الفصل تناول ثالثة مباحث تضم العناصر التالية

 .نظام املعلومات احملاسيب 

  آليات نظام املعلومات احملاسيب.الدورة احملاسبية وتطور 

 .عرض اإلطار العام للنظام احملاسيب املايل اجلديد 
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 المبحث األول : نظام المعلومات المحاسبي .

 المطلب األول: مفهوم نظام المعلومات المحاسبية .

 أوال المفاهيم األساسية :

 البيانات : -1

 1شياء، أو األفكار، أو األحداث، أو مزيج منهاهي متثيل رمزي للحقائق تصف األشخاص، أو األماكن، أو األ

 المعلومات : -2

املعلومات هي بيانات مت جتهيزها،وهلا معىن ملستلمها أو مستخدمها،وهلا قيمة حقيقية أو متوقعة يف العمليات 

ء اجلارية أو املستقبلة الختاذ القرارات،وجيب أن يضيف إىل ما نعرفه عن حدث أو مكان،وأن توضع ملستلمها شي

 .2ال يعرفه وال ميكن التنبؤ به

 ( :  أوجه االختالف بين البيانات و المعلومات المحاسبية : 1 -1الجدول رقم ) 

 المعلومات البيانات أوجه االختالف

 حقائق هنائية قيم و مواد خام متثل قيم وحقائق أولية طبيعتها

 املخرجات يف النظاممتثل  متثل املدخالت يف النظام موقعها يف النظام احملاسيب

 املستويات الدنيا داخل النظام املستويات الدنيا داخل النظام وخارجه مصدرها

                                                           
 11، نظم المعلومات المحاسبية، الطبعة األولى، دار ايجيت، مصر، ص5002:محمد الفيومي محمد، 1 

 .63: المرجع السابق، ص2 
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 ذات داللة مستقبلية تنبؤية ذات داللة تارخيية بدرجة كبرية داللتها

 ذات داللة اقتصادية عالية ذات داللة اقتصادية بسيطة قيمتها االقتصادية

 ذات تأثري مباشر يف ترشيد  القرارات تأثريها مباشر على القراراتليس هلا  أثرها على القرارات

 ترتبط بعالقة تبادلية متشابكة مفرادات مستقلة عن بعضها البعض العالقة بني مفرداهتا

رسالة ماجستري يف  ، دور املعلومات احملاسبة يف اختاذ القرارات اإلدارية،7002: أمحد عبد اهلادي شبري،المصدر

 .22ص فلسطني، اجلامعة اإلسالمية عزة، والتمويل، منشورة،احملاسبة 

 النظام: -3

 لقد تطرق العديد من الكتاب إىل تعريف النظام ونذكر:

 1"النظام هو جمموعة من العناصر املرتابطة فيما بينها لتحقيق هدف مشرتك"

آليات وعالقات عمل  "النظام هو جمموعة من العناصر و اإلجراءات اليت تتكامل مع بعضها البعض وحتكمها

 2معينة ويف نطاق حمدد بقصد حتقيق هدف معني "

 .3"جمموعة نظم فرعية مرتابطة فيما بينها تسمح بالعمل، واختاذ القرارات،وختزين املعلومات"

 

 
                                                           

1 Louis regaud,1994,la mise en place des systèmes d’information « pour la gestion des 
organisation »,dunod édition, France,p19. 

 .52.ص األردن ، مؤسسة الوراق، نظم المعلومات االدارية، ،1991: سليم ابراهيم الحسنية،2 
3 :camille moigne,5001,organisation du système d’information de gestion,édition 
foucher,France,p7 .  
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 نظام المعلومات : -4

ختزين، معاجلة، "هو جمموعة مركبة ومبنية تعمل وفق تقنيات وإجراءات و قواعد موجهة لتحقيق أعمال امتالك، 

ونشر املعلومات هبدف مساعدة األفراد واجلماعات يف املؤسسة يف اختاذ قرارات التسيري اعتمادا على جمموعة 

متكاملة من املوارد البشرية و احلاسوبية اليت ترافق عمليات مجع وختزين ومعاجلة ونشر واستخدام املعلومات يف 

 1جمال وظائف نشاط املؤسسة"

 (: النموذج األساسي لنظام المعلومات. 1 -1الشكل رقم )

 

 

 

 

، نظم املعلومات احملاسبية، مكتبة اجملتمع العريب، 7002: ياسر صادق مطيع، طارق سعيد أبو عقاب، المصدر

 .25األردن صالطبعة األوىل، 

 ثانيا: مفهوم النظام المحاسبي:

 أعطى العديد من الكتاب واملختصني مفاهيم للنظام احملاسيب نتطرق اىل البعض منها فيما يلي :

                                                           
1 :Armand Dayan et autres,1999, manuel de gestion, volume1, ellipses édition, France, p949.   

 مخرجات 

لومـــــات مع  

 مدخالت 

بيانات تم 

 تجميعها 

 تخزيـــــــــــن

 معالــــــــــجة
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"النظام احملاسيب هو نظام معلومات جزئي من نظام معلومات كلي يف أي وحدة أو منظمة أو جمتمع، والواقع أن 

هم جزئيات أي نظام معلومات يف أي وحدة أو منظمة اقتصادية عاملة على حتقيق نظام املعلومات احملاسيب هو أ

 1أهداف معينة مبوارد اقتصادية حمدودة"

ويوجد فريق آخر يتناول النظام احملاسيب كنظام االتصال إذ ينظر إىل احملاسبة على أهنا أداة لالتصال و إيصال 

هلا غالبا على أهنا ترمجة عملية للوقائع واملفاهيم  املنظمة أو خارجها،املعلومات املالية ألطراف عديدة سواء داخل 

 2االقتصادية وقد جاء يف تقرير مجعية احملاسبني األمريكية اليت أعطت أمهية بالغة لعملية االتصال

يتمثل يف غري أن املظهر األساسي للوظيفة  "يعترب إنتاج البيانات احملاسبية جزءا من وظيفة املعلومات احملاسيب،

وتفسري البيانات املعلن عنها يف القوائم أو يف التقارير املالية،  عملية االتصال اليت تشمل توزيع بيانات احملاسبة،

 حيث أن ذلك من اختصاصاته بل من واجباته ملساعدة الغري يف تفهم األمور املعقدة يف هذه البيانات"

تنتج تلقائيا املعلومات املفيدة اليت تساعد املنفذين يف حتقيق  و يعرفه البعض بأنه "شبكة االتصال الرمسية اليت

 3األهداف األساسية و الفرعية احملددة مقدما من خالل التنظيم"

 4ويظهر لنا التعريف التايل العناصر اليت يتكون منها النظام احملاسيب واإلجراءات اليت حتكم عمل هذا النظام"

من املستندات اليت تعد املصدر الرئيسي للبيانات احملاسبة ، وجمموعة من "النظام احملاسيب يتكون من جمموعة 

السجالت اليت تستخدم لتسجيل هذه البيانات تسجيال تارخييا وفقا لرتتيب حدوثها مث تبويبها يف جمموعات 

ت متجانسة من أثارها املالية، وذلك باإلضافة إىل جمموعة القواعد اليت حتدد أسس إعداد تلك املستندا

 والسجالت وفقا للمبادئ احملاسبية املقررة"
                                                           

الدارية وبحوث العمليات في اتخاذ القرارات، ، نماذج المحاسبة ا1995 عبد الحي مرعي، : اسماعيل ابراهيم جمعة،1 

 .9ص مصر، مؤسسة شباب الجامعة،

 .46ص المملكة العربية السعودية، معهد االدارة  العامة للبحوث، التقارير المالية المصرفية، ،1911: غسان القباني،2 

 .3شباب الجامعة،مصر،صتصميم النظام المحاسبي في المنشآت المالية، مؤسسة  ،1912:عبد المفقود ديبان،3 

 النظم المحاسبية  ،1914 مقداد أحمد الحليلي، : شكري حنا طيب،4 
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 :1وعلى ضوء هذا ميكن تعريف النظام احملاسيب على أنه

"جمموعة متكاملة من اإلجراءات املوضوعية لتسجيل األحداث املالية و العمليات اليت تتعلق مبجال أو أكثر من 

 جماالت النشاط الذي تزاوله املنظمة وحتقيق الرقابة عليها"

لتعدد مفاهيم النظام احملاسيب ويف غياب اإلمجاع حول مفهوم وحيد ومقبول ميكن لنا أن نستخلص من  ونتيجة

 مجلة من التعاريف السابقة ما يلي :

"النظام احملاسيب هو جمموعة الوسائل اليت متكن إدارة املنظمة من جتميع وتشغيل وتقرير البيانات الضرورية عن 

 السجالت، هها وإشرافها، ويشتمل النظام احملاسيب على جمموعة من النماذج،نتيجة األعمال اليت متت بتوجي

اإلجراءات والوسائل املستخدمة يف تسجيل و تلخيص األحداث املالية ، تقرير البيانات املالية وعرضها يف شكل 

ا إىل اجلهات اخلارجية تقارير معربة عن البيانات املطلوبة من قبل اإلدارة لتحقيق الرقابة على األنشطة ، ولتقدميه

 .2املهتمة بأعمال املنظمة ألغراض اختاذ خمتلف القرارات"

 المطلب الثاني : وظائف وخصائص نظام المعلومات المحاسبية

التطور الكبري الذي شهده علم احملاسبة، كما العلوم األخرى متثل يف عدة جوانب، ومن أبرز هذه التطورات هو 

 بكفاءة وفاعلية، وتعطي مزيدا من الثقة على العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة.ابتكار أنظمة حماسبية تعمل 

 أوال: وظائف نظام المعلومات المحاسبي :

 يؤدي النظام احملاسيب جمموعة من الوظائف ضمن املنظمة تتلخص يف الوظائف الرئيسية األربعة التالية :

                                                           

 : من إعداد الطــالبة.1 

 : من اعداد الطالبة.2 
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 :: تشمل هذه املرحلة 1تجميع البيانات -5

  البيانات من نظام العمليات وتسجيل هذه البيانات يف املستندات و الوثائق املالئمة.احلصول على 

 .التحقق من صحة البيانات و تسجيلها على املستندات 

 . التأكد من مشولية املستندات وعماهلا 

راءات يتم يقوم النظام احملاسيب باستالم املستندات األساسية النامجة عن نظام العمليات وعرب جمموعة من اإلج

التأكد من صحة هذه البيانات و املستندات، على الرغم من إمكانية تسجيل البيانات املتعلقة بأنشطة العمليات 

على أوراق فارغة يف الدفاتر، اال أن الرقابة والدقة األفضل تتحقق عند استخدام مناذج خاصة للتسجيل تسمى 

 الوثائق األصلية.

د أو وثيقة إىل حتسني الرقابة على جمموعة البيانات، كما تطورت أيضا دقة ويؤدي الرتقيم املسبق لكل مستن

 البيانات ألن الوثائق األصلية حتدد املعلومات اليت جيب جتميعها، أو تتضمن املعلومات األفضل مثل العناوين.

 عمليات المعالجة : -2

لتحويلها إىل معلومات إىل معلومات ذات يقصد هبا معاجلة البيانات خالل جمموعة معينة من العمليات األساسية 

 : 3وتتمثل هذه العمليات يف املراحل التالية 2معىن مفيد ملتخذي القرارات

 . نقل حمتوى املستندات إىل مستندات أخرى حيث يتم تسجيل قيود العمليات يف دفرت اليومية 

                                                           

 .43ص األردن، مكتبة دار الثقافة، تحليل وتصميم نظم المعلومات المحايبية، ،5004 عبد الرزاق محمد قاسم،: 1 

 والنظم التطبيقية، دار الجامعية، نظم المعلومات المحاسبية اإلطار الفكري ،5004-5006حسين،: أحمد حسين على 2 

 .65ص مصر ،

 . 41-42ص عبد الرزاق محمد قاسم، مرجع سابق، :3 
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 تم ترحيل العمليات املالية إىل ترحيل حمتوى الوثائق واملستندات إىل السجالت احملاسبية املالئمة حيث ي

دفاتر األستاذ املساعد ودفاتر األستاذ العام وتقوم املنظمات بوضع دليل احلسابات وتستخدم دفاتر 

 األستاذ لتقدمي ملخص عن األوضاع املالية.

  إجراء جمموعة العمليات املقارنة بني حمتوى احلسابية على البيانات كعمليات اجلمع و الطرح والضرب

 قسمة بغرض حساب أرصدة احلسابات وجمموع العمليات املسجلة يف اليومية.وال

  إجراء بعض العمليات املقارنة بني حمتوى السجالت املختلفة للتأكد من صحة التسجيل و الرتحيل إىل

 السجالت املختلفة.

 : 1توليد المعلومات -3

ففي األنظمة اليدوية يتم تأمني تلك  اخلارجيني،هي توفري املعلومات املفيدة لإلدارة الختاذ القرارات وللمستفدين 

 املعلومات على شكل تقارير تصنف يف فئتني رئيسيتني:

 القوائم المالية : .1

يتضمن سلسلة من العمليات تبدأ بإعداد ميزان املراجعة حيث يتم تصنيف أرصدة  احلسابات يف دفرت األستاذ 

للحسابات مساوية األرصدة الدائنة اإلمجالية للحسابات األخرى، العام و التأكد من أن األرصدة املدنية اإلمجالية 

يتم إعداد ميزان املراجعة وحتقيقه يتم وضع قيود التسوية الالزمة ومن مث يتم إعداد ميزان املراجعة املعدل  وطاملا

 ويتم اختباره من أجل إثبات مساواة املبالغ الدائنة مع املبالغ املدينة .

                                                           

 20-49ص : عبد الرزاق محمد قاسم، مرجع سابق،1 
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ميزان املراجعة املعدل يف إعادة قائمة الدخل،مث يتم إعداد قيود اإلقفال إلغالق كل حسابا وميكن االستفادة من 

املصاريف واإليرادات، وحتويل مبلغ الدخل أو اخلسارة الصافية إىل حساب حقوق امللكية املناسب مث يتم إعداد 

 ن قائمة الدخل وامليزانية اخلتامية.امليزانية اخلتامية، وأخريا قائمة التدفقات النقدية باستخدام املعلومات م

 التقارير اإلدارية : .2

جيب أن يكون نظام املعلومات احملاسيب،قادر على تزويد اإلداريني باملعلومات التشغيلية التفصيلية حول أداء 

 الشركة، مثال تقارير حول حالة املخزون، الرحبية ،النسبية للمنتجات،األداء النسيب للمتحصالت النقدية .

 :1مين رقابة فعالة على األصول والبياناتتأ .3

 :ة لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية وهيهي توفري رقابة داخلية كافي

 . تأكيد ثقة باملعلومات املنتجة من خالل النظام 

  تأكيد القيام بنشاطات العمل بشكل كفؤ ودقيق لكي تكون هذه األعمال متطابقة مع السياسات

 اإلدارية.

  وبياناهتامحاية أصول املنشأة. 

تستخدم املنظمات جمموعة من اإلجراءات لتحقيق رقابة داخلية فعالة على العمليات ضمن املنظمة ومن أهم هذه 

 اإلجراءات :

 .التحديد املسبق للصالحيات و املسؤوليات عن تنفيذ األعمال واألنشطة 

 . الفصل بني الوظائف واملهام ذات العالقة ببعضها 
                                                           

 -21عبد الرزاق محمد قاسم، مرجع سابق ،ص :1 
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  واملالئم لكل الفعاليات و األنشطة .تأمني التوثيق الكايف 

 .حفظ األصول والسجالت بطريقة جيدة ومأمونة 

 .التقومي املستقبل لألداء يف خمتلف الوحدات التنظيمية داخل املنظمة 

 ثانيا: خصائص نظام المعلومات المحاسبي:

يا حيويا يف املؤسسة املتواجدة نظام املعلومات احملاسيب يتميز بعدة خصائص إذا ما توفرت فيه جتعله نظاما معلومات

 : 1فيها، ومن أهم خصائص نظام املعلومات احملاسيب اليت جتعله كفؤا وفعاال ما يلي

  جيب أن حيقق نظام املعلومات احملاسيب درجة عالية من الدقة والسرعة يف معاجلة البيانات وحتويلها

 ملعلومات حماسبية .

 لضرورية ويف الوقت املالئم الختاذ قرار اختيار بديل من البدائل أن يزود اإلدارة باملعلومات احملاسبية ا

 املتوفرة لديها

  أن يكون سريعا و دقيقا يف اسرتجاع املعلومات الكمية والكيفية املخزنة يف قواعد بياناته ذلك عند احلاجة

 إليها .

  ات الطارئة اليت حتدث يف مع التغري  ليتالءمأن يتصرف مبرونة الكافية عندما يتطلب األمر حتديثه وتطويره

 املؤسسة .

 ستقبليةأن يزود اإلدارة باملعلومات الالزمة ملساعدهتا يف وظيفتها املتمثلة يف التخطيط ألعمال املؤسسة امل. 

                                                           
 .64ص مصر، الدار الجامعية، أسس المراجعة األسس العلمية والعملية، ،5004آخرون،عبد الفتاح صحن و : 1
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 ،حيث  منوذج نظام املعلومات احملاسيب يعطي صورة واضحة عن مكونات النظام وتفاعله مع البيئة واإلدارة

ليخزهنا النظام يف قواعد  البيانات من البيئة واألنظمة الفرعية األخرى يف املؤسسة،حيصل النظام على 

بياناته احملسوبة واليت تسرتجع منها هذه البيانات فيما بعد إلجراء املعاجلة عليها من عمليات حسابية 

واخلارجية يف اختاذ  وحماسبية لتتشكل يف النهاية املعلومات احملاسبية اليت ختدم اإلدارة والبيئة الداخلية

 القرارات املختلفة.

 المطلب الثالث: مبادئ ومقومات النظام المحاسبي

 أوال: مبادئ النظام المحاسبي:

 :1يرتبط تصميم النظام احملاسيب مبجموعة من املبادئ األساسية نتناول البعض منها

 مبدأ التكلفة المناسبة: -1

احتياجاهتا من املعلومات، وحتقق هلا الرقابة الداخلية بتكاليف معقولة يعترب من أهم املبادئ اليت توفر لإلدارة 

 ومناسبة حلجم املنظمة وإمكانيتها املالية، وجيب توفر شرطني أساسيني ومها:

 ويتمثل يف ضرورة ضمان النظام احملاسيب وحتقيق احلد األدىن من اإلجراءات اليت تعمل  شرط إجباري :

 ة وتضمن متطلبات نظام الرقابة الداخلية .على توفري املعلومات الالزم

 ويتمثل يف إمكانية عل النظام احملاسيب ذو قدرة عالية على تزويد اإلدارة مبعلومات الشرط االختياري  :

 وكذا حتقيق فاعلية قصوى لنظام الرقابة الداخلية. أوفر وأدق،

 مبدأ الثبات في إعداد التقارير: -2

                                                           

 .61ص جامعة القاهرة مصر، نظم المعلومات المحاسبية، ،1913رمضان محمد غنيم،  : منير محمود سالم ،1 
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معدة بطريقة واحدة وثابتة يف كل الدورات، حىت يتمكن املستعملون هلا من يتطلب أن تكون خمرجات النظام 

املقارنة بني عدة سنوات واالستفادة منها، للحصول على بيانات حماسبية متتاز بالدقة والسرعة وبتكاليف مقبولة 

 ،كما يساعد على زيادة الرقابة الداخلية يف النظام احملاسيب.

 : لتقاريرمبدأ عمل اإلنسان في إعداد ا -2

الفرد هو الثروة احلقيقية للمنظمة ، لذلك وجب مراعاة جانب العالقات اإلنسانية بالرتكيز على توفري الظروف 

املالئمة واحملفزة لألفراد ألداء مهامهم بشكل مجاعي، والقيام بدراسة مستضيفة لنفس البشرية وميوهلا ألن العنصر 

 البشري له دور فعال.

 مبدأ الهيكلة: -4

ميم نظام املعلومات احملاسبية يتطلب مراعاة ما يتضمنه اهليكل التنظيمي للمنظمة من خطوط السلطة إن تص

واملسؤولية، ألنه على أساسها توضع أساليب الضبط والرقابة الداخلية، وحتدد أيضا خطوط االتصال الالزمة لتدفق 

شك فيه أن مبدأ مراعاة اهليكل التنظيمي يستوجب البيانات واملعلومات من واىل نظام املعلومات احملاسبية، ومما ال 

 حتديد البيانات املطلوبة ومدى فائدهتا إلدارات و أقسام الوحدة االقتصادية ووضع نظام سليم ملراقبتها.

 مبدأ الضبط والرقابة الداخلية: -5

القرار السليم، وصادقة تكون قاعدة  صحيحة، إن اهلدف من خمرجات النظام احملاسيب هو توفري معلومات دقيقة،

لذلك جيب أن يتوفر على إجراءات تنظيمية متكاملة تضمن هذه الدقة ومتنع كل األخطاء ، وأسلوب لضبط 

الداخلي أضيف نطاقا من املراقبة الداخلية ، ألنه يوفر األساليب اليت تساعد على التحقق التلقائي من صحة 

خطاء فاستخدام حسابات املراقبة ونظام اجلرد املستمر و البيانات ومتكني العاملني من تقليل فرص الوقوع يف األ

 الفعلي تعد األمثلة على نظم الضبط الداخلي .
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إن نتائج النظام توجه إىل جهات خمتلفة لتتخذ القرارات املناسبة لذلك جيب أن  مبدأ التوقيت السليم: -6

 ناسب وبالنوعية اجليدة.يكون النظام احملاسيب املصمم قادرا على توفري هذه النتائج ي الوقت امل

جيب أن يكون نظام املصمم مرنا ليواجه كل التغريات اليت حتدث يف املستقبل مع مراعاة  مبدأ المرونة : -7

الثبات واالستمرار يف عرض البيانات، حبيث ميكن التعديل حسب الظروف اليت تواجه املنظمة دون 

 املساس مببدأ الثبات واالستمرار.

جيب على النظام احملاسيب أن يكون قادرا على إصدار التقارير الداخلية واخلارجية  التقارير :مبدأ إعداد  -8

اليت تعد وسيلة اتصال مابني املستويات اإلدارية داخل الوحدة االقتصادية، ما جيب أن تعد هذه 

 املخرجات بشيء من الدقة تؤهلها ألن تكون قاعدة سليمة الختاذ القرارات .

 ت النظام المحاسبي:ثانيا: مقوما

يعتمد النظام احملاسيب على جمموعة من املقومات تعمل مجيعها على حتقيق اهلدف املسنود من تصميم هذا النظام، 

 نعرض أمهها فيما يلي :

: تعترب من مدخالت النظام احملاسيب وهي يف غاية األمهية وأن سالمتها تعين سالمة املراحل المستندات  -5

 :1لذلك وجب اإلملام مببادئ اليت حتكمها ومنها ما يلياألخرى يف النظام، 

 . استخدام أقل عدد ممكن من املستندات 

 . التبسيط والوضوح يف تصميم املستندات وإمهال كل ماهو غري ضروري من املعلومات 

 . استخدام عدة صور من نفس املستند 

                                                           

 .64ص مقداد أحمد الحليلي، مرجع سبق ذكره، : شكري حناطيب،1 
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  يف مجع البيانات وتسجيل العملياتمنع االزدواج. 

  املستندات أغراض الرقابة.أن تليب 

وتعترب املستندات يف دورهتا املنتظمة أداة هامة يف للنظام احملاسيب، وميكن قياس كفاءة الدورة املسندية حسب 

البيانات و املعلومات الصحيحة اجملمعة عن العمليات  املالية اليت تقوم هبا املنظمة على وجه السرعة، وضبطها مبا 

 بة الداخلية على عمليات املنظمة وحتقيق سالمة التوجيه احملاسيبيكفل حتقيق أسس املراق

يعرف الرتميز على أنه عملية وضع أرقام أو حروف هجائية أو صور أو ألوان لتمييز كل مفردة : الترميز -7

 .1من مفردات العنصر املعني بعملية على غريه

 دليل الحسابات : -3

على ترمجة للمدخالت واملخرجات يف  الشتمالهألي نظام حماسيب  يعترب دليل احلسابات احملاسيب املفتاح الرئيسي

املعامالت املالية اليت يشملها النظام مما أدى إىل البحث عن لغة حماسبية متجانسة ومتداولة بني مجهور احملاسبني، 

ة واهليئات تسهل التفاهم و التعاون فيما بينهم وتكون مناسبة للنظام احملاسيب، حيث جعلت املنظمات احملاسبي

ويعرف الدليل احملاسيب على أنه، "عملية  2املختصة يف كل بلد تبحث على دليل موحد للحسابات يلزم تطبيقه

اختيار و حتديد أمساء احلسابات املعربة عن املعامالت املالية اليت تتم بالوحدة احملاسيب، وتبوهبا يف جمموعات رئيسة 

 3و إعطائها رموزا و أرقاما مميزة لكل منها.و فرعية متجانسة مث وضعها يف إطار عام 

                                                           

 .64حليلي، مرجع سبق ذكره،صمقداد أحمد ال شكري حناطيب،: 1 

 31ص أحمد لعماري :مرجع سبق ذكره،2 
 31ص مرجع سبق ذكره، : أحمد لعماري:3
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تعد اجملموعة الدفرتية متكاملة حسب طبيعة الوحدة االقتصادية وخصائص :  1المجموعة الدفترية -2

أنشطتها خاصة دفرت اليومية العامة و ما يرتبط به من يوميات مساعدك، كما جيب مراعاة ما يلي عند 

 إعداد اجملموعة الدفرتية:

  الصفحات قبل استخدامها ألغراض الرقابة .ترقيم 

 . إثبات العمليات وقت حدوثها كلما أمكن ذلك 

 .أن تتميز اجملموعة الدفرتية بالبساطة يف التصميم و قدرهتا على توفري البيانات املطلوبة 

ني خمتلف التقارير: تعد التقارير إحدى الوسائل املهمة اليت تستعمل يف الرقابة، إذ تعترب أداة االتصال ب -1

املستويات اإلدارية لذلك فمن الواجب إعدادها يف الوقت املناسب، و أن تتسم بالسهولة يف إدراك 

حمتوياهتا، وأن تعرض بشكل ال يستدعي جمهود من اإلداريني لفهمها كما جيب إعداد هذه التقارير يف 

اكز املسؤولية من شكل مفصل حسب املستويات اإلدارية للمنظمة، ويستدعي ذلك ضرورة حتديد مر 

خالل إتباع  نظام حماسبة املسؤولية، الذي يعمل على إبراز األقسام املسئولة عن الفشل يف حتقيق 

األهداف، ويعطي صورة أدق كدليل على مدى جناح املدير يف حتقيق أغراض معينة تبعا للعناصر اخلاضعة 

 .2لرقابته

نظمة احملاسبية على مدى خضوع العمليات يتوقف صالح األ:  3دور الرقابة في النظام المحاسبي -2

احملاسبية لنظام الرقابة الداخلية، حيث البد من وجود نظام معلومايت جيد يسمح مبعرفة كيفيات 

                                                           

  1: منير محمود سالم، مرجع سبق ذكره، ص61.
 35ص أحمد لعماري :مرجع سبق ذكره،: 2 

 35ص : أحمد لعماري :مرجع سبق ذكره، 3 
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وإجراءات عمليات التسجيل، وكرق التسجيل، و الطرف الذي يقوم بعمليات إعداد التقارير و املستفيد 

 منها .
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 وتطور آليات نظام المعلومات المحاسبي : المبحث الثاني: الدورة المحاسبية

 المطلب األول : خصائص ومستخدمي المعلومات المحاسبية :

 أوال : خصائص المعلومات المحاسبية :

 : خصائص املعلومات احملاسبية : ( 2 -1شكل رقم ) 

 حمددات

 خصائص متعلقة باملستخدم

 معيار حاكم

 خصائص أساسية

 مكونات اخلصائص  األساسية

 خصائص ثانوية

 

 

 

 

 .557: أمني السيد أمحد لطفي :مرجع سبق ذكره،صالمصدر

 الثبـــــــات 

 متخذوا القرار 

 األهمية النسبية                  ةالتكلفة، المنفع

 قد حاكم                  أساس االعتراف

 القابلية  للفهم 

 منفعة القرار

 الحياد

 

 القابلية 

  التحقيق

 القيمة

ءاالسترجا  

 القيمة 

ةالتنبؤي  

 التوقيت

 المناسب

 الصدق 

 في 

 العرض

ة القابلية للمقارن  

 المالئمة  المصداقية 
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الدقة تصف ما إذا كان متثيل املعلومات للموقف أو للحدث كما هو يف حقيقته فاملعلومات غري  الدقة : -1

عملية التجميع أو التجهيز أو إعداد التقارير، وذلك دقيقة هي نتيجة أخطاء قد تكون حدثت خالل 

ميثل مشكلة يف التعامل مع املعلومات فقد تكون غري دقيقة و لكن مستلمها مل يكشف ذلك و 

 . 1استخدامها يف اختاذ القرارات، وهلذا يكون على مقدم املعلومات التأكد من دقتها

لى لرأي متخذي القرارات، وذلك عن طريق توصف املعلومات باملالئمة عندما تؤثر ع المالئمة: -2

 2مساعدهتم يف تقييم األحداث االقتصادية أو متكنهم من تعزيز وتعديل التقييمات السابقة

مبعىن أن تتاح املعلومات حينما حنتاج إليها فعال يف اختاذ قرار معني وأن ال تكون املعلومات  الوقتية: -3

 . 3تخدامهامتقادمة حني استالمها أو حني الرغبة يف اس

ومعناها خلو املعلومات من اخلطأ والتحيز وأهنا تنطوي بصدق على اخلصائص و السمات  المصداقية: -4

 4املستهدف إبرازها عن املوضوع الذي يتم التقرير عنه

من املفرتض أن يتوفر لدى املستخدمني مستوى مناسب من املعرفة عن أعمال  : القابلية في الفهم -1

 .5ن املعرفة بأصول احملاسبةونشاط املؤسسة وقدر م

أي إمكانية املقارنة بني املعلومات املالية للمؤسسة و املتعلقة بالفرتات الزمنية خمتلفة  القابلية للمقارنة: -6

وذلك يف ظل احرتام استخدام نفس اإلجراءات احملاسبية عرب الزمن، أو بني املعلومات املالية للمؤسسة 

 يف فرتة زمنية حمددةواملؤسسات األخرى من نفس القطاع 
                                                           

 .41محمد الفيومي محمد، مرجع سبق ذكره،ص 1 
 .52، أصول المحاسبة الحديثة، دار الشوق األردن،ص5006ياسين أحمد العيسى، 5
، آليات النظام المحاسبي المالي الجزائري واالبداع المحاسبي ،ورقة بحثية، 5011مصطفى بو نوي ، محمد عجيلة، 6

 .521،ص ،جامعة ورقلة60/11/501و59الملتقى الدولي حول "االصاح المحاسبي في الجزائر" المنعقد في 
 

 53،المرجع السابق،ص : ياسين أحمد العيسى4 

 521المرجع السابق،ص : محمد عجيلة ،مصطفى بو نوي،5: 5 
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تشري خاصية الثبات إىل تطبيق املؤسسات نفس املعاجلة احملاسبية على نفس األحداث من فرتة  الثبات : -7

 .1إىل أخرى

 ثانيا : مستخدمي المعلومات المحاسبية :

 :سبية يف ظل اجملموعتني التاليتنيميكن تصنيف مستخدمي املعلومات احملا

ويتضمن هؤالء املستخدمني املالك و الدائمني واملوردين و املالك  :2مستخدمو ذو مصلحة مباشرة -1

 املرتقبني واإلدارة والسلطات الضريبية والعاملني باإلضافة إىل املستهلكني.

وتتضمن تلك اجملموعة احملللني املاليني، و بورصات األوراق املالية  مستخدمو ذو مصلحة غير مباشرة: -2

ت الرقابية والصحافة املالية و التنظيمات املهتمة بالتقرير و السجل واحملامني و احملاسبني و السلطا

 التجاري و نقابات العمل.

إن األشخاص أو اهليئات املصنفة يف تلك اجملموعة جيمعون و يساعدون أشخاص أو أشخاص مرتقبني  لديهم 

احلاليني و احملتملني، واملوظفني، مصلحة مباشرة معهم، و بتعبري آخر يشمل مستخدمي البيانات املالية املستثمرين 

و املقرضني واملوردين و الدائنني التجاريني اآلخرين، والعمالء و احلكومات ووكاالهتا واجلمهور، ويستخدم هؤالء 

 األطراف معلومات احملاسبة لتلبية بعض  من احتياجاهتم املختلفة من املعلومات املالئمة الختاذ قراراهتم .

 دورة المحاسبيةالمطلب الثاني : ال

تنشأ البيانات احملاسبية نتيجة للعمليات احملاسبية اليت تتم خارج أو داخل  أوال : مدخالت النظام المحاسبي :

الوحدة االقتصادية، وتعرف العملية احملاسبية بأهنا حدث اقتصادي ميكن قياسه كميا ويؤثر على أصول وخصوم 

                                                           
 521المرجع السابق،ص : محمد عجيلة ،مصطفى بو نوي،6

 53أمين السد محمد لطفي ،المرجع السابق،ص 2 
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والشكل التايل يوضح املدخالت األساسية لنظام املعلومات  1ا املاليةالوحدة املعنية ويظهر يف حساباهتا وقوائمه

 احملاسبية حبسب مصدرها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الوحدة االقتصادية (

 .25املصدر : أمحد حسن علي حسني، مرجع سابق، ص

                                                           
 .20: أحمد حسين على حسين، مرجع سبق ذكره،ص 1 

البيانات العادية الروتنية  -3

 من العمليات الداخلية 
معلومات للمساعدة في أداء 

 عمليات اليومية العادية 

بيانات العمليات  1
اليومية العادية مع 
 األطراف اخلارجية 

بيانات خاصة أخرى  5
 من مصادر خارجية 

 نظام المعلومات المحاسبي : 

 المحاسبة اإلدارية : تكاليف المحاسبة المالية 

 المحاسبة اإلدارية : موازنات ودراسة النظم 

معلومات خاصة للمساعدة في 

 اتخاذ القرارات اإلدارية 

بيانات خاصة من قرارات  4

 إدارية داخلية 

 التقارير المالية 

 والتقارير أخرى 

 للمستخدمين 

  الخارجيين
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تعترب الدليل يتم إدخال البيانات احملاسبية باستخدام املستندات و الوثائق و تعد األساس يف التسجيل احملاسيب و 

على حدوث العمليات االقتصادية و تتم عملية أرشفة هلذه املستندات يف قسم احملاسبة و تشكل املدخل يف 

 1تصميم عمليات الرقابة الداخلية وحتديد مسار املراجعة

 ثانيا : المعالجة في النظام المحاسبي :

 و موضح يف الشكل التايليتكون النظام احملاسيب بدوره من نظامني فرعني متكاملني كما ه

 ( المعالجة في النظام المحاسبي 2 -1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 .12أمحد حسني على حسني، مرجع سبق ذكره ،ص  المصدر :

 المحاسبة المالية : -1

 : 2تسجيل العمليات المالية في دفاتر اليومية 5-5

                                                           
 .126اسم ، مرجع سبق ذكره ،صعبد الرزاق محمد ق 1 

 .26أحمد حسين على حسين، مرجع سبق ذكره ،ص  2 

 نظام معلومات المحاسبي 

 

  ة المحاسبة اإلدارية وظيفتها األساسي                                    المحاسبة المالية وظيفتها األساسية

خلي توفير المعلومات ألغراض االستخدام الدا                               تقديم المعلومات للمستخدم الخارجي 

                                                                           

النظم محاسبة التكاليف         الموازنة         دراسة                                                                 
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يتم تسجيل العمليات احملاسبية يف الدفرت اليومية وفقا ملبدأ القيد املزدوج الذي ينص على أن كل عملية مالية تؤثر 

حسابني حبيث جتعل احلساب األول مدين للحساب الثاين دائنا بالقيمة نفسها ومن املمكن تسجيل  يف طرفني أو 

كامل العمليات املالية يف اليومية العامة اليت حتتوي على عموديني أحدهم يستخدم لتسجيل املبلغ املدين و الثاين 

ملية، ولتنشيط عملية تسجيل للكم وعمود ثالث لتسجيل أمساء احلسابات و تاريخ الع  لتسجيل مبلغ الدائن

الكبري من العمليات املتشاهبة تستخدم العمليات الفرعية وختتص كل يومية بنوع معني من العمليات وحتتوي على 

 عدة أعمدة حتليلية وتنشأ نتيجة عملية التقسيم نوع من الرقابة الذاتية

 (: الدورة احملاسبية 1 -5الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسامهة شخصية :املصدر : 

 

 

تسجيل                                                                           

 

 

  ترحيل                                                                       

 

 

ترصيد                                                                          

 

 

 اعداد

   

 

 

 ىالالى

البيانات (مدخالت )   

 تشغيل

 ) تسجيل ، تبويب

،تلخيص (   

 مخرجات )معلومات (

 دفتر اليوميــــــــــــة 

لية  التقارير ة القوائم الما  

 ميزان المراجـــــعـــــــة

 دفتر األستـــــــــاذ

 مستنـــــــــــد

مادي  

 مادي 
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، 1: هي عملية نقل املبالغ املدينة و الدائنة من دفرت اليومية اىل دفرت األستاذ الترحيل إلى الحسابات -5-7

 وتتم عملية ترحيل حساب وفق ما يلي :

 . حيدد يف دفرت األستاذ اسم احلساب األول الذي يتضمنه قيد اليومية العامة 

  بدفرت األستاذ.يثبت تاريخ العملية يف احلساب 

 .يثبت رقم الصفحة اليومية اليت مت ترحيل املبلغ منها يف خانة املرجع باحلسابات ب دفرت األستاذ 

  يسجل يف اجلانب املدين أو الدائن من احلساب بدفرت األستاذ املبلغ املدين أو الدائن املثبت يف اليومية و

 انات .يعرض اجلدول التايل تلخيصا موجزا خلطوات معاجلة البي

 ( : خطوات المعالجة المحاسبية للبيانات : 2 -1الجدول رقم  ) 

 تسجيل قيود اليومية :

تنطوي على إجراءات التعرف على األحداث ذات الـأثري االقتصادي على املنظمة و تسجيل تلك األحداث 

 تسجيال تارخييا يف شكل أحداث مالية .

 : تبويب األحداث المالية

خالل تلخيص األحداث املالية املسجلة تسجيال تارخييا وتبويبها على أساس نوعي إمجايل  ويتم حتقيق ذلك من

يف صورة حسابات خيصص كل منها لنوعية حمددة من األحداث املالية من وجهة نظر تأثريها على مركز املنظمة 

 املايل من جهة أو تأثريها على هيكل إيرادات ومصروفات املنظمة من جهة أخرى .

                                                           
 .26ياسين أحمد عيسى، مرجع سبق ذكره ،ص 1 
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 ن المراجعة :ميزا

يتم إعداد ميزان املراجعة بصورة دورية يف صورة جدول يفصح عن جماميع اجلانب املدين و الدائن لكل حساب 

 من احلسابات املبنية يف سجالت املنظمة، أو يفصح عن أرصدة هذه احلسابات .

 قيود التسوية :

تسويات اخلاصة باستحقاق اإليرادات أو املصروفات وهي قيود يومية يتم تسجيلها يف هناية الفرتة املالية إلثبات ال

 للفرتة املالية املعينة، أو لتصحيح األخطاء اليت يتم اكتشافها عند إعداد ميزان املراجعة أو مراجعة .

دار اجلامعة ، مدخل إىل نظم املعلومات احملاسبية، 7007: سيد عبد املقصود ديبان و آخرون، المصدر 

 .72اجلديدة، مصر ، ص

 وهناك نوعان أساسيان من دفاتر احلسابات مها :

 دفتر األستاذ العام : -1-2-1

يف ظل هذه اخلطوة يتم ترحيل طريف قيد التسجيل احملاسيب املدين و الدائن إىل احلسابات اليت تأثرت على كل 

 .1حساب على حدة وبيان تأثريها على املوقف املايل للمنظمة

 :دفاتر األستاذ المساعد  -1-2-2

يقوم احملاسبون بتنظيم عدد من احلسابات يف دفرت األستاذ املساعد لكل حساب يف دفرت األستاذ العام نظرا حلاجة 

املنظمة إىل معلومات تفصيلية ألغراض ختطيط و رقابة العمليات التشغيلية وان جمموع أرصدة املدينني يف دفرت 

 1املدينني يف دفرت األستاذ العاماألستاذ الفرعي جيب أن تتساوى مع رصيد حساب 

                                                           
 .19:سيد عبد المقصود ديبان وآخرون ، مرجع سبق ذكره،ص 1 
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عندما تشري اليومية إىل املستندات األساسية اليت تثبت حدوث العمليات املسجلة باليومية، و عندما يشري األستاذ 

إىل رقم الصفحة اليومية اليت رحلت منها العملية يتكون ما يسمى "مسار املراجعة " إهناء بأرقام اجملاميع الظاهرة 

ملالية يعترب من اخلصائص اهلامة لنظام املعلومات احملاسبية يف النظام اليدوي وركنا أساسيا يف عمليات يف القوائم ا

 2الرقابة الداخلية احملاسبية

 : 3ميزان المراجعة -1-3

يتم إعداد ميزان املراجعة وهو جدول يلخص أرصدة احلسابات هلدف التحقيق من التساوي بني جانب املدين و 

 األستاذ خالل الفرتة احملاسبية و يؤكد على ما يلي : الدائن بدفرت

 . أن كل العمليات تتساوى فيها األطراف الدائنة و املدينة 

 .أن رصيد املدين و الدائن لكل حساب مت حتديده بطريقة صحيحة 

 . أن ثبات أرصدة احلسابات يف ميزان املراجعة مت بطريقة سليمة 

على املؤسسة إعداد باإلضافة إىل ميزان املراجعة قبل اجلرد ميزاين املراجعة  عند إقفال حسابات السنة املالية جيب

آخرين األول ميزان املراجعة بعد اجلرد وقبل تسجيل القيود التسوية هبدف إعداد جدول حسابات النتائج ويتم 

 ذلك بعد التسجيل .

رد و بعد تسجيل قيود  التسوية هبدف إعداد كل قيود التسوية املرتبطة بعمليات اجلرد وثاين ميزان املراجعة بعد اجل

 4امليزانية اخلتامية ويتم ذلك بعد ترصيد كل حسابات التسيري لتحديد النتيجة السنوية

                                                                                                                                                                                     
 .135:عبد الرزاق محمد قاسم، مرجع سابق ،ص 1 

 .29:أحمد حسين علي حسين، مرجع سبق ذكره،ص 2 

 .111:قالتر ميجس و روبرت ميجس، مرجع سبق ذكره، ص  3 
4 Gérard Melyon, Rendois  Noguere, 2001 comptabilité général édition ESKA France, p 94.  
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 1قيود التسوية 4-1-  

يتم إثبات قيود االستحقاق وتسوية حسابات اهتالك األصول و الديون املعدومة و املشكوك فيها، وتسجيل 

بإنشاء املخصصات أو تعديل قيمتها على ضوء اجلرد الفعلي لعناصر األصول و االلتزامات اخلاصة القيود املتعلقة 

 باملنظمة.

هتدف هذه اخلطوة إىل حتقق مبدأ االستحقاق حيث تتم اإلجراءات الالزمة لتحميل الفرتة احملاسبية مبا خيصها من 

ث يتم مقابلة اإليرادات اليت ختص الفرتة احملاسبية مصروفات أو إيرادات، ولتحقيق سالمة تطبيق مبدأ املقابلة حي

ملصروفات تلك الفرتة وصوال إىل نتيجة أعمال املنظمة، و من ناحية أخرى هذه اخلطوة تساهم يف إمكانية 

 اإلفصاح عن املركز املايل للمنظمة بصورة صحيحة عند إعداد تقرير املركز املايل.

 المحاسبة اإلدارية : -2

ختلفة من خالل ثالثة نظم لومات الضرورية لتخطيط و تقييم أداء مراكز املسؤولية بأنواعها املتقوم بتوفري املع

 فرعية:

تقاس التكلفة بأغراض تسعري املنتجات وختطيط رقابة األنشطة املختلفة املتعلقة  :2محاسبة التكاليف -2-1

عمليات اإلنتاج و التشغيل يف مركز املسؤولية بعمليات اإلنتاج والتوزيع ويركز على القيمة املضافة أي اليت تضيفها 

 املعني على املواد اخلام أو املواد نصف مصنوعة أو اخلدمات اليت يقدمها هذا املركز.

وهي تصور مادي ومايل ملا يتوقع أن تكون عليه الوحدة االقتصادية املعينة يف املستقبل  :3الموازنات -2-2

رية حيث مثل يف هذه احلالة خطط تفصيلية الثين عشرة شهرا القادمة و وميكن وضع هذه املوازنات للفرتة القص

                                                           
1  

 .36:أحمد حسين علي حسين ،مرجع سابق،ص 2 

 .32:المرجع السابق،ص 3 
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املوازنة للفرتة الطويلة حيث يتم وضع تصورات أقل تفصيال لفرتة ترتاوح بني مخس و عشرة سنوات مستقبلية و 

 يطلق عليها اسم "موازنة رأمسالية" .

دارية مدخالت لدراسة وتطوير نظم املعلومات تعترب املعلومات اليت خترجها احملاسبة اإل دراسة النظم : -2-3

داخل الوحدة االقتصادية، مبا يتماشى مع التطورات املخططة يف املستقبل خصوصا يف حالة ظهور مشاكل أو 

 1املعوقات يف نظام املعلومات احلايل

عيار املستخدم يف يعرض اجلدول التايل أنواع التقارير احملاسبية حبسب امل ت النظام المحاسبي :ثالثا: مخرجا

 تصنيف التقارير اليت يقدمها النظام احملاسيب .

 : ( أنواع التقارير 3 -1الجدول رقم ) 

 أنواع التقـارير المعيــار

 

 حبسب الوظائف اإلدارية

 تقارير ختطيطية . -5

 تقارير رقابية. -7

 تقارير تشغيلية. -2

 تقارير موجزة . -5 تفصيل التقرير حبسب درجة

 تقارير تفصيلية. -7

 تقارير عمودية. -5 حبسب اجتاه سري التقرير

                                                           
 .32أحمد حسين علي حسين ، مرجع سابق، ص 1 
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 تقارير أفقية. -7

 تقارير فورية. -5 دورية إعداد التقرير

 تقارير حسب الطلب. -7

 تقارير دورية -2

 .572: عبد الرزاق حممد قاسم ، مرجع سابق، ص المصدر

 : 1تقارير تشغيلية -1

 اليومية وميكن تقسيمها إىل نوعني :هتدف إىل تقدمي التدعيم لألفراد املسئولني عن تنفيذ األنشطة التشغيلية 

وتصف هذه التقارير حالة وظروف نشاط أو تشغيل معني داخل الوحدة يف نقطة زمنية  تقارير وصفية : -1-1

  تاريخ إعداد هذه امليزانية .معينة، فمثال تصف امليزانية العمومية للوحدة املركز املايل هلا يف

نتائج األحداث اليت متت داخل الوحدة االقتصادية وهي تقارير تلخص وتعرب عن  تقارير النشاط : -1-2

نتيجة لعمليات التشغيل خالل فرتة معينة مثل قوائم التدفقات النقدية، وقائمة الدخل اليت تلخص 

 إيرادات ومصروفات الوحدة خالل فرتة زمنية معينة بغرض حتديد نتيجة األعمال عن هذه الفرتة.

اس ألغراض التقييم األداء إال أهنا تساعد املديرين مساعدة فعالة يف اختاذ وعلى الرغم من إعداد هذه التقارير أس

القرارات ، فهي من ناحية تعترب مدخالت أساسية لتقارير األداء ذلك ملقارنتها باملعايري و املوازنات املعدة مقدما، 

أن تكون هذه التقارير أداة و بالتايل تصبح أداة رقابية هامة و منذر  للخطر قبل وقوعه، من ناحية أخرى ميكن 

 ختطيطية .

                                                           
 .39،31ابق، صالمرجع الس 1 
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يتم اشتقاق التقارير التخطيطية من املوازنات التقديرية وتعترب هذه التقارير أداة هامة يف  تقارير تخطيطية : -2

 : 1مساعدة اإلدارة يف

 حتاشي األزمات واالختناقات اليت قد تتعرض هلا املنظمة نتيجة فقدان التوازن بني العمليات املختلفة.

  حتديد املوارد األزمة للوصول إىل أهداف املنظمة وطرق اكتساب وتوزيع هذه املواد على العمليات

 املستقبلية.

وهي التقارير اليت تساعد اإلدارة على حتقيق من أن عمليات تسيري وفقا ملا هو خمطط هلا  : 2تقارير رقابية -3

مقدما وحتديد أي اختالفات هامة و جوهرية وذلك مبقارنة النتائج الفعلية مع النتائج املخططة احملددة 

وحتليلها ملعرفة األسباب اليت أدت إليها، ومن أمثلتها تقارير مقارنة التكاليف املعيارية يف مراكز التكاليف 

 املختلفة.

 المطلب الثالث : أثر استخدام الحاسوب على نظام المعلومات المحاسبي :

 لنظام المحاسبي :أوال : أثر استخدام الحاسوب على أهداف ا

إن النظام احملاسيب مبكوناته من سجالت و مستندات تعترب وسيلة إلنتاج البيانات واملتمثلة يف التقارير، ولتحقيق 

 .3فعالية هذا النظام يف إنتاج هذه التقارير جيب أن يرتبط باألهداف التالية

 إنتاج التقارير الالزمة : -1

ددة يف اختيار األهداف، ووضع اخلطط الكفيلة لتحقيق هذه األهداف هبدف مساعدة املستويات اإلدارية املتع

 وكذلك تقييم أداء األنشطة املختلفة، وهبذا فالتقارير تعترب أداة للتخطيط ووسيلة رقابية على نشاط املنظمة .
                                                           

 215عبد الرزاق محمد قاسم ، مرجع سابق، ص: 1 

 .21:أحمد حسين علي حسين ،مرجع سابق،ص2 

 .36،35: أحمد لعماري، مرجع سابق، ص 3 
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 مالئمة التقارير الحتياجات المستويات اإلدارية : -2

 الضرورية وغري املناسبة كلما كانت أكثر فعالية .كلما كانت هذه التقارير خالية من التفاصيل غري 

 الدقة في إعداد التقارير : -3

ميكن قياس كفاءة النظام احملاسيب جبودة التقارير اليت ينتجها ، ومعيار اجلودة نلمسه يف دقة البيانات الواردة يف 

 هذه التقارير.

 توقيت تقديم التقارير : -4

لتقارير قيمتها إذا قدمت يف وقت متأخر،و ميكن التضحية بالدقة إن عنصر الزمن له أمهية كربى حيث تفقد ا

املتناهية يف سبيل حتقيق السرعة ألن تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب يساعد يف اختاذ القرارات املالئمة كما 

 ميكن االستفادة خبدمات احلاسب يف حتقيق الدقة و السرعة معا بشرط أن تكون املدخالت دقيقة.

 وسائل الرقابة الداخلية في النظام :توافر  -5

إن توافر األساليب الرقابة الداخلية يعترب هدفا من أهداف النظام احملاسيب اجليد، وهي ال تقتصر على تصميم 

 النماذج ومستندات احملاسبة بل تشمل كافة العمليات باملنظمة ألهنا تتعلق بكفاءة هيئة العمال، املوظفني .

األداء لكل مهمة ووجود إثبات لألعمال املنجزة ومراجعتها والدقة يف تسجيل البيانات تقسيم العمل ومعايري 

احملاسبية، ولتحقيق الرقابة جيب أن يتم إعداد التقارير بصفة دورية ومنتظمة، فكلما كانت دورية هذه التقارير 

 قصرية كلما كانت الرقابة فعالة و جمدية.
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 وأهدافه:تحقيق التوازن بين التكلفة النظام  -6

إن اهتمام جبانب التكلفة يف إعداد التقارير، يعين حماولة ختفيضها إىل حد معني دون أن يكون ذلك على حساب 

 اهلدف من إعداد هذه التقارير، كما جيب أيضا أن تتصف باملرونة لتصحيحها وتعديلها كلما اقتضى األمر ذلك

ومعاجلة البيانات إال أن هذا ال يغري من أهداف نظام  إن استعمال احلاسوب حيدث تغريات يف إجراءات التسجيل

احملاسيب، وإمنا يزيد من فاعلية النظام يف حتقيق أهدافه: حيث أن استخدامه يؤدي إىل تقليل فرص ارتكاب اخلطأ 

نظام والغش يف البيانات أثناء تشغيلها ألنه يتم داخل اجلهاز وطبقا لربامج حمددة مسبقا، ويؤثر على درجة كفاءة ال

 1ولكن دون التأثري على طبيعة أهداف النظام

 ثانيا: أثر استخدام الحاسوب على المقومات النظام المحاسبي:

 : 2المستندات -1

يف النظام اآليل فان األمر يتطلب تعديال يف الشكل أو طبيعة املستند أو استخدام مستندات وسيطة حتوي على 

ومرتمجة بطريقة يتعامل معها احلاسوب ألجل تغذية هذه البيانات واليت تعد البيانات املدونة يف املستندات األصلية 

مدخالت النظام، حيث يتم تغذية احلاسوب بالبيانات املوجودة يف املستندات األصلية مباشرة عن طريق لوحة 

 أو اسطوانة. املفاتيح املتصلة باحلاسوب وتتم عن طريقها التغذية ويف الوقت نفسه تتم طباعة البيانات على قرص

يف ظل استخدام احلاسوب فان الدفاتر و السجالت أخذت شكل أقراص و أسطوانات ممغنطة و ال يتمكن 

القارئ من االطالع على البيانات املسجلة عليها بصورة مباشرة كما هو احلال يف النظام اليدوي حيث إعداد 

                                                           
 .92:عيادي محمد لمين، مرجع سابق، ص 1 

 .93:مرجع سابق، ص  2 
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حساب األرصدة داخل الكومبيوتر مما يؤدي إىل صعوبة القيد و إثباته يف دفرت اليومية وترحيله إىل دفرت األستاذ و 

 1تتبع مسار العملية احملاسبية، وبتايل احتمال حدوث األخطاء أو التزوير

ويعترب دفرت اليومية يف ظل النظام احملاسيب اليدوي مصدرا هاما يف تبويب البيانات، أما يف ظل النظام احلايل 

حيث األمهية نظرا الرتباطها بالربامج اخلاصة لتنفيذ املهام املتشاهبة فالدفاتر املساعدة تكون يف الصدارة من 

 2للعمليات املالية

 : 3دليل الحسابات -2

إن وجود دليل احلسابات يف األنظمة اليت تستخدم احلاسوب يعترب أمرا ضروريا وذلك ألن احلاسوب ال يتمكن 

رقام وأمساء احلسابات اإلمجالية و الفرعية، وعليه من توجيه بيان معني إىل حساب معني إال إذا كان هناك رموز بأ

 فان دليل احلسابات لن يتغري سواء كان النظام املستخدم أليا أو يدويا .

 : 4التقارير و القوائم المالية -3

إن استخدام احلاسوب يف تشغيل البيانات قد أدى إىل التأثري على التقارير و القوائم املالية فمن حيث نوعية 

والقوائم جند أن استخدام احلاسوب قد أدى إىل السرعة و الدقة وإعداد التقارير و القوائم، إذ أصبح التقارير 

بإمكان معاجلة كميات هائلة من البيانات يف زمن قياسي، ومن ناحية أخرى أصبح عرض النتائج على شاشات 

كذلك إجراء التغريات بسرعة مما ميكن من تدقيقها وتصحيح األخطاء إن وجدت بسرعة قبل طباعة النتائج و  

 وكفاءة.

 

                                                           
 .93عيادي محمد لمين، مرجع سابق،ص1 

 .31أحمد لعماري ، مرجع سايق،ص 2 

 .93عيادي محمد لمين، مرجع سابق،ص 3 

 . 92مرجع سابق، ص  4 
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 : 1المنهج المحاسبي -4

 عند استخدام احلاسوب فانه يتم اختصار اخلطوات اليت متر هبا العمليات املالية إىل ثالث:

 .تسجيل العمليات و تشمل تسجيل العمليات بدفرت اليومية و األستاذ 

 .معاجلة البيانات أو تشغيل النظام 

  تقارير و قوائم مالية .عرض النتائج على شكل 

 والشكل التايل يوضح الفرق بني تدفق املعلومات يف النظام اليدوي ويف النظام الذي يستند إىل احلسابات.

 : ( تدفق المعلومات 6 – 1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 .21سيد عبد املقصود ديبان و آخرون ، مرجع سبق ذكره، ص المصدر :

 : 2تخزين البيانات -5

يف ظل نظام التشغيل اآليل فان طبيعة احلاسب تفرض صورة جديدة لتخزين البيانات و الوسائط املستخدمة يف 

ذلك، و ميكن القول بأن هناك طريقتان أساسيتان لتخزين البيانات األوىل ختزين داخل احلاسوب و هو ما يعرف 
                                                           

 .92مرجع سابق، ص  1 

 .43،42، التوجه الجديد نحو معيير االبالغ المالي الدولية، أطروحة الدكتورة دول، منشورة، جامعة الجزائر،ص 5001،5002حواس صالح، 2 

التعرف على األحداث وتسجيلها و 

ة لتقارير عنها بواسطمعالجتها وإعداد ا

 العنصر البشري

التعرف على األحداث وتسجيلها و 

دام عنها باستخ معالجتها وإعداد التقارير

 الحسابات اآللية 

 المعلومات 

 المعلومات 

األحداث ذات 

التأثير على 

 المنظمة

 الدعم البشري للنظام

األحداث ذات 

التأثير على 

 المنظمة
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نية و التخزين اخلارجي ويتم عادة على بالتخزين الداخلي أو الرئيسي بواسطة وحدة التخزين األصلية الثا

 أسطوانات ممغنطة أو أقراص.
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 المبحث الثالث : عرض اإلطار العام للنظام المحاسبي المالي الجديد :

"  لتحسني النظام  CNCيعترب مشروع احملاسيب املايل اجلديد أفضل خيار حسب اجمللس احملاسبة الوطين "

 إطار حتديث اآلليات اليت تصاحب اإلصالح االقتصادي .احملاسيب اجلزائري و الذي يندرج يف 

"  IAS/IFRSحيث حيتوي هذا النظام يف تطبيقه على جزء مهم من معايري احملاسبة و التقارير املالية الدولية "

 املنصوص عليها يف إطار عرض قوائم املالية .

ة هلذا النظام وكذا قواعد التقييم و التسجيل وسنتطرق يف هذا املبحث إىل عامل من إطار أملفاهيمي وتنظيم احملاسب

 احملاسيب و يف األخري القوائم املالية و مدونة وسري احلسابات .

 المطلب األول : اإلطار المفاهيمي وتنظيم المحاسبة :

، حيث قدم نظام احملاسيب املايل اجلديد إطار مفاهيمي بني خمتلف املفاهيم الضمنية لتحضري و تقدمي القوائم املالية

 يقسم اإلطار أملفاهيمي إىل :

 أوال : التعريف و مجال التطبيق :

 تعريف النظام المحاسبي المالي : 

منه، ومسي صلب هذا  02النظام احملاسيب يف املادة  7002نوفمرب  71الصادر بتاريخ  55-02عرف القانون 

 النص باحملاسبة املالية :
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املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة و تصنيفها، وتقييمها، "احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات 

وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان، وجناعته، ووضعية خزينته يف 

 . 1هناية السنة املالية

 ثانيا : المبادئ و القواعد المحاسبية :

 : الفرضيات الضمنية لتحضير قوائم المالية -1

 2تتمثل يف حماسبة الدورة و استمرارية النشاط

 : ) محاسبة الدورة ) محاسبة االلتزام 

حىت حتقق القوائم املالية أهدافها فإهنا تعد طبقا ألساس االستحقاق، وطبقا هلذا األساس فانه يتم االعرتاف 

ا و ما يعادهلا( كما يتم إثباهتا باآلثار العمليات و األحداث األخرى عند حدوثها ) وليس عند استالم أو دفع نقد

 بالدفاتر احملاسبية واإلبالغ عنها يف القوائم املالية للفرتات اليت ختصها.

 : استمرارية النشاط 

جيري إعداد القوائم املالية بافرتاض أن املنشأة مستمرة و ستبقى عاملة يف املستقبل املنظور، وعليه يفرتض أنه ليس 

جة لتصفية أو لتقليص حجم عملياهتا بشكل هام، ولكن إن وجدت هذه النية أو احلاجة لدى املنشأة النية أو احلا

 فان القوائم املالية جيب أن تعد على أساس خمتلف ويف مثل هذه احلالة املؤسسة جمربة باإلفصاح عن ذلك.

 المبادئ المحاسبية األساسية : -2

 مبدأ وهي : 57احملاسبية املعروفة و قد حددها ب تبين مشروع النظام احملاسيب املايل اجلديد خمتلف املبادئ 
                                                           

 .6،ص06المتعلق بالنظام المحاسبي، المالي، المادة  11-02، القانون رقم 5002نوفمبر 52بتاريخ  24الجريدة الرسمية ، العدد  1 

 .31،ص5003طارق عبد العال حماد، دليل المحاسب الى تطبيق المعايير التقارير المالية الدولية الحديثة ، الدار الجامعية،مصر،سنة 2 
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 : الدورة المحاسبية 

ديسمرب، كما ميكن للمنشأة أن تضع  25يناير وتنتهي يف  05عادة ما تكون الدورة احملاسبية سنة حبيث تبدأ يف 

لسنة املدنية ويف إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغالل خمالفة  25/57تاريخ إلقفال دورهتا احملاسبية خمالف لتاريخ 

 شهرا. 57احلاالت االستثنائية ميكن أن تكون الدورة احملاسبية أقل أو أكثر من 

 : والالحقة هلا حيث يساعد هذا املبدأ   إن حتديد نتيجة كل دورة حماسبية مستقلة استقاللية الدورات

 على حتميل األحداث والعمليات اخلاصة هبذه الدورة.

  تعترب املؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة على مالكها، أي  االقتصادية :قاعدة كيان الوحدة

 . 1هلا شخصية معنوية مستقلة عن مالكي املشروع

 : أي تسجيل العمليات املعرب عنها بالنقود كما تسجل العمليات اليت ال ميكن  قاعدة الوحدة النقدية

 امللحق إذ كان لديها تأثري مايل على صورة الفوتوغرافية. التعبري عنها بالنقود يف القوائم املالية وخاصة يف

 : تكون املعلومة ذات معىن أي ذات أمهية إذا أثر غياهبا من القوائم املالية يف  مبدأ األهمية النسبية

 القرارات املتخذة من طرف املستخدمني هلذه القوائم.

 :ابقة تطبق يف الدورة احلالية وكل تغيري البد أي نفس الطرق املطبقة يف الدورة الس مبدأ استمرارية الطرق

 2أن يربز يف املالحق

                                                           
1  Projet de système comptable financier, ministère des finances,  juillet 2006, document de travail, p6.  

: بوتين محمد، ندوة في المحاسبة، سلسلة محاضرات لطلبة الماجستير بالمركز الجامعي، دلجي فارس بالمدية، سنة  2 

 .5002-5003الجامعية
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 :ويقصد بذلك االلتزام بدرجة من احلذر يف إعداد التقديرات يف ظل عدم  مبدأ الحيطة و الحذر

التأكد، حبيث ال تؤدي هذه التقديرات إىل تضخيم و إفراط يف قيمة األصول و اإليرادات أو التقليل يف 

 1التكاليفقيمة اخلصوم و 

 : جيب أن تكون امليزانية االفتتاحية لدورة معينة هي امليزانية  مبدأ عدم المساس بالميزانية االفتتاحية

 اخلتامية للدورة السابقة هلا .

 : من الضروري حماسبة العمليات املالية و األحداث  تغليب الوضعية االقتصادية على الشكل القانوني

ية وليس استنادا فقط على شكلها القانوين ألهنا بعض حاالت تناقض األخرى حسب حقيقتها االقتصاد

بني الشكل القانوين واحلقيقة االقتصادية، فمثال تعتيب عملية اإلجيار) عدم انتقال امللكية ( من النظرة 

 القانونية، وتعترب عملية شراء و بيع من الناحية االقتصادية .

 : ألصول و اخلصوم  يف امليزانية أو بني عناصر اإليرادات و املقاصة بني عناصر ا مبدأ عمل المقاصة

 النفقات يف حساب النتيجة غري مسموح هبا، إال إذا كانت هذه املقاصة مسموح هبا يف نص قانوين.

 : تسجل عناصر األصول يف القوائم املالية بقيمة احلصول عليها، لكن هناك  مبدأ التكلفة التاريخية

 لتكلفة التارخيية مبا يسمى القيمة العادلة.حاالت ميكن فيها تعويض ا

 : جيب أن تعطي القوائم املالية صورة صادقة حول الوضعية املالية للمنشأة، وحىت  مبدأ الصورة الصادقة

تتوفر هذه الصورة ال بد من احرتام قواعد و مبادئ احملاسبة وإذا كانت هناك قاعدة أو مبدأ يؤثر سلبا 

 2و اإلشارة إىل ذلك يف امللحقعلى هذه الصورة جيب حذفه 

                                                           
1  Robert Obert, pratique des normes.   
2 Projet de système comptable financier, op cit p70.  
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 الخصائص النوعية لتحضير القوائم المالية : -3

تتمثل اخلصائص النوعية يف الصفات اليت جتعل املعلومات الواردة يف القوائم املالية مفيدة للمستخدمني، هناك 

 أربعة خصائص نوعية أساسية هي :

  :المالئمة               Pertinence 

املعلومات املقدمة يف القوائم املالية مالئمة الحتياجات متخذي  القرار  وتعترب املعلومات مالئمة جيب أن تكون 

للمستخدمني إذا كان هلا تأثريات  على القرارات االقتصادية اليت يتخذوهنا وذلك عن طريق مساعدهتم يف تقييم 

 األحداث املاضية و احلالية أو املستقبلية.

 ية : المعلومات ذات المصداقLa Fiabilité 

تكون املعلومة صادقة إذا كانت خالية من األخطاء و يثق فيها مستخدموها، و تكون املعلومة صادقة إذا مت 

 حتضريها حسب املبادئ التالية :

 .البحث عن الصورة الصادقة 

 .تغليب احلقيقة االقتصادية عن اجلانب القانوين 

 .احلياد 

 .احليطة و احلذر 

 . الشمولية 

  :القابلية للمقارنةComparabilité 
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تعد املعلومات وتنشر و حتضر احرتاما الستمرارية الطرق، وتسمح املعلومات للمستخدمني القيام مبقارنات ذات 

 معىن عرب الزمن و ما بني املؤسسات .

  :المعلومة الواضحة و سهلة الفهمIntelligibilité 

مة سهلة الفهم من قبل املستخدمني الذين ميلكون معارف أساسية يف املعلومة القابلة للفهم أو الواضحة هي معلو 

 التسيري و احملاسبة واالقتصاد ولديهم الرغبة يف دراسة املعلومات.

 ثالثا : تعريف األصول، الخصوم، األموال الخاصة، النواتج، واألعباء.

 : 1األعباء كاآليتعرف نظام احملاسيب املايل األصول، اخلصوم، األموال اخلاصة، النواتج، و 

هي كل املوارد اليت ختضع إىل رقابة املؤسسة الناجتة عن أحداث ماضية تنتظر املؤسسة منها  األصول : -5

مزايا اقتصادية الحقة و مستقبلية، و عليه فان األصول اليت مت استئجارها هلدف ما تعترب من عناصر 

 األصول.

حداث االقتصادية املاضية ويتم الوفاء هبا مقابل النقصان هي االلتزامات احلالية والناجتة عن األالخصوم:  -7

يف املوارد وينتظر منها احلصول على منافع اقتصادية، ومنه يالحظ أن مؤونة اإلخطار ال تعترب من عناصر 

 اخلصوم

: هي الفرق بني األصول و اخلصوم اجلارية و غري اجلارية، وتتكون من رأس املال   األموال الخاصة -2

 الغري مطلوب و بعض االحتياطات والرصيد الرحل وفرق التقييم. املطلوب و

                                                           
1 :Projet de système comptable financier, op cit p9   
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: هي ارتفاع املزايا االقتصادية  خالل الدورة يف شكل مدخالت أو زيادات يف األصول أو  النواتج -2

 اخنفاض يف اخلصوم .

ة يف : هي اخنفاضات أو نقصان يف املزايا االقتصادية أثناء الدورة يف إطار نقص األصول وزياداألعباء  -1

 اخلصوم.

و عرف أيضا النظام احملاسيب املايل نتيجة الصافية بأهنا متثل الفرق بني جمموع اإليرادات وجمموع األعباء للدورة 

احملاسبية، كما ميكن اإلشارة إىل أنه ال تدخل ضمن النتيجة الصافية عناصر التكاليف و اإليرادات للدورات 

 مبيعات البضائع واملنتجات املباعة للمواد واخلدمات مقيمة سعر البيع.السابقة، وحدد رقم األعمال على أنه 

 رابعا: تنظيم المحاسبة :

 تنظيم احملاسبة وأهم ما جاء فيها: 55-02من قانون  72إىل  50حددت املواد من 

  اليت جيب أن تستويف احملاسبة التزامات االنتظار و املصداقية والشفافية املرتبطة بعملية مسك املعلومات

 تعاجلها و رقابتها و عرضها وتبليغها.

 .متسك احملاسبة بالعملية الوطنية 

  تكون أصول و خصوم الكيانات اخلاضعة هلذا القانون حمل جرد من حيث الكم و القيمة مرة واحدة يف

 السنة على األقل على أساس فحص مادي وإحصاء لوثائق الثبوتية.

  دوج.حترر كتابات احملاسبية حسب القيد املز 

  تستند كل وثيقة حماسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة و مثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن املصداقية و

 احلفظ وإمكانية إعادة حمتواها على األوراق .
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  متسك الكيانات اخلاضعة هلذا القانون دفاتر حماسبة تشمل دفرت اليومية، دفرت األستاذ و دفرت اجلرد مع

 ة بالكيانات الصغرية.مراعاة األحكام اخلاص

  سنوات ابتداء من  50حتفظ الدفاتر احملاسبة أو الدعامات اليت تقوم مقامها وكذا وثائق الثبوتية ملدة

 تاريخ اإلقفال لكل سنة مالية حماسبية.

 .يرقم دفرت اليومية ودفرت اجلرد للمنشأة ويؤشر عليهما من طرف رئيس احملكمة 

  أنظمة اإلعالم اآليل .متسك احملاسبة يدويا أو عن طريق 

 

 المطلب الثاني: قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي:

 تتكون قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب من:

 أوال: مبادئ عامة :

 هي املبادئ األساسية لتسجيل احملاسيب وقواعد قياس عناصر القوائم املالية:

 التسجيل المحاسبي األصول اإليرادات و التكاليف: -1

 :1ملبادئ العامة للتسجيل احملاسيب لألصول، اخلصوم، اإليرادات، و التكاليف فيما يليتتلخص ا

 .جيب أن تسجل كل التعامالت املتعلقة باألصول، اخلصوم، رؤوس األموال، النواتج، والتكاليف 

 .غياب التسجيل احملاسيب ال ميكن تربيره أو تعديله بأي معلومة أخرى مكتوبة أو مرقمة 

                                                           
1 Projet de système comptable financier, op cit p15, 13  
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  يف امليزانية إذا كان من املمكن أن يعود على املؤسسة مبزايا اقتصادية مستقبلية، وتكلفته أو يسجل األصل

 قيمته ميكن تقييمها بصفة موثوق فيها .

  يسجل اخلصم يف امليزانية إذا كان من املمكن أن يعود على املؤسسة مبزايا اقتصادية مستقبلية، وتكلفته أو

 فيها.قيمته ميكن تقييمها بصفة موثوق 

  يسجل اخلصم يف امليزانية إذا كان من احملتمل تسديد االلتزام الذي ميثله هذا اخلصم ينتج عنه مزايا

 اقتصادية مستقبلية للمؤسسة، وإذا كان هذا التسديد ميكن تقييمه بصفة موثوق فيها.

  املرتبطة بزيادة يف يسجل اإليراد يف حساب النتيجة عندما حتدث زيادة يف املزايا االقتصادية املستقبلية

 األصول أو نقص يف اخلصوم، وميكن تقييمه بصفة موثوق فيها.

  يسجل العبء يف حساب النتيجة عندما حيدث نقص يف املزايا االقتصادية املستقبلية املرتبطة بنقص يف

 األصول أو زيادة يف اخلصوم، وميكن تقييمه بصفة موثوق فيها.

 قواعد عامة لتقييم : -2

النقدية اليت سجلت هبا العناصر يف اجلداول املالية عند إجراء عملية التسجيل احملاسيب  وعند هناية   حتديد املبالغ

 كل دورة حماسبية .

طريقة تقييم العناصر املسجلة يف احملاسبة تعتمد بصفة عامة على أساس قاعدة التكلفة التارخيية، لكن يف بعض 

 األويل على أساس ما يلي : احلاالت والعناصر ميكن إجراء مراجعة التقييم

 .) القيمة العادلة ) التكلفة احلالية 

 .) القيمة االجناز ) القيمة التارخيية 
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 .) القيمة احملدثة) قيمة املنفعة 

تسجل هذه العناصر كباقي األصول بتكلفة شرائها بالنسبة األصول الثابتة املشرتاة وبتكلفة اإلنتاج بالنسبة 

 طرف املؤسسة نفسها . لألصول الثابتة املنتجة من

 ثانيا: قواعد خاصة بالتقييم والتسجيل احملاسيب:

 إضافة إىل القواعد العامة للتقييم والتسجيل احملاسيب توجد قواعد خاصة نوجزها فيما يلي :

 األصول الثابتة المادية والمعنوية : .1

 اخلدمات، اإلجيار واالستعمال هو أصل مادي حتوزه املؤسسة من أجل اإلنتاج، تقدمي : األصل الثابت

 يف أغراض إدارية والذي يفرتض أن تكون مدة استعماله أكثر من سنة مالية.

 :هو أصل غري نقدي و غري مادي معرتف به، تراقبه وتستعمله املنشأة يف إطار  األصل الثابت المعنوي

رية، الربجميات املعلوماتية، أنشطتها العادية، على سبيل املثال: شهرة احملل املكتسبة، العالمات التجا

 رخص االستغالل األخرى...اخل.

 وطبقا للقاعدة العامة لتقييم األصول يتم تسجيل األصول املادية واملعنوية يف األصول :

 .إذا كان من احملتمل أن تعود الوحدة مبزايا اقتصادية مستقبلية 

  انتفاع خمتلفة أو تعود مبزايا اقتصادية إذا كانت تكلفة هذا األصل كعناصر منفصلة إذا كانت لديها مدة

 حسب وثرية خمتلفة.
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  تسجل األصول الثابتة حماسب بالقيمة املنسوبة إليها مباشرة واليت تتمثل يف تكاليف الشراء وتكلفة

 وضع املشرتيات يف مكاهنا، الرسوم املدفوعة واألعباء املباشرة.

 تزامات للوحدةتضاف تكلفة تفكيك أو جتديد املوقع إذا كان يشكل ال 

 النفقات املستقبلية املتعلقة باألصول الثابتة املوجودة جيب أن تدرج يف احملاسبة من إحدى الزاويتني:

 .إذا أصبح مستوى أداء األصل أحسن يسجل يف التكاليف 

 إذا زادت القيمة احملاسبية هلذه األصول فان النفقات تسجل يف األصول الثابتة 

 بية لألصل:مبعىن تضاف القيمة احملاس

 .تغيري وحدة اإلنتاج الذي يسمح بتمديد مدة نفعها أو زيادة قدرهتا اإلنتاجية 

 .حتسني قطع اآلالت الذي يسمح باحلصول على حتسني جوهري لنوعية إنتاج الوحدة أو إنتاجيتها 

 .تبين أساليب إنتاجية جديدة تسمح بتخفيض جوهري لتكاليف العملية 

 : االهتالك -أ

 تالكات وفق طريقة االهتالك اخلطي املتناقص أو حسب االستعمال التقين لألصل جيب أن تعد اإله

 املعين )خمطط  االهتالك(.

 .يكون التوزيع التنظيمي للمبلغ املهتلك ألصل معني حسب مدة االستعمال املقدرة 

 . األخذ بعني االعتبار القيمة املتبقية املمكنة لألصل 
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  وطريقة االهتالك دوريا ويف تغري التقديرات والتنبؤات السابقة، جيب جيب إعادة النظر، يف مدة االنتفاع

 أن يتم تسوية ختصيص قيمة االهتالك للدورة أو الدورات الالحقة.

  سنة. 70يفرتض أن ال يتعدى مدة االنتفاع لألصول الثابتة املعنوية 

 نفقات التنمية: -ب

 ملشروع داخلي أصول ثابتة معنوية يف احلاالت اآلتية : تشكل نفقات التنمية أو النفقات الناجتة عن مرحلة التنمية

 .إذا كانت هذه النفقات هلا عالقة بالعمليات املستقبلية اليت هلا حظوظ جدية لتحقيق مردودية شاملة 

  إذا كانت للوحدة النية ومتتلك القدرة التقنية املالية وغريها الجناز العمليات املرتبطة بنفقات التنمية

 بيعها. الستعماهلا و

 .إذا كانت هذه النفقات ميكن تقييمها بصورة موثوق فيها 

 :نفقات البحث -ت

تشكل نفقات البحث أو النفقات الناجتة عن مرحلة البحث ملشروع داخلي أعباء يتم تسجيلها عندما تكون 

 مستحقة وال ميكن إدراجها ضمن األصول الثابتة.

 السندات و الحقوق :األصول المالية غير الجارية )أصول ثابتة مالية(  .2

هي عبارة عن سندات وحقوق ألكثر من سنة ممتلكة من طرف وحدة اقتصادية أخرى غري القيم املنقولة للتوظيف 

 تتمثل هذه األصول يف :

 .)سندات املسامهة واحلقوق املرتبطة هبا )السندات املالية املوظفة 
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  نقدية(.السندات الثابتة للنشاط، حافظة األوراق املالية )مسامهات 

  سندات ثابتة أخرى و املتمثلة يف حصص من رأس املال أو حصص التوظيف على املدى الطويل

 )االلتزامات و الديون(.

 .)القروض و احلقوق اليت ليس للمؤسسة النية يف بيعها على املدى القصري )حلقوق الزبائن أكثر من سنة 

الثابتة املالية الواردة يف األصول املالية غري اجلارية )غري أنه هذه الفئات األربعة من األصول املالية تشكل األصول 

يف إطار إعداد القوائم املالية اجملمعة تكون سندات املسامهة واحلقوق املرتبطة هبا تكون حمل معاجلة طبقا لقواعد 

 التجمع(.

دلة ملقابل معني يضاف إليها تسجل األصول املالية حماسبيا عند دخوهلا للوحدة بتكلفتها واليت متثل القيمة العا

مصاريف السمسرة والرسوم الغري قابلة لالسرتجاع ومصاريف البنك، ولكن ال تضاف إليها أرباح األسهم و 

 الفوائد املتوقع استالمها غري املدفوعة واملستحقة قبل الشراء.

حدات الشريكة اليت هي ممتلكة تسجل القوائم املالية الفردية، املسامهات يف الفروع، املؤسسات املشرتكة أو الو 

ضمن االحتمال الوحيد بالتنازل عنها يف املستقبل القريب، و احلقوق املتعلقة هبذه املسامهات تسجل بتكلفة 

ممتلكه وختضع عند إقفال كل سنة مالية العتبار التناقص يف القيمة قصد إثبات وجود أي خسارة حمتملة يف القيمة 

 تقييم األصول املالية.وهذا طبقا للقواعد العامة ل

 المخزونات : .3

طبقا ملبدأ احليطة واحلذر تقيم املخزونات بأقل تكلفة وقيمة االجناز الصافية هي سعر البيع املقدر بعد طرح تكلفة 

 اإلمتام و التسويق .
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تسجل خسارة قيمة املخزونات كعبء يف حساب النتيجة عندما تكون تكلفة املخزون أكثر من القيمة الصافية 

وإما  FIFOالجناز هذا املخزون، وعند خروجها من املخزن، تقيم املخزونات إما بطريقة ما دخل أوال خرج أوال 

 بتكلفة الوسيطة املرجحة للشراء أو اإلنتاج.

 اإلعالنات : .4

تسجل اإلعالنات املالية يف باب اإليرادات يف حساب النتيجة اليت هي خمصصة لتغطية تكاليف دورة أو عدة 

مثلما هي بالنسبة للتكاليف املتعلقة هبا، واإلعالنات املالية املتعلقة باألصول القابلة لالهتالك تسجل يف دورات 

 اإليرادات حسب أقساط االهتالك احملسوب .

 مؤونات األعباء و المخاطر : .5

 يا عندما :مؤونة األعباء و املخاطر هي خصم مايل يكون استحقاقه أو مبلغه غري مؤكد، وتسجل املؤونات حماسب

 . تكون للوحدة التزام حايل ) قانوين أو ضمين ( ناتج عن حدث ماضي 

 .تكون من احملتمل خروج مواد تعترب ضرورية لتسديد هذا االلتزام 

 . ميكن تقدير مبلغ االلتزام بصفة موثوق فيها 

 قروض و الخصوم المالية األخرى: .6

كلفتها واليت متثل القيمة العادلة للمقابل الصايف املستلم يتم تقييم القروض واخلصوم املالية األخرى أصال حسب ت

 بعد خصم التكاليف التابعة املستحقة عند تنفيذها .
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 تقييم األعباء و النواتج المالية : .7

تأخذ يف احلسبان األعباء و النواتج املالية تبعا النقضاء الزمن وترتبط بالنسبة املالية اليت ترتتب خالهلا الفوائد 

والعمليات اليت مت من خالهلا احلصول أو منح تأجيل للدفع بشروط تقل  عن شروط السوق، تسجل حماسبيا 

 بقيمتها العادلة بعد خصم الناتج املايل أو التكلفة املالية املرتبطة هبذا التأجيل .

فة التقديرية للقرض املتحصل يف حني أن الفرق بني القيمة االمسية للمقابل القيمة العادلة للعملية اليت تناسب التكل

 عليه أو املمنوح، يسجل حماسبيا كأعباء مالية يف حسابات املشرتي و كإيرادات مالية يف حسابات البائع.

 ثالثا : عمليات خاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي :

 تالية :توجد عمليات خاصة أخرى عاجها املشروع النظام احملاسيب املايل اجلديد نذكر منها النقاط ال

 :1العمليات المنجزة بصورة مشتركة أو لحساب األطراف األخرى -1

 شركات المساهمة: -أ

 تسجيل هذا النوع من العمليات جيب أن يأخذ بعني االعتبار:

 .) شروط تقاعدية ) بنوك تقاعدية 

 .التنظيم احملاسيب املقرر من طرف املشاركني 

من طرف املسري، هو وحده املعروف قانونيا من األطراف عندما متسك حماسبة العمليات املنجزة بصورة مشرتكة 

األخرى، حيث أن أعباء ونواتج العمليات املنجزة بصورة مشرتكة تكون ضمن أعباء ونواتج هذا املسري، وكل واحد  

 يقتصر على تسجيل قسط النتيجة اليت تعود إليه يف شكل نواتج األعباء.  من املشاركني اآلخرين
                                                           

1 : Projet de système comptable financier, op cit p24-31. 
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يات املنجزة بصورة مشرتكة من طرف املسري، هو وحده املعروف قانونيا من األطراف األخرى، عندما تتطلب العمل

حيث أن األعباء ونواتج العمليات بصورة مشرتكة تكون ضمن أعباء ونواتج هذا املسري، وكل واحد من املشاركني 

 ء.من النواتج و األعبا يسجل يف حساباته قسطا من األصول واخلصوم زيادة على حصصه

 امتيازات الخدمة العمومية: -ب

يف إطار االمتيازات من اخلدمة العمومية، فان األصول اليت يطرحها املتنازل أو املتنازل له يف االمتيازات تسجل 

 حماسبيا يف أصل ميزانية املنشأة صاحبة االمتيازات.

 

 

 العمليات المنجزة لحساب األطراف األخرى : -ت

مليات اليت جتعلها الوحدة حلساب الغري بصفة وكيل، وال يسجل تسجل يف حساب األطراف األخرى الع -

 هذا األخري يف حساب النتيجة سوى األجر الذي يتلقاه مبتضى توكيله.

تسجل العمليات اليت تعاجلها الوحدة حلساب الغري باسم الوحدة حسب طبيعتها يف أعباء ونواتج  -

 الوحدة.

 عقود طويلة األجل : -2

باجناز سلعة، خدمة، أو جمموعة من السلع واخلدمات تقع يف تواريخ بداية وهناية دورات يتعلق عقد طويل األجل 

 خمتلفة ويتعلق األمر بـ :
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 .عقود البناء 

 .عقود إصالح أصول مالية أو بيئية 

 .عقود تقدمي اخلدمات 

 وميكن األخذ بعني االعتبار طريقتني حلساب العقود:

 طريقة التقدم: -أ

حسب وثرية تقدم األعمال أو اخلدمة وحترر بذلك نتيجة حماسبية حسب نسبة اجناز  تسجل التكاليف واإليرادات

 العملية.

 طريقة االنجاز: -ب

إذا كان نظام معاجلة الوحدة أو طبيعة العقد ال يسمح بتطبيق طريقة التسجيل احملاسيب حسب التقدم أو كانت 

ه يكون من املقبول على سبيل التبسيط أن ال يسجل النتيجة النهائية للعقد ال ميكن تقديرها بصورة موثوق هبا، فان

 كإيرادات مبلغ األعباء املثبتة اليت يكون حتصيلها حمتمال .

عند تاريخ اجلرد، ويفعل حوادث طارئة أو معروفة يف هذا التاريخ، يظهر أنه من احملتمل أن إمجايل التكاليف العقد 

متوقعة بعد االجناز (، يتم تكوين مؤونة بالنسبة للخسائر ستكون أكرب من إيراداته عند تاريخ اجلرد ) خسائر 

 اإلمجالية  للعقد اليت مل توضح يف التسجيالت احملاسبية .

فرض الضرائب املؤجلة هي طريقة حماسبية تتمثل يف تسجيل عبئ الضريبة كأعباء  الضرائب المؤجلة: -3

 على النتيجة املنسوبة لعمليات الدورة فقط.
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ارة عن مبلغ ضريبة على األرباح القابلة للدفع )ضرائب مؤجلة على األصل( أو قابلة لالسترياد الضريبة املؤجلة عب

 )ضرائب مؤجلة على اخلصوم( خالل دورات مستقبلية .

 وتسجل يف امليزانية و يف حساب النتيجة الضرائب املؤجلة الناجتة عن :

 ،وأخذها بعني االعتبار يف النتيجة اجلبائية لدورة  الفارق الزمين بني اإلثبات احملاسيب إليراد أو التكلفة ما

 قادمة يف مستقبل متوقع.

  العجز اجلبائي أو القرض الضرييب قابل للتأجيل إذا كان منسوبا إىل أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية

 حمتملة يف املستقبل املتوقع.

 لقوائم املالية اجملمعة.عمليات التعديل، احلذف و إعادة املعاجلة اليت متت يف إطار إعداد ا 

 عقود اإليجار التمويلية: -4

عقد اإلجيار هو عبارة عن اتفاق يتنازل مبوجبه املؤجر للمستأجر ملدة حمددة عن حق استعمال أصل مايل مقابل 

دفع واحد أو دفعات عديدة، وعقد اإلجيار التمويلي هو عقد حتول بواسطته إىل املستعمل لألصل املزايا،األخطار 

 املرتبطة مبلكيته بصفة شبه تامة مع حتويل أو عدم  حتويل امللكية يف هناية العقد.

و كل أصل يكون حمل عقد اإلجيار متويلي يسجل حماسبيا عند تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع احرتام مبدأ 

 تغليب الوضع االقتصادي على الشكل القانوين كاآليت.

 عند املستأجر: -أ

 املستأجر يف أصول امليزانية بقيمته العادلة أو بالقيمة احلالية للمدفوعات الدنيا  يسجل األصل املايل

 مبقتضى اإلجيار إذا كانت هذه األخرية أقل مثنا.
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 .يسجل االلتزام دفع اإلجيار املستقبلية بنفس مبلغ اخلصم املايل للميزانية 

 عند المؤجر: -ب

 لصايف االستثمارات يف عقد اإلجيار ) أو  يسجل يف األصل، ويتم عرضه كذمة مدينة مبقدار مساوي

 بالقيمة العادلة إذا كان املؤجر صانعا أو موزع (.

 :تسجل اإليرادات خالل مدة العقد لدى املؤجر واملستأجر كليهما مع التمييز بني 

 الفوائد املالية احملددة على أساس صيغة ترتجم نسبة مردودية دورية ثابتة لالستثمار الصايف 

 ستحقات الرئيسية.تسديد امل 

 المطلب الثالث: عرض الكشوف المالية:

املتعلق بالنظام احملاسيب املايل أنه على كل وحدة اقتصادية  55-02من القانون  71حسب ما جاء يف املادة 

 تدخل يف جمال تطبيق هذا القانون جمربة على إعداد قوائم أو كشوف مالية سنويا على األقل.

 اخلاصة و باملؤسسات االقتصادية ماعدا الوحدات الصغرية على :وتتضمن الكشوف املالية 

 .امليزانية 

 .حساب النتيجة 

 .جدول سيولة اخلزينة 

 .جدول تغريات األموال اخلاصة 

 .ملحق بني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة 
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 و يوفر معلومات مكملة عن امليزانية وحساب النتيجة .

مسؤولية مسريي املؤسسات كما يتم إصدارها يف أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تضبط الكشوف املالية حتت 

 إقفال السنة املالية احملاسبية.

من نفس القانون على أن القوائم املالية تعرض اجبارا بالعملة الوطنية، وتوفر كذلك  75و 72وتلزم املادة 

 1القوائم املالية أن توفر بعض املعلومات نذكر منها معلومات تسمح بإجراء مقارنة مع السنة املالية السابقة على

 .تسمية الشركة، االسم التجاري، رقم السجل التجاري للمؤسسة 

 . تاريخ اإلقفال 

 .العملة اليت تقدم هبا 

 وتبني كذلك معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية املؤسسة.

  سجلت فيه.عنوان مقر الشركة، الشكل القانوين، مكان النشاط، والبلد الذي 

 .األنشطة الرئيسية وطبيعة العمليات املنجزة 

 .اسم الشركة واألم وتسمية اجملمع الذي يلحق به الكيان عند االقتضاء 

 .معدل عدد املستخدمني فيها خالل الفرتة 

ميزانية البنوك واهليئات املالية املشاهبة تضم األصول و اخلصوم حسب طبيعتها وتقدمها يف نظام حسب سيولتها 

 واستحقاقيتها النسيب.

                                                           

 .23ص شلبي، قصر الكتاب، بليدة، . قانونية تحت إشرافالنظام المحاسبي المالي، سلسلة :  1 
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 : أوال: الميزانية

تعترب بيانا لكافة األحداث اليت مت تسجيلها يف املؤسسة، وتلقي الضوء على تاريخ املؤسسة، كما أهنا تظهر الوضع 

احلايل و ميكن من خالهلا وبواسطة التحليل املايل قراءة األحداث املستقبلية، ان التمييز بني املوجودات و 

تداولة أصبح ضروريا، حيث جيب على كل مؤسسة أن حتدد بناءا على طبيعة عملياهتا ما إذا كانت املطلوبات امل

ستعرض املوجودات املتداولة وغري املتداولة واملطلوبات املتداولة وغري املتداولة كفئات منفصلة يف صلب امليزانية، 

 1ت بشكل عام حسب سيولتهاوعندما ختتار املؤسسة عدم إجراء هذا التصنيف جيب تقدمي املوجودا

 :2حتتوي امليزانية يف جانب األصول ما يلي

 .التثبيتات املعنوية 

 .االهتالكات 

 .املسامهات.األصول املالية 

 .املخزونات 

 .) األصول الضريبية) مع متييز الضرائب املؤجلة 

 .) الزبائن واملدينني اآلخرين واألصول األخرى املماثلة ) أعباء مثبتة مسبقا 

 األموال االجيابية ومعادالت اخلزينة االجيابية . خزينة 

 
                                                           

حواس صالح، التوجه الجديد نحو معيير االبالغ المالي و أثره على المهنة التدقيق، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم : 1 

 .116، ص5001-5002االقتصادية وعلوم التسير جامعة الجزائر،

 .10-92ص النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق،:  2 
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 أما يف جانب اخلصوم : جند:

  رؤوس األموال اخلاصة قبل عمليات التوزيع املقررة أو املقرتحة عقب تاريخ اإلقفال، مع متييز

رأس املال املصدر ) يف حالة الشركة ( واالحتياطات والنتيجة الصافية لسنة املالية والعناصر 

 األخرى.

 .اخلصوم غري اجلارية اليت تتضمن الفائدة 

 .املوردون و الدائنون اآلخرون 

 .) اخلصوم الضريبية ) مع متييز الضرائب املؤجلة 

 .خزينة األموال السلبية ومعدالت اخلزينة السلبية 

قاصة على ال ميكن إجراء عملية املقاصة بني عنصر من األصول وعنصر من اخلصوم يف امليزانية إال إذا متت هذه امل

أسس قانونية أو تعاقدية، أو إذا تقرر منذ البداية اجناز هذه العناصر )األصول، اخلصوم( يف نفس الوقت أو على 

 أسس قاعدية صافية.

 ثانيا : حساب النتيجة:

حساب النتيجة هو بيان ملخص لألعباء و املنتجات املنجزة من طرف املؤسسة خالل السنة املالية، وال يأخذ 

ذا احلساب بعني االعتبار تاريخ حتصيل أو تاريخ السحب، ويربز بالتمييز النتيجة الصافية لسنة املالية الربح بعني ه

 أو اخلسارة.

 امللومات الدنيا املقدمة يف حساب النتيجة هي كاآليت :
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 ة حتليل األعباء حسب طبيعتها الذي يسمح بتحديد جماميع التسيري الرئيسية: اهلامش اإلمجايل، القيم

 املضافة، الفائض اإلمجايل عن االستغالل.

 .منتجات األنشطة العادية 

 .املنتجات املالية و األعباء املالية 

 .أعباء املستخدمني 

 .الضرائب و الرسوم والتسديدات املماثلة 

 .خمصصات االهتالك وخسائر القيمة املتعلقة بالتثبيتات العينية و املعنوية 

 .نتيجة األنشطة العادية 

 . ) العناصر غري العادية ) منتجات وأعباء 

 .النتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع 

 . النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة إىل شركات املسامهة 

 يف حالة النتيجة املدجمة:

 حصة املؤسسات املشاركة واملؤسسات املشرتكة املدجمة حسب طريقة املعادلة يف النتيجة الصافية. -

 الفوائد ذات األقلية يف النتيجة الصافية.حصة  -

يضم حساب نتيجة البنوك واملؤسسات املالية املماثلة منتجات و أعباء حسب النوع و طبيعة ويبني مبالغ أبرز 

 أمناط املنتجات و األعباء.
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قفال السنة حتتسب نتيجة األعباء واملنتجات اليت نشأت خالل السنة املالية حىت و لو كانت معروفة بني تاريخ إ

 1املالية و تاريخ إعداد الكشوف املالية

 ثالثا: جدول سيولة اخلزينة :

إن اهلدف من جدول سيولة اخلزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساس لتقييم مدى قدرة املؤسسة على 

 املالية.توليد األموال أو السيولة وما يعادهلا، وكذلك املعلومات بشأن استخدام هذه السيولة 

 يقدم جدول سيولة اخلزينة مدخالت وخمرجات األموال املتحصل عليها خالل السنة املالية حسب مصدرها:

  التدفقات اليت تولدها األنشطة العملياتية )األنشطة  اليت تتولد عنها منتجات أو إيرادات والنشاطات غري

 مرتبطة ال باالستثمار وال بتمويل( .

 شطة االستثمار )سحب األموال عند الشراء وتوصيل األموال عند بيع أصول التدفقات الناجتة عن أن

 طويلة األجل(

  التدفقات املالية الناجتة عن أنشطة التمويل )أنشطة يكون هلا أثر على تغيري حجم ونسبة رؤوس األموال

 اخلاصة أو القروض( .

  منفردة وتصنف بصفة دائمة من دورة تدفقات اخلزينة الناجتة فوائد وحصص ربح األسهم التقدم بصفة

 ألخرى يف األنشطة العملياتية، االستثمار و التمويل.

 يعد جدول تدفقات اخلزينة بطريقتني : إما بالطرقة املباشرة أو بالطريقة الغري مباشرة.

 الطريقة المباشرة: -1

                                                           

 .12-16ص النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق، 1 
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 ملوردون، الضرائب،...( تتمثل يف تقدمي الفصول الرئيسية لدخول و خروج األموال اإلمجالية ) الزبائن، ا

 قصد إبراز تدفق مايل صايف .

 .تقريب هذا التدفق املايل الصايف إىل النتيجة قبل ضريبة الفرتة املقصودة 

 الطريقة الغير مباشرة: -2

 تتمثل يف تصحيح النتيجة الصافية للسنة املالية مع األخذ بعني االعتبار :

  كات، تغريات، زبائن، املخزونات، تغريات املوردين،...اخل (أثار املعامالت دون التأثري يف اخلزينة ) اهتال 

 .) التدفقات أو التسوية ) الضرائب املؤجلة 

 .) التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل ) قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة 

 وهذه التدفقات تقدم كل على حدى.

 1رابعا : جدول تغيير رؤوس األموال

جدول تغريات رؤوس األموال اخلاصة حتليال للحركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تشكل  يشكل

 منها رؤوس األموال للمؤسسات خالل السنة املالية.

 أما فيما خيص املعلومات الدنيا اليت يقدمها هذا اجلدول فهي:

 .النتيجة الصافية لسنة كاملة 

 خطاء املسجل تأثريها مباشرة كرؤوس األموال.تغريات الطريقة احملاسبية وتصحيح األ 

                                                           

 .11ص النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق، 1 
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  املنتجات و املصاريف األخرى املسجلة مباشرة يف رؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء

 هامة.

 ).....،عمليات الرمسلة ) االرتفاع، االخنفاض، التسديد 

 .توزيع النتيجة والتخصيصات املقررة خالل السنة املالية 

 خامسا : المالحق:

يعترب امللحق قائمة مالية تتضمن شرحا كتابيا لقواعد التسجيل و التقييم والطرق احملاسبية املعتمدة ويعطي 

معلومات إضافية ضرورية للفهم و اإلفصاح ) مبدأ اإلفصاح الشامل (، ويعطي كذلك معلومات عن الشركات 

 احلليفة، الفروع، الشركة األم،.....اخل.

ضرورية للفهم مضمون القوائم املالية ) ألن املعلومات تفصيلية( ألي عنصر أو وكل العمليات اخلاصة و ال -

 الطريقة اليت اعتمدهتا املؤسسة.

كل قائمة من القوائم املالية  ) سواء امليزانية، جدول احلسابات النتيجة، جدول تدفقات اخلزينة، جدول  -

من إحاالت على املالحق بإعطاء تغريات رؤوس األموال اخلاصة ( حتتوي على عمود املالحظات يتض

 .1حتليل عن مبالغ الدورة

                                                           
 من إعداد الطالبة. 1 
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 مناذج الكشوف املالية:

 امليزانية: السنة املالية املقفلة يف: -5

 N املالحظة األصول

 إمجايل

N 

اهتالك 

 رصيد

N 

 صايف

N-1 

 صايف

 أصول غري جارية .

 (. Good will فارق الشراء )

 تثبيتات معنوية.

 تثبيتات عينية.

 أراضي.

 تثبيتات عينية أخرى.

 تثبيتات ممنوح امتيازاهتا.

 تثبيتات جيري اجنازها.

 تثبيتات مالية.

 سندات موضوعة موضع معادلة.
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 مسامهات أخرى وحسابات دائنة ملحقة هبا .

 سندات أخرى مثبتة.

 قروض وأصول مالية أخرى غري جارية.

 ضرائب مؤجلة على األصل .

      جمموع األصل غري جاري

 أصول جارية .

 خمزونات ومنتجات قيد التنفيذ.

 حسابات دائنة واستخدامها مماثلة.

 الزبائن.

 املدينون اآلخرون.

 الضرائب و ما شاهبها.

 حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة.

 املوجودات وما شاهبها.

 األموال املوظفة واألصول املالية اجلارية.

     

      جمموع األصول اجلارية



 النظام المحاسبي المالي                                                                          الفصل االول

71 

 

      اجملموع العام لألصول

 

 N N-1 مالحظة اخلصـــــــــوم

 رؤوس األموال اخلاصة.

 رأس املال مت إصداره.

 رأس مال غري مستعان به

 احتياطات مدجمة. -عالوات و احتياطات

 فوارق إعادة التقييم.

 فارق املعادلة.

 نتيجة صافية.

 رؤوس األموال خاصة أخرى/ ترحيل من جديد.

   

    (. 5الشركة املدجمة ) حصة 

    ( . 5حصة ذوي أقلية ) 

 5اجملموع 

 اخلصوم غري جارية.

   



 النظام المحاسبي المالي                                                                          الفصل االول

72 

 

 قروض وديون مالية.

 ضرائب ) مؤجلة ومرصود هلا (.

 ديون أخرى غري جارية.

 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبق.

    (. 7جمموع اخلصوم غري اجلارية ) 

 اخلصوم اجلارية .

 ضرائب.

 ديون أخرى.

 سلبية.خزينة 

   

    ( 2جمموع اخلصوم اجلارية ) 

    اجملموع العام للخصوم

 

 : ) حسب الطبيعة ( الفرتة من........ إىل.....................حساب النتائج -7

    

    املبيعات واملنتوجات امللحقة .
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 تغريات املخزونات واملنتجات املصنعة واملنتجات قيد الصنع.

 االنتاج املقبت.

 االستغالل.اعانات 

    انتاج السنة املالية. -5

 املشرتيات املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية واالستهالكات األخرى.

   

    استهالك السنة املالية -7

    القيمة املضافة لالستغالل -2

 أعباء املستخدمني

 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة.

   

    إمجايل فائض االستغالل. -2

 العملياتية.املنتجات 

 األعباء العملياتية املخصصات لالهتالك واملؤونات وخسائر القيمة.

   

    النتيجة العملياتية. -1

    املنتوجات املالية.
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 األعباء املالية.

    النتيجة املالية -2

    ( 1+2النتيجة العادية قبل الضرائب )  -2

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية .

 املؤجلة ) تغريات ( عن النتائج العادية.الضرائب 

   

    جمموع منتجات األنشطة العادية

    النتيجة الصافية لألنشطة العادية . -2

 عناصر غري عادية ) منتجات ( ) جيب تبياهنا (.

 عناصر غري عادية ) أعباء ( ) جيب تبياهنا (.

   

    النتيجة غري عادية -5

 صايف نتيجة السنة املالية. -50

 الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف النتيجة الصافية. حصة

   

    حصة اجملمع ومنها حصة ذوي األقلية –صايف نتيجة اجملموع املدمج 

 

 جدول سيولة الخزينة : -3
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 الطرقة المباشرة: -أ

 الفرتة من ..........إىل...........

-Nالسنة املالية  Nالسنة املالية  املالحظة 

1 

 اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية.تدفقات أموال 

 التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن.

 املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدمني.

 الفوائد واملصاريف املالية األخرى املدفوعة.

 الضرائب عن النتائج املدفوعة .

   

    تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري العادية

زينة املرتبطة بالعناصر الغري العادية تدفقات أموال اخل

 )جيب التوضيحات (

   

صايف تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري عادية 

 ) جيب التوضيحات (

   

صايف تدفقات األموال اخلزينة املتأتية من األنشطة 

 العملياتية . ) أ (
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 تدفقات األموال اخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار:

املسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية  -

التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات 

 مالية.

التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات  -

 مالية.

 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية. -

احلصص و األقساط املقبوضة من النتائج  -

 املستلمة.

   

اخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار صايف التدفقات أموال 

 ) ب (

   

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل:

 التحصيالت يف أعقاب إصدار األسهم . -

 احلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا. -

 التحصيالت املتأتية من القروض. -

 تسديدات القروض و الديون األخرى املماثلة. -
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تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة التمويل صايف 

 ) ج (

   

تأثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت  -

 وشبه السيوالت.

 تغريات أموال اخلزينة يف فرتة ) أ+ ب + ج ( -

   

 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند افتتاح السنة املالية.

 . أموال اخلزينة ومعادلتها عند إقفال السنة املالية

 تغريات أموال اخلزينة خالل الفرتة.

   

    املقاربة مع النتيجة احملاسبية.

 

 الطرقة الغير مباشرة: -ب

السنة املالية  املالحظات 

N 

السنة املالية 

N-1 

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية .

صايف نتيجة السنة املالية تصحيحات من أجل االهتالكات و 

 األرصدة.
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 تغري الضرائب املؤجلة.

 تغري املخزونات.

 تغري الزبائن واحلسابات الدائنة األخرى .

 تغري املوردين والديون األخرى.

 نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب.

 تدفقات اخلزينة النامجة عن النشاط )أ (

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من عمليات االستثمار -

 ات عن اقتناء تثبيتاتمسحوب -

 حتصيالت التنازل عن التثبيتات. -

 تأثري تغريات حميط اإلدماج. -

 تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بعمليات االستثمار)ب(

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من عمليات التمويل. -

 احلصص املدفوعة للمسامهني. -

 زيادة رأس املال النقدي. -

 إصدار القروض. -



 النظام المحاسبي المالي                                                                          الفصل االول

79 

 

 اخلزينة املرتبطة بعمليات التمويل )ج(تدفقات أموال 

 تغري أموال اخلزينة للفرتة ) أ + ب + ج (. -

 أموال اخلزينة عند االفتتاح. -

 أموال اخلزينة عند اإلقفال. -

 تأثري تغريات سعر العمالت األجنبية -

 تغري أموال اخلزينة. -
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 خاتمة:

حميط املؤسسة أهل احملاسبة ألن تصبح نظاما تكييف األدوات احملاسبية مع متطلبات التحول الذي يعرفها 

للمعلومات، حيث أن أمهية املعلومات احملاسبية تتجلى من خالل نوعية وخصوصيات النظام احملاسيب الذي 

ينتجها، لذلك كان الرتكيز على هذا األخري بتحديد املفاهيم األساسية، وكذا مبادئ ومقومات النظام و مراحل 

 احملاسبية بشكل يضمن الفعالية الالزمة إلنتاج معلومات هامة، دقيقة وصحيحة.مجع ومعاجلة البيانات 

إن التطور الذي عرفته املؤسسات وما سايره من توسع يف نشاطها أدى إىل ضرورة التقرير عن نتائجها االقتصادية 

ة بنظام املعلومات ستخدمي املعلومات احملاسبية الثقة الكاملمإىل األطراف املعنيني هبا، والذي يستوجب من 

احملاسيب للقيام بدوره، ويتطلب حتقيق هذه الثقة مراقبة مستمرة لتسجيل و معاجلة خمتلف العمليات اليت تقوم هبا 

 املؤسسة واليت تشكل األساس إعداد معلومات حماسبية .

لسرعة والدقة ومعاجلة لقد كان استخدام التكنولوجيا أثر اجيايب على نظام املعلومات احملاسيب، من خالل حتقيق ا

احملاسبة و تقدميها إىل األطراف ذات الصلة، ويف نفس الوقت كلما تطورت التكنولوجيا و زاد استخدام أنظمتها 

واالعتماد عليها زادت املخاطر اليت ميكن التعرض هلا، وبتايل جيب فهم املخاطر ووضع الضوابط الالزمة ملهامجتها 

 بية .وتطبيق ضوابط و األساليب الرقا
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 الفصل الثاني
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 متهيد:

صد حتجيم املخاطر و األخطاء اليت ميكن أن تتعرض هلا متثل الرقابة الداخلية خط الدفاع األول يف منع و 

و ترتكز الرقابة الداخلية على جمموعة من الضوابط احلاكمة لسري أعمال املؤسسات  املؤسسات يف أعماهلا اليومية،

للتأكد من الصحة احلسابية ملا مدون يف السجالت و محاية موجودات املؤسسة و رفع كفاءة املواطنني و 

ال بد أن  ففي أي مؤسسة منظمة تنظيما جيدا، لى التمسك بالسياسات اإلدارية و املالية املرسومة،تشجيعهم ع

من أجل التأكد من أداء  تتوافر الوسائل و اإلجراءات الرقابية و تعترب املراجعة أداة لقياس فاعليتها يف املؤسسة،

ونية له تأثري على نظام الرقابة الداخلية و إن استخدام احلاسبات االلكرت  العمل التنفيذي اجليد و الصحيح،

 املطبق.

حيث مت تقسيمه منهجيا إىل  و نظرا لألمهية البالغة لنظام الرقابة الداخلية خصصنا هذا الفصل لتناوله بالتفصيل،

 ثالث مباحث:

 ماهية نظام الرقابة الداخلية 

 الرقابة الداخلية احملاسبية 

 .تقييم نظام الرقابة الداخلية 
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 ث األول : الطبيعة األولية للرقابة الداخلية :المبح

 المطلب األول: التطور في مفهوم الرقابة الداخلية :

 أوال :مراحل تطور مفهوم الرقابة الداخلية :

 ميكن التمييز بني أربع مراحل لتطور مفهوم الرقابة الداخلية و هي :

 :مرحلة الرقابة الشخصية -5

حيث كانت هناك رقابة املالك أو ما يعرف  كبرية بأنظمة الرقابة الداخلية،يف بادئ األمر كانت ال توجد أمهية  

 1حيث كان املالك يقوم بنفسه بالرقابة على أنشطة املشروع. بالرقابة الشخصية،

 : مرحلة الضبط الداخلية -7

:امللكية و بعد الفصل بني امللكية و اإلدارة أصبح مفهوم الرقابة يستخدم كمرادف للضبط الداخلي و الذي يعين 

اإلدارة أصبح مفهوم الرقابة يستخدم كمرادف للضبط الداخلي و الذي يعين *توزيع املسئوليات و السلطات 

 2بطريقة حتقق الضبط التلقائي للعمليات اليومية*

 :مرحلة الكفاءة اإلنتاجية -2

من النشرات و اإلصدارات  ظهر االهتمام بنظم الرقابة الداخلية و إعداد التقارير عن فعاليتها نتيجة إصدار عدد

حيث عرفت جلنة إجراءات املراجعة التابعة جملمع احملاسبني  املهنية من طرف جممع احملاسبني القانونيني األمريكيني،

 1الرقابة الداخلية:  AICPA األمريكينيالقانونيني 

                                                           

 مصر، الدار الجامعية، الرقابة و المراجعة الداخلية الحديثة، ،5003-5002 شحاته السيد شحاته، عبد الوهاب نصر،: 1 

 .26ص 
 .26ص لمرجع السابق،: ا2
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  االقتصادية و اليت بأهنا خطة التنظيم و كل الطرق و اإلجراءات و األساليب اليت تضعها إدارة الوحدة

هتدف إىل احملافظة على أصول الشركة و ضمان دقة و صحة املعلومات احملاسبية و زيادة درجة االعتماد 

 عليها و حتقيق الكفاءة التشغيلية و التحقق من التزام العاملني بالسياسات اإلدارية اليت وضعتها اإلدارة.

اخلية ال يقتصر فقط على نظام الضبط الداخلي بل اتسع و يتضح من التعريف السابق أن مفهوم الرقابة الد

 2ليشمل على العديد من اجلوانب احملاسبية و االقتصادية و اإلدارية .

 مرحلة هيكل الرقابة الداخلية : -4

 5522لسنة  11ازداد االهتمام مبفهوم و نطاق نظام الرقابة الداخلية،و قد ظهر هذا االهتمام يف التقرير رقم 

،و قد استبدل هذه التقرير مصطلح  5/5/5550جممع احملاسبني القانونيني االمركيني ليطبق اعتبارا  الذي أصدره

 3نظام الرقابة الداخلية هبيكل الرقابة الداخلية باعتبار انه هذا املفهوم االخرياكثر مشوال من املفهوم األول.

اليت يتم من خالهلا حتقيق أهداف الوحدة و قد مت تعريف الرقابة الداخلية :*بأهنا السياسات و اإلجراءات 

االقتصادية و اليت جيب أن يهتم هبا مراقب احلسابات،حىت يستطيع احلكم على مقدرة الشركة حمل املراجعة على 

 4تسجيل و تلخيص البيانات و األحداث املالية اليت قامت هبا الشركة حمل املراجعة*.

 5الداخلية من ثالث عناصر أساسية هي : يتكون هيكل الرقابة 11و وفقا للتقرير رقم 

 .بيئة املراقبة 

 .النظام احملاسيب 

                                                                                                                                                                                     
 .24ص  المرجع السابق،: 1
 .22عبد الوهاب نصر،شحاته السيد شحاته مرجع سبق ذكره،ص -2

 .32-33المرجع السابق ،ص -3 

 .32المرجع السابق،ص  -4 

 .32المرجع السابق،ص -5 
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 .إجراءات الرقابة 

و هي إحدى اللجان املنبثقة عن جممع احملاسبني االمركيني  COSO  صدر تقرير جلنة  5557و يف سبتمرب 

AICPA  و عن اللجنة،TREADWAY   امتداد بعنوان*اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية* و يعترب 

و الذي تضمن ضرورة إعداد اإلدارة يف الشركات املسامهة  5522يف عام  TREADWAYلتقرير جلنة 

 1لتقرير عن فعالية الرقابة الداخلية،ز مل حيدد ضرورة أبداء مراجع احلسابات اخلارجي لرأيه يف هذا التقرير.

اليت يتم تصميمها لتوفري تأكيد مناسب  الرقابة الداخلية على أهنا :*العملية COSOو قد عرف تقرير جلنة 

بفعالية و كفاءة عمليات التشغيل و بإمكانية الثقة يف القوائم املالية و بااللتزام بالقوانني و اللوائح، هي عملية تتأثر 

 2مبجلس اإلدارة، اإلدارة، األفراد، اآلخرين

 األهداف التالية:و يتم تصميمها إلعطاء تأكيد معقول و ليس تأكيد مطلق خبصوص حتقيق 

 .االعتماد على القوائم املالية 

 .التحقق من كفاءة و فعالية التشغيل 

 .التحقق من االلتزام بقوانني و اللوائح 

يتكون نظام الرقابة الداخلية من املكونات التالية و اليت متثل اهليكل املتكامل للرقابة  COSOو وفقا لتقرير جلنة 

 3الداخلية:

 بيئة الرقابة. -

                                                           

 .22المرجع السابق، -1 

 .23المرجع السابق،ص   -2 

 .22بد الوهاب نصر،شحاته السيد شحاته،مرجع سبق ذكره،ص : عب3 
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 تقييم املخاطر -

 أنشطة الرقابة -

 املعلومات و االتصاالت . -

 املتابعة. -

 22اإلصدار مبعيار رقم  5552يف عام  األمريكينيفقد أصدر جممع احملاسبني  COSOو متشيا مع تقرير جلنة 

ف و يتم و الذي عرف اهليكل الرقابة الداخلية بأنه :*عملية تتأثر بإدارة الوحدة االقتصادية و بالعديد من األطرا

من خالل تلك العملية احلصول على تأكيد مناسب أو معقول و ليس تأكيد مطلق فيما يتعلق باألهداف الثالثة 

 1التالية :

 إمكان االعتماد على التقارير املالية. -

 االلتزام بالقوانني و األنظمة املطبقة. -

 كفاءة العمليات و فاعليتها. -

و الفشل املايل للعديد من الشركات يف السنوات األخرية و حدوث  و نتيجة لزيادة حاالت اإلفالس و اإلعسار

يف الواليات املتحدة األمريكية، و ذلك بسبب ضعف أنظمة الرقابة  7005يف عام   ENRONفضيحة

الداخلية يف تلك الشركات، مت إنشاء جملس الرقابة احملاسبية على الشركات العامة املقيدة بالبورصة يف الواليات 

                                                           

دور الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي  ،5010 ثائر محمود الغبان، عجيب مصطفى هلندي،: 1 

 .01ص  العراق، جامعة السليمانية، ،5010شتاء  42مجلة العلوم إنسانية العدد  ورقة بحثية، االلكتروني،
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و ذلك هبدف التدخل احلكومي للعمل على زيادة فاعلية هيكل الرقابة الداخلية   PCAOBاألمريكية املتحدة

 1على عملية إعداد القوائم املالية و محاية أموال املستثمرين يف تلك الشركات.

 PCAOBكيةو قد قام جملس الرقابة احملاسبية على الشركات العامة املقيدة بالبورصة يف الواليات املتحدة األمري

بتعريف هيكل الرقابة الداخلية من خالل إصداره الثاين بأهنا عملية يتم تصميمها مبعرفة اإلدارة التنفيذية، و   

يتأثر هيكل الرقابة الداخلية بالعديد من األطراف مثل جملس اإلدارة،و جلنة املراجعة و كافة األفراد العاملني 

قول بإمكانية االعتماد على املعلومات الواردة يف القوائم املالية ألغراض باملنشاة، هبدف توفري تأكيد مناسب أو مع

 2اختاذ القرارات و انه مت إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما.

ر مفهوم و يرى الباحثون إمكانية تسمية هذه التطور يف مفهوم الرقابة الداخلية باملرحلة اخلامسة من مراحل تطو 

 3حيث تغري املفهوم من هيكل الرقابة إىل إجراءات و عمليات. الرقابة الداخلية،

مما سبق هناك عدة تعاريف و ضعت للرقابة الداخلية من قبل اهليئات و املنظمات و الدولية املختصة ويستخلص 

على كافة املستويات أوال و تأكيد معقول منها بأن الرقابة الداخلية ما هي إال عملية متارسها املوارد البشرية العاملة 

و ليس مطلق بسبب حمدوديات الرقابة الداخلية ثانيا و املساعدة  الفاعلة يف حتقيق األهداف املتعلقة بالثقة يف 

 4التقارير املالية و االلتزام بالقوانني و اللوائح و كفاءة و فعالية العمليات ثالث.

 قابة الداخليةمكونات و أنواع الر  :المطلب الثاني

 أوال مكونات الرقابة الداخلية

                                                           

 .100ص  مرجع سبق ذكره، شحاته السيد شحاته، عبد الوهاب نصر،1 
 .100ص  لمرجع السابق،ا :2
 .2عجيب مصطفى هلدني،ثائر صبري محمود الغبان،مرجع سبق ذكره،ص : 3

  4: المرجع السابق ص 3.
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هي عبارة للرقابة الداخلية و تعترب مبثابة مقاييس يتم على أساسها تقييم كفاءة و فعالية هيكل الرقابة الداخلية 

 بالوحدة االقتصادية املتمثلة فيما يلي

بيئة الرقابة تعترب األساس الذي تبىن عليه باقي مكونات هيكل الرقابة الداخلية. و تتكون بيئة الرقابة من العديد 

من العوامل بعضها ذات صلة مباشرة باإلرادة و بعضها ذات صلة بتنظيم املنشاة ذاهتا نزاهة اإلدارة والقيم 

األخالقية له من خالل وجود الئحة للسلوك تركز على النزاهة  و يتم التعرف على نزاهة اإلدارة و القيم   األخالقية

و القيم األخالقية مع ضرورة التزام العاملني بالقوانني مع التحقيق من إتباع هذه الالئحة  باملنشاة بصفة دورية 

االلتزام  االلتزام بالكفاءة و يتحقق االلتزام بالكفاءة  من خالل وجود مستويات لألداء داخل املنشاة مع ضمان

بتلك املستويات بصفة مستمرة دور و مشاركة جملس اإلدارة و جلنة املراجعة جملس اإلدارة هو صلة الوصل بني 

املسامهني و اإلدارة التنفيذية فإذا كان أعضاء جملس اإلدارة كلهم ميارسون وظائف تنفيذية فان رقابة املسامهني 

و تتكون أداة   التنفيذينياملديرين أو أعضاء جملس اإلدارة غري تصبح او شبه معدومة تتكون جلنة املراجعة من 

 االتصال بني جملس اإلدارة و مراجع احلسابات اخلارجي

فلسفة اإلدارة و منط التشغيل ز بقصد  بفلسفة اإلدارة املدى التزامها بتطبيق اللوائح و القوانني أو ما إذا كانت 

إذا كانت فلسفة اإلدارة تعتقد بأمهية الرقابة فإهنا تركز  تسم مبخاطر أم العليات تشغيلية تلديها الرغبة يف القيام ب

خالل املمارسة اإلدارية على بناء سياسات و إجراءات رقابية فعالة هذا اإلدراك ينعكس على سلوك العاملني من 

من خالل اهليكل اهليكل التنظيمي يتم ختطيط و تنفيذ أعمال الوحدة االقتصادية و الرقابة عليها  املستمرة

 التنظيمي مع ضرورة دراسة اهليكل التنظيمي للشركة ملعرفة مزاياه و عيوبه.

حتديد الصالحيات و املسؤوليات إذا كان تفويض السلطة و حتديد املسؤولية يتم مبا ينسجم مع اهليكل التنظيمي 

سياسات اإلدارية فان و على شكل مستندات مكتوبة من خالل دليل توصيف إجراءات تنفيذ األعمال و ال
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سياسات و ممارسات األفراد تتضمن السياسات  و املمارسات طريقة توظيف العاملني  الرقابة الداخلية تكون قوية

 و تدريبهم و التقييم املستمر هلم و كذلك حتديد كيفية حتديد مرتباهتم و كيفية ترقيتهم و توقيع اجلزاءات عليهم

 األكفاء و الرتين عنصر نظم الرقابة الداخليةو يعد وجود العمال و املوظفني 

 :تقدير المخاطر -7

 يف الغالب تواجه كافة الوحدات خماطر داخلية و خارجية اليت ميكن أن تؤثر عكسا على

قدرهتا على تسجيل و التشغيل و التقرير عن البيانات املالية بشكل يتسق مع تأكيدات قوائمها املالية و جيب أن 

دراسة جوهرية لتلك املخاطر و احتماالت حدوثها و طرق ادارهتا وقد تستهل اإلدارة اخلطط و تقوم اإلدارة ب

 الربامج أو التصرفات بدراسة خماطر معينة أو قد تقرر ان تقبل املخاطر بسبب التكلفة أو سبب اعتبارات أخرى

 : المعلومات و االتصاالت -2

ديد الطرق اليت تسجل كافة العمليات املالية على أساس زمين يوفر نظام املعلومات الفعال املدخل املالئم لتح

مناسب و بتفصيل كاف للسماح بالتبويب الصحيح للتقرير املايل جبانب قياس و عرض العمليات املالية بشكل 

وفيما يتعلق باالتصاالت فهي أمر أساسي يف نظم املعلومات احملاسبية  اإلفصاح عنها يف القوائم املاليةصحيح و 

ضال عن توفري املعلومات املالئمة لتمكني املوظفني و أداء واجباهتم و جيب أن تأخذ معىن أوسع لنشر الثقافة ف

التنظيمية املشرتكة يف الوحدة و التعامل مع التوقعات و من اجلدير بذكر أن هناك حاجة إىل ابتكار أساليب 

ملعنيني و من األمور اهلامة هي بقاء قنوات اتصال للموظفني لإلبالغ عن معلومات ذات صلة باملخاطر إىل ا

 .االتصال مفتوحة ذلك األمر الذي يشعر العاملني باالرتياح لنقلهم املعلومات اإلدارة
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 :األنشطة الرقابية -5

هي السياسات واإلجراءات و القواعد اليت توفر تأكيد مناسب من انه قد مت حتقيق أهداف الرقابة الداخلية و انه 

 إلجراءات الالزمة ملواجهة املخاطر اليت قد تتعرض هلا الوحدة االقتصاديةقد مت اختاذ ا

 :المتابعة -6

ويقصد هبذا اجلزء املتابعة املستمرة و التقييم الدوري ملختلف أجزاء هيكل الرقابة الداخلية للتحقيق من فعالية و  

الداخلية و اليت جيب إن يقدم تقارير كفاءة هيكل الرقابة الداخلية ومن األدوات املستخدمة هو اإلدارة للمراجعة 

 بنتائج املتابعة إىل جملس اإلدارة أو جلنة املراجعة و جيب إن تتم عملية املتابعة بواسطة أفراد مؤهلني

 :ثانيا: أنواع الرقابة الداخلية

ولية حتقق أهداف ميكن تقسيم الرقابة الداخلية إىل الرقابة حماسبية و رقابة إدارية هذه األنظمة الفرعية تتوىل مسؤ 

 النظام الرقابة الداخلية كما يلي:

 الرقابة المحاسبية -1

هي رقابة مانعة يف طبيعتها و لذلك حياول هذا النظام من خالل إجراءات و مقاييس الرقابة و األمن أن مينع 

البيانات كما األخطار الناجتة عن البيانات غري الصحيحة و األخطاء يف اإلجراءات املتعبة يف التجميع و تشغيل 

حياول نظام الرقابة الداخلية احملاسبية أن مينع فقد أو ضياع البيانات نتيجة اإلمهال و القصور يف األداء باإلضافة 

إىل منع سرقة األصول باالستخدام عمليات الغش و االحتيال وتعترب اإلدارة املالية أو إدارة احلسابات مسئولة عن 

ية هبدف محاية األصول و زيادة الثقة يف املعلومات احملاسبية ملا هلا من تأثري على وضع نظام سليم للرقابة احملاسب
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صدق و سالمة القوائم املالية حىت يستطيع أن حيدد ماهي درجة االختبارات اجلوهرية اليت جيب أن يقوم هبا 

 املراجع

 :الرقابة اإلدارية -2

أن تكتشف أي احنراف عن النتائج املخططة أو و هي رقابة مكتشفة لألخطاء و مصححة هلا لذلك فهي حتاول 

أي ابتعاد عن السياسات و اإلجراءات اليت وضعتها اإلدارة  و يتطلب هذا النوع من الرقابة مشاركة فعالية نشطة 

 من اإلدارة و من أمثلة الرقابة اإلدارية إعداد و إدارة املوازنات نظام حماسبة املسئولية و متابعة و تقييم األداء

بط الرقابة اإلدارية باألقسام التشغيلية و ليس اإلدارة املالية و ذلك نظرا لعدم ارتباط الرقابة اإلدارية بصورة ترت

 .مباشرة بالسجالت و الدفاتر املالية

 :و يوضح اجلدول التايل االختالف بني الرقابة احملاسبية و الرقابة اإلدارية من ناحية طبيعتها و أهدافها

 االختالف بين الرقابة المحاسبية و الرقابة اإلدارية الجدول:

 الرقابة اإلدارية الرقابة المحاسبية وجه المقارنة
قابة

 الر
 من

دف
اهل

 

 محاية األصول من السرقة -

 و الضياع و االختالس وسوء االستخدام

التحقق من دقة املعلومات املالية الواردة  -

 يف القوائم و التقارير املالية

 من كفأة أداء العمليات التشغيلية التحقق -

 التحقق من االلتزام بالقوانني -

و اللوائح و السياسات و اإلجراءات اليت 

 وضعتها اإلدارة
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راقبة
ة امل

ملي
ة ع

طبيع
 

التحقق من تنفيذ عمليات املنشأة وفقا 

لنظام تفويض السلطة املالئم و املعتمد من 

 اإلدارة.

التحقق من أن عمليات املنشأة قد مت  -

طبقا  السجالتتسجيلها يف الدفاتر و 

 للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما

التحقق من تنفيذ و تطبيق اإلجراءات و 

 السياسات اإلدارية
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 المطلب الثالث : مقومات و أهداف نظام الرقابة الداخلية:

 ة الداخلية:األساسية لنظام الرقاب أوال: المقومات

 :يقوم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من الدعائم أو املقومات األساسية وهي

 هيكل تنظيمي كفء: .1

خيتلف اهليكل التنظيمي حسب الوحدة االقتصادية و حجمها و عدد مستوياهتا التنظيمية االنتشار اجلغرايف هلا  و 

األقسام و اختصاصات كل منها باإلضافة إىل يهدف إنشاء هيكل تنظيمي كفء إىل حتديد اإلدارات و 

مسؤوليات األشخاص و العالقات بينهم و ذلك من خالل توصيف األنشطة املختلفة ووضعها يف جمموعات 

 متجانسة و حتديد القسم أو اإلدارة املسؤولة عن تنفيذها عن طرق:

 حدىإعداد خريطة تنظيمية رئيسية و خرائط تفصيلية لكل قسم أو إدارة على  -

 و الفصل بني املهام حتديد مسؤوليات -

 سياسات و إجراءات لحماية األصول: .2

وجود جمموعة من السياسات و اإلجراءات اليت تسمح حبماية األصول و منع تسرهبا و اختالسها و لضمان 

دف توفري صحة البيانات و التقارير احملاسبية و تزداد احلاجة إليها كلما كرب حجم املشروع و تعددت فروعه هب

وسائل رقابية مناسبة للتأكد من اجناز القرارات املختلفة على كافة املستويات وتزداد أمهيتها كلما وصف التنظيم 

بأنه ال مركزي كما  تتطلب محاية األصول و منع تبديدها توافر إجراءات الضبط الداخلي بني األقسام و إعداد 

 اإلداراتالتقارير املتداولة و تعاون كافة األقسام و 

 وجود إجراءات لزيادة الكفاءة و تشجيع االلتزام بالسياسات الموضوعة: .3
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تساهم كفاءة األفراد بشكل مهم يف حتقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية خاصة يف حالة ضعف الضوابط الرقابية و 

يه حماوالت من هؤالء حىت يف حالة ضوابط رقابية عالية فان ضعف قدرات العاملني و الثقة فيهم سوف يرتتب عل

 للتغلب على هذه الضوابط

إن وجود هيكل تنظيمي كفء و عمالية مدربة و ذات قدرات و كفاءات عالية ال يعين التخلي عن التوفري معايري 

لقياس أداء هؤالء العاملني من ذلك يف حماولة ملقارنة األداء املخطط مع األداء الفعلي و حتديد االحنرافات و 

 لواجب اختاذها لتصحيحهااإلجراءات ا

ومن األساليب اليت تستخدم لزيادة الفعالية و الكفاءة التشغيلية يف املنشاة استخدام نظام املوازنات التخطيطية و 

نظام التكاليف املعيارية و جتدر اإلشارة إىل أن الكفاءة تعين حتقيق العالقة املثلى بني عناصر املدخالت و 

عين حتقيق األهداف املطلوبة و قد يكون األداء كفء و فعال يف نفس الوقت و قد املخرجات يف أن الفعالية ت

 يتحقق إىل منهم دون األخر

 نظام محاسبي سليم و مكتوب : .4

يتمثل جمموعة من املبادئ و األسس العلمية و الطرق و األساليب و اإلجراءات اليت تتبع لتحقيق العمليات املالية 

 نتائجها و عرضها ألغراض تقومي األداء و ترشيد القرارات ة تسجيلها و تبويبها و قياس

ال بد من الوجود إجراءات لتحقيق من صحة ودقة البيانات و التقارير احملاسبية و يتطلب ذلك تقسيم للعمل مع 

 .وجود مراجعة لكل عملية من الناحية املستندية أو من الناحية تسجيلها

 :توب جيب أن تتوفر فيه العناصر اليت سنتطرق هلا فما يليو لكي يكوم النظام احملاسيب سليم و مك
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 الدليل المحاسبي : .5

ختضع عمليات تبويب الدليل احملاسيب إىل طبيعة الوحدة االقتصادية نوع النظام احملاسيب املستخدم واألهداف اليت 

عية و شرح كيفية يسعى إىل حتقيقها و يظهر ذلك من خالل تقسيم احلسابات إىل حسابات رئيسية و أخرى فر 

 1تشغيل هذا احلساب و بيان صنف العمليات اليت تسجل فيه

 الدورة المستندية : .6

 2تعترب الدورة املستندية اليت تتميز بدرجة عالية من كفاءة املصدر األساسي ألدلة اإلثبات

 : المجموعة الدفترية .2

أنشطتها يف ظل النواحي القانونية و خاصة يتم إعداد جمموعة دفرتية متكاملة حسب طبيعة الوحدة االقتصادية و 

 3دفرت اليومية العامة و ما يرتبط به من اليوميات مساعدة

 :4الوسائل اآللية  االلكترونية المستخدمة .8

تساهم الوسائل اآللية املستخدمة ضمن النظام احملاسيب يف ضبط و اجناز األعمال كآالت عند النقدية احملصلة أو 

خدام احلاسب يف اجناز بعض خطوات الدورة احملاسبة و حتليل البيانات واملعلومات سواء تسجيلها إىل جانب است

 .يفرتض إعدادها أو اإلفصاح عنها و هو ما يدعم الدور الرقايب للنظام احملاسيب

من متطلبات نظام الرقابة الداخلية اجليد  وجود قسم كتنظيم  إداري داخل  :1قسم المراجعة الداخلية .9

التأكد من تطبيق كافة اإلجراءات و اللوائح  مهتمةالوحدة االقتصادية يطلق عليه قسم املراجعة الداخلية 

                                                           

 .12فتحي رزق السوافريري،مرجع سبق ذكره،ص: 1 

 .12المرجع السابق،ص :2 

 .12المرجع السابق،ص :3 

 .12المرجع السابق،ص : 4 
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احملاسيب و و السياسات اليت وضعتها اإلدارة أيضا التأكد من الدقة البيانات احملاسبية اليت يوفرها النظام  

أيضا التحقق من عدم وجود أوجه تالعب أو املخالفات و بصورة خمتصرة فان املهمة الرئيسية لقسم 

 املراجعة الداخلية هي التأكد من تطبيق و اجناز مهمات نظام الرقابة الداخلية

 ثانيا: أهداف نظام الرقابة الداخلية:

 2رئيسية و هي : يهدف نظام الرقابة الداخلية إىل حتقيق أربعة أهداف

 : المحافظة على األصول -

و يقصد هبا محاية كافة أصول املنظمة من اخلسائر اليت قد تنتج عن الغش أو اخلطأ أو األمور األخرى غري 

املرغوب هبا، و تقع املسؤولية الكاملة على اإلدارة يف احملافظة على األصول و يتم التحقق من احلماية الكاملة و 

ريق مطابقة األرصدة الدفرتية مع األصول املادية املوجودة و التحقق من القيمة و امللكية و الدقة املستمرة عن ط

 احملاسبية هذا باإلضافة إىل محاية البيانات من سوء االستخدام أو الضياع أو السرقة.

 ضمان صحة و دقة المعلومات المحاسبية: -

حة و إن تعكس وضع املنظمة احلقيقي وأن تقدم هذه تعين دقة البيانات إن تكون املعلومات كاملة وواض

 املعلومات يف الشكل املالئم و الوقت املناسب.

التحقق من صحة تسجيل العمليات احملاسبية من قيد و ترحيل و بالتايل التحقق من صحة املعلومات الواردة يف 

 3القوائم املالية.

                                                                                                                                                                                     
 .12: المرجع السابق،ص 1 
 .105-101الرزاق محمد قاسم،مرجع سبق ذكره،ص عبد  -2

 .22عبد الوهاب نصر،شحاتة السيد شحاتة،مرجع سبق ذكره،ص -3 
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 االلتزام بالسياسات و األهداف اإلدارية: -

ة أهداف املنظمة إىل جمموعة من السياسات و اخلطط و اإلجراءات املتكاملة اليت تغطي كافة اجلوانب تتم ترمج

العمل ضمن املنظمة، و تصدر اإلدارة بذلك قرارات و تعليمات توجهها إىل منفذي العمليات املختلفة عرب 

و اإلجراءات ينعكس على مدى حتقيق املستويات اإلدارية، و بالتايل فان تنفيذ الدقيق هلذه السياسات و اخلطط 

 األهداف.

 االستخدام االقتصادي الكفء للموارد : -

و يعين ذلك جتنب أوجه اإلسراف و القصور و التبذير يف استخدام املوارد املتاحة،و من مث االرتقاء بالكفاية 

 يف املمكنة.اإلنتاجية يف استخدام تلك املوارد و تعين الكفاية األهداف املطلوبة بأقل التكال
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 المبحث الثاني: نظام الرقابة الداخلية المحاسبي:

 عناصر الرقابة الداخلية المحاسبية المطلب األول:

 تتكون الرقابة احملاسبية الداخلية من جمموعتني رئيسيتني من اإلجراءات و مها:

 أوال :إجراءات الرقابة العامة:

مبعىن أهنا النطبق على عملية بذاهتا و لكنها خاصة بنشاط الوحدة  تتصف هذه اإلجراءات بأهنا عامة يف طبيعتها،

 االقتصادية ككل و هي تنقسم إىل :

 ممارسات إدارية سليمة : -5

و  وضع و إتباع سياسات إدارية صحيحة خبصوص التوثيق باملستندات متمثلة يف وجود مسار جيد للمراجعة،

و تناوهبم يف  إجبارية، إجازاتو منحهم  ف اجليد عليهم،خبصوص األفراد متمثلة يف كفاءة العاملني و اإلشرا

 1العمل.

 رقابة تنظيمية : -7

تتكون من االستقالل التنظيمي و الذي يعين التقسيم الواضح و املنطقي للمهام و املسؤوليات ،وفقا هلذا املبدأ ال 

ل عمل موظف معني يراقب جيب أن يقوم شخص واحد بتشغيل العملية املعينة من نشأهتا إىل هنايتها مما سيجع

 2عمل املوظف األخر تلقائيا ،و بالتايل زيادة احتمال اكتشاف األخطاء املقصودة و غري املقصودة.

 3إجراءات أمن مادية: -2

                                                           
 .100أحمد حسين على حسين،مرجع سبق ذكره ،ص  -1 

.105المرجع السابق ،ص -5  
 .106المرجع السابق،ص -3 
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 حماية الوصول إلى األصول: -3-1

اإلجراءات احلد من عدد املتعاملني املصرح هلم بالتعامل مع النقدية ،املخزون،األجهزة،ملفات البيانات،و من 

املادية املتاحة يف هذا الصدد ضرورة وجود حراسة و أمن،صناديق مغلقة،وجود أسوار تصاريح دخول للمناطق 

 احلساسة، أجهزة إنذار و حتذير من عمليات السطو،و إن أمكن دائرة تلفزيونية مغلقة.

 حماية استخدام األصل: -3-2

 ق له استخدامه إال إذا كان لديه الصالحية بذلك.ميكن أن يصل الشخص املعني إىل األصل و لكن ال حي

 حماية حفظ األصل: -3-3

ميكن محاية و حفظ األصل عن طريق حصرها و عدها للحد من اخلسائر الناجتة عن السرقات أو اإلمهال و 

 التسيب و اكتشاف ثغرات تستلزم ضرورة وجود إجراءات امن مادية صارمة .

 ثانيا:الرقابة على التطبيقات:

قصد هبا إجراءات الرقابة املطبقة على دورات تشغيل البيانات و هتدف إىل التأكد من أن العمليات املختلفة قد ي

 1و تشغيلها ،و التقرير عنها وفق السياسات اإلدارية املوضوعة. و تنفيذها ،و تسجيلها، مت التصريح هبا،

 يقات و هي :حتتاج كل دورة عمليات إىل أربعة أنواع من الرقابة على التطب

 الرقابة بالتصاريح: (1

ال ميكن القيام بأي عملية حمسابية ايا كان نوعها إال إذا كان مصرح هبذه العملية من املدير أو املوظف املسؤول 

عنها،و قد يكون التصريح عاما يف شكل إجراءات روتينية جيب استيفائها قبل تنفيذ العملية أو تصريح خاص 
                                                           

  104احمد حسين على حسين،مرجع سبق ذكره،ص -1
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ى أعلى، و تعترب املستندات األساسية مبثابة تصريح و هنا تظهر أمهية املستندات و حيتاج إىل موافقة من مستو 

 1الدور احليوي الذي تلعبه يف نظام املعلومات احملاسيب.

 2رقابة المدخالت: (2

و بالتايل  و هتدف إىل التأكد من أن العمليات قد مت تسجيلها بطريقة صحيحة و كاملة و يف الوقت املالئم،

املقادير آو القيم الصحيحة يف احلسابات الصحيحة و يف الفرتة احملاسبية اليت متت فيها هذه  جيب أن تظهر

 و هناك إجراءات عديدة للرقابة على املدخالت منها: العمليات،

 الفحص بالعين: -2-1

 و هو التدقيق الذي يقوم به املوظف املعني على البيانات الداخلية.

 :تصميم جيد للمستندات  -2-2

حيث يفرتض أن يوجد يف  يشجع على تسجيل بيانات كاملة و صحيحة عن العمليات املطلوب تسجيلها،

 املستند تعليمات واضحة و مسافات مناسبة وواضحة لكتابة البيانات يف املستند.

 سجل للمستندات: -2-3

شغيل و بذلك ميكن ان تتبع حيث يتم فيه تسجيل املستندات الواردة قبل عملية التشغيل و اخلارجة بعد عملية الت

 حركة املستندات و الرقابة عليها.

 شرائط الرقابة: -2-4

                                                           
 .102المرجع السابق، ص  -1 

 103-102المرجع السابق، ص -2 
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متثل دليل إثبات على عمليات حتصيل نقدية و تقارن بيانات هذه الشرائط مع النقدية الفعلية املتحصل عليها،و 

 لذلك حيرص املوظف املسئول على أن يكون يقظا يف تناول العمليات النقدية.

 ترميز الحسابات : -2-5

و هو نظام إلعطاء رموز معينة لكل احلسابات اليت تتضمنها خريطة حسابات يف الوحدة االقتصادية،و يساعد 

 هذا النظام على تسجيل العمليات و تتبع البيانات و التأكد من استخدام إجراء التشغيل املناسب.

 1رقابة التشغيل : -3

ام التشغيل دون أي نقصان،كما جيب تشغيل هذه البيانات تشغيال جيب أن تدخل بيانات العمليات إىل نظ

 صحيحا و كامال لذلك تشتمل على إجراءات الضبط الداخلي التلقائي من أمثلته ما يلي:

معني إىل مكان أو شخص أخر باستخدام  شيءو تشمل األفعال اليت تنقل املسئولية و احملاسبة عن  -2-5

 املستندات .

 مجاميع:الرقابة بال -2-2

مث يعاد مجع  يشمل هذا اإلجراء على مجع بيانات دفعة أو جمموعة من مستندات العمليات قبل عملية التشغيل،

هذه البيانات مرة أخرى أثناء التشغيل، فإذا حدث توافق يف اجملاميع فمعناه إن العمليات املسجلة قد مت تشغيلها 

 تشغيال صحيحا ومكتمال.

مقارنات جتري بني بيانات متحصل عليها من مصدر مستقل مع البيانات اليت يتم :و هي التسويات-3-3

 تشغيلها حىت ميكن اكتشاف أي حذف آو أخطاء يف التشغيل.

                                                           
 102-103أحمد حسين علي حسين، مرجع سبق ذكره، ص -1 
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 1رقابة المخرجات: -4

و يتم توزيعها على الشخص  و ميكن االعتماد عليها، جيب أن تكون خمرجات نظام املعلومات احملاسيب كاملة،

 أن تصل إليه هذه املخرجات، و تشمل إجراءات رقابة املخرجات على:املسئول املفرتض 

 وإجراءات التحقق و التقييم: -4-1

 و هي إجراءات يقوم هبا شخص أو أكثر و ميكن أن يكون من خارج الشركة ألعمال قام هبا آخرين.

 أرشيف التوزيع: -4-2

 و بذلكختلفة اليت خيرجها نظام املعلومات احملاسيب، و هو قائمة باألفراد الذين يفرتض أن تصل إليهم التقارير امل

يتم التحقق من عملية التوزيع من خالل مطابقة عملية التوزيع الفعلي ملخرجات النظام مع األشخاص احملددين يف 

 .زيعأرشيف التو 

 :: مزايا و مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة الداخليةالمطلب الثاني

 2:استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة الداخليةأوال:مزايا 

هناك العديد من املنافع املستمدة من استخدام تكنولوجيا املعلومات و ذلك لتحقيق فعالية و كفاءة للرقابة 

 الداخلية مثل:

 حتسني الوقتية، أي أن توفري املعلومات يف الوقت املناسب 

 . و زيادة الدقة يف املعلومات 

                                                           
 109-101أحمد حسين علي حسين، مرجع سبق ذكره، ص -1 

 549-541عبد الوهاب نصر، شحاته السيد شحاته، مرجع سبق ذكره، ص -2 
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 هيل التحليل اإلضايف للمعلومات، حيث أن تشغيل احلاسب للبيانات بصورة جيدة و دقيقة حتسني و تس

يؤدي إىل زيادة جودة املعلومات اليت يقدمها النظام مما ينعكس على اختاذ اإلدارة للقرارات اإلدارية 

 السليمة بصورة حتقق االستغالل األمثل للموارد.

 ة.ختفيض اخلطر الذي حييط بإجراءات الرقاب 

 .حتسني إمكانية الفصل املنسب بني املهام عن طريق تنفيذ رقابة أمنة، قواعد البيانات ،نظم التشغيل 

  إجراء حسابات معقدة و أمكانية تشغيل قدر هائل من املعامالت يف وقت قصري و بتكلفة اقل عالوة

إمكانيات تكنولوجيا املعلومات  و على انعدام األخطاء التشغيلية و احلسابية تقريبا نتيجة االستفادة من 

 اخنفاض درجة االعتماد على العنصر البشري.

 .إمكانية االستفادة باحلاسب اآليل يف حتقيق الرقابة الذاتية على كل عمليات التشغيل اليومية 

  اإلمكانية الضخمة لتخزين البيانات يف صورة ملفات الكرتونية تغين عن الكثري من امللفات والسجالت

 وية.اليد

 ثانيا :مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة الداخلية:

النظام احملاسيب مل يتغري من حيث جوهر املفهوم إال أن االنتقال من اآللية اليدوية إىل احملسوبة جعل عملية مراقبته 

 صعبة و ذلك ألسباب عديدة أمهها:

 1اختفاء السجالت المادية: -1

                                                           
 .92: محمد الفيومي محمد، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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دام احلاسبات االلكرتونية ،تتم عمليات تسجيل و حفظ البيانات احملاسبية باستخدام يف ظل نظم التشغيل باستخ

النبضات االلكرتونية يف الذاكرة الرئيسية للحاسب، أو على أشرطة و اسطوانات ممغنطة خارج احلاسب، و بلغة ال 

للقراءة،كما ميكن تغيري أو يفهمها إال احلاسب، و بالتايل أصبحت البيانات احملاسبية غري مرئية، و غري قابلة 

مما يسهل من ارتكاب حاالت  إضافة أو حذف أي بيانات دون ترك أي اثر يدل على حدوث هذه العمليات،

 الغش و جعل من الصعب اكتشافها.

 1عدم وجود سند جيد للمراجعة: -7

تعقيدا،فالتصميم اجليد إن تصميم سند جيد للمراجعة يف ظل نظم احلاسبات املتقدمة،يعد مهمة شاقة أو أكثر 

لسند املراجعة ال ميكن أن يتأتى إال عن الفهم الواعي لطبيعة و مصدر األخطاء اليت تفسده و تعيبه، وأنواع 

اإلجراءات التصحيحية اليت ميكن إجرائها عندما تقع مثل هذه األخطاء، و يؤدي غياب سند املراجعة اجليد يف 

 تتبع العمليات، و من مث صعوبة اكتشاف جرائم احلاسبات. بيئة احلاسبات االلكرتونية إىل صعوبة

 جرائم األخطاء النظامية و ذلك لوجود التشغيل االلكرتوين:

حيث أن الطبيعة املتكررة لعمليات برامج احلاسب اآليل قد تؤدي إىل عدم قدرة احلاسوب على متييز البيانات 

إمكانه التمييز بني البيانات اخلاطئة والصحيحة، و كذلك فان اخلاطئة اليت يتم إدخاهلا إليه بعكس اإلنسان الذي ب

احلاسب غري قادر على التفكري أو احلكم الشخصي و بالتايل فان هناك العديد من األخطاء اليت ميكن حدوثها 

ء ما مل توجد إجراءات للرقابة على الربامج املستخدمة للتعرف على الثغرات اليت ميكن أن تزيد من تكلفة األخطا

 2اليت حدثت.

                                                           
 .99: المرجع السابق،ص1 

 .14االن عجيب مصطفى هلدني، ثائر محمود الغبان، مرجع سبق ذكره ص  -2 
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 1و باإلضافة إىل أن احلاسب يقوم بالعديد من املهام اليت تتعارض مع مبدأ الفصل بني املهام.

 :سهولة و حافز جرائم الغش في ظل استخدام الحاسبات االلكترونية و صعوبة اكتشافها -2

ات، التشغيل، املعدات، يقصد بالغش يف جمال احلاسبات االلكرتونية أي تالعب يف برامج احلاسب، ملفات البيان

و يؤدي ذلك إىل إحلاق خسائر بالتنظيمات اليت يقع الغش يف جمال استخدامها للحاسبات، و إن ظهور 

احلاسبات قد ترتب عليه طرقا حديثة متاما الرتكاب حاالت الغش،مما جعلها أكثر سهولة من حيث ارتكاهبا،و 

 2أكثر صعوبة من حيث اكتشافها.

به و هو على نوعني، يعرف األول باالخرتاق اخلارجي حيث يتم الدخول من خارج  و التعامل غري مصرح

اخلارجي حيث الدخول من خارج الوحدة،أما الثاين فيعرف باالخرتاق الوحدة، أما الثاين فيعرف باالخرتاق 

 3بع عادة أفراد من داخل الوحدة.الداخلي و الذي يقوم 

م بني األفراد و الوحدة ذات طابع معلومايت مهم، و بالتايل فان متكن احد و تعترب التعامالت االلكرتونية اليت تت

من معرفتها و تتبعها فسيتم فقدان الثقة بالوحدة اليت يتعامل معها، من منطلق أهنا مل تتمكن من محاية 

 4خصوصيتها.

 5فيروسات الحاسبات: -2

تنقل النظام من خالل وسائط مصابة  الفريوسات قد ال تكون متعمدة أو بغرض حتقيق عائد من ورائها، فقد

بالعدوى، و تسبب فريوسات احلاسبات العديد من املشاكل يف بيانات و برامج الوحدة االقتصادية،و ذلك على 

 حسب نوع الفريوس.
                                                           

 .520عبد الوهاب نصر، شحاته السيد شحاته، مرجع سبق ذكره، ص -1 

 محمد الفيومي محمد،مرجع سبق ذكره، -2 

 .544، نظم المعلومات اإلدارية، دار صفاء،عمان،ص 5004السامروني و اخرون، -3 

 .11مصطفى هلندي، ثائر صبري محمود الغبان،مرجع سبق ذكره، ص: االن عجيب 4 
 .104: محمد القيومي محمد، مرجع سبق ذكره، ص 5
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 1:العاملون بنظم المعلومات القائمة على استخدام الحاسبات االلكترونية -1

لكرتوين للبيانات إىل وقوع أخطاء يف التشغيل أو الفشل يف ختزين يؤدي نقص خربة العاملني يف جمال التشغيل اال

و استدعاء البيانات،أو عدم القدرة على اكتشاف جرائم احلاسبات، و من ناحية أخرى فان ارتفاع مستوى خربة 

لضعف هؤالء العاملني له تأثري سليب،يتمثل يف زيادة قدرهتم على الوصول غري املصرح به للنظام من خالل نقاط ا

 املوجودة بنظام الرقابة الداخلية، و من مت ارتكاب جرائم احلاسبات اليت عادة ما يصعب اكتشافها.

أن معظم مرتكيب حاالت غش احلاسبات من داخل التنظيم، حيث أجرت جلنة املراجعة الربيطانية مسحا بني أن 

الرقابة الداخلية القائمة، و عدم  أكثر الناس ارتكابا حلاالت غش احلاسبات، و يرجع ذلك إىل ضعف أساليب

 األخذ باألساليب املتطورة منها.

غالبا ما يؤدي العاملون بنظم احلاسبات إىل انتشار فريوسات احلاسبات،حيث أهنم قد ميتلكون حاسبات خاصة 

وحدة و يتبادلون األسطوانات املرنة فيما بينهم، و عادة ما يقومون بتشغيل هذه األسطوانات يف حمطات عمل ال

االقتصادية،مما جيعل  الفرصة مواتية النتقال عدوى الفريوسات عرب شبكة حاسبات الوحدة االقتصادية و حاسبها 

 الرئيسي.

إن العاملني بالنظام الذين مت استبعادهم يعلمون كلمات السر، و بالتايل ميكنهم الوصول غري املصرح به للنظام، و 

 وسات.ارتكاب حاالت الغش أو نقل عدوى الفري 

 يؤدي اخنفاض احلالة املعنوية للعاملني بنظم احلاسبات،إىل زيادة جرائم احلاسبات.

 المطلب الثالث:الرقابة الداخلية المحاسبية في بيئة الحاسب:

 و يوجد لدى الوحدات اليت تطبق نظام املعلومات احملاسيب االلكرتوين أساليب للرقابة احملاسبية وهي :
                                                           

 .109-101: المرجع السابق، ص1 
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 أوال: الرقابة العامة:

و هي رقابة مانعة يف طبيعتها حيث يعين وجودها الوقاية من الوقاية من حدوث األخطاء و التأكد بان النظام 

 1احملوسب هو نظام مستقر و امن و يدار بشكل جيد.

 و تعد مبثابة أساليب رقابة إدارية على الوظائف و يكون ملواطن الضعف فيها أثار على عمليات املعاجلة و تضم :

 2:التنظيمية الرقابة -5

إن عملية االستقالل التنظيمي بني املهام يف بيئة احلاسب من األمور اهلامة و احلساسة جدا،و يف هذا الصدد 

 توجد ناحيتني للفصل بني املهام و مها:

 الفصل بني قسم احلاسب و بني األقسام التشغيلية األخرى املستخدمة و املستفيدة من خدمات قسم احلاسب.

ؤالء اللذين يعرفون كيف يعمل النظام و بني هؤالء اللذين لديهم تصاريح دخول على احلاسب و الفصل بني ه

 امللفات و السجالت،و ال جيب السماح

 ملربمج واحد أن يكتب كل الربامج التطبيقية احلساسة.

 3التوثيق: -2

و مالمح نظام املعلومات يقصد بتوثيق النظام املعني الوصف الكتايب و أي وسائل تعبري أخرى للتعريف بأهداف 

و الطريقة اليت يعمل هبا هذا النظام، و خيدم هذا التوثيق لعملية الرقابة ألنه يعترب املصدر األساسي للمعلومات عن 

 من املسئول عن تشغيل النظام، و عن حتسني النظام، و عن تقييم النظام و توجد مخس فئات لتوثيق هي :

                                                           
 .622: احمد حسين على حسين، مرجع سبق ذكره، ص 1 

 .622المرجع السابق، ص -2 

 .621،622المرجع السابق، ص  -3 
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 يسية للنظام ككل.توثيق اإلجراءات و هو اخلطة الرئ -

توثيق النظم هي وثائق هامة جدا حملللي النظم و للمراجعني و ملستخدمي النظام كما انه حيدد أيضا  -

 مسئولية القيام بكل إجراء تشغيل و إجراء رقابة،كما حيدد إجراءات تصحيح األخطاء.

النظام،و من مث تدين وقت و تكلفة و يؤدي التوثيق اجليد للنظام إىل زيادة فهم املراجع للرقابة على تطبيقات 

 1املراجعة.

 توثيق الربامج هي وثائق هامة جدا للمربجمني. -

 توثيق العمليات هي وثائق هامة جدا للمسئولني عن تشغيل أجهزة النظام. -

هذه توثيق البيانات هي وثائق هامة جدا إلدارة قاعدة البيانات و جتدر اإلشارة هنا إىل عدم السماح باستخدام  -

 الوثائق إال للشخص املسئول فقط.

 2رقابة األجهزة و البرامج : -2

تشمل أجهزة و برامج نظام احلاسب احلديثة على العديد من إجراءات الرقابة الذاتية املربجمة داخل برنامج نظام 

 احلاسب نفسه الكتشاف أي قصور يف أداء األجهزة مثل:

الضرورة إىل كود الثنائي لكل حرف عند التنقل داخل النظام و  اختبار التماثل و هي خلية اختبار تضاف عند -

 بالتايل اكتشاف أي فقد أو إضافة خلاليا احلروف.

اختبار التماثل و هي خلية اختبار تضاف عند الضرورة إىل كود احلرف املعني للتحقق من صحة الكود الثنائي  -

 قد أو إضافة خلاليا احلروف.لكل حرف عند التنقل داخل النظام و بالتايل اكتشاف أي ف
                                                           

 .155ع سبق ذكره، ص محمد الفيومي محمد، مرج -1 

 .629-621احمد حسين على حسين، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
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اختبار الصدى و هي إشارة عكسية يرسلها طرف احلاسب إىل وحدة التشغيل املركزية تفيد بأهنا على استعداد  -

 للتشغيل،و يفيد هذا االختبار يف التأكد من أن الطرف املعني يعمل بالشكل املطلوب عند احلاجة إليه.

 مقارنة القراءة مع الكتابة للتأكد من دقة ما مت كتابته على وحدة التخزين الثانوي.اختبار القراءة بعد الكتابة مث  -

 اختبار القراءة املزدوجة مبعىن قراءة املدخالت مرتني للتأكد من دقة قراءة البيانات. -

 لنتائج.الدائرة املزدوجة و اليت تسمح لوحدة احلساب و املنطق أن جتري العمليات احلسابية مرتني الختبار ا -

 مقاييس األمن : -4

 و هي عمليات احلماية املادية لألجهزة و البيانات داخل النظام ككل:

 امن البيانات: -4-1

يهدف امن البيانات إىل احملافظة على سالمة و خصوصية البيانات داخل نظام احلاسب من الفقد او الفساد أو 

 ن البيانات على:حلماية حمتويات امللفالوصول غري املسموح به هلذه البيانات،و تشمل مقاييس ام

أرشيف البيانات هو تسجيل حريف ملا حيدث للبيانات داخل النظام و تفيد هذه التسجيالت كمسار للمراجعة  -

 و كأدلة إثبات ميكن الرجوع إليها للتحقق من سري العمل يف النظام و التحقق من فعالية النظام املطبق للرقابة.

 ائل تستخدم حلماية حمتويات امللف من التسجيل عليها و بالتايل إتالفها.محاية امللف هي وس -

 تقييد الوصول و هي وسائل ملنع أي شخص غري مصرح له بالوصول إىل البيانات. -
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استعادة البيانات جيب االحتفاظ دائما بنسخة احتياطية من ملفات البيانات ،و الربامج ،و قواعد البيانات و  -

االحتفاظ هبذه النسخة يف مكان بعيد و امن عن مكان نظام احلاسب،كما جيب أيضا حتديد  الوثائق ،و حيب

 طول الفرتة اليت سيحتفظ هبا هذه النسخ االحتياطية.

 1امن األجهزة: -4-2-

 و يقصد هبا رقابة أجهزة احلاسوب و ملحقاته و إجراءات األمن اخلاصة باحملافظة على األجهزة هي :

  هي اخلاصة باحلماية من الظروف البيئية يف مكان تواجد نظام احلاسب.محاية الوجود و 

 .2رقابة إمكانية التوصل إىل النظام و تشمل كل األساليب الرقابية ذات الصلة بدخول غرفة الكومبيوتر 

 التأمني على األجهزة و البيانات ضد بعض األخطار مثل احلريق، الفيضان، التجسس، السرقة، الغش 

 نظام جيب ان توجد خطة ميكن تنفيذها لواجهة أي ظروف طائرة ميكن أن تؤدي إىل تعطل استعادة ال

 احلاسب..

 3ممارسات إدارية سليمة: -5

ال شك أن اإلجراءات السابقة لن ميكن حتقيقها إال يف وجود ممارسات إدارية على مستويات عالية من الكفاءة 

 راف على التغيري و التطوير يف النظام ،و تقييم العمل.تتمثل يف عمالة أمينة قادرة،تنظيم عمل احلاسب،اإلش

 ثانيا:الرقابة على التطبيقات :

 تعرفها نشرة معايري املراجعة اليت أصدرها جممع احملاسبني

                                                           

 .610،629ص  مرجع سبق ذكره، احمد حسين على حسين،-1 

 .14ص  مرجع سبق ذكره، ثائر صبري محمود الغبان، أالن عجيب مصطفى هلدني،-2 

 .614احمد حسين على حسين،مرجع سبق ذكره،ص -3 
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على النحو التايل"بأهنا أساليب خمتصة يقوم بأدائها قسم معاجلة البيانات الكرتونيا،  22القانونيني األمريكي عام 

 .1وفري درجة تأكد معقولة من سالمة عمليات تسجيل و معاجلة البيانات و إعداد التقارير"و هتدف إىل ت

و تعترب أساليب الرقابة على التطبيقات أساليب رقابة وقائية و يصمم العديد منها هبدف اكتشاف األخطاء و 

 و ميكن تقسيم الرقابة على التطبيقات إىل األمناط التالية:2تصحيحها،

 المدخالت:رقابة  -1

هتدف إىل التأكد من تسجيل كل العمليات ،و إن هذه العمليات مصرح هبا وكاملة و دقيقة ،و أن كل األخطاء 

 3احملتملة مت اكتشافها قبل بدء التشغيل.

 و ميكن جتميع إجراءات الرقابة على املدخالت فيما يلي :

 4التصريح : 1-1

 سيرتتب عليها بيانات مدخالت للنظام التطبيقي املعني، فإذا فيجب أن توجد إجراءات للتصريح بالعمليات اليت

تطلب النظام التطبيقي وجود مستندات أساسية فيجب أن يكون هذا املستند موقعا أو خمتوما من الشخص 

املسئول، أما يف حالة اإلدخال املباشر للعمليات من خالل الوحدات الطرفية بدون وجود مستندات أساسية، 

 ل الربنامج نفسه على نظام للتصريح.فيجب أن يشم

 5التسجيل: -1-2

                                                           
 .691قاسم،مرجع سبق ذكره،ص عبد الرزاق محمد -1 

 .695المرجع السابق،ص -2 

 .612احمد حسين على حسين،مرجع سبق ذكره،ص -3 

 .611المرجع السابق،ص -4 

 .611احمد حسين على حسين،مرجع سبق ذكره،ص  -5 
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جيب استخدام املستندات األساسية بقدر اإلمكان لتسجيل العمليات ة جيب أن تكون سابقة الرتقيم ومسلسلة و 

منظمة حبيث يسهل إدخال البيانات على املستند و اكتشاف أي مستند مفقود، أو أن يظهر على الشاشة 

 مستند يساعد على إدخال البيانات.ختطيط منظم لشكل 

 1اإلعداد : 1-3

و يقصد به حتويل بيانات املستند إىل لغة مفهومة للحاسب يف وحدات التخزين الثانوي أو إىل ذاكرة احلاسب 

مباشرة و تعترب هذه اخلطوة مصدر رئيسي لألخطاء و ذلك لسببني األول أن عملية اإلعداد تتم بطريقة روتينية و 

ية،و الثاين انه غالبا ما تبدأ عمليات الغش يف هذه املرحلة حيث ميكن تعديل البيانات و من أهم بصورة يدو 

 إجراءات الرقابة املستخدمة يف هذه املرحلة:

رقم االختبار و هو رقم إضايف يضاف إىل كود احلساب أو العنصر املعني بغرض اكتشاف أي أخطاء يف  -

 إدخال البيانات إىل احلاسب.

بة باجملاميع يبدأ بإعداد جماميع للمستندات اليت سيتم إدخاهلا على أن يقوم هبذه املهمة شخص مستقل مث الرقا-

 يتم مقارنة هذه اجملاميع مع اإلحصاءات اليت خيرجها احلاسب بعد إدخال بيانات هذه املستندات.

 2اإلدخال: -1-4

مت إدخاهلا بواسطة أفراد فال بد من االستفادة من  و يقصد به قيام احلاسب بقراءة بيانات عدد كبري من العمليات

 إمكانيات احلاسب يف تصحيح األخطاء عن طريق برامج تدقيق البيانات و اختبارها قبل عملية املعاجلة.

 رقابة المعالجة: -2

                                                           

 .619-611المرجع السابق،ص -1 

 .695ص المرجع السابق، -2 



 الرقابة الداخلية في تقييم النظام المحاسبي  دور نظام                   الفصل الثاني                         

113 
 

 1هتدف إىل التحقق من صحة عملية معاجلة البيانات بعد أن يتم إدخاهلا إىل وحدة املعاجلة املركزية.

بة الذاتية اليت يتم توفريها من خالل تصميم احلاسب ذاته و الربامج اليت تنظم عمله لتبقى مستقرة و ال ميكن املراق

 2حذفها.

 3املراقبة الرباجمية اليت يضيفها مستخدم احلاسوب عن طريق التعليمات اليت يتضمنها الربنامج عند تنفيذه.

 رقابة المخرجات: -3

 أكد من أن البيانات قد مت توصيلها إىل املستفدين.أساليب رقابة املخرجات مصممة للت

 رقابة مخرجات المعالجة على دفعات:-2-5

تتم الرقابة على خمرجات املعاجلة على الدفعات من خالل التصميم اجليد للتقرير،و من خالل العناية بإدارة التقرير 

يسهل من عملية ترتيب تدفق التقارير خالل كل مراحل إنتاجه و توزيعه و استخدامه،فالتصميم اجليد للتقرير 

 4خالل عملية املخرجات،كما أن اإلدارة اجليدة للتقرير تؤكد على االلتزام بإجراءات الرقابة على عملية املخرجات.

 5:رقابة مخرجات المعالجة الفورية وقت حقيقي -2-7

نقلها على خطوط االتصال من إجراءات رقابية ملنع شخص غري املصرح له من أن يدخل على البيانات أثناء 

 احلاسب إىل الوحدة الطرفية:

 كابل مقوى ال يسمح بالتسرب  -

                                                           

 .12ص  مرجع سبق ذكره، الغبان، ثائر صبري محمود االن عجيب مصطفى هلدني، -1 

دار  نظم المعلومات في المحاسبة و المراجعة المهنية دور الحاسوب في اإلدارة و الشغيل، ،1991محمود قاسم تنتوش، -2 

 .621لبنان ،ص الرواد و الجيل،

 .621المرجع السابق ،ص  -3 

 .692ص  مرجع سبق ذكره، احمد حسين هلى حسين، -4 
 .405ص ،المرجع السابق -5
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 استخدام بيانات بشفرة يعاد حلها. -

 إجراءات رقابية ملنع هذا الشخص من رؤية حمتويات التقارير أثناء عرضها على الشاشة:

 كل وحدة طرفية يف حجرة ووجود غطاء أعلى الوحدة الطرفية. -

 البيانات بإضاءة منخفضة و اجللوس و ظهر املستخدم إىل احلائط. ظهور -

 المبحث الثالث : تقييم فعالية  نظام الرقابة الداخلية :

 المطلب األول:أساليب تقييم  نظام الرقابة الداخلية

 أوال : أساليب تقييم  نظام الرقابة الداخلية

سية يف عمل املراجع،و ليتوصل ذلك  يعتمد هذا األخري على يعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية من املراحل األسا

 جمموعة من األساليب و هي كالتايل:

 األسلوب الوصفي للرقابة الداخلية: -1

يقوم املراجع حسب هذا األسلوب بتحضري قائمة حتتوي على عناوين األنظمة الفرعية للرقابة الداخلية،و يقوم 

 أداء كل عملية،فبذلك يتوضح للمراجع كيفية سري العملية و اإلجراءاتبتوجيه األسئلة للموظفني املسئولني عن 

اليت مير هبا و املستندات اليت تعد من اجلها و الدفاتر اليت تسجل هبا،و قد يقوم املراجع أو مساعديه بتسجيل 

هنايتها و حيدد  اإلجابات ،بعد ذلك يقوم املراجع برتتيب اإلجابات حبيث تظهر كيفية سري العملية من بدايتها إىل

 1ما إذا كان النظام يتضمن ثغرات آو ينقصه بعض الضوابط الرقابية.

                                                           

، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق، الطبعة االول، مؤسسة الوراق، عمان، ص 5000جربوع محمود يوسف،  -1 

116. 
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 خرائط التدفق: -2

إن خرائط التدفق هي عرض بياين لنشاط معني،و لدورة عمليات حمددة،إن هذه اخلرائط متكن املدقق من تقومي 

 1إجراءات الرقابة الداخلية بطريقة خمتصرة و يف فرتة وجيزة نسبيا.

 2جيب مراعاة ما يلي عند إعداد هذه اخلرائط:كما 

 جيب استعمال الكتابة جبانب الرموز و الرسوم لتكون خريطة سهلة الفهم . -

 إضافة معلومات أسفل اخلريطة إذا مل تكن واضحة و ذلك لزيادة اإليضاح. -

 جيب أن يوضح باخلريطة مصدر كل مستند و اجلهة اليت يرسل إليه. -

 ة من الرموز و األشكال اليت تستعمل يف خرائط التدفق.و فيما يلي جمموع

 

 

 

 

 

 

                                                           

، اساسيات التدقيق في ظل المعايير االمريكية و الدولية، دار الوراق، عمان، 1999حسين القاضي، حسين ممدوح،  -1 

 .523ص

 .112سبق ذكره، ص جربوع محمود يوسف، مرجع  -2 
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 :(: أشكال و رموز خريطة التدفق1.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رموز أساسية:                                                                 رموز خاصة بالعالقات :    

 

                                                                            مستند أو وثيقة                                                                             نقطة بداية المخطط                                            

 

                         لمعالجة أو العمليات اإلدارية                                                           رابط خارج الصفحة                      ا                           

 

 

 اختيار أو قرار              المراقبة                                                                                                 

                              

 

                                                                                       تصنيف نهائي                                                                           سير الوثائق                                                       

                                                                                                  

 سير المعلومات          ---- ----

 تصنيف مؤقت                       

                                                                                                                                                           

 سجل او ملف                                                                               الخروج من المخطط                      

 اإلرسال إلى آخر الصفحة                                                                                                                   

 رموز خاصة بالمعلوماتية :                                             

 

 الئحة معلوماتية                                                                  معالجة معلوماتية                               

 



 الرقابة الداخلية في تقييم النظام المحاسبي  دور نظام                   الفصل الثاني                         

117 
 

،املراجعة الداخلية مهمتها و مسامهتها يف حتسني تسيري املؤسسة، 7002-7002:شعباين لطفي، المصدر

 .552علوم االقتصادية، منشورة، جامعة اجلزائر، صرسالة ماجستري يف ال

 أسلوب قوائم االستقصاء: -3

و تسمى كذلك قوائم االستبيان،فهذا األسلوب يعترب من األساليب األكثر استعماال من طرف املراجعني لتقييم 

منوذجية تشمل نظام الرقابة الداخلية،حيث تقوم بعض املؤسسات أو مكاتب احملاسبة و املراجعة بتحضري قائمة 

جمموعة واقعية من األسئلة و اليت تتناول مجيع نواحي النشاط داخل املؤسسة، و يقوم املراجع بتوزيع هذه القائمة 

من األسئلة على املوظفني لتلقي اإلجابات عليها،و من مث حتليلها للوقوف عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية 

 1املطبق باملؤسسة.

تقسم قائمة األسئلة إىل عدة أجزاء خيصص كل منها جمموعة من األسئلة تتعلق بإحدى جماالت و من األفضل أن 

النشاط و يف معظم احلاالت تصمم هذه األسئلة للحصول على إجابات ب "نعم" أو "ال" حيث أن اإلجابة 

ستفسار عن تفصيالت بالنفي تعين احتمال وجود نقص يف الرقابة الداخلية و تصاغ األسئلة بطريقة هتدف إىل اال

العمال و خطواته املتبعة يف مراكز النشاط،و يراعى عند تصميم القائمة حتديد العالقة بني األسئلة املختلفة بطريقة 

 2متكن املراجع من مراعاة االعتبارات التالية و هي :

 أكد منها.إظهار مصادر املعلومات املستخدمة يف اإلجابة عن كل سؤال و التحقيقات اليت تتم للت -

 التفرقة بني نواحي الضعف البسيطة و نواحي الضعف اجلسيمة يف إجراءات الرقابة الداخلية. -

 احتواءها على وصف تفصيلي لنواحي الضعف يف إجراءات الرقابة الداخلية. -

                                                           
  1-شعباني لطفي،مرجع سبق ذكره،ص112.

 .522حسين القاضي،حسين ممدوح،مرجع سبق ذكره،ص -2 
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 و اجلدول التايل يبني مميزات و مساوئ كل أسلوب من األساليب اليت يعتمد عليها املراجع.

 (:األساليب التي يعتمد عليها المراجع:2.2) الجدول رقم

 المساوئ المميزات الطريقة

 األسلوب

الوصفي 

 )املذكرات(

 يتم تصميمها وفقا لطبيعة العمل-

حتتاج لتحليل مفصل مما يضطر املراجع لفهم -

 طبيعة عمل النظام

وصف كتايب للنظام و تعترب املرونة مبثابة امليزة -

 االوىل

يعتمد على قدرة املراجع يف جناح هذا األسلوب -

 ممارسة مهنة الكتابة

قد تصبح مطولة حبيث تستهلك اجلهد و -

 الوقت و صعوبة تتبع الشرح املطول

غموض األجوبة و بالتايل صعوبة استخراج -

 األهم من املهم و إمهال أجزاء هامة.

قد ال تؤدي إىل اكتشاف نقاط الضعف -

 يف نظام الرقابة.

خرائط 

 التدفق

خط سري العمليات بني أجزاء النظام  توضح-

بطريقة بسيطة و الوسائل املستعملة يف إدخال 

 البيانات و استخراجها

 تضم مجيع األجزاء اهلامة يف نظام الرقابة-

 مناسبة لنظام املعاجلة االلكرتونية-

ال حتتاج أللفاظ و عبارات مطولة بل تعتمد على -

 حيتاج تصميمها لوقت أطول نسبيا-

قد ال تؤدي إىل اكتشاف نظام الضعف -

 يف نظام الرقابة .

تصبح صعبة الفهم إذا تضمنت تفاصيل  -

 كثرية.

ال تبني اإلجراءات االستئنائية و اليت قد -
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 لغة منطية شائعة.

ا فكرة سريعة عن النظام و تعطي ملعدها أو قارئه-

متكنه بسرعة و سهولة اكرب يف احلكم عن مدى 

 جودته.

كبرية لتقييم نظام الرقابة تعترب ذات أمهية  

 الداخلية.

 

 

قوائم 

 االستقصاء

 )االستبيان(

 سهولة امللئ-

 الشمول لكل ما هو مهم يف نظام الرقابة-

إمكانية استخدام هذا األسلوب من طرف -

 أشخاص اقل تأهيال و خربة

 كشف و توضيح نقاط الضعف.-

األسئلة قد ال تناسب املسئول و عرضه -

 يب حملتوى السؤاللعدم استيعاب اجمل

اإلجابة متثل وجهة نظر من إجابة على -

األسئلة فقط و ليس وجهة نظر القائمني 

 بالعمل فعال.

قد ال تصلح القوائم النمطية جلميع -

 احلاالت

اإلجابة ميكن أن تكون روتينية دون -

 اإلشارة إىل ما يتم فعال

 :مسامهة شخصية المصدر
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 نظام الرقابة الداخلية:المطلب الثاني: مراحل تقييم 

 أوال: وصف النظام

هتدف هذه املرحلة إىل مجع كل ما يساعد املراجع الداخلي على تقييم األنظمة،و اإلجراءات و الناهج يف 

املؤسسة، و تتعلق اإلجراءات بتعليمات تنفيذ األعمال، و الوثائق املستخدمة،حمتواها،نشرها، وحفظها،كذلك 

يل و معاجلة املعلومات الالزمة لسري املؤسسة و مراقبتها،و ختتلف اإلجراءات الرتخيص و املصادقة، تسج

املستخدمة بني كل قسم ووظيفة يف املؤسسة،و يتطلب وصف اإلجراءات عدة جلسات مع املسئولني عن الوظيفة 

 1املدروسة.

باالنتقال إىل فحص عمل إن نتيجة هذه املرحلة تسمح بتحديد نقاط الضعف و إعداد وثيقة حتليلية تسمح 

 النظام ،و تعتمد هذه املرحلة على األسلوب الوصفي و خرائط التدفق باإلضافة إىل طريقة االستجوابات .

 التمعن في اإلجراءات و استجواب موظفي المؤسسة: -1

يالحظ  ختتلف إجراءات الرقابة الداخلية باختالف اجملال الذي تنشط فيه املؤسسة و هيكلها التنظيمي،فاملراجع

 2بتمعن اإلجراءات املوضوعة من طرف إدارة املؤسسة،طريق عملها و،العالقات املوجودة بينها،و التعبري عنها.

كما ميكن للمراجع أن يستعمل طريقة االستجوابات و هي تقنية غري رمسية يقوم املراجع عن طريقها باستجواب 

اجه املراجع بعض الصعوبات عند حتليل هذه أو عدة استجوابات هتدف إىل وصف األنظمة املوجودة و يو 

 3االستجوابات و اليت ترتبط حبجم املؤسسة و تعقيد نشاطاهتا و كثافة معلوماهتا.

 1هناك جمموعة من القواعد اليت جيب احرتامها عند استعمال هذه الطريقة و هي :
                                                           

 .145ص  مرجع سبق ذكره، عيادي محمد لمين، -1 

 .111ص  مرجع سبق ذكره، شعباني لطفي، -2 

 .146ص  مرجع سبق ذكره، عيادي محمد لمين، -3 
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هبذه االستجواب إال يف احرتام السلم التنظيمي فال جيب استجواب موظف دون أن يكون مسؤوله بعلم  -

 حاالت خاصة.

 التذكري باملهمة و أهدافها حىت نتجنب ارتباك املوظف الذي سيستجوب و بالتايل إعطائه ألجوبة خاطئة. -

 حصر أجوبة املوظف يف العمل الذي يقوم  به دون التدخل يف عمل املوظف اآلخر. -

 يه االستجواب حنو ما يريد مساعه.مساع املراجع لألجوبة أكثر مما يتكلم فعلى املراجع توج

 خرائط التدفق و األسلوب الوصفي: -2

انطالقا من املالحظات و االستجوابات يعرب املراجع عن نظرته للعمليات و إجراءات الرقابة املوضوعة،هذا التعبري 

ميكن أن يكون على شكل وصف كتايب،و لكن يستحسن أن يرفق هذا الوصف خبرائط تدفق أي أشكال تسطر 

 2خمتلف التدفقات و الرقابة املنفذة.

 ثانيا :اختبارات الفهم :

يقوم املراجع باختبار اإلجراءات من بدايتها إىل هنايتها هبدف التأكد من تطابق وصف اإلجراءات مع ما هو 

موجود يف الواقع،و يتم ذلك عن طريق التأكد الشفهي ،و اختبار بعض العمليات،و عمليا تتم هذه العملية يف 

لسنة األوىل بشكل يتزامن مع وصف النظام،و ليس اهلدف منها البحث عن األخطاء و لكن التأكد من تطابق ا

النظام املوصوف مع واقع املؤسسة،و يقوم املراجع باختيار عدد حمدود من العمليات و بتتبع دورهتا بالصعود إىل 

                                                                                                                                                                                     
1 -renard jacques.2000.théorie et pratique de l’audit interne. organisation.6eme édition 614. 

 .119شعباني لطفي، مرجع سبق ذكره، ص -2 
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معاجلة الوثائق مع ما هو مشار إليه على خمطط أصلها مث النزول إىل النتيجة اليت تقدمها ،و يقوم بفحص تطابق 

 1تدفق الوثائق.

يقدم اختبار التطابق ضمانا على صحة وصف النظام، و حالة اكتشاف أخطاء جيب تصحيح الوصف،و يعاد 

 2هذا االختبار كل سنة للتأكد من عدم تغيري النظام بالنسبة للسنة املاضية. 

 لداخلية:ثالثا :التقييم األولي لنظام الرقابة ا

تعترب هذه املرحلة من أهم مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية،فعلى املراجع أن يسلط الضوء على نقاط القوة و 

الضعف اخلاصة بالرقابة الداخلية،و ذلك بفحص معمق لإلجراءات املوصوفة من اجل إجياد النقائص لتصحيحها 

 3و احلفاظ على نقاط قوهتا.

ظيم املوجود يف املؤسسة و لكنها ال تدرس تطبيقه اجليد من طرف العمال،و لتقييم و هي تتعلق بتصميم التن

الرقابة الداخلية،يستعمل املراجع قوائم االستقصاء و اليت تعترب األكثر استعماال هلذه العملية،فهناك نوعني هلذه 

تعترب اإلجابات السلبية عموما عن  القوائم،النوع األول قوائم االستقصاء املغلوقة أين تكون اإلجابة بنعم أو ال،و

ضعف الرقابة الداخلية و اليت يتم حتليلها فيما بعد بدقة،و االجيابيات االجيابية تعرب عن نقاط قوة الرقابة الداخلية 

دون توفر الوسائل الالزمة للتحقق منها،و النوع الثاين متمثل يف قوائم االستقصاء املفتوحة و ال تقتصر اإلجابة 

ال فقط،و عند االنتهاء من مرحلة التقييم األويل للرقابة الداخلية يقوم املراجع بإعداد وثيقة شاملة يلخص  بنعم أو

 4هبا نقاط قوى مستخرجة نظريا و النقائص اليت مت إجيادها.

                                                           

 144-146ص مرجع سبق ذكره، عيادي محمد لمين،-1 

 .144ص المرجع السابق،-2 

 .151ص  مرجع سبق ذكره، شعباني لطفي،-3 

 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، النظرية إلى التطبيق، المراقبة و مراجعة الحسابات من ،5006محمد بوتين،-4 

 .26ص
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 رابعا:اختبارات المطابقة:

جراءات املوصوفة حتتوي على يتم التأكد من تطبيق النظام باستعمال أسلوب العينات،كما يتم التأكد من أن اإل

 1ضمانات كافية و أن هذه اإلجراءات تطبق فعال و كما جيب من طرف املؤسسة.

لتحقيق هده املرحلة يستعمل املراجع اختبارات االستمرارية،و اليت تستعمل لتحديد نقاط القوة للنظام،و اليت 

ال على طوال السنة املالية هذه االختبارات يفرتض أهنا تتضمن كافة اإلجراءات و التسجيالت، و أهنا تشتغل فع

 2متكن املراجع من إجياد كل االحنرافات اليت تسجلها اإلجراءات و اليت ميكن هلا أن حتدث.

 خامسا :التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية:

ء سريه عند اعتمادا على اختبارات االستمرارية السابقة يتمكن املراجع من الوقوف على ضعف النظام و سو 

اكتشاف سوء أو عدم تطبيق نقاط القوة، باإلضافة إىل نقاط الضعف اليت توصل إليها املراجع عند التقييم األويل 

 3لذلك النظام.

و انطالقا مما سبق حيدد مدى تأثري هذه النقائص أو نقاط ضعف هذا النظام على صحة و مصداقية 

 4جع باختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة على الرقابة الداخلية.احلسابات،كما أن التقييم النهائي يسمح للمرا

 كما ميكن تلخيص تقييم الرقابة الداخلية يف الشكل املوايل:

 

 

                                                           

 .155ص مرجع سبق ذكره، شعباني لطفي، -1 

 .155المرجع السابق،ص-2 

 .144ص مرجع سبق ذكره، عيادي محمد لمين،-3 

 .156ص  مرجع سبق ذكره، شعباني لطفي، -4 
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 ( :مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية:7.7الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مسامهة شخصية المصدر

 

 المرحلة األولية

 

 

 التعرف على إجراءات

 

 

 المراقبة الداخلية 

 

 تقييم نظام 

 

 المراقبة الداخلية 

 

 اختبارات المطابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف النظام

 اختبارات الفهم

 التقييم األولي لنظام الرقابة الداخلية 

 نقاط ضعف نقاط قوة مستخرجة

 اختبارات االستمرارية

 نقاط قوة غير مطبقة نقاط قوة مطبقة

 مواطن ضعف النظام مواطن قوى النظام

 التقييم النهائي للرقابة الداخلية
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 المطلب الثالث:خطوات و أهداف تقييم نظام الرقابة الداخلية

 أوال:خطوات تقييم الرقابة الداخلية في ظل المعالجة اآللية للبيانات

الرقابة الداخلية يف املؤسسة يف ظل استخدام جهاز تفرض خصائص البيئة احلاسوبية خطوات خاصة لتقييم 

 احلاسوب ملعاجلة البيانات احملاسبية،و يتم تقييم الرقابة الداخلية من خالل ثالث مراحل أساسية:

 1مجع املعلومات عن البيئة احلاسوبية: -

،و جيب احلصول على املعلومات تتعلق باخلصائص العامة لبيئة التشغيل االلكرتوين ملعاجلة النظم احملاسبية احلاسوبية

 األساسية التالية:

 التنظيم املفصل لقسم اإلعالم اآليل و موقعه يف املؤسسة خاصة فيما يتعلق بالدارة العامة. -

حتديد أماكن تثبيث و ختزين العناصر احلساسة)نسخ عن ملفات،الربامج،الوثائق(كذلك الدخول  -

 اخلارجي)األجهزة الطرفية،وسائل االتصال(

 دليل اإلجراءات املستخدم يف املؤسسة و كل ما يتعلق بإجراءات األمن املتخذة. -

وصف التطبيقات املستخدمة سواء مت تصميمها من طرف املؤسسة أو شراؤها من اخلرج أو العمل النمطي و  -

 خاصة التطبيقات اليت تعاجل املعلومات احملاسبية و املالية.

 و الوسائط(. وصف األجهزة)الوحدة املركزية -

 تقييم الرقابة العامة ملعاجلة البيانات الكرتونيا -

                                                           

 112-114عيادي محمد لمين، مرجع سبق ذكره، ص -1 
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 تقييم الرقابة التطبيقية ملعاجلة البيانات الكرتونيا. -

 1إن املراجعة يف بيئة التشغيل االلكرتوين للبيانات تفرض مؤهالت مالئمة و تتمثل فيما يلي:

بشكل يسمح مبراقبة ما إذا كانت متطلبات األمن و إجراءات املعاجلة اآللية للمحاسبة جيب أن تكون منظمة  -

 الكفاءة املكتسبة يف هذا اجملال قد مت احرتامها.

يف بيئة التشغيل االلكرتوين ال توجد منهجية واحدة ملراجعة الرقابة الداخلية و لكن تتبع عدد من اخلصائص  -

 النموذجية حسب أمهية و درجة تعقيد البيئة احلاسوبية يف املؤسسة.

يقوم املراجع جبمع البيانات القاعدية عن البيئة احلاسوبية )حتديد املوقع،املخطط التنظيمي،األجهزة و الربامج  -

 املستخدمة(.

جيب التحقق من احرتام املبادئ العامة للرقابة الداخلية من خالل التعمق يف اختبار البيئة احلاسوبية،و يهتم  -

استغالل و  إجراءات التطوير، احلفظ،اإلجراءات املتعلقة باملعاجلة، األمن، لتنظيم،املراجع أساسا بالرقابة املرتبطة با

 صيانة التطبيقات ووجود التوثيق.

يهتم املراجع أساسا بالتطبيقات اليت هلا تأثري على القوائم املالية و يقوم بفحص ان كانت طبيعة عملها تضمن  -

 النتائج الكاملة و الدقيقة.

رقابة الداخلية برتمجة املنهجية املستقبلية للمراجع،و كما مت يف اإلطار اليدوي بقوم املراجع يسمح اختبار ال -

 بتقييم أويل لنقاط قوة و ضعف الرقابة الداخلية.

 فحص التطبيق الفعلي إلجراءات الرقابة الداخلية،و بإمكانه استخدام تقنيات رقابة تعتمد على احلاسوب. -

                                                           

 .111-112المرجع السابق، ص -1 
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نظام الرقابة الداخلية أو مل حيصل على الضمان بان إجراءات الرقابة الداخلية قد أدت إذا مل يثق املراجع يف  -

 عملها بشكل صحيح خالل فرتة املراجعة جيب أن يكرس أمهية كبرية ملراقبة احلسابات و املعامالت.

 ثانيا :أهداف تقييم نظلم الرقابة الداخلية :

اخلية لضمان التطبيق الصحيح لإلجراءات و حتديثها حسب تطور يقوم املراجع الداخلي بتقييم نظام الرقابة الد

 1املؤسسة و احتياجاهتا، و يهدف ذلك إىل:

 اختيار ما إذا كانت املؤسسة تستخدم إجراءات فعالة تضمن الثقة يف املعلومات اليت يتم إنتاجها. -

 اختبار ما إذا كانت القنوات و اإلجراءات تسمح بتحقيق أهداف املؤسسة. -

 و منه هتدف املنهجية املتبعة يف تقييم الرقابة الداخلية إىل : -

 :تقييم وجود الرقابة الداخلية

يتم ذلك من خالل فهم إجراءات معاجلة البيانات و الرقابة الداخلية اليدوية و اآللية اليت متلكها املؤسسة و ذلك 

 عن طريق :

 وضعتها املؤسسة. التعرف على نظام معاجلة البيانات و نظم الرقابة اليت 

 .التحقق عن طريق االختبارات من أن اإلجراءات اليت مت وضعها و عملية الرقابة املربجمة فعال يف املؤسسة 

  تقييم درجة اخلطر الناجتة عن األخطاء اليت ميكن أن تقع خالل معاجلة البيانات مقارنة باألهداف اليت

 جيب أن حتققها الرقابة الداخلية.

                                                           

 .141عيادي محمد لمين، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
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 ابة الداخلية اليت تضمن محاية األصول عند وجود خطر فقداهنا.تقييم نظم الرق 

  فعالية الرقابة الداخلية اليت ميكن أن يعتمد عليها املراجع الداخلي و اليت تسمح بتخفيف أعمال

 املراجعة.

 تقييم استمرارية الرقابة الداخلية:

هبدف ضمان حتقيقها للنتائج املرجوة طوال أي فحص سري العمليات الرقابة الداخلية اليت سيعتمد عليها املراجع 

 فرتة املراجعة، و ذلك عن طريق:

 فحص التطبيق الدائم لإلجراءات. -

 احلكم النهائي انطالقا من تقييم نتائج املراحل السابقة. -
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 الخالصة:

يف املنشأة وضمان حتقيق  يهدف نظام الرقابة الداخلية موارد املؤسسة من سوء االستخدام وتنمية الكفاءة االنتاجية

السياسات و االهداف اليت وضعتها إدارة املؤسسة، وازدادت احلاجة إىل وجود نظام رقابة داخلي فعال ملواكبة 

 التطورات و املستجدات يف بيئة تكنولوجيا املعلومات، وذلك للوقاية من زيادة خماطر التالعب و الوقوع باخلطأ.

ابة الداخلية للمؤسسة باالعتماد على جمموعة من األساليب املختلفة و وفق مراحل يقوم املراجع بتقييم نظام الرق

متتالية للوقوف على مواطن قوي وضعف النظام وهذا هبدف حتسني و تصحيح االجراءات الرقابية املوضوعة من 

 طرف إدارة املؤسسة.

 

 



 

 

 

 

الفصل الثالث
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 :مقدمة

تعترب الدراسة امليدانية تطبيقا عمليا لإلطار النظري الذي مت تناوله يف الفصلني السابقني، وهتدف إىل إسقاط 

املتحصل عليها على أرضية الواقع من خالل معاجلتنا ملوضوع مسامهة النظام احملاسيب املايل يف تفعيل املعلومات 

الرقابة الداخلية لدى املؤسسة االقتصادي، يف اجلانب النظري تبقى هذه الدراسة صعبة و غري كاملة كوهنا 

إن اجلانب التطبيقي له أمهية خاصة حتتوي على افرتاضات مبنية على آراء الباحثني، تكملة للجانب النظري ف

 يف جعل موضوعنا هذا أكثر واقعية و مصداقية إلثبات الفرضية املطروحة أو نفيها.

 و لدراسة أعمق و أكثر تفصيال هلذا الفصل مت تقسيمه إىل ثالث مباحث رئيسية واملتمثلة يف :

 تقدمي شركة سوناطراك. -

 .GNL2 Zمقومات النظام احملاسيب ملركب  -

 و تقييم مدى فعالية النظام احملاسيب.  GNL2 Zات نظام الرقابة الداخلية ملركب مقوم -
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 " :GNL2Zالمبحث األول : تقديم المركب "

 المطلب األول : تقديم مؤسسة سوناطراك :

 لمحة تاريخية عن مؤسسة سوناطراك : .1

املؤرخ يف  22/255سوناطراك مؤسسة وطنية برتولية و غازية ضخمة، أنشئت مبوجب مرسوم رقم 

من أجل تقييم نشاط احملروقات، بعدها مت تغيري الشكل القانوين للمؤسسة حسب املرسوم  25/57/5522

، حيث أصبحت سوناطراك الشركة الوطنية للبحث، اإلنتاج، النقل 77/05/5522املوافق لـ  22/757

، انضمت اجلزائر سوناطراك إىل منظمة الدول املصدرة للنفط 5525التحويل، و تسويق احملروقات، و يف سنة 

OPEP  آنذاك، هذا االتفاق يسمح لسوناطراك بتقوية موقفها بشكل حاسم، كذلك صدر املرسوم

 نتجات البرتولية.يعطي الشركة حق االحتكار و التوزيع الشامل للطاقة و امل 20/02/5522التشريعي لـ : 

و هكذا أخذت سوناطراك على عاتقها قطاع املناجم متوجهة حنو البحث و حافظت على امسها و رمزها 

 باللون األسود الذي ميثل البرتول و اللون الربتقايل الذي يرمز للصحراء.

 إعادة الهيكلة : 1.1

متعددة، بدئا باالستغالل وصلت سوناطراك يف وقت قصر جدا إىل درجة تكامل عمودي و أفقي لنشاطات 

التوزيع النهائي و على غرار كل املؤسسات الوطنية و على قاعدة توجيهات املخطط اخلماسي 

 2مؤسسات لالجناز،  2مؤسسة صناعية :  52متت إعادة هيكلتها، حيث تنشأ عنها  5520/5522

زيو، سكيكدة، حاسي مؤسسات لتسيري املناطق املوجودة بأر  2مؤسسات للخدمات،  2مؤسسات خمتلفة، 

 رمل، حاسي مسعود، مع إعادة اهليكلة،
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متت املصادقة على قانون احملروقات الذي جيعل الشركة خيار اسرتاتيجي ألهنا تسمح  5522و خالل سنة 

بتقاسم العناصر الصناعية و املالية املتعلقة بنشاطها، ترتكز سوناطراك اليوم وظائفها األساسية اليت تتمثل يف 

 ، البحث و التطوير، احلفر، اإلنتاج، النقل باألنابيب، النقل البحري، و متييع احملروقات و تسويقها.التنقيب

يف شركة سوناطراك هي شركة  55/07/5552املؤرخ يف  52/22من قانون  02و حسب ما تضمنته املادة 

لتجاري، و هي تتوفر على ذات أسهم ختضع للتشريع املعمول به أي أهنا شركة مسامهة ختضع لقواعد القانون ا

سهم قيمة كل واحد مليار دينار، تكتبها و حتررها  712مليار دينار موزعة على  712رأمسال ثابت قدره 

الدولة دون سواها، و رأمسال شركة سوناطراك غري قابل فيه للتصرف أو احلجز أو التنازل عنه، و يوجد مقرها 

 ن الرتاب الوطين، مبقتضى تداول اجلمعيات.مبدينة اجلزائر، و ميكن نقله إىل أي مكان م

منه، هتدف سوناطراك إىل التنقيب على احملروقات واستغالهلا و تطوير  02يف املادة  25/22و وفقا لقانون 

شبكات نقل احملروقات و تكريرها و كذا تسويقها و اكتساب و حيازة كل حقيبة أسهم و االشرتاك يف رأس 

ولة األخرى يف الشركة املوجودة أو سيتم إنشاؤها يف اجلزائر متويل البالد باحملروقات، املال، و يف كل القيم املنق

دراسة كل مصادر وتقوميها و تطويرها و كل نشاط له عالقة مباشرة أو غري مباشرة لصناعة احملروقات و كل 

و ذلك باستغالل  نشاط ترتتب عنه فائدة سوناطراك، و كل عملية مهما كانت طبيعتها ترتبط هبدف الشركة 

كل وسيلة متاحة و لقد كانت أول مهمة أوكلت إىل سوناطراك هي إيصال أنبوب من مركز التخزين يف 

 احلوض )األمحر حاسي( مسعود إىل ميناء أرزيو )وهران(، و كان

 هذا أول إجناز حتققه عن طريق سوناطراك و أول قناة لنقل البرتول.

ن أهم الشركات البرتولية الدولية اإلثين عشر بعدما قطعت أشواط تعد سوناطراك مسوناطراك اليوم : 2.1

حامسة و حتولت من شركة فتية إىل اجملموعة اليت نعرفها اليوم، حيث مل يرتك التطور االقتصادي العاملي 
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للمحروقات أي خيار لسوناطراك غري انتهاج شروط يف العمل و التغيري اجلذري للسلوكيات إذا اقتضت 

 احلاجة.

 إن هدف سوناطراك هو أن تصبح جممع برتويل دويل و هلذا الغرض جيب عليها: -

 ، ترمجة أهدافها على اجلانب الوطين و حتديد املسؤوليات.اسرتاتيجيتهاتسطري أهداف معتربة، توضيح 

 و إن املهمة اليت أوكلت سوناطراك هي تغطية احلاجيات الوطنية من احملروقات على املدى الطويل، و توفري

 العملة الصعبة الضرورية لتحويل االقتصاد الوطين بغرض مسايرة العصرية مث توضيح املراحل التالية:

 : أن تكون جممع برتويل و صناعي عمومي جزائري يتكفل  5557/5551 المرحلة األولى

 بالنشاطات القاعدية.

 : تكفل بكب فروع أن تكون جممع برتويل و صناعي جزائري دويل ي 5551/7000 المرحلة الثانية

 الطاقة الكيميائية و اخلدمات املشرتكة.

 : تكملة النشاطات البرتولية، الطاقة، الكيمياء، نشاطات أخرى  7000بعد سنة  المرحلة الثالثة

 تتطلب معرفة مماثلة مثل خدمات املناجم... إخل، إذن بفضل

كون شركة سوناطراك اليوم قاعدة صناعية إجنازات املاضية و التوسعات احلالية على الصعيد الوطين و الدويل ت

ناجحة قابلة للتطور يف حميط تنافسي و مواجهة التحديات اخلاصة بعد فتح االقتصاد الوطين على السوق 

 اخلارجي و الدخول إىل اقتصاد السوق.

 المهام اإلستراتيجية لمؤسسة سوناطراك : 3.1

 .البحث و التنقيب عن اآلبار البرتولية 
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 و استغالهلا. تنمية احلقول 

 .نقل احملروقات و متييع الغاز 

 .عملية للتسويق 

 .املبادالت التجارية للمنتوجات البرتولية 

 أهداف و طموحات مؤسسة سوناطراك : 4.1

 أهداف سوناطراك اإلستراتيجية: -أ

  التحكم مع استعمال األمثل للوسائل و التقنيات هبدف الرتفيه و التحسني الدائم لشهرهتا و صورة

 عالمتها.

 .تلبية احلاجيات الوطنية املتزايدة يف اجلزائر 

 .توصيل التكامل الوطين بتقوية الدعم للقواعد الصناعية 

 .املشاركة يف االجنازات الصناعية و التجارية يف اخلارج حىت تكون أكثر قربا من الزبون النهائي 

 .تنويع منتجاهتا 

رت لنفسها أهداف على املستوى الدويل نذكر إن سوناطراك سط أهداف على المستوى الدولي : -ب

 منها:

 .أن تكون القائد يف تصدير الغاز لطبيعي، السيما عن طريق أنابيب الغاز 
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  أن تكون القائد يف ميدان تكامل النشاطات الصناعية على مستوى االقتصاد الوطين و يف املغرب

 العريب.

 .احلصول على حصة يف السوق العاملي 

بأرزيو و  2مركبات لتمييع الغاز الطبيعي تقع  2الغاز و تكرير البرتول : حتتوي سوناطراك على وحدات متييع 

 كلم على اجلزائر العاصمة، وتتمثل كاآليت :  210واحدة بسكيكدة على بعد 

  لتمييع الغز الطبيعي  5مركبGNL1Z .ببطيوة 

  لتمييع الغز الطبيعي  5مركبGNL1Z .ببطيوة 

  الطبيعي لتمييع الغز  5مركبGNL1Z .ببطيوة 

  لتمييع الغز الطبيعي  5مركبGNL1Z .ببطيوة 

 و مها : GPLمركبني تابعني للمؤسسة الوطنية للصناعات البرتولية 

  مركب األثيلني بسكيكدةGP1/K . 

  مركب األثيلني بأرزيوGP1/Z . 
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 ( : هيكل تنظيمي للشركة سوناطراك :11شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني : التعرف على المركب :

 : GNL2/Zنبذة تاريخية عن المركب  -أ

  Kellokأحد املصانع اجلزائرية لتمييع الغاز الطبيعي، كان بناء هذا املركب من قبل الشركة األمركية 

Pulman  مث يف سنة  5522اليت تكفلت بالدراسات اخلاصة بالبناء ة تشغيل األجهزة املركب مت بناؤه سنة

أول إرسال للغاز الطبيعي ، و كان 5525فيفري  55أول إنتاج من الغاز الطبيعي املميع كان يف  5520

 .5525جويلية  70املميع يف 

كلم من   20هذا املركب يقع يف الشمال الشرقي لبلدية بطيوة التابعة للمنطقة الصناعية "عنب البية" على بعد -

هكتار، يتمثل دوره األساسي  27كلم من اجلزائر العاصمة، يرتبع على مساحة   210والية وهران، و حبويل 

 العامة ةالمديري

GL1/Z GL2/Z GL4/Z GP1/Z GP1/K GL1/K 

 مصلحة تقنية مصلحة مالية دائرة األمن دائرة الصيانة دائرة التموين

 األقسام
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غاز الطبيعي إىل سائل قابل للشحن واالستعمال باإلضافة إىل استخالص بعض املواد منها: يف حتويل ال

 و يأيت الغاز الطبيعي من حاسي رمل، و يوجد هبذا املركب منطقتني :ليوم، الغازولني، الربوبان...(.)اهل

  املديريات الفرعية التابعة هلا.املنطقة اإلدارية : توجد يف هذه املنطقة املديرية العامة للمركب و خمتلف 

  قاطرات لعبور الغاز املميع، سعة إنتاج متوسطة تقدر بـ  2املنطقة الصناعية و االستغالل: يوجد هبا

 من الغاز الطبيعي يوميا إذا نظرنا إىل حلقة اإلنتاج أهنا حتتوي على العناصر التالية : 2م 5000

 يغاواط.م 20وحدات إلنتاج الكهرباء، سعة الواحدة  2 -

 طن يف الساعة. 521وحدات إلنتاج خبار املاء، سعة الواحدة  2 -

 /الساعة.2م55200حمطة لضخ ماء البحر، بسعة  -

سائل و يقدر إنتاج الوحدة  12غازي و  525/ الساعة، منها 2م752وحدة إنتاج اآلزوت، بسعة  -

 يوميا موزعة كاآليت : 2م12000بـ 

 Propane  272 .طن يوميا 

 Butane 222 .طن يوميا 

 Gazoline 522 .طن يوميا 
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 : GNL2/Zهيكل تنظيمي للمركب  7

 : GNL2/Z( : الهيكل التنظيمي لمركب 12شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : عن وثائق المؤسسة 

 األمن الصناعي مصلحة المالية

 دائرة المعلومات

 مديرية االستقبال

 مصلحة الصيانة

 دائرة التموين

 دائرة اإلنتاج

 دائرة اإلدارة

 مصلحة عالقات العمل

 وسائل عامة

 مصلحة الموارد البشرية

 مديرية المستخدمين

 دائرة التنظيم

 دائرة التنقيب األعمال الجديدة

   ديرة مركبم  

GLN2/Z 
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 المطلب الثالث : التعرف على بعض المصالح داخل المركب :

متثلت وظيفتها يف تصليح وحفظ جتهيزات اإلنتاج أي لتفادي أي عطل أو توقف  الصيانة :مصلحة 

اإلسعافات يف حالة وقوع احلوادث، تنفيذ تغيريات اليت أعلن عنها بطلب من مصاحل التقنية و هذا ما جيعلها 

 عامال. 751ذات أمهية بالغة تضمن السري احلسن للمركب و يبلغ عدد عماهلا بـ 

وظيفتها متييع الغاز و حتويله إىل بروبان، بوتان، و غازولني، حيث يتم التنسيق بني الطلب  اإلنتاج :مصلحة 

 عامال. 711و كمية اإلنتاج املناسبة لتغذية ذلك إىل جانب حفظ وحدات اإلنتاج، و عدد عماهلا 

ا يف مراقبة حتركات عامال، و قد متثلت وظيفته 555يقدر عدد عماهلا يف السنة احلالة  مصلحة األمن :

كامريا، و هذا ما   22األشخاص العمال منهم و الزائرين، و كذلك حركات السيارات، و تستعمل لذلك 

 جيعل دورها مهم من اجل ضمان األمن داخل املركب و وقاية العمال من احلوادث.

م باختيار املايل األفضل سواء تكمن أمهية هذه املصلحة يف أهنا املسري املايل للمركب إذ تقو  المصلحة المالية :

 على املدى الطويل، و تتكون هذه املصلحة من :

 .قسم اإلعالم اآليل : يوفر املعلومات الالزمة للمركب 

 .قسم اخلزينة: يوفر السيولة العامة للمركب 

 .فرع الصندوق و البنك: يتم التعامل فيه بالعملة الصعبة 

 سن للوحدة يف حدود القانون.قسم الشؤون القانونية: يسهر على السري احل 
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 .قسم احملاسبة العامة 

وظيفتها تأمني مجيع العقود اإلدارية للمركب، تأمني املتابعة االجتماعية و الطبية  مصلحة المستخدمين:

 عامل. 711لألشخاص و عدد عماهلا 

كذلك املواد وظيفتها شراء و تسيري قطاع الغيار املسجلة، و جتهيزها خاصة للمركب   مصلحة التموين :

الكيميائية الالزمة لإلنتاج، مراقبة توحيد الرموز حسب موافقة التقنية التجارية، له قسمان )قسم املشرتيات و 

 آخر تسيري املخزون(.

عامل، و متثلت وظيفتها يف احملافظة عل سالمة اجلو و  51يبلغ عدد عماهلا  مصلحة عالقات العمل :

 تزامات و قوانني تفرض على العمال.العمل داخل املركب و ذلك بوضع ال

تضم هذه املصلحة مناصب عمل اجتاه كامل أبنية املركب، وتقوم بتطويره و تفتح  مصلحة الموارد البشرية:

العمال، و لتحقيق كل األهداف املرجوة، املصلحة هلا تنظيم خاص هبا و هلا قسمني )قسم التكوين، و قسم 

 التخطيط و التسيري املهين(.

 يهتم بـ : تكوين و إعادة تأهيل األشخاص : التكوين:قسم  -

 .يتكلف بدراسة ملفات األشخاص املرتشحني للتكوين باخلارج 

 .)توفري كل املستلزمات اخلاصة بعملية التكوين )داخل و خارج املركب 

  ين، يوم بوضع خمططات التكوين، و إعداد امليزانية، و يضم )فرع نشاط الربجمة، فرع االنتقاء و التكو

 فرع مكلف بالدراسات، إطار املوارد البشرية، املكتبة.(
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هذا القسم مكلف بتخطيط مهنة العامل و متابعته منذ توظيفه، و  قسم التخطيط و التسيير المهني:  -

 دوره يتمثل يف االهتمام بإجراءات الرتقية و على حسب حاجات بنية املركب،

 االنتقاء، فرع تسيري املهن، فرع مكلف بدراسات،فروع )فرع  02وحسب املناصب، و يضم 

 إطار بدراسات(.
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 : GNL2/Zالمبحث الثاني : مقومات النظام المحاسبي لمركب 

 االقتصادية : المطلب األول: مراحل وضع النظام المحاسبي المالي حيز التطبيق من طرف المؤسسة

املعايري الدولية احدى الشكوك الكربى ملؤسسة قبل أن يصبح النظام احملاسيب مشروع وطين فإن تعميم 

 سوناطراك، باملوازاة مع الوثائق احملاسبية الوطنية.

-USو منذ إنشائها خاصة كوهنا مؤسسة دولية فإهنا تعمل بوثائق حماسبية ترجع إىل املعايري األمريكية 

GAAP ع من املعايري سيتم ، و هذا ما جعل املؤسسة تنتظر قرار السلطات العمومية فيما خيص أي نو

العمل هبا، كما كان احلال بالنسبة للبلدان األخرى، حىت تكون حماسبيا تتوافق مع املتطلبات العاملية، و تسهيل 

 العمليات احملاسبية )توحيد اللغة احملاسبية(، و توفري الوقت.

جمال التسيري و  عالوة على ذلك و بنفس هذا املنطق وضعت سوناطراك على رأس مسريهتا )حتديدا يف -

املالية( خمرج للتكوين على املستوى الوطين بل الدويل أيضا، يسمح هلم بإتقان قواعد و دواليب التسيري الدولية 

 اجلديدة، هذا ما جعل لسوناطراك فائدة لتحقيق مشروع املالئمة احملاسبية.

م بإمتام املهام الثقيلة لتضع النظام و كون سوناطراك أكرب مصنع يف اجلزائر فهي رمبا أكثر من أية شركة تقو  -

 احملاسيب املايل حيز التطبيق.

و لتوضيح عملية تنفيذ هذا النظام اجلديد سوف نتطرق يف هذا الفصل التطبيقي لتقدمي خمتلف املراحل  -

 لوضع النظام احملاسيب املايل حيز التطبيق.

 ك مسعى مرتجم باملراحل التالية:يف إطار االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل وضعت سوناطرا 
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 تنظيم االجتماعات : (1

على مستوى مؤسسة سوناطراك كانت طرق وضع النظام احملاسيب املايل اجلديد حمل التنفيذ من مسؤولية فريق 

متصل باإلدارة بطريقة موطدة، و متواجد يف جممع املديرية العامة باجلزائر العاصمة، حبيث هذا األخري يشتغل 

 ة على تأطري خمطط االنتقال من النظام القدمي إىل النظام اجلديد.بصفة كبري 

إن خمتلف االجتماعات كانت ترأس من طرف املدير التنفيذي للمالية، كان اهلدف منها وضع برنامج  -

للتنفيذ و خطة عمل، و قد شارك أيضا متدخلون آخرون مبا يف ذلك ممثل عن مكتب للخربة احملاسبية من 

"، الذي كان هلم دور كبري يف تنمية و تأطري النظام احملاسيب املايل، و BIG FOURاجلزائر املسمى"خارج 

 يف األخري انتهت هذه االجتماعات بتحرير حماضر كتابية.

 تكوين الموظفين العاملين في مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي: (2

ديد، مت اإلعالن عن تكوينات للتحسيس بضرورة من أجل حتضري أعوان يف سوناطراك لتطبيق هذا النظام اجل

 إنشاء هذا النظام اجلديد، و كانت هناك صعوبات باملوازاة مع ذلك.

، اليت كانت على مستوى اجملمع، IAS/IFRS_ تتعلق هذه التكوينات يف املقام األول باملعايري الدولية 

بيل املثال فإن تكوين إطارات املركب حبيث مشلت كل األنشطة العملياتية و الفنية لسوناطراك، على س

GL2Z   كانت على مستوى جممع نشاط املصبAVAL. 

 دليل اإلجراءات : (3

إن خمتلف االجتماعات و التكوينات كانت متتالية مبتابعة مؤطرة بدليل إجراءات، حبيث وضع بيان حيمل 

 جملموعة من العمليات و اليت ميكن أن تصادف موظفي الشركة.
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 ا وثائق كاملة و متوفرة حتت تصرف املوظفني احلاليني و املستقلني ملؤسسة سوناطراك.كما يرصد أيض  -

 : الرهانات و اآلثار 

 أمليت لتحقيق األهداف التالية : IAS/IFRSإن الرهانات و اآلثار املرتتبة من مرور إىل املعايري الدولية 

 ضمان و تسهيل إمكانية مقارنة احلسابات لعمل أفضل األسواق. -

 محاية املستثمرين، أو احلفاظ على الثقة اجتاه األسواق املالية. -

تقوية القدرة التنافسية لسوق رؤوس األموال و تطوير عملية املبادالت احلدودي، و تسهيالت لتحديد  -

 األسعار على بورصات أخرى غري حملية.

فيذ التزامات املؤسسة يف تأمني أفضل جتانس لسماح أكثر لنجاعة نظام الرقابة و كذلك املراقبة يف تن -

 تقييم التقارير املالية و هذا من منطق املعلومات املالية.

 الرتكيز و احلذر على حتليل القدرات و اجلوانب االسرتاتيجية. -

 رهانات تطبيق النظام المحاسبي المالي: -1

 إن الرهانات الرئيسية تتعلق أساسا مبجالني أساسيني :

 .نظام املعلومات 

 لية.االتصاالت املا 

جيب على نظام املعلومات يف اجلزائر أن يتغري جذريا، و أن يتوافق مع املعطيات اجلديدة، و ليكن فعاال ال 

 ميكن االستغناء عن :
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  إعادة النظر يف تنظيم صنع البيانات املالية بتقريب عوامل التسيري، و نقل األرصدة الداخلية للجداول

 املالية التقليدية.

 ة و إعادة تقييمها.ترقية مهنة احملاسب 

 .تغيري الربجميات احملاسبية 

 IAS/IFRSإيصال املعلومات املالية البد أن يستجيب للمتطلبات اجلديدة اليت أدخلتها املعايري الدولية 

 حسب :

 .القوائم املالية املوجزة 

 .نوع املعلومات يف القطاعات 

  املالية.ملحقات مفصلة و نوعية، حتسني وقت إعداد و تواتر االتصاالت 

 .تكييف نظم التسيري و تنظيم املؤسسة 

بالنسبة للمجمعات و املؤسسات الكبرية فإنه جيب التأكد من السعر املتعلق بشكل و تنفيذ الربجميات الفعالة 

اليت تتناسب و احتياجاهتا، و البد من الرجوع إىل التجارب السابقة من اجل التوصل إىل تقرير جيد السعر و 

وم يف ظل أعقاب هذه املعايري فإن الكثري من املكاتب االستشارية عرضت سابقا حلول معلوماتية اجلودة، و الي

 من أجل تقييم أحسن قبل االخنراط.

 اآلثار : -2

  تقييم تكلفة تبديل املعايري الدويلIAS/IFRS .ألن هذا األخري ال حيصل بأقل من التكلفة 
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 سبة على مستوى املكاتب و أيضا املؤسسات ما خلق ورشات واسعة لتكوين املختصني يف مهنة احملا

 قد يكون على املدى الطويل.

  بعض املعايري و املفاهيم املوجودة يف هذه املعايري ستكون صعبة التطبيق يف ظل غياب أسواق حقيقية

 )القيمة العادلة، قيمة املنفعة، مدة املنفعة(.

 ة أثناء التطبيق :المطلب الثاني : المشاكل التي واجهت المؤسسة االقتصادي

 على مستوى مؤسسة سوناطراك : -1

إن املؤسسة لقيت مشاكل عديدة خالل االنتقال إىل املعايري اجلديدة و مل تكن هذه املشاكل معارضة ملزايا 

املعايري الدولية من حيث شفافيتها أو مصداقية معلوماهتا املالية، و إمنا مدة االنتقال كانت صعبة جدا و هذا 

الوقت، إضافة إىل هذا كانت هناك كلفة مرتفعة تنتظر املؤسسة اليت سوف تدخل يف تطبيق هذا راجع لضيق 

 النظام.

إن املعايري الدولية جديدة يف امليدان، و بالتايل صعبة الرتمجة مما يدفع املؤسسة إىل القيام بعملية املقارنة بني  -

 ليه احلال يف اجلزائر، و هذا راجع إىل :املؤسسات إلنشاء خمرج لألحكام القضائية، و هذا ما ليس ع

 وجود أزمة ثقة يف املعلومات املالية و احملاسبية. -

 أزمة ثقة يف تسيري املؤسسات، حبيث يف السابق كانت األسواق املالية تتغذى مبختلف -

 التدفقات، )الفوائد بني شركاء املؤسسات... مدققني، حمللني ماليني، وكاالت التأشري(.

 سبة فقدت مصداقيتها.احملا -

 أما بالنسبة للمعايري اليت تطرح أكرب قدر من املشاكل هلذا االنتقال فهي :
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 IAS2 .املخزونات 

 IAS 32/39 .األدوات املنزلية 

 IAS 6 .املمتلكات و املصانع و املعدات 

 IAS 36 .اخنفاض قيمة األصول 

 IAS 37 .املخصصات و التزامات األصول احملتملة 

 IAS 38 .األصول غري امللموسة أو املعنوية 

 : GNL2/Zعلى مستوى المركب  -2

 إن املشاكل اليت واجهتها إدارة املركب ليست يف االنتقال و إمنا هي مشاكل داخلية نذكر منها:

 .انتظار القرارات اليت تصدر عن املديرية املالية 

 ( حبيث مشلت هذه الف 1مدة تكوين اإلطارات كانت قصرية جدا ،)رتة إعطاء فقط األفكار أيام

 .SCFالعريضة مقارنة مع حجم و أمهية هذا النظام اجلديد

  أثناء فرتة التكوين كان اجلانب التطبيقي قليل جدا مقارنة مع اجلانب النظري الذي مت الرتكيز عليه

 بصفة كبرية.

 ها يف  قلة الوقت مل تسمح بإجراء التطبيقات و الوقوف أمام بعض احلاالت اليت ميكن مصادفت

 املستقبل.
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  بالضبط يف شهر جويلية، 7050قرار تطبيق نظام احملاسيب املايل جاء بعد ستة أشهر من بداية سنة ،

إضافة إىل هذا مل يرافق قرار التطبيق األنظمة املعلوماتية اليت تسمح بتنظيم املعلومات مما اضطرت 

 .« EXEL »باستعمال برجميات أخرى  اإلدارة ملعاجلة املعلومات احملاسبية و املالية والتسيريية

  عندما مت إعداد الربجميات اخلاصة هبذا النظام مت إعادة معاجلة البيانات احملاسبية من بداية يناير

 ، و هذا ما أخذ وقت كبري مصادف ذلك وقت اسرتاحة العمال.7050

 .حتديث احلسابات مل يكن يتماشى مع سريها 

 لى العمال و بالتايل كثرة األخطاء و غريها من التجاوزات.حجم العمل الكبري أصبح عامل ضغط ع 

، و بالضبط GL2/Zمن خالل زيارتنا إىل الدائرة املالية و القانونية املوجودة على مستوى مركب متييع الغز 

فرع التثبيتات و املخزونات )الصنف الثاين و الثالث(، تطرقنا إىل دراسة الصنف الثالث و هذا من خالل 

الت احملاسبية أي كيف كانت يف النظام القدمي و كيف أصبحت يف النظام احملاسيب املايل، مع إظهار )التسجي

 بعض الفروق املوجودة.

 ـ الحالة األولى : تسجيل المشتريات:1

 22املخزونات )مدين( إىل د/ 25عند عملية الشراء يف النظام القدمي كان التسجيل د/

 27احملاسيب املايل اجلديد ظهر حساب جديد و هو حـ/ مشرتيات )دائن(، بينما يف النظام

)اللوازم القابلة لالستهالك(، حبيث هذا احلساب حيدد  277)متوينات أخرى(، و الذي يتفرع بدوره إىل حـ/

املواد و األشياء اليت تساهم يف املعاجلة أو االستغالل دون أن تدخل يف تكوين املنتج املصنع أو املعاجل مثل 

 التغليفات ... اخل.
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 N° de compte 

Crédit Débit  

Fournitures électronique. 

Prix d’achat mat et fournit, stock 

Crédit Débit 

 

X X X 

X X X 31650 

38010 

 

 

 N° de compte 

Crédit Débit  

Fournitures électronique. 

Prix d’achat mat et fournit, stock 

Crédit Débit 

 

X X X 

X X X 322605 

38200 

 

 

: أنظر الملحق  PCNفي المخطط المحاسبي الوطني 

(10.) 
 

 (.A: أنظر الملحق ) SCFفي النظام المحاسبي المالي 
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 ـ الحالة الثانية : خروج المواد و اللوازم من المخازن )داخل المركب( :2

بإخراج مواد و لوازم من املخزن، فكان التسجيل احملاسيب حسب  GL2/Zيف هذه احلالة قدم املركب 

 املخطط احملاسيب على الشكل التايل :

من بضاعةو مستهلكة إىل مشرتيات مستهلكة، حبيث هذا  20مواد و لوازم مستهلكة )مدين( إىل حـ/ 25حـ/

 على الشكل :األخري تفرغ إىل جمموعة من احلسابات ذات ثالثة أرقام و عليه أصبح التسجيل 

 اللوازم القابلة لالستهالك )دائن(. 277متوينات أخرى مستهلكة )مدين( إىل حـ/ 207من حـ/

)املواد األولية و التموينات املستهلكة األخرى...(، املتعلقة به يف الكيان: سواء  20خيتلف تسيري احلسابات 

 اجلرد املتناوب أو جردا دائما.

 

 

 N° de compte 

Crédit Débit  

Pièces détachées pour matériel. 

Pièces détachées pour matériel. 

Crédit Débit 

 

X X X 

X X X 25202 

25202 

 

 

 (.02: أنظر الملحق ) PCNفي النظام المحاسبي الوطني 

 

 (.A 2: أنظر الملحق ) SCFفي النظام المحاسبي المالي 
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 N° de compte 

Crédit Débit  

Pièces détachées pour matériel. 

Pièces détachées pour matériel. 

Crédit Débit 

 

X X X 

X X X 207202 

277202 

 

 : خروج البضاعة من المخازن )خارج المركب(. 13الحالة 

 

 

 N° de compte 

Crédit Débit Pièces détachées pour matériel. 

Pièces détachées pour matériel. 

Crédit Débit 

 

X X X 

X X X 25202 

20202 

 

 

 (.10: أنظر الملحق ) PCNفي النظام المحاسبي الوطني 

 

 (.A 0: أنظر الملحق ) SCFفي النظام المحاسبي المالي 
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 N° de compte 

Crédit Débit Pièces détachées pour matériel. 

Pièces détachées pour matériel. 

Crédit Débit 

 

X X X 

X X X 277202 

200202 

 

 ( :aval: خروج البضاعة من املخازن )للوحدات التابعة جملمع  الحالة الرابعة

 

 

 N° de compte 

Crédit Débit  

Pièces détachées pour matériel. 

Pièces détachées pour matériel. 

Crédit Débit 

 

X X X 

X X X 21603 

8960603 

 

 

 (.10: أنظر الملحق ) PCNفي النظام المحاسبي الوطني 
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 N° de compte 

Crédit Débit  

Pièces détachées pour matériel. 

Pièces détachées pour matériel. 

Crédit Débit 

 

X X X 

X X X 222603 

89600603 

 

( قبل أي حساب سواء يف النظام القدمي أو اجلديد، فهذا يعين التنازل إىل 25عند وجود العدد ) مالحظة :

 .AVALمركب ينتمي إىل جممع 

 المالحظات العامة:

 من خالل هذه التسجيالت احملاسبية قمنا باستنتاج بعض املالحظات، و نذكر منها:

يب سواء يف النظام القدمي أو اجلديد، إال يف حالة يف غالب األحيان كان هناك نفس مبدأ التسجيل احملاس -

 حتميل تكاليف السنوات السابقة.

كان يبدأ برقمني على عكس ما هو موجود يف النظام اجلديد   PCNإن ترقيم احلسابات يف النظام القدمي  -

SCF .فإن الرتقيم يبدأ بثالثة أرقام 

 (.A 0: أنظر الملحق ) SCFفي النظام المحاسبي المالي 
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مت حلها إىل عدة حسابات كما هو احلال  يوجد بعض احلسابات ألغيت أو حذفت ألن هذه األخرية -

 (، الذي انقسم إىل عدة حسابات.Matière et fournitures) 2225بالنسبة للحساب 

 المطلب الثالث:القوائم المالية:

متثل القوائم و التقارير املالية خمرجات النظام احملاسيب للمركب، و اليت يتم إعدادها على فرتات دورية و يوجد 

ة و قوائم تعد على أساس شهري و أخرى تعد كل ثالثة أشهر و هناية السنة املالية املتمثلة يف القوائم قوائم يومي

 املالية التالية:

 أوال : الميزانية :

حتدد امليزانية بصفة منفصلة عناصر األصول و عناصر اخلصوم، و يتم إعدادها وفقا لرتتيب تنازيل للسيولة، 

 155ومات ختص السنة املالية املاضية جلعل امليزانية قابلة للمقارنة.باإلضافة إىل أهنا حتتوي معل

 ثانيا : خارج الميزانية :

حيتوي على التزامات ممنوحة للمؤسسات املالية و الزبائن و التزامات أخرى ممنوعة، باإلضافة إىل االلتزامات 

 تظهر معلومات السنة املاضية.املتحصل عليها من قبل اهليئات املالية و التزاما أخرى متحصل عليها، و 

 ثالثا: حساب النتائج :

هو بيان ملخص األعباء و نواتج املنجزة من املركب خالل السنة املالية و يربز الناتج الصايف للسنة املالية من 

 ربح أو خسارة.

 رابعا : جدول نفقات الخزينة :
                                                           

يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك و المؤسسات  02-09ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، نظام رقم  155 

 . 4، المادة 56/02/5009، مؤرخ في 23المالية و نشرها، العدد 
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اخلزينة و معدالهتا، و كذلك املعلومات بشأن يعطي تدفق أساس التقييم مدى قدرة املركب على توليد أموال 

استخدام هذه السيولة ألموال اخلزينة، حبيث ميثل التدفقات املالية للفرتة املصنفة باألنشطة العمالتية، االستثمار 

 و التمويل.

 خامسا: جدول تغيير األموال الخاصة :

 وال اخلاصة باملركب خالل السنة املالية.يشكل حتليال للمركبات اليت أثرت يف العناصر املشكلة لرؤوس األم

 سادسا: الملحق :

حيتوي امللحق على التفسريات و التعاليق للضرورية لفهم أفضل للقوائم املالية، اي تشمل على معلومات بالغة 

 األمهية أو مفيدة لفهم العمليات الواردة يف القوائم املالية.
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و تقييم مدى فعالية النظام  GNL2/Zخلية للمركب المبحث الثالث : مقومات نظام الرقابة الدا

 المحاسبي:

تتوقف جناعة نظام الرقابة الداخلية على مدى االلتزام بإجراءاته، و على كفاءة املوارد البشرية يف البنك، باعتباره 

املقومات أهم عنصر يف املقومات اإلدارية للنظام إىل جانب املقومات احملاسبية و املالية، فكلما توفرت هذه 

األساسية كلما ازدادت فعالية نظام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافه داخل البنك، و هذه املقومات األساسية  

كلما ازدادت فعالية نظام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافه داخل البنك، و هذه املقومات سيتم إسقاطها على 

 ييم و دراسة.، باعتبارها حمل تقGNL2/Zما هو موجود يف مركب 

 المطلب األول: المقومات اإلدارية لنظام الرقابة الداخلية :

خيتص اجلزء اإلداري لنظام الرقابة الداخلية بأمهية بالغة كونه يعمل على ضمان تطبيق خمتلف القوانني 

هذا واإلجراءات الصادرة من اجلهات العليا، و ختدم مصاحل البنك على املدى القريب و البعيد، و يضمن 

 اجلزء اإلداري جمموعة من الوسائل اليت تزيد من كفاءته، املتمثلة فيما يلي:

 قسم المراجعة الداخلية : (1

 حتت إدارة مدير املركب توجد مصلحة احملاسبة توكل هلا املهام اآلتية :

 تطبيق اللوائح و القوانني املنصوص عليها، سواء مناشري أو تعليمات أو إجراءات. -

 ى العمليات احملاسبية اليومية.الرقابة عل -

 التأكد من مطابقة التسجيالت احملاسبية وع املستندات املرفقة و التأكد من اإلمضاءات. -

 ضمان أن كل العمليات احملاسبية اليومية مسجلة يف احلسابات الصحيحة. -
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 قحتليل و ترصيد احلسابات و وضع امليزانية يف الوقت احملدد و القانوين و عن طري -

 النظام احملاسيب املتعارف عليه و املتفق عليه قانونا.

ضمان املتابعة لكل احلسابات خاصة املتعلقة حبسابات ما بني الوكاالت و احلسابات اليت جيب أن تكون  -

 مرصدة )احلسابات الوسيطة(.

 ا.التأكد من وجود السجالت القانونية و السري اجليد للتسجيالت فيهم و احلفظ اجليد أيض -

 متابعة التوقعات اخلاصة بامليزانية و مقارنتها مبا مت حتقيقه فعال. -

التأكد من أن وثائق التطابق و املقاربة اخلاصة باحلسابات املفتوحة لدى بنوك أخرى موجودة و ضمان  -

 حفظها.

 السهر على حفظ الوثائق و املستندات احملاسبية يف أرشيف منظم. -

من خالل هذه املهام يتضح جليا وجود مهمة املراجعة ضمنيا يف مصلحة احملاسبة، فبذلك يكون لدى املركب 

مراجعها الداخلي الذي يسعى لتحقيق معظم الوظائف الرقابية سابقة الذكر، حيث يقوم كل موظف يف 

وظف و توقيعه و الوثائق املربرة املركب يف هناية كل يوم بتقدمي يومية العمليات اليت قام هبا مصحوبة بكود امل

إىل مصلحة احملاسبة أين خيتص مبراجعة العمليات، حيث يقوم املسؤول على املصلحة بتتبع كل عملية و 

مقارنتها بالوثائق املربرة هلا و بعد إمتام املراجع لعمليه، ميضي عليه، و يتم إرساله إىل مدير املركب من أجل 

لون األبيض منه يف األرشيف اخلاص باملركب و النسخة باللون الزهري ترسل املصادقة عليه، حتفظ نسخة بال

للجهات العليا، اجلدير بالذكر أنه يوجد باملركب سجل للمراجعة اليومية تسجل فيه كل يومية النقائص إن  

جع كانت موجودة أو أي مالحظة ميكن الرجوع إليها عند الضرورة، باإلضافة إىل وثيقة متأل من طرف املرا
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ختص كل يومية و متضى من طرفه حيث يتم االحتفاظ هبا داخل اليومية للتعبري عن مصداقية عملية املراجعة 

 يف املركب.

 المطلب الثاني: المقومات المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية :

ستقبل الوثائق يعترب القسم احملاسيب مبثابة رقابة على العمليات اليت تقوم هبا خمتلف إدارات البنك، حبيث ي

احملاسبية واإلشعارات املصحوبة بالنتائج =، و يقوم نظام الرقابة الداخلية على مقومات حماسبية أساسية ال 

 ميكن االستغناء عليها تتمثل فيما يلي:

 أوال: الدليل المحاسبي:

كل ما يتعلق يوجد لدى املركب دفرت للتعليمات و اإلجراءات احملاسبية، يعترب كأهم دليل حماسيب حيمل  

 باجلانب احملاسيب، و أهم ما تناوله ما يأيت :

 أهداف احملاسبة املصرفية. -

 وصف تفصيلي لكل حساب حسب املخطط احملاسيب للبنك. -

 عرض منوذجي للخطوات العملية للحسابات حسب اللوائح و القوانني. -

 طرق تنفيذ العمليات املصرفية. -

 الرقابة الداخلية. -

 حيمل هذا الدفرت على تصنيف احلسابات و املتمثل فيما يلي:من الناحية احملاسبية 

 حسابات عمليات اخلزينة و عمليات ما بني املصارف. المجموعة األولى :
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 حسابات العمليات مع الزبائن. المجموعة الثانية :

 حسابات احلافظة، سندات و حسابات التسوية. المجموعة الثالثة:

 حسابات القيم الثابتة. المجموعة الرابعة:

 رؤوس األموال اخلاصة و العناصر املماثلة. المجموعة الخامسة :

 حسابات األعباء. المجموعة السادسة :

 حسابات النواتج. المجموعة السابع:

 حسابات خارج امليزانية. المجموعة التاسعة:

رجعي للصندوق باعتباره الدليل احملاسيب كل املصاحل املوجودة باملركب تؤدي نشاطاهتا باالعتماد على الدفرت امل

الذي حيمل كل تفاصيل احلسابات و أرقامها وتسمياهتا و وضعيتها مدينة أو دائنة و هذا ما جيعله سندا لكل 

املوظفني يف املركب، وبالنسبة ملصلحة احملاسبة فإن هذه املصلح تستقبل مجيع الوثائق احملاسبية واإلشعارات 

و تقوم بتجميع الكشوفات الصادرة عن كل مصلحة و تفريغها يف سجالت خاصة وفق املصحوبة بالنتائج 

نظام لرقابة حماسيب معني، ضمن خطوات مسطرة و باستعمال دفاتر و مستندات قانونية، حيث ميكن إجياز 

 املهام احملاسبية ملصلحة احملاسبة كما يلي :

 مراقبة اليومية و تصنيف احلسابات. -

 الدفع من جهة و اإلشعارات بالسحب من جهة أخرى.ترتيب اإلشعارات ب -

 إعداد تقرير مستندي حول اليومية يف نسختني. -
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 املباشرة برتتيب الوثائق احملاسبية حسب املخطط احملاسيب البنكي. -

 إعداد مستند مؤقت يصحب منوذج حيمل أرصدة احلسابات اليت عرفت حركة خالل كل يوم. -

 يف احلافظات املخصصة هلا. وضع الشيكات و الوثائق احملاسبية -

 إن هذه اخلطوات ترتجم كل ما جاء به دفرت التعليمات  و اإلجراءات.

 ثانيا الدورة المستندية :

بالنسبة للدورة املستندية على مستوى املركب، ال تتم عملية الرقابة إال بوجودها السيما وهي تصب يف نفس 

 حملاسبة و تنشأ الدورة وفقا للخطوات التالية.املصلحة اليت فيها عملية الرقابة و هي مصلحة ا

 تتكون القيود احملاسبية من مصادر القيد األولية مثل الشيكات و أوامر التحويل وقسائم القبض.. إخل. -

 ينظم من واقع هذه املصادر األولية مستندات قيد )مدينة و دائنة( من قبل املصاحل املعنية. -

 حلركة اليومية لكل مصلحة على حدى.يتم ترحيل هذه القيود إىل كشوفات ا -

 يتم عمل كشوف خبالصة احلركة اليومية لكل مصلحة. -

ترسل الكشوف و ما يرافقها من مستندات و وثائق إىل مصلحة احملاسبة للتدقيق و ضبط احلركة  -

 اليومية اإلمجالية.

لقيود يف اليومية تقوم مصلحة احملاسبة بعد استالم القيود من مصاحل البنك املختلفة بإثبات هذه ا -

العامة، مث يقوم مبطابقة جماميع اليومية العامة مع اجملاميع الواردة يف يوميات املصاحل و بعد ذلك تقوم 
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مصلحة احملاسبة مبطابقة احلركة اليومية و الرتحيل إىل دفاتر األستاذ و عل ميزان املراجعة اليومي و مركز 

 مايل يومي.

  حافظة خاصة و يف خزائن آمنة.يتم حفظ املستندات و الوثائق يف -

 ترسل نسخة على كل يومية إىل اجلهات العليا. -

ترسل موازنة شهرية للجهات العليا، ترفقها حتاليل لكل احلسابات اليت تكون هبا أرصدة سواء مدينة أو  -

 دائنة مع بقاء نسخة يف مصلحة احملاسبة باملركب.

 حتليلها إىل اجلهات العليا خالل فرتة ثالثة أشهر.يرع تقرير حول أرصدة احلسابات و تفسريها و  -

 ثالثا : الوسائل اآللية و االلكترونية المستخدمة :

 يعمل املركب على أداء املهام اآلتية :

 تطبيق سياسة اإلعالم اآليل املوضوعة. -

 ضمان مجع و تسجيل املعلومات باإلعالم اآليل. -

 للرزنامة احملددة. معاجلة التعليمات اخلاصة باإلعالم اآليل طبقا -

 الرقابة على نوعية الوثائق املستخرجة باإلعالم اآليل. -

أما بالنسبة ألجهزة التكنولوجية حتتوي على شبكة احلاسبات اآللية مزودة بأجهزة الكمبيوتر و األجهزة احمليطة، 

تخزين، و هي كل األجهزة اإلضافية و املساعدة للحاسب يف إدخال املعلومات )الطابعات، وحدات ال
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املاسحات ...اخل(، و مزودة بربامج خاصة بالعمليات املصرفية، إضافة إىل معدات تكنولوجية أخرى تستعمل 

 يف عملية االتصال مثل اهلاتف والفاكس.

غري مزود بشبكة االنرتنت، و تشكل أجهزة الكمبيوتر يف املركب شبكة حملية من  GNL2/Zإن مركب 

رسائل الصادرة عن خمتلف اجلهات و ذلك عرب كوابل و وفقا لربوتوكوالت خالهلا يتم إرسال و استقبال ال

 االتصال و شبكة أخرى بني املركب.

 رابعا الموازنات التخطيطية :

عادة يرسل املركب توقعات امليزانية للفرتة السنوية و الثالثية انطالقا مما حتقق خالل السنوات السابقة و 

شاطات، عوامل مساعدة أخرى كلها تستطيع التأثري بطريقة مباشرة أو غري املعطيات االقتصادية، تقارير الن

مباشرة على نشاطات املركب، هذه التوقعات حول مليزانية تصدر بعد أن تناقش مع املسؤول يف املركب و كل 

اقرتاح جيب أن يكون مفسر وموثق، تقوم مصلحة احملاسبة بعد ذلك حبساب امليزانيات من خالل ما حتقق 

من كل شهر الذي يتبع الثالثية و ترسل إىل مدير املركب ليقوم باالطالع  70ال و يتم على األكثر بتاريخ فع

عليها و توقيعها باإلضافة إىل التقارير اخلاصة بالنشاطات خالل نفس الفرتة، وكذلك تقوم مصلحة احملاسبة 

ال، و أعطاء االحنرافات أسباب مقنعة بتوضيح و تفسري أي احنراف نشأ عن مطابقة التوقعات و ما حتقق فعا

و توضيحات و االستفادة من خطط تصحيحية تقلل أقصى ما ينمك هذه االحنرافات يف الثالثية من السنة 

 املالية.

 المطلب الثالث : تقييم مدى فعالية النظام المحاسبي :

قائمة االستقصاء مغلفة و اليت  باإلضافة إىل الوصف الكتايب ملقومات النظام و الرقابة الداخلية قمنا مبلء

 تكون إجابة فيها "بنعم" أو "ال".
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 ( : قائمة االستقصاء :3،1الجدول رقم )

 المالحظات اإلجابة األسئلة

 ال نعم

   X ـ هل لدى املركب نظام حماسيب حمدود ومكتوب؟5

ـ هل هناك دليل حسابات مكتوب يظهر مجيع أنواع 7

 احلسابات و أرقامها؟

X   

هل يصف طبيعة احلسابات و ما جيب أن يدون  ـ2

 فيها؟

X   

ـ هل النظام احملاسيب املايل حيدد السجالت الواجب 2

 حفظها؟

X   

ـ هل يوفر نظام املعلومات احملاسيب تقارير رقابية عن 1

 أداء املستوبات اإلدارية املختلفة يف الوقت املالئم؟

X   

يف املركب معايري و ـ هل توفر نظم املعلومات احملاسبية 2

مؤشرات رقابية متكن اإلدارة من اكتشاف االحنرافات و 

 حتليل أسباهبا ومعاجلتها؟

X   

   Xـ هل للنظام احملاسيب املايل القدرة على توفري التقارير 2



 دراسة حالة سوناطراك                                     الفصل الثالث :                                  

165 
 

اليت تطلبها اجلهات اخلارجية والداخلية بسهولة و يف 

 الوقت املناسب؟

لتطوير األجهزة و ـ هل تسعى اإلدارة و بشكل مستمر 2

 الربجميات املستخدمة؟

X   

ـ هل هتتم اإلدارة بتوفري مجيع املستلزمات املطلوبة 5

 لتشغيل النظام احملاسيب بكفاءة وفعالية و مرونة؟

X   

ـ هل تستخدم جمموعة من اإلجراءات الرقابية على 50

الربامج و امللفات لضمان سالمة التشغيل االلكرتوين 

 األخطاء حالة حدوثها؟ للبيانات و كشف

X   

ـ هل تساهم املعلومات اليت توفرها التقارير احملاسبية 55

يف املركب بشكل فعال يف حتديد االحنرافات عن املوازنة و 

 اختاذ اإلجراءات التصحيحية بشأهنا؟

X   

ـ هل يتمتع العاملون يف اجملال احملاسيب مبستوى مهين 57

 املطلوبة منهم؟يتناسب مع املهام و األعمال 

X   

ـ هل تقوم إدارة املركب بعمل برامج ودورات تدريبية 52

و بشكل دوري للموظفني والعاملني يف اجملال احملاسيب 

 لتطوير مهاراهتم و رفع كفاءاهتم؟

X   
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ـ هل يقوم احملاسبون بتطوير أنفسهم ملالئمة متطلبات 52

 املهنة؟

 X  

الالزمة لتطوير النظام . هل ميتلك احملاسبون املهارات 51

 احملاسيب و تعديله إن لزم األمر؟

 X  

ـ هل يقوم بإعداد املعلومات احملاسبية يف املركب 52

 حماسب لديه املعرفة بالقواعد واملعايري احملاسبية؟

X   

ـ هل يشارك احملاسب يف تطوير و إعداد نظم 52

 املعلومات احملاسبية؟

 X  

احملاسيب املايل بيانات عن الواجبات ـ هل يوفر النظام 52

 و الصالحيات لكافة العاملني؟

X   

 تحليل النتائج :

إن النظام احملاسيب املايل ميثل جزءا أساسيا و أولويات يف نشاط املركب و بشكل عام من خالل نتائج اإلجابة 

عن االستقصاء فإن النظام احملاسيب املايل احلايل فعال و يعترب وسيلة ضرورية يف حتقيق الرقابة الداخلية اجليدة، 

اهتمام املركب بتطور األجهزة و الربجميات  وذلك من خالل حتليل إجابات االستقصاء اليت تدل على

املستخدمة يف إنتاج املعلومات احملاسبية، كما أن النظام احلايل يوفر بيانات عن الواجبات و الصالحيات 

لكفاءة العاملني، و أن املعلومات احملاسبية يف املركب يوم بإعدادها متخصص يف احملاسبة لديه معرفة بالقواعد 

اسبية، و قيام املركب بعمل برامج و دورات تدريبية و بشكل دوري للموظفني و العاملني يف اجملال و املعايري احمل

احملاسيب لتطوير مهاراهتم و رفع كفاءاهتم، إال أن احملاسبني ال يقومون بتطوير أنفسهم ملالئمة متطلبات املهنة، 
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لومات احملاسيب، و عدم امتالك احملاسبني يوفر باإلضافة إىل عدم مشاركة احملاسبني يف إعداد و تطوير نظام املع

القدرة املطلوبة من التقارير اليت تساعد املركب يف الرقابة، و ذلك من خالل قيام النظام احملاسيب برتمجة 

األهداف والسياسات العامة للمركب إىل إجراءات و برامج تنفيذية، باإلضافة إىل أنه يوفر معلومات إضافية 

على إجراء مقارنات و تقييم األداء بصورة أفضل متكن من اختاذ اإلجراءات و القرارات تساعد اإلدارة 

 التصحيحية بشأهنا، و يوفر معايري ومؤشرات رقابية متكن من اكتشاف االحنرافات و حتليل أسباهبا و معاجلتها.
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 الخالصة :

، هو أنه مر بعدة مراحل و -سوناطراك– GNL2Zما ميكن استخالصه من هذه الدراسة امليداين ملركب 

إصالحات للوصول إىل ما هو عليه حاليا، حيث مت مجع املعلومات من خالل مقابلة و هو ما مسح لنا بالقيام 

بوصف كتايب لكل من مقومات النظام احملاسيب و نظام الرقابة الداخلية و مت ملء قائمة االستقصاء لتقييم 

ث نبني أن املركب ميلك نظاما فعاال للمحاسبة و أن النظام السليم هو أحد العناصر النظام احملاسيب املايل، حي

 األساسية من مقومات نظام الرقابة الداخلية.

كما نالحظ أن املركب يسهر على تطبيق اإلجراءات و السياسات املخولة إليه خاصة يف جانب الرقابة   -

  على تقدمي معلومات حماسبية متتاز باملصداقية و الدقة.الداخلية، و هذا ملساعدة النظام احملاسيب املايل



 

 

 

 

العامةالخاتمة 



 الخاتمة العامة

170 

 

 خاتمة العامة :

إن التطور الكبري الذي شهده علم احملاسبة أدى إىل ابتكار أنظمة حماسبة تعمل بكفاءة و فاعلية، و تعطي مزيدا 

من الثقة يف العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة، فهو يؤدي جمموعة من الوظائف األساسية تتلخص يف جتميع 

تسجيلها مث القيام بعمليات املعاجلة للبيانات املتحصل عليها لتوليد معلومات البيانات من واقع املستندات، و 

مفيدة الختاذ القرارات للمستخدمني الداخليني و اخلارجيني، باإلضافة إىل تأمني رقابة فعالة على األصول و 

 البيانات.

ئص جتعله نظاما معلومايت حيوي و لكي يقوم النظام احملاسيب بأداء وظائفه بكفاءة و فعالية جيب أن يتحلى خبصا

يف املؤسسة، باإلضافة إىل أنه يتقيد مببادئ أساسية عند القيام بتصميمه، و يعتمد على جمموعة من املقومات أوهلا 

املستندات، حيث تتوقف سالمة النظام على البيانات، و ميكن قياس كفاءة الدورة املستندية و التقارير و القوائم 

 املالية.

صالح األنظمة احملاسبية على مدى خضوع العمليات احملاسبية لنظام الرقابة الداخلية لذلك تعترب أسالبه و يتوقف 

هدفا من أهداف النظام احملاسيب اجليد لذلك تطبق إجراءات خاصة بنظام الرقابة الداخلية تتمثل يف إجراءات 

ات الرقابة العامة و إجراءات الرقابة على الرقابة العامة و إجراءات ختص اجلانب احملاسيب املتمثل يف إجراء

التطبيقات يف كل من النظام اليدوي و االلكرتوين، و الشك أيضا من وجود مقومات و مكونات أساسية هلذا 

 النظام جيب على املؤسسات مراعاهتا.

الداخلية، تليها أن فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية، من خالل مجع خمتلف املعلومات اخلاصة بنظام الرقابة 

منر إىل التقييم األويل باالعتماد على  مث خطوة اختبار الفهم للتأكد بأن كل اإلجراءات موجودة و مفهومة،

اخلطوتني السابقتني باستخراج مبدئيا نقاط القوة ونقاط الضعف، مرورا إىل اخلطوة الرابعة و املتمثلة يف اختيارات 
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القوة املتوصل إليها مطبقة، أما يف التقييم النهائي باالعتماد على اختبارات  االستمرارية هبدف التأكد من أن نقاط

االستمرارية أين ميكن تقدمي حوصلة يف وثيقة شاملة تبني مدى قوة وضعف النظام و هذه الوثيقة متثل التقرير 

ظام الرقابة الداخلية على اخلاص بنظام الرقابة الداخلية، و لقد مت التعرض إىل مقومات كل من النظام احملاسيب و ن

، باإلضافة إىل تقييم مدى فعالية نظام املعلومات احملاسيب، حيث تبني  -سوناطراك– GNL2Zمستوى مركب 

 وجود نظام حماسيب فعال ويعترب وسيلة ضرورية يف نظام الرقابة الداخلية اجليد.

 من وجهة نظرنا : و يف األخري استنتجنا إىل مجلة من االقرتاحات اليت وجدناها مناسبة

ضرورة قيام احملاسبني بتطوير أنفسهم ملالئمة متطلبات املهنة، و تساعد يف االرتقاء مبستواهم العلمي و  -

 املعريف يف جمال احملاسبة و هذا من شأنه أن يزيد موضوعية و دقة إعداد القوائم و التقارير املالية.

علومات احملاسبية، مما يزيد فعالية هذه النظم نظرا ضرورة مشاركة احملاسبني يف إعداد و تطوير نظام امل -

ملعرفتهم مبتطلبات النظم يف هذه املؤسسات و ذلك بعد قيامهم بتطوير كفاءهتم، و مواكبة التطورات 

 احلادثة يف نظام املعلومات احملاسبية.

 م و متواصل.تكثيف و زيادة الدورات التكوينية و الرتبصات املهنية جلعل املوظفني على اطالع دائ -

التأكد على التحسني املستمر لنظم املعلومات احملاسبية، مما ميكنها من مواكبة التطورات التكنولوجية مبا  -

 ينعكس باإلجياب على توفري الدقة و السرعة يف إيصال املعلومات إىل األطراف املستفيدة.

 معلومة لدى مجيع موظفيها . وضع العديد من اللوائح الالزمة اخلاصة بالرقابة الداخلية حىت تكون -

االهتمام ببناء و تصميم نظام رقابة داخلي فعال يف االستجابة للتغيريات اليت حيدثه عصر تكنولوجيا  -

 املعلومات.
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االهتمام أكثر بنظم الرقابة الداخلية يف املصارف لتأثريها الكبري على املصارف، و التأكيد على االستفادة  -

حملاسيب و اليت توفر تقارير متكن من اختاذ اإلجراءات و القرارات التصحيحية من خمرجات نظم املعلومات ا

 بشأهنا.

هذه الدراسة جهد متواضع و حتتمل الصحة و اخلطأ، فنرجو املعذرة عن كل خطأ غري مقصود، باإلضافة  -

ذا إىل النقائص نظرا لبعض الصعوبات اليت واجهناها، و كلنا أمل يف أن يستفيد كل من يطلع على ه

 البحث و أن حيققوا نتائج أفضل من اليت توصلنا إليها.
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