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ه     اس  جاء ه ثر نيتة ية  آلكشاالة الإملعالج ا الد إعل أداء التدقةق الداخلي ؟ ظام املعلوما املحاسبيي

ا الوإ طانهدف قملتحقةق ه إن ا بتقدي  اس ويلووو  امل ظر اس مةداك لد جراء د ة نطا يتطبةقي يتمثل في 

سس  ا ،"متةجي"بم اس ودو لسس محل املبا الداخليالتدقةق  عرة واق مل وه حاسبي في ملعلوما املظام اند

اس حانعتماد عل ملإ، باأداءهيتحسي   ووو  ويف  أععادملب انتعمق وةه مختل  جوال يمكن من ال الهج د

ا ال ل االمن خ سس محل الة نةداملزيا واة للم  ، اس اس ويتحلةل الإقابملحظ واالإمل الد مختل   م  د

  .فعلةلعطةا املا وانبةالوا وثائقلا
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Résumé : 

Cette étude est venue pour améliore le problème suivant : comment le système d’information 

comptable influe sur la performance de l’audit interne ? Pour atteindre cet objectif, nous 

devons fournir un cadre théorique pour le sujet de l’ étude ainsi qu’un cadre pratique 

représentée dans une étude sur le terrain de l’institution (METIDJI ) et cette connaissance de 

l’institution d’audit interne dans l’étude et le rôle de l’information comptable dans 

l’amélioration du système de performance, en fonction de l’approche de l’ étude de cas qui 

peut comprendre la profondeur et les divers aspects que l’observation et des entretiens avec 

l’étude et l’analyse des différents documents et des données et les données réelles.    
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 أ 

:عاممقدم 
(, السيما بع       املعطيا ماتي )بالبيانا  ل عل امل املعل ج األ ي أصبح املجتمع يعتم بال ي العصر الح

يات ج ع ساع دائر املعرف  البح  ل ي تكن م  ني املستخ ما من امليادين,  ظه األجه االلكتڇ يا املعل

سيل  ،معالجتها  ،حي طر تجميعها ما  ل أصبح املعل ,  ب ق املناسبي حفظها  استڇجاعها بالسرع  ال

ي املساع عل اتخا ا  املتابع  التنظيا أهمي بالغ    القرا ص دمن أجل ال ف املنش ل اله ل ،   ك

ي عل املحاسب التط الك ، أصبح من الضر أ يك هنا بيڇ ال حصل  سب ظه األنظم املحاسبي املح

 ما ال يعتبڇ ب ي نظ املعل ي من االهتمام  ال تستخ هعطاء م سس  م ل امل د للمعل م أه م

ك فيڇها  دا لت سس ك سس  اامل االقتصاد للم اقع املالي  اضح  صادق عن ال ي ص  ه يعتم . تق

الت سس  املستمر للنشا االقتصاد للم مي  ي تعتبڇ مخرجا عل جمع البيانا الناتج عن العمليا الي

سساألنظم الفرعي  ما بامل تحليلها  عرضها عل شك ،لنظام املعل جيلها  م بت ائ مالي يق ك  .ل ق  للت

 سيل تضبط من صح  د  ج سس يتطل  ضعي الحقيقي للم م تعبيڇها عن ال دق هات املخرجا 

اقيتها  . املخرجا  م مص
اخلي هتتمثل ه     قي ال ي الت سيل  م بكش األخطاء،  ،ال سس يق ي امل ظيف مستقل   ال يك 

ي  الغش  املاليالتالعبا  التقيي ال للسياس املحاسبي  ما املحاسبي  ك من  .مخرجا نظام املعل الت

جال التي  ال فاتر  ي ال ك من دق البيانا املحاسبي املستعمل  ل الت ك  ، ع ض أنها تسيڇ حس الخط امل

س السياس املتبع من طرف  ا  ي اتخا القرا سسيمكن االعتماد عليها   . امل
 :إشكالي املوضوع-1

 التدقيق الداخلي ؟ في تحسي أداءنظام املعلوما املحاسبي  يساهكيف  

 : الرئيس ي، تن األسئل الفرعي ا املح  ا الس  تح ه
 ؟ ما هي األنظم الفرعي ل ما املحاسبي  د بنظ املعل  ما املقص

 اخلي ؟ قي ال م الت  ما ه مفه

  ثر اخلي ؟كي ي قي ال ما املحاسبي عل الت  نظام املعل

2-: فرضيا الدراس
ضع الفرضيا التالي ح ت  ال املطر  :بناًء عل التسا

  : ل ما املحاسبي عنصرا الفرضي األ ما الأيع نظام املعل فيڇ املعل ي ت د املطل الساسيا   ؛مزم بالج

  : قيللالفرضي الثاني اقي ت ا مص دقيق  ما صحيح  ي الحص عل معل ا هاما  اخلي د  ؛ال

 ي : ما املحاسبيالفرضي الثالث اخلي ثر نظام املعل قي ال  .عل الت
 :أهداف الدراس-3

ا البح فيما يلي: ليها من خال ه ص  اف التي يمكن ال  يمكن تلخي األه
  د املفاهي طا نظر يح ي  اخليتق قي ال ما املحاسبي  الت  ؛املتعلق بنظام املعل



 مقدمة عامة

 

 ب 

  دقيق للقا ح اضح  ي نظر  ما املحاسبيعرضتق نا نظام املعل  ؛لمختل مك

 ي تحسي ما املحاسبي  اخلي. أداء  ظها أهمي نظام املعل قي ال  الت

4-: أهمي الدراس
ء علالتتجل أهمي البح من خ ما املحاسب بضما  تسليط الض  ق من الثقأكبڇ  أهمي قيام نظام املعل

ما املحاسبي ي املعل ق  ها املص ، ال ي املنظم باعتبا ظيفي  ما ينجر عن من مراقب ملختل األنظم ال

م الت ه ما يستل ما املحاسبي،  خال لنظام املعل التي تعتبڇ امل فقا البيانا  اس النظام الرئيس ي لت ي د عم 

ما فيما بينها. املعل ي تسييڇ تنقل البيانا   اإلجراءا التي تتحك 
 :أسباب و دوافع اختيار موضوع البحث-5

د ا اختيا معالج أسباب  تع :ه عي ض أخر م خصي  اضيع، فمنها أسباب  ع د غيڇه من امل ض  امل
: –أ   األسباب الشخصي

 من بي األسباب التي جعلتنا نهت ب هي:   
ا  .1 اس ه مراقب التسييڇ باعتبا د قي املحاسبي  ه الت لي  طبيع مجا التخص ال أنتمي 

ه. ع من أه محا ض  امل
ع .2 ض ا امل اس ه د امليل الشخص ي ملعالج  اتي   .الرغب ال

: -ب  األسباب املوضوعي
ع:من بي األسباب التي جعل ض  تنا نهت بامل

  الحك اضيع الهام  ما املحاسبي أح امل قي املحاسبينظام املعل  .يث املرتبط بالت

 ع ض ا امل ي ه اسا   .نق ال

  اسا العلمي ي ال ل با ضافتها   ، ع البح ض ان املتعلق بم اس ملم ببع الج ل تقيي د محا

 .باملكتب الجامعي

 عي هميت نق ال ائري ب سسا الج  .ل الكثيڇ من امل

 اقع الفعلي ل ظها ال ،  التالي  ائري سس الج سقا الجان النظر عل امل ل   .محا

6-:  حدود الدراس
: اس جانبي ي د ننا سنقتصر  ، ف ج البح اتساع  ع  ض  نظرا ألهمي امل

  ء عل أه حيثيا : سنلقي الض ما املحاسبينظام جان نظر عتبڇ شكاًل من األشكا التي ييال املعل

ثر عل اخلي  ت قي ال  . أداءالت

  اقع ء عل  سس متيجيجان تطبيقي: تسليط الض ي امل ما املحاسبي  برامزنظام املعل ثيڇ  ،  م ت

اخلي ب  قي ال .من خال  الت اني اس املي د

 :صعوبا الدراس-7
ا العمل فيما يلي:تتلخ أه الصع ا اجهناها إلنجامز ه  التي 



 مقدمة عامة

 

  

 قتا كبيڇا ا  ع مما كلفنا جه ض ا الصل بامل .صع  الحص عل املراجع املتخصص 
  ف استيعاب ل به ع تتطل  ض ّ طبيع امل ،  خاص أ اني اس املي سس للقيام بال يجاد م صع  

 مطابقتها مع  ف النظري بشكل أحسن  ائرياملعا سس االقتصادي الج .اقع امل
 . جراء املقابال الشخصي سسا أثناء  لي بع امل مس ظفي  ب م م تجا  ع

 :الدراسا السابق-8
ل عل شبك االنتڇن  قام بهاالطالمن خال عمليا البح التي        ك  ، األجنبي طني  ي بع الجامعا ال

اقع املخصص للبح األكاديمي عبڇ  جي امل  ، ما ، بغر جمع املعل اسا السابق التي أشا  العال بع ال

كر منها: ليها بحث اسا ن ه ال من بي ه  ، ائ ل بع أج  أ تنا

 اس لـــ اد د بعن ما املحاسبينجيب مسع ي تحسي النظام املعل اخلي  كر، مساهم املراجع ال  م

م املالي  املحاسبيم ي العل ائر ،استڇ  ه، 2015جامع محم خيضر بسكر الج ملعالج جاء ه اس ال

ي تحسينآلشكالي اإلا اخلي  ما املحاسبي ؟ نتي كي تساه املراجع ال  ظام املعل

ف  ا اله  قام الطاللتحقي ه طا ي  ل نبتق ك اس  ع ال ض اس ظريلم جراء د ي  طا تطبيقي تمثل 

ا سس صنمي اقع CAB.I.EN ابلكاع الني بم املعرف  ه سس نفرع جينيڇا كابل  ما املحاسبي بامل ظام املعل

ا ال ي تحسي ه اخلي  د املراجع ال اس  اس حال ال يمكن من نعتماد عل مالباظام، نمحل ال ه د

ا فه مختل ج كش أبعادنالتعم  ع  ض االمن خه امل ا املي يا ضاف ن ال  ، اس سس محل ال ي للم

املقابالل امل البياالحظ  ثائ  تحليل مختل ال اس  املعطيا الفعلين مع د  .ا 

 ا حاي بعن اس  عب الباسط ب ما املحاسبي ال اخلی د نظام املعل  ي تحقی فعالی الرقاب ال

م  م الستكما متطلبا شهاد ماستڇ أكاديمي، الط الثاني، عل كر مق ع م ، مشر لی سس البتڇ للم

ائر  قل الج لي، جامع قاص مر ا  تسييڇ بتڇ اس د نظام2015اقتصادي التخص اقتصاد   ، تتنا ال

سس البتڇ اخلي للم ي تحقي فعالي الرقاب ال ما املحاسبي  املعل لي للتكر سس البتڇ ا soralchiلي ) امل د ب

ما املحاسبي لتحقي فعالي الرقاب  ي ال ال يلعب نظام املعل كان مشكل البح األساسي متمثل   ،)

 ل نظام املعل ، حي برمز الحاج  اخلي اع ال ع من أن د ن ج م، فب  ي مجا الرقاب من الق ما املحاسبي 

لها أ االعتماد عل سجال سس حماي أص مي  .الرقاب يصبح من الصع عل امل ف نحا شر مفه ل س ل

د من النت ع ثبا صح الفرضيا  ل  اس  صل ال اخلي ،  ت ما املحاسبي  الرقاب ال ائ نظام املعل

سس  اخلي مل تباع نظام محاسبي سلي يتڇج من soralchinأهمها: فعالي الرقاب ال تا عل  تقا بم ق

اس أ  صل ال ، كما ت اع املحاسبي م االلتڈام بالق تقيي العمليا املحاسبي  خال طريق تحضيڇ 

م املعالج اآللي للبيانا من اجل االستف سس تستخ ل بالتكي مع امل التقليل من التكالي  اياها  اد من م

سس باالعتماد  ي امل د البشر كاستثما  ما ، كما يج مراعا د امل جيا املعل ل ي تكن ي  ا الج التط

. ا االستثما ائ ه  عل كفاء  تنميت لجل ع

 ما املحا د املعل ا أثر ج اس  حـامـ علـي بعن سسا االقتصاديسبي عل صنال ي امل  ع القرا 



 مقدمة عامة

 

  

م التسييڇ تخص  ي عل خل ضمن متطلبا نيل شهاد املاجستيڇ  م ت كر مق كر م ع م ، مشر ائري الج

، جامع محم خيضر بسكر ما املحاسبي من 2011محاسب د املعل ل معرف أثر ج اس  ه ال ف ه ، ه

عي عل ص ، جان خال خصائصها الن اس تتضمن جانبي ه ال .ه ائري سسا االقتصادي الج ي امل نع القرا 

ل  ضاف   ، ما املحاسبي د املعل ج ي األ ت تنا مفاهي عام تتعل بصنع القرا  جان تطبيقي.  نظر 

ا ح محل ال ي ملح عن ال ي الثاني ت تق . أما  ه األخيڇ بصنع القرا عن نظامها عالق ه س التطبيقي 

عما  ا  طا مزع عل جميع  اس  اف ال م أه ، كما ت االعتماد عل استبيا صم لخ ما املحاسبي للمعل

ح ام . ال م االجتماعي باستخ ي العل م اإلحصائي  اسط برنام الح حصائيا ب لج البيانا  بع جمعها ع

 أسل ي هما: 

  اس تبا ل .اال ائري سسا االقتصادي الج ي امل صنع القرا  ما املحاسبي  د املعل  العالق بي ج
  عي عل صنع ما املحاسبي من خال خصائصها الن د املعل ثيڇ ج اس ت د ل ا الخطي املتع االنح

ليها ما يلي: صل  من بي النتائ املت ائري  سسا االقتصادي الج ي امل  القرا 

  صنع القرا ت ما املحاسبي  د املعل عي لج حصائي بي الخصائ الن ا دالل  تباطي  ج عالق ا

 . سسا االقتصادي  ي امل

 . سسا االقتصادي ي امل ما املحاسبي عل صنع القرا  د املعل عي لج ثيڇ للخصائ الن ج ت  ي
 :املنهج املتبع -9

ده      ا   املنه املتبع تح ي ه ل سنعتم  ل  ، انب ه ج ، قص اإلحاط ب ع ال نعالج ض طبيع امل

ال يتميڈ بجمع   ، اس ه ال التطبيقي له التحليلي فيما يخ الجانبي النظر  صفي  البح عل املنه ال

تحليل نتائجها. ما املختلف   املعل
10- :  منهجي الدراس

اخ شكالي البح  يضا أهميتها، اقتض لإلجاب عن  اس  اف ال ل تحقي أه ص  ال  ، تبا الفرضيا

، اثنا منها  ي ثال فص ع  ض  فصل تطبيقي: نظريالضر تنا امل
، حي يشمل املبح  ل ثال مباح ال ينقس  ما املحاسبي   ل ماهي نظام املعل ي الفصل األ  سنتطر 

 ميا األ عل أساسيا ح ي ، أما املبح الثاني عم ما  من تعا ما املحاسبي نظام املعل ،  نظام معل

أقسام اف  ل ثال .املبح الثال أه اخلي، مقسم  قي ال ميا ح الت ي عم أما الفصل الثاني ال يتمثل 

اخلي، أما املبح  قي ال ميا ح الت ، حي يتمثل املبح األ من عم قي مباح اع الت أن اف  الثاني أه

اخلي قي ال مراحل املهم للت ي معاييڇ  ، أما املبح الثال يتمثل  خصائص اخلي  األخيڇ  .ال أما الفصل الثال 

سس متيجي، أما  ي م ل ثال مباح حي املبح األ تق ، حي ت تقسيم  اني اس املي مخص لل

 ي عالق نظام املبح الثاني عن نظام املعل ، أما املبح الثال يتمثل  سس متيجي  بمستغان ي م ما املعتم 

سس "متيجي". اخلي بم قي ال ما املحاسبي  بالت  املعل
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 مهيد:ت
ٚا ها           صبحـ املعلڤماػ عنص ع ڣ لقٖ  ي تحٖيٖ الكفا ه  سسغ االقتصاديغ، ل٘لڊ ما يلعظ دٙڣ فاعليغ امل

ٙيغ  ٚڣ ٚع علګ الكږ الهائل من املعلڤماػ الض نظمغ معلڤماػ من اجل السيط لګ تصميږ ڣ بنا  سساػ  اتجهـ امل

سسغ، ڣ ٗلڊ لضماڗ ڣصڤڋ معلڤماػ  ٙع امل دا  مڤثقغ إلدا ٙيغ حت تستطيٸ  لګ كافغ املستڤياػ اإلدا ڣ صحيحغ 

سس صحيحغ بما  سسغ.مهمتها علګ   يحقڄ مصالح امل

هږ األنظمغ املنتجغ للمعلڤماػ السليمغ ڣ             ٙاػ، حين تعتبڇ نظږ املعلڤماػ املحاسبيغ  ٚا ي اتخاٗ الق املفيٖع 

ٙشيٖع. هان ٙاػ  ٚا سسغ باملعلڤماػ الت تمكنها من اتخاٗ ق ٜڣد امل ٚئي٦  ال٘ڬ ي ٙ ال  تمثل املصٖ

صبحـ امل           هميغ لقٖ  كٌڇ  سساػ مما ادڥ علڤماػ املحاسبيغ  نها   معها االقتصاديغ لګ تعامل امل علګ 

ٙد اقتصاديغ لها قيمغ ي بيئغ  الئمتهامبمٖڥ  ه٘ه األخيڇع ڣ تحٖد  ، مڤا من حين الكږ ڣ الكيڀ ڣ التڤقيـ خصڤصا 

ي األهٖاف ڣ البٖائل ل٘ ٚعغ التغيڇ ڣ التطٙڤ الٖائږ  ڗ يكڤڗ هناڅ تٖفڄ األعماڋ الت تتصڀ بس ٙڬ  ٚڣ لڊ من الض

ٙاػ.  ٚا ي اتخاٗ الق  دائږ للمعلڤماػ للمساعٖع 

ٚځ            لګ ثالف  خالڋ ه٘ا الفصل  من انطالقا من هنا سنتط ٙ ماهيغ نظام املعلڤماػ املحاسبيغ  املعنڤڗ باإلطا

 مباحن مقسمغ كاألتي:

 ؛علڤماػاملنظام ساسياػ حڤڋ املبحن األڣڋ: 

 ؛املحاسبم املعلڤماػ انظاملبحن الثاني: 

قسام نظام املعلڤماػ املحاسب هٖاف ڣ   .املبحن الثالن: 
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 نظام املعلوما مفاهيم عام األول:املبحث 

ا هاما  سسغ بصفتڢ منتجا  ڣحساسا داخلڗ نظام املعلڤماػ يلعظ دٙڣ ٙه للمعلڤماػ،امل ٚ  العتبا ٗ  حيڤڬ،عنص

يغ  ٙاػ الفٙڤ ٚا ساٝ املعلڤماػ الت ينتجها يتږ اتخاٗ الق سسغ ڣاإلسًڇاتيجيغعلګ   .للم

ٙاسغ ڣڋ سنتنا املبحن ه٘ا ي  انحاڣل ثږ، املصطلح ه٘ا ظهٙڤ ڣاستعماڋل دػ الت ڣاألسباب املعلڤماػ نظمغ د

 املعلڤماػ. نظمغ عناصٚ هږ تمثل الت املصطلحاػ بع٬ بيڗ لتمييڈا

 

 واملعلوماملطلب األول: مفاهيم حول النظام 
ٚيڀ النظام     :ڣال: تع

  ي حٖڣد معينغ ٚجاػ الحٖڣد تضفي نڤٵ املٖخالػ ڣه٘ه النظام هڤ مجمڤعغ من املكڤناػ املتٖاخلغ   ڣاملخ

ٙ ه٘ا  باإلضافغالبيئغ املحيطغ بڢ الت تنساب بيڗ النظام ڣ  بصفغ عامغ فالنظام لڢ  االنسياب،لګ مقٖا

 عٖع مفاهيږ.      

 ڣ  هٖف تحقيڄ ،ألجلينهاب فيما متفاعلغ عناصٚ مجمڤعغ هڤف  .1تفاعلغالنظږ امل مجمڤعغ منمحٖد 

  ٚداػ الت تعمل معا لتحقيڄ هٖف ڣ املف ڣ النظام هڤ " مجمڤعغ من العناصٚ  مجمڤعغ من  معيڗ، 

ٚتبٰ  جل تحقيڄ عالقاػ تفاعليغ تمكنها من تكڤين كڣبينها بع٬ ب بعضهااملكڤناػ الت ت ل متكامل من 

 . 2هٖف معيڗ

  بالتالي فهڤ قابل للتحليل النظام هڤ ، ٜا ج ٙع عن مجمڤعغ  ليڀ ثانيغ  Décomposable" عبا ڣقابل للت

Recomposable ،ڗ يحتڤڬ علګ نظام  ڣيعن ه٘انظام.  يعتبڇ . ڣالجٜ منڢ ك٘ڋ ڬ نظام، يمكن  ڗ  يضا 

ٚعي  ي  Sous-systèmeف ڗ يكڤڗ محتڤڥ  ي حٖ ٗاتڢ يمكن  ڗ ه٘ا النظام  ٚعيغ. كما  نظمغ ف ڣ عٖع 

كبڇ   .ڣشاملنظام 

 ٜا ڣ العناصٚ من مجمڤعغ  " النظام هڤ لياػ عالقاػ ڣتحكمها البع٬ بعضها مٸ تتكامل الت األج  عمل ڣ

ي معينغ  .3معيڗ هٖف تحقيڄ بقصٖ محٖد نطاځ ڣ

ٚيفاػ سبڄ من  ما خالڋ من مٙڤ  تشًڇڅ نها نالحٴ للنظام متعٖدع تع  :هيف

ٜامن  يتكڤڗ  النظام  -  عناصٚ.ڣ  صغيڇع ج

ٜا  - ٚعيغ ڣالنظږ ڣالعناصٚ األج  معيڗ.هٖف  تحقيڄ جل من معا تشًڇڅ الف

ٜا  -  بعضا.               بعضها ٖاخل مٸڣتت تتفاعل للنظام املكڤنغ العناصٚ ڣ األج

نڤاٵ التاليغ:كما يمكن تصنيڀ النظږ   لګ 

                                                 
1
يا   بي، ع الح غ وما ، ل ع م ال : ااإلن ي : مصألا صو ، ال ي ت العص ئ. ال ا ال  17، 2002،سس 

2
الع ج   ا  وما ، الال م ع م ال م في ن ياإلم ي  ا ،ااألال امعي ا ال . ال ا ي ، إلا التط ي   49،  2002س
د  علو  التسيري ،جامعة حمحامدي علي، أثر جودة املعلومات احملاسبية على صنع القرار يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف 3

   65،ص 2011،بسكرة،خيضر
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ساٝهناڅ تعامل متبادڋ بيڗ النظام  :ڣالبيئغتصنيڀ النظام ڣفقا للحٖڣد  -1 ه٘ا التبادڋ ينقسږ  ڣالبيئغ ڣعلګ 

 لګ:النظام 

 النظږ املغلقغ Closed Systemٙجيغ  : هي نظږ ٚ عملهاتتصل بالبيئغ الخا ڬ  فقٰ،فيما يڤجٖ بٖاخلها  ڣينحص

خ ٙجيغ  ڣعطا مٸ ٘ليسـ لها عالقغ  ٚيغ  ڣه٘ه النظږالبيئغ الخا ٙاسغ النظ ٚا٩ الٖ ڣمن فقٰ،ڣجٖػ ألغ

 :خصائصڢ ڣڢ سمات

 ال يتفاعل مٸ البيئغ. 

 ٘ٙاجعغ. ال يڤجٖ فيڢ تغ  يغ 

 .ٚڣف البيئغ  ال يعيٖ تنظيږ مكڤناتڢ بحسظ الظ

  ٚاٙلګ املحافظغ علګ ال يميل ٛنڢ. االستق  ڣتڤا

  املفتڤحغالنظږ Open System ٙجيغ،: هي تلڊ النظږ الت تتفاعل مٸ البيئغ ڬ يستقبل ه٘ا النڤٵ من  الخا

ڣ ٸ لسل كلګ ه٘ه البيئغ علګ ش االجتهالنظږ مٖخالتڢ من البيئغ املحيطغ بڢ ثږ يعيٖها بعٖ مع  ڣخٖماػ 

ٛ ه٘ه النظږ بانعٖا،معلڤماػ ٚع الكليغ ڣتمتا ٚاتها ڣ عم السيط ٚقابغ علګ املٖخالػ  ٗلڊ لغيابلګ مٖخ عمليغ ال

ٚڣفغ ڣ ل٘ ٚ غيڇ لڊ تكڤڗ املٖخالػ بعضها مع ٚڣف،البع٬ األخ ٚ ڣتكڤڗ ه٘ مع ٚاب ضه النظږ مع غ دائما لالضط

ٛڗ تعي٤ حڣ   خصائصڢ: ڣمن سماتڢ ڣ  ،الغ من عٖم التڤا

 .يتفاعل مٸ البيئغ 

 ٘ٙاجعغ.تڤجٖ فيڢ تغ  يغ 

 .ٚڣف البيئغ  يعيٖ تنظيږ مكڤناتڢ بحسظ ظ

  ٙه لګ امليميل ٚا ٛنڢحافظغ علګ استق  .                                                ڣتڤا

 غقالنظږ شبڢ املغلSemi-Encolose System ٚڣفغ ٘تكڤڗ مٖخالػ ه ٙجيغ محٖدع ڣ مع ه النظږ من البيئغ الخا

ٚعمسبقا ڣ ٗلڊ لڤجڤد عمليغ  ٚڣفغ  ،ٙقابغ علګ املٖخالػ ڣ  سيط ٚجاتها مع كٌڇ  ل٘لڊ تكڤڗ فتكڤڗ مخ ه٘ه النظږ 

ٙا  ٚا ٛڗ، ڣ ڣ تعي٤ حالغ من استق ٚاب تستطيٸ الڤصڤڋ حت  التڤا ٛڗ ٗا ڣاجهـ عمليغ من االضط لګ حالغ تڤا

ٚٵ من النظږ املفتڤحغ  .4س

ٚجاتها مكانيغ التنب النظام من حين  : ينقسږ بالسلڤڅ بنمكانيغ التتصنيڀ النظام حسظ  -2 ڣ مخ بسلڤكياػ 

 :احتماليغڣنظام لګ نظام محٖڣد 

  :ٚفنا  التنب  ڣبالتالي يمكنعمل ڣفڄ قڤاعٖ محٖدع مقٖما يالنظام املحٖڣد ي املستقبل بٖقغ لڤ ع بسلڤكها 

ٚڣف الحاليغخصائ٨ التشغيل  ڣ ڣالظ حٖاثڢ متڤقعغكڤڗ جميٸ مكڤناتڢ تالنظام ال٘ڬ  ٗلڊ.  ڬ  ،ڣ

كٖع. ٚجاػ م  مخ

                                                 
4، ي يع، اس اع  ال  التو ط امعي ل ا ال ،ال ي حاس وما ال م مع ، ن بيا صو    121 120 199،  1997ع م
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 ي مڤاجهغ تلڊ األ  تڤقعغ ڣ املغيڇ حٖاف تحكمڢ األ  : النظام االحتمالي بڇ تڣيعحٖاف. يكڤڗ سلڤكڢ احتماليا 

كٖين من .5من نظام االحتماليغ بطبيعتها ڣالنظام االقتصادڬاملنظمغ  نظام ي ه٘ا النظام ال نكڤڗ مت

ٚجاػ الت سنحصل ياملمكن  ڣليس منعليها من مٖخالػ معينغ  املخ ٚف بٖقغ  حٖاف ستقٸ  غڗ نع

 النظام املستقل.  ڣل٘لڊ نضٸخالڋ التشغيل 

 ٙتباطاتڢ تكڤڗ عالقاتڢ ٘ڬال ڤ النظام املستقٚ: ه ڣ ي ال ڤ ڣه ، محٖڣدع ڣا ٚاباػ  ثٚ عنٖ حٖڣف اضط ت

ي حالغ ػ. تٖاخال  ٚ  ٗاما  ڣ ث ٚعاڗ مافيكڤڗ ٗلڊ لفًڇع محٖڣدع  ت  تعڤد األڣضاٵ لحالها الطبيعي.  ڣس

ٙجغ تعقٖه. 3 ٙجغ تعقيٖها : تصنيڀ النظام من حين د ساٝ د نظمغ مختلفغ علګ  ٚقغ بيڗ  ي ه٘ا ،يمكن التف  ڣ

ٙعالتصنيڀ نكتفي  حٖ األ  باإلشا ڣ املعقٖع  نظمغلګ  ٜاڗ  ڣهڤ نظاماملتقٖمغ   ڣ التكليڀ. ٗاتي االت

ڣ التٖفڄ: عادع. 4 ي حالتيڗ تصنيڀ النظام حسظ خاصيغ السكڤڗ  ٚقغ بيڗ النظام  هما: حالغ  ما يتږ التف

ڣ حالغ  ٚكغالسكڤڗ  ي. فالنظام يتصڀ بالسكڤڗ حيڗ ال يتغيڇ ڣبصفغ التٖفڄ الح لڊ  ٛمنيغ معينغ.  ٗڣ خ٘ فًڇع  ڣي

ٚكيغ عنٖما يلج  النظام ي خصائصڢ صفغ ح  .  6ڣالقيمغ ڣقڤاعٖ سلڤكڢلګ التغييڇ 

ٚما  نظام: لقٖلل تصنيڀ بڤنٖل.5 نڤاٵ النظام مٸ ڣجڤد حٖد ه ٚم  نظمغلًڇتيظ  ي قاعٖع اله ڣالنظام بسيطغ جٖا 

ي قيمـ األكٌڇ  ح الشكل ، حينتعقيٖا  ٚم يڤ  .التالي ه٘ا اله

ٚميغ النظام لبڤنٖه(01-01ٙقږ )الشكل   : ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سسغاملصٖٙ:  ٙيغ، م ڬ ملڤخيغ، نظږ املعلڤماػ االدا ٝ الٖڣليغ،  حمٖ فٛڤ  29، 2006٥حٙڤ

 

                                                 
5  ، لي سس حو ال ، م ي ا وما اال ع م ال ، ن وخي  33،  2006أح فو م
، ا6 ي ا وما اال م مع يس، ن ا  ح /ثابث ع ال ، ي امع االس ا ال  35، 2007ل

ف   ا غي مع  ن

اعي    األن االجت

ا اإلنسا         ن

ا الحيوا             ن

ي الحيواني         ي ا ال  ن

ظ            تو ع ح ا م سهن  ن

ي                         ا ال   ن

ل الساع                             ا ع  ن

ا                                    ا ل اإل ا ع  ن
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 تعريف املعلوم ثانيا:
ٚهڤڗ باملعلڤماػ الت يحتڤيها  ، يمكن تخيل نظام ما دڣڗ معلڤماػال  ٚيفا ڣقٖ تعٖدػفڤجڤد النظام م ػ، التع

 فمنها: 

  يعٖادها الت تږ  هي: البياناػاملعلڤمغ ٚد مستقبال لتصبح  كٌڇ نفعا للف ي ڣالت لها شكل  ٙكغ     قيمغ مٖ

ٙاػ الت يتږ اتخاٗها.                                                                  ڣ املتڤقٸ االستخٖام الحالي  ٚا ي الق  ڣ 

  ي شكل مفيٖ  ڣتشغيل لتكڤڗ  لعملياػ تحڤيلڬ خصصـ  ،هي البياناػ الت تږ معالجتها هي:املعلڤمغ 

ياالستخٖام   .    7اػه٘ه الحالغ باملعلڤم ڣتسم 

  ڣ  ڣبها قيمغ ،ڣمستخٖميها ملستقبليهاڣقيمغ  ڣمعالجتها ڣلها معناملعلڤمغ هي: بياناػ تږ تجهيڈها  حقيقيغ 

ڣ املستقبليغ التخاٗ  ٙيغ  ٙاػ.ڣ ي العملياػ الجا ٚا سسغهي الق ٙد امل د من مڤا ٙتڢيمكن  مٙڤ  .               8دا

  ڣيحٖدM. CHOKRON et R. REIX  :ٙبٸ مجاالػ ممكنغ الستعماڋ املعلڤمغ 

  ٖداع سن  التسييڇ. ڣتنسيڄ عملياػاملعلڤمغ هي 

 .)سسغ داع اتصاڋ داخل املنظمغ )امل  املعلڤمغ هي 

 .خا٥ ٚفغ األ  املعلڤمغ هي حامل مع

 .ٰٙبٰ مٸ املحي داع   املعلڤمغ هي 

  ماJ. C. COURBON :يعتبڇها ٗ ڣجڢ مختلفغ،   فيعطي للمعلڤمغ ثالف 

  ٛها املڤاد األڣليغ ٚيقغ الت تجتا د: تعتبڇ املعلڤمغ تٖفڄ يجتاٛ املنظمغ بنفس الط  الڤسطيغ ڣاملنتجاػكمٙڤ

ٚفغ دقيقغ عن ڣالنهائيغ ڣ ڣسائل اإلنتاه. ڣالهٖف من ه٘ا التٖفڄ هڤ الحصڤڋ علګ مع ، النقڤد، العماڋ 

ٙاػ. ٚا ٚڥ بغيغ اتخاٗ الق  التٖفقاػ األخ

  ي حالغ سسغ كمقل٨ للتكاليڀ:  ڗ تعاعتماد امل مل جاهٖع سًڇاتيجيغ التحكږ من خالڋ التكاليڀ، فعليها 

ٙ تكلفتها سعا  عل تخفي٬ 

  ي تصٙڤ املنتڤه باملعن سسغ استغالڋ تكنڤلڤجيغ معالجغ املعلڤماػ  ٗا استطاعـ امل داع للمنافسغ:  ك

ٚٵ ڣقـ ممكن  س ي  مكانها االستجابغ  دځالڤاسٸ، فب ٛ ڣمنڢ  ڣبصفغ  ٛبڤڗ عن حالغ طلبيتڢ قيٖ اإلنجا ألڬ 

قڤڥ من حين املنافسغ  ٜ ٚك ي م حسن نڤعيغ، مما يجعل املنتڤه  لګ   9الڤصڤڋ 

ٚ خصائ٨يمكن تلخي٨  ي النقا٭ التاليغ: ڣحص  املعلڤمغ 

  ٙها األڣلي  فاڗ املعلڤمغ،املنشاع: مهما كاڗ االنتما النظامي ػ فيڢله٘ه األخيڇع مصٖ  .ال٘ڬ تبلٙڤ

  ڣ بيانيغ. املتٖفقغ،كميغ،الشكل: قٖ تكڤڗ املعلڤماػ  قيمغ 

                                                 
 132  2011-1432ىل د.فريدكولرت، د اهلا  بوغريطة، االتصال و إختاد القرارات كلية العلو  االقتصادية و علو  التسيري جامعة سكيكدة اجلزائر الطبعة األو  7
8 ، و ع ي . حسين ب حاس وما ال ا مع ا اإلنتاجي ن ا ا ال ، جامع مح بوضياف    في ات ي ا ي  الت و االقتصا ي الع ك

 167 2009مسي س
9
 J. C. COURBON, Système d’information : structuration, modélisation et communication, Inter Editions Paris, 

1993, PP. 45-47 
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  :حيحغ  ڣتقاٝ بيڗالٖقغ ٚع  ڣمجمڤعغ املعلڤماػاملعلڤماػ ال ٚيغ  ڣعٖم الٖقغاملتڤف خطا بش قٖ ينتٌ 

ليغ  . ڣ

  :ي ڣقـ املناسظ يكاد التڤقيـ املناسظ اڋالفائٖع،عٖيږ ڗ يكڤڗ ڗ ڣصڤڋ املعلڤمغ الٖقيقغ   ڣلكن الس

ٙع  ٚڣ ٚڣٍ هڤ كيفيغ تحٖيٖ الڤقـ املناسظ ال٘ڬ تبن عليڢ ض هميغ املعلڤمغاملط ملختلڀ مستڤياػ  ڣ

ڗ تكڤڗ املعلڤمغ كاملغ  ،التنظيږ  .ڣشاملغه٘ا ما يستٖعګ 

  ي انتقاڋ املعلڤمغ جٖ امليغالبا ما يجاٛ: اإل ٜع،املغيڇ سيڇ صعڤباػ  ڗ تختلٰ ا ڤج ملعلڤماػ حين يمكن 

دڬ فيٖع  ل٘لڊ فاڗ املغيڇ املفيٖع مٸ املعلڤماػ  ٛ املعلڤمغ ي يتها بشكل جيٖ.لګ يجا  ڣضٍڤ ٙ

  بٖا مٸ ٚع للحقائڄ األساسيغ الت يجاٛ، اإل الشمڤليغ:ڣهي ال تتعا٩ٙ  فه تعن احتڤا املعلڤماػ املتڤف

ٙيغ التخاٗ تحتاجها مختلڀ املستڤياػ اإل  ٙاػ،دا ٚا ٚاقها ڣال يعن ٗلڊ  الق كثيڇع حصائياػ ببياناػ ڣ غ

ٙ ما  ي مجمڤعها  ڣيقلل منيضيٸ الڤقـ الڗ ه٘ا تحتاجڢ، تختا معلڤماػ هڤ  ڣلكن املطلڤبفائٖع املعلڤمغ 

ٜ علګ مڤاضيٸ اختالف النتائٌ الحقيقيغ عن الخطٰ املڤضڤعيغ.  ٚتك  ت

 ڣ املالئمغ: املعل ٙاػ متخ٘ڬتطابڄ احتياجاػ ڤماػ املالئمغ هي الت تڤافڄ  ٚا ڬ تلڊ املعلڤماػ الت  ،الق

ثٚ فعال علګ  ٚاٙ، حينت يٖ بعضها،ڣب٘لڊ تساعٖنها تحٖد البٖائل املتاحغ  الق ٙ  ڣت ٚا علګ اتخاٗ الق

 األنسظ.

  :ٙٚا ٙ التك ٚا  .10ستخٖام املعلڤمغال الحاجغ  ڣهڤ مٖڥ تك

 

، املعلوما واالتصاال  املطلب الثاني: املعطيا
ما املعلڤمغ كناتٌ ملعالجغ تعتبڇ  لګ  ه٘ه ،املعطياػاملعطياػ مادع خامغ  لګ ڣسائل إليصالها  املعلڤماػ تحتاه 

ٚيڄ ما يسم  نڢ   باإلعالم.مستعمليها عن ط نتاجهاحين  ال باالعتماد علګ الهٖف من   ال يمكن تصنيڀ املعلڤماػ 

ڣ  ڣاملفاهيږ ڣالتعليماػ بشكلهي تمثيل الحقائڄ  : مفهوم املعطيا أوال: ڣ التفسيڇ  منظږ يناسظ االتصاڋ 

ڣ بڤسائل املعالجغ من قبل اإل  .               اآلليغنساڗ 

ٙع: املعلوممفهوم  ثانيا: ٚفغ عبا هٖاف  ڬ ڣتحليل البياناػمشتقغ من تنظيږ  مع ي  نها بياناػ ٗاػ منفعغ 

سسغ.  امل

ڬ تنظيږ من تمثل   :االتصالمفهوم  ثالثا: ٚعيغ داخل  ٜع الف ٚبٰ بيڗ مختلڀ األجه ٚابٰ ال٘ڬ ي عمليغ االتصاڋ ال

ٚڥ  خ ٚعيغ ڣ التنظيږ الكلي من جهغ  ٜع الف ٚكيغ ڣديناميكيغ  ،جهغ ڣ من بيڗ ه٘ه األجه ي ح ڬ  ٚ املحٙڤ ڗ العنص ڣ 

  11الجماعغ هڤ االتصاڋ.

ڗ املصطلحاػ الثالف املعطياػ، املعلڤماػ ڣاالتصاالػ ل ٚبٰ بينهها معاني مختال شڊ   ږلفغ ڣلكن العالقغ الت ت

ٚقڤڗ بيڗ املعل  .ڤمغ ڣاملعطى، ڣاملعلڤمغ ڣاالتصاڋتجعل الكثيڇ ال يف
                                                 

ٙيغ،٭ ثابن 10 ٙ الجامعغ االسكنٖ ٙيغ، الٖا ٙيس، نظږ معلڤماػ االدا د ٚحماڗ   39، ٥ 2007، 1عبٖ ال

 
ع األ 11 ائ الط ي ال و التسيي جامع س ي  ع و االقتصا ي الع ا ك ا ا ال ، االتصا  ات يط ا بوغ ،  ال كولت ي ل .ف

1432-2011 35 
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 ي عالق املعلوما باملعطيا حٖاف ڣقعـ  عماڋ خامغ ڣالت تمثل   ٙ نها مصاد ٙ املعطياػ علګ  : يمكن اعتبا

ي محيطها املادڬ، ڣلكن ه٘ ڣ  سساػ(  خا٥  ه األحٖاف لږ تنظږ ڣلږاملنظماػ )امل ٚتظ بصفغ تسمح لأل ت

ٙجي 12بفهمها ڣاستعمالها ٚسالغ ڣهي قادمغ من العالږ الخا ٚځ ال٘ڬ تتضمنڢ ال ٙع عن الف .  فاملعلڤمغ هي عبا

 ( )املعطى

خٚ، مما سيظ   ٚځ  ٚف جٖيٖ مالئږ له٘ه ال٘ڬ سيخلڄ عنٖ مستقبلها ف ٚ تص ٚفغ الجٖيٖعه ڣلكي نتمكن من .املع

لګ ه٘ه املعطياػ بالصفغ الت تخاستعماڋ  سسغ، ال بٖ من اللجڤ  هٖم امل املعطياػ  ڣبعٖ فهږما لًڇجمتها،  نمٗڤ

لګ معلڤماػ.   :13يمكن كتابغ املعادلغ التاليغ ڣمن هناتتحڤڋ 

 

 

 يقصٖ باالتصاڋ ٗلڊ التبادڋ التفاعلي عالق املعلوم باالتصال :échange inter-actif  ٚاد للمعلڤماػ بيڗ األف

ٗڗ اإلعالم  ٚسل ڣمستقبل فاالتصاڋ يضږ  ٚد م ٙ ه٘ا التبادڋ يكڤڗ كل ف طا ي  ٚاد، ڣ ڣ مجمڤعاػ من األف ڣ/

ٙتجاعي  ڣ ما يسم باملفعڤڋ اال شكاڋ )  Feed-backاملقابل  ي االتجاهيڗ( عٖع  . ڣ قٖ تحمل املعلڤمغ املتبادلغ )

ع، ٚكاػ...(.  كتابغ، صٙڤ  كلماػ، ح

ي االتصاڋ "، كما هڤ  ي اإلعالم ڣنق٨  ٚا٭  ف غلبيغ املنظماػ: " ي  ٚيڀ مطابڄ مٸ اإلحساٝ املعبڇ عنڢ  ه٘ا التع

ي اإلعالم ".  ي االتصاڋ ڣنق٨  ٚا٭  ف يضا لإلحساٝ املعاكس:"  مطابڄ 

ٙسږ العالقغ الخطيغ للمصطلحاػ الثالثغ:  ڣمما سبڄ يمكن 

   

 

ٜع ڣصل بيڗ ما هڤ خام )املعطياػ(  فڤسائل االتصاڋ هي ٗڗ  ٚڥ يمكن  ڣاملنتجاػهم خ ٙع  )املعلڤماػ(. ڣ بعبا

 ٙ ٙ   هاعتبا  .يسمح بڤجڤد ڣتحقيڄ تبادڋ معلڤماػ Processusمسا

 

 م املعلوما امفهوم نظ :ثالثالاملطلب 
 نظام املعلوما  أوال:

ٚيڀ نظام املعلڤماػ:  ٚف علګ انڢ ٗلڊ النظام ال٘ڬ يقڤم بتجميٸ البياناػ  تع ڣاملعلڤماػ ڣحفظها يع

ٚيقغ تساعٖ ، ي قاعٖع متكاملغ للمعلڤماػ ڣتحليلها ڣڣضعها جابغ علګ مجمڤعغ من األسئلغ علګ تحقيڄ اإل  ڣبط

 . 14ڣالتشغيليغ سًڇاتيجيغاإل 

                                                 
12

K.C. LAUDON et J. P. LAUDON ; Les systèmes d’informations de gestion-organisation et réseaux 

stratégiques ; Editions Pearson Education, Paris, 2001, P.08 

 
13

J. C. COURBON,  op.cit, P.22 
،س14 ي ، االس ا االشعا  ، ي ات ا االست  2000،115فال حيسن، اإل

 معلوما         ←اتصال             ←   معطيا    

 المعلوم = المعطى + نموذج الترجم
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  تقڤممجمڤعغ متجانسغ ڣمًڇابطغ من األعماڋ  النظام ال٘ڬ بتضمننظام املعلڤماػ هڤ ٗلڊ ٚ  ڣالعناص

ٙقابغڣ بتشغيل  ٙع  ٙاػ من خالڋ شبكغ  ڣتڤصيل معلڤماػنتاه البياناػ بغ٩ٚ  دا ٚا مفيٖع ملستخٖمي الق

 . 15من القنڤاػ ڣ خطڤ٭ االتصاڋ

  ٚاد ڣمعطياػ ڣ نظام املعلڤماػ هڤ ٗلڊ النظام املكڤڗ من معٖاػ ف ٚامٌ ڣ ي جمٸ  عملياػ ڣالت تڤظڀڣب

ٜين املعلڤماػ  .16ڣمعالجغ ڣتخ

 ٚيڀ نظام املعلڤماػ ٚيفاػ السابقغ يمكن تع ٙئي٦  مكڤڗ من مجمڤعغ من  علګ  من خالڋ التع نڢ نظام 

ٚعيغ تتكامل فيما بينها  جل تحقيڄ األهٖاف.النظږ الف  من 

ٙع عن  عمڤما فاڗ ٚٛ البياناػ ڣ  ليغنظام املعلڤماػ هڤ عبا اػ منظمغ تسمح بتجميٸ ڣتصنيڀ ڣف ٚا ڣ   dateج

ڣ نساڗ عنٖ الحاجغ لييسًڇجعها اإل ، Informationلګ معلڤماػ معالجغ ڣ من ثږ تحڤيلها  ٛ عمل  تمكن من انجا

 ٙ ٚا ٚفغ الت سيحصل عليها من املعلڤماػ املسًڇجعغ اتخاٗ ق ٚيڄ املع ٚكغ املجتمٸ عن ط يغ ڣظيفغ تفيٖ ح ڣ القيام ب

ي نظام املعلڤماػ  ڣ ميكانيكيامن النظام . ڣقٖ يتږ اسًڇجاٵ املعلڤماػ  ه٘ا األخيڇ هڤ الغالظ  ڣ الكًڇڣنيا ڣ  يٖڣيا 

ٚع.  ي نظږ املعلڤماػ املعاص

ٚيغ  ڣنستطيٸ ال٘هاب ٚ البش نڢ مجمڤعغ العناص ٚف نظام املعلڤماػ ب كٌڇ تحٖيٖا فنع  ڣالت تعمل اآلليغلګ اتجاه 

اػ مقننغڣ لقڤاعٖ  ڣمعالجتها ڣتحليلها ڣتبڤيبها طبقامعا علګ تجميٸ البياناػ  ٚا ٚا٩ محٖد بغ٩ٚ  ج تاحتها ألغ

ٙاػللباحثيڗ  ٚا ٚينڣاملستفيٖين  ڣصانعي الق  .17ڣمفيٖعبغ علګ شكل معلڤماػ مناس اآلخ

ٙاػي مهامڢ األساسيغ  تتمثل حين ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق من  ڣيتكڤڗ النظام ،عمليغ تجميٸ املعلڤماػ الت تساهږ 

ٚ هي:  خمسغ عناص

 ي املادع األڣليغ ياملٖخالػ: تتمثل   اليٖ العاملغ معٖاػ ڣڣسائل العمل.  ، ڣ الت تتمثل 

  :ٙعاملعالجغ ٚڬ علګ املٖخالػ لغ٩ٚ الڤصڤڋ  ڣاملنطقيغ التعن مجمڤعغ العملياػ الحسابيغ  ڣهي عبا تج

ٚجاػ.  لګ املخ

  ٙ ٚا ي املعلڤماػ النهائيغ الصالحغ التخاٗ الق ٚجاػ: تتمثل   معالجغ املٖخالػ. ڣالناتجغ عناملخ

  ٚقابغ:ڣهي مجڤعغ من اإل اػ ڣالقڤاعٖ تهٖف ال ٚا ڗ النتائٌ النهائيغ ج ليها الت تږ التڤصل لګ التحقڄ من 

 مسبقا.  ڣالخطٰ املڤضڤعغتتما٧  مٸ األهٖاف 

 ٙعيغ العكسيغ: ٘التغ ڋ عنعن تقڤيږ النتائٌ  ڣهي عبا ي ڣجڤد املعلڤم ڣالتسا  18.سباب الخلل 

 : املڤاليعن مكڤناػ نظږ املعلڤماػ من خالڋ الشكل  ڣيمكن التعبيڇ 

                                                 
ع15 م ال ، سأح حسين عي حسين، ن ي ،جامع االس ع االشعا ت  مط ي،م حاس  21، 2004وما ال

16
 Marie helémedelmonde et allKManagment des systéme d’informationKdunod parisK2003Kp110 

وعي 17 بي ال ي الت ، ك ا عم ال حسوب  وما ال ع م ال ي، ن ي ال اهي يخ -. ع اال اب ال ك يع  جامع اف ل  التو -1433ا الث
2012  146 

ا 18 ، ع ي ا الع ، ال ي الحاسوبي حاس وما ال م مع ا مح قاسم، ن  2003،18ع ال
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ٙقږ )   (: مكڤناػ النظام 02-01الشكل 

    

                                                                         ٚقابغ ال  بيئغ 

 مستخٖمڤ                                                                      املحيطيغ     

 املعلڤماػ  

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                 

   

 

 التغ٘يغ العكسيغ                                                

 

ٚجٸ سابڄ ٥         ٚٛاځ محمٖ قاسږ م  19املصٖٙ: عبٖ ال

 

ٙيڀ الت تږ التع٩ٚ  تلبيغ ه٘ا النظام لكل  لګڣبالنظٚ ليها فيما يتعلڄ بنظام املعلڤماػ انطالقا من التعا

 يمكن استنبا٭ املعلڤماػ التاليغ: ،احتياجاػ املسيڇين من املعلڤماػ

  ٚها سڤا من حين جڤدتها ٚځ لګ  ڣقيمتها باإلضافغنڤعيغ املعلڤماػ الت يڤف ٜمن املستغ  تكلفتها،ڣال

 لڤصڤلها.

  مكڤنغ  ڣالتنسيڄ بيڗنظام املعلڤماػ هڤ الڤسيلغ يتږ من خاللها تحقيڄ التكامل ٚ لنظام ه٘ا من لعناص

ٚڥ التكامل ڣمن ناحيغناحيغ، سسغ الت يعمل النظام علګ خٖمتها. خ  بيڗ ڣحٖاػ امل

  ٚڣنغ ڗ  ، ظ األمٚالتعٖيل ما تطلڣ  للتغييڇانڢ قابل  ٗڣالٖيناميكيغ نظام املعلڤماػ يتسږ بامل باعتباٙ 

ي ظل بيئغ تتسږ بالتغييڇ.  سسغ تعمل   امل

  .ٛڗ بيڗ مختلڀ األهٖاف الت يعمل النظام علګ بلڤغها ٙه يسعګ لتحقيڄ التڤا ٛڗ باعتبا  هڤ نظام متڤا

  ٚها لنڤعيغ مستعملها  ڣك٘ا تڤفيڇهانظام املعلڤماػ يعمل علګ مٖڥ مالئمغ املعلڤماػ الت يعمل علګ تڤاف

ي   .ڣبشكل دقيڄبكږ كا

 ڣظائڀ نظام املعلڤماػ   : 

ڬ نظام معلڤماػ  ساسيغ يقڤم بها  يهناڅ خمس ڣظائڀ   : ڣتتمثل 

  :لڊ عنتجميٸ البياناػ ٚيڄ استخال٥  ٗڣ ٙ مختلڀ امل البياناػ منط يصاد  مجمڤعاػ.  ڣتبڤيبها 

  ٚيڄ معالجتها حسابيا لڊ عن ط ياضيا ڣ تشغيل البياناػ: ٗڣ  .حصائياڣمحاسبيا ٙڣ

     :ٙع البياناػ  :19من خالڋ ثالف مهام التاليغ ڣيتږ ٗلڊدا
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  ي ملفاػ ٜين البياناػ   بياناػ. ڣ قڤاعٖتخ

 .ٜنغ  تحٖين البياناػ املخ

  ٚيڄ الٖخڤڋ ٜنغلګ البياناػ اسًڇجاٵ البياناػ عن ط  األخ٘ منها. ڣ  املخ

    ٚيغ البياناػٙقابغ كٖ من صحغ ڣس ٜنغ  ڣصٖځ البياناػ: الت ڣ تغييڇاملخ ٜڣيٚ  ٚقغ ڣت ڬ فقٖ س  ڣاكتشاف 

ثنا عملياػ التشغيل اػ لتشمل تمتٖ ه٘ه اإل ڣ  ،للبياناػ  ٚا بٖايغ تجميٸ  ڣاألنشطغ منكل العملياػ ج

 لګ تڤصيل املعلڤماػ للمستخٖم النهائي لها.البياناػ 

   يڣاملتجمعاملنتجغ  ڣتڤصيل املعلڤماػلګ نقل نتاه املعلڤماػ: تهٖف ه٘ه الڤظيفغ لګ نظام املعلڤماػ  غ 

ڣ  ٍٚ   لهږ بالحصڤڋ علګ ه٘ه املعلڤماػ  خا٥ املص ٚعيغ املكڤنغ للتنظيږ لګ نظام األ ٚ من النظږ الف خ

 . 20ككل

  :هميغ نظام املعلڤماػ 

ننظام املعلڤماػ  ٙ ع يٖڣيغ تسمح بجمٸ ڣتصنيڀ ڣمعالجغ ڣ  ليغ  باعتبا ي ملفاػ بصٙڤ ٜڣنغ  اسًڇجاٵ املعلڤماػ مخ

ضافغڣنيغ ڇاليكًسابقا، ڣ  ميكانيكيغڣ  اػ جٖيٖع من املعلڤماػ السابقغ ڣاملڤجڤدع نتاه معلڤملګ بنا ڣ حاليا،

ي النظام بعٖ سابقا ڣ  صال  ٚه الحڤاسظ االليكًڇڣنيغ من تسهيالػ ال يمكن معالجتها، ڣ املڤجڤدع  ٚا ملا تڤف نظ

ٚع ي نظام املعلڤماػ املعاص ها  ٚا ملحا  صبحللمعلڤماػ  محسڤبي بنا نظام ڬ فاڗ التفكيڇ الجٖ  ،تجاٛڣ م

 ألسباب عٖع هي:

  ٚعغ: حين ڣعيتها ڗ اإل الس اػ التڤثيقيغ املطلڤبغ للمعلڤماػ ڣ ٚا ٚٵ بكثيڇ عنٖ  املختلفغ،ج س تكڤڗ 

 لګ اسًڇجاٵ املعلڤماػ. الحڤاسيظ،ڣخاصغ بالنسبغاستخٖام 

  ي ڗ احتماالػ الڤقڤٵ  كبڇ بكثالالٖقغ: حين  ي النظږ التقليٖيغ اليٖڣيغ خط  املحسڤبغ  النظږ من يڇ 

لڊ نتيجغ ما الحاسظ يصيظ اإل ڣاالجتهاد ال٘ڬالتعظ  ٗڣ ي مجاڋ العمل اليٖڣڬ.  ه فاڗ  اآللينساڗ  دا

 ٚ ڣ الٖقائڄ األخيڇع منها بغ٬ النظ ي الٖقائڄ األڣلګ من عملڢ  يكڤڗ بنفس القابليغ ڣالٖقغ سڤا كاڗ ٗلڊ 

ٚڣفڢعمل عن ڣقـ ڣمٖع ال  .ڣظ

  :ي النظږ  تڤفيڇ املجهڤد ٚڬ  سڤا كاڗ  ،املحڤسبغمن النظږ  املب٘ڣڋ كبڇ من الجهٖ  التقليٖيغ الجهٖ البش

ٚا التعامل مٸ املعلڤماػ  ٗلڊ علګ املستڤڥ  ٙها املختلفغج ٜ ت ،معالجتها ، ڣمصاد ٚع عليها من نها ڣ يخ السيط

ٙ ڣاالستفادع منها من قبل الباحثيڗ ڣ ڣ علګ مستڤڥ اسًڇجاٵ قبل اختصاص  التڤثيڄ،  املعلڤماػ ڣاملصٖ

ٚين.  املستفيٖين اآلخ

  جږ املعلڤماػ ٜڣنغكميغ املعلڤماػ: حين  ٚځ التقليٖيغ ڣالڤثائڄ املخ جږ هممحٖڣدع، م بالط ا كاڗ 

ٚيغ  ٚع، قياسا باإلمكانيغ الكبيڇع ڣاملكانيغاإلمكانيغ البش الحڤاسظ ڣڣسائٰ الحفٴ  ڣاملتناميغ ل٘اك

ٜين االليكًڇڣنيغ ٚڥ. ڣالليڈٙيغ املساعٖع ڣالتخ  األخ

                                                 
ٚجٸ السابڄ، ٥ عبٖ مقصڤد دبياڗ،20  36امل
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  ٙاػ ڗ خيا ٙاػ املتاحغ لالسًڇجاٵ:  ي النظام املحسڤبغ عما هڤ الخيا فضل  ڣسٸ ڣ اسًڇجاٵ املعلڤماػ 

ي النظږ التقليٖيغ  لڀ لګ مناف٘فباإلضافغ ،الحاڋ  ٚڣفغ كامل ڣٝ مڤضڤعاػڣالعنڤاڗ  االسًڇجاٵ املع  ٙڣ

ي ا يڤجٖنڢ ڣ الڤصفاػ، ف ٚڣنغ عاليغ  ڣ الڤصفاػ، ال م ٚبٰ املڤضڤعاػ  سًڇجاٵ باملنطڄ اليڤناني حين ت

دځ املعلڤماػ.  بعضها مٸ بع٬ ڣصڤال الګ 

ٚنامٌ الحاسظ  اآلليتمييڈ بيڗ نظام الحاسظ لل تغيڇاػ الثالف املهناڅ ال بٖ من التمييڈ بيڗ املعلڤماػ ڣ ڣنظام  اآلليڣب

ي مجالنا ه٘ا  ٚنامٌ الحاسظ  اآلليالحاسظ  ڣهي نظاممهمغ   ثږ نظام املعلڤماػ: اآلليثږ ب

ي نشاطاػ  اآللييمثل نظام الحاسظ  - ٜا ڣاملعٖاػ املاليغ املستخٖمغ  دخاڋ البياناػ ڣمعالجتها األج

ي ڣ   نظام املعلڤماػ.اسًڇجاعها 

ٚنامٌ الحاسظ  - ٜ نظام الحاسظ  اآلليما ب ٙيغعانااآللي بالتعليماػ ڣاال فيجه ٚڣ  ي نظام املعلڤماػ. ػ الض

ٙڬ  - ٚڣ ٙاڅ ڣمن الض  غيڇ متطابڄ. املعلڤماػ  ڣمفهڤم نظام اآللينظام الحاسظ ڗ مفهڤم  د

ٙڬ  - ٚڣ كٖيضا  ڣمن الض بعادشمل علګ يڗ نظږ املعلڤماػ  من الت ٙڬ، املنظمغ، هي: البعٖ اإل  ثالثغ  ڣ دا

ٚ التكنڤلڤجيغ لنظام املعلڤماػ ڗ الحڤاسظ ڣ حين التكنڤلڤجي،البعٖ   نڢ دڣڗ ڣ البڇمجياػ تمثل العناص

مكاناػ الحڤاسيظ  ٚين  ڣالبڇمجياػ ڣتڤجيهها نحڤاستثماٙ  ٚينالعنص ٙع،اإل ،املتمثليڗ باملنظمغ ڣ اآلخ  دا

ڬ الحڤاسظ ف  .21دڣڗ فائٖع صبحاڗيڣالبڇمجياػ سنهما 

ي الشكل ال ڣبالتالي تكتمل ع حياع نظام املعلڤماػ مثلما هڤ مبيڗ   :تاليدٙڣ

ٙقږ ) ع حياع نظام املعلڤماػ3-1الشكل   (: دٙڣ

 

 

 

 

Source : E. B. FANOUILLET et F. BOUFARES, Informatique pour la comptabilité  et la gestion, Edition 

ESKA, Paris, (sans année), P.245 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
يع، 21 اف ل  التو ا الث ، ا عم ال حوس   وما ال ع م ال ي، ن اهيم ال ل    2012- 1433/ ع الال اب ع األ ،

156 157 158 

 لازو صيانة إنجاز تصور
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  املبحث الثاني: نظام املعلوما املحاسبي 

ٚ املعلڤماػ ڣ  هږ مڤضڤعاػ عص ٚتبطغ بتحليل ڣتصميږ ڣتشغيل ه٘ه النظږ من  تعتبڇ نظږ املعلڤماػ ڣالتقنياػ امل

ي تحقيڄ مختلڀ  ڗ تتنڤٵ طبيعغ ڣنڤعيغ املعلڤماػ الت تساعٖ  األهٖاف ڣ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ  ڣنتڤقٸ 

ڣ ماليغ ڣتخل٨ نظږ املعلڤماػ  تلڊڣ قٖ تكڤڗ  .الڤظائڀ ٙياضيغ  ڣ  حصائيغ  ڣ  ڣ ڣضعيغ  املعلڤماػ كميغ 

ي حل كثيڇ من  ڣ تساعٖ بال ،املحاسبغ بتڤفيڇ معظږ املعلڤماػ االقتصاديغ الت يمكن التعبيڇ عنها ماليا شڊ 

ٙاػ ٚا ٙاػ مخ املشكالػ ڣ الق دا ٚڥ عٖيٖع  ڀتلاملاليغ الت تڤاجڢ  خ ٚاف  ط ػ بل ڣ ڣب٘لڊ  تعتبڇ نظږ  ،املنش

ي مجاڋ النشاطاػ االقتصاديغ . ياملعلڤماػ املحاسب هميغ  هږ نظږ املعلڤماػ ملا لها من   غ من 

 :ماهي النظام املعلوماتي املحاسبي ول املطلب األ 

ٚيڀ املحاسبغڣال  : تع

ي   ٚكغ األمڤاڋ بيڗ األعڤاڗ االقتصادييڗ  ٙع عن كميغ ملعالجغ)املعلڤماػ( البياناػ الناتجغ عن ح املحاسبغ هي عبا

 اقتصاد ما.

ٚكغ املعقٖع  ڣالتعبيڇ عن جيل، الًڇتيظ  تږيڣاملتنڤعغ ه٘ه الح ٚيڄ الت  البياناػ. ڣتلخي٨ عن ط

ٚځ بينها ڣ بيڗ كميغ التقنياػ  ٚڥ )فالف (بح، اإلحصااألخ املحاسبغ تتمتٸ  ڗڣهڤ  ڤف العملياػ،ڣ االقتصاد القياس 

سساػ، ڣ ه٘ا ساهږ  ٙسغ طڤيلغ علګ مستڤڥ مختلڀ امل ٚ ه٘ه التقنيغ.بمما ي تطڤي  لګ حٖ كبيڇ 

لڊ ألنهافاملحاسبغ ليسـ تقنيغ حياديغ  ٚ منهږ: ٗڣ  منظمغ ڣفڄ الحتياجاػ املستفيٖين ن٘ك

 لڊ استخٖام املحاسبغ املاليغ. ڣڗ ب٘املقاڣليڗ الٚسمالييڗ يح ٚئيسيغ  ڗ من ٗڣ ٚبح. هٖافهږ ال  تعظيږ ال

 ڗ املتعامليڗ االقتصادييڗ العمڤمييڗ هٖفهږ تلبيغ احتياه معين  هږ يفضلڤڗ فل٘لڊ  غعلګ العكس ف

ڣسٸ  لڊ ألڗ،املحاسبغ من نڤٵ  ڗ  االحتياه  ٗڣ ڣ مالي.        ًڇجږ يكم قبل   لګ شكل نقٖڬ 

سسغ  ٚكيڈع األساسيغ للبياناػ علګ مستڤڥ امل  : هاتضمنلفاملحاسبغ هي ال

جيل اليڤمي للعملياػ  - ، الت ٚا سسغ: ش ٚائظ ...الخ. بيٸ، دفٸالت تمـ داخل امل  الض

لڊ تلخي٨ البياناػ  - ٚ ٗڣ ع )القيام بنهايغ  ث ٚد(: الٖٙڣ ميڈانيغ، جٖڣڋ النتائٌ، جٖاڣڋ  عٖادشغاڋ الج

ٚڥ ملخصغ.  خ

يٸ القيمغ املضافغ  - ي متناڣڋ مستخٖميها حڤڋ تٛڤ ڣ  يڗاالقتصادي يڗڣمختلڀ املتعاڣنڣضٸ بياناػ  ( 

سسغ  متعامليڗ( ٚا امل ٚڥ ج سساػ األخ ٚيبيغ.ڣم ٚع الض  ، الهياكل املاليغ، األج

، حساب ٙٝ املاڋ العالږالتحليل املالي: تجميٸ امليڈانيغ  -  ..... الخلګ كتل كبڇڥ ٗاػ معن

سسغ مقياٝ  - سسغ. ڣمحاڣلغ قياٝٚد ڣديغ امل 22دا امل

 

 

 

 

                                                 
22 ، ع الثالث ، الط امعي وعا ال ط يوا ال  ، ع حاس ال يا ال ، ت ع  9،  2007هوا ج
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 محاسبي  معلوما ثانيا: نظام
 نظام املعلوماتي املحاسبي:            تعريف ال 

  سسغ االقتصاديغ من خالڋ تجميٸ ٜينظام املعلڤماػ املحاسب يٖعږ يڤميا عملياػ امل  نڣتخ

ٜين البياناػتقڤم بتجميٸ  الت  البياناػ املعلڤماتي يتكڤڗ من  نظامالڣه٘ا عن معامالػ الت تقڤم بها،  ڣتخ

ٚاد  ٙد مثل: األف جل تحڤيل البياناػ املحاسبيغ ملعلڤماػ املحاسبغ ليتږ  ڣاملعٖاػ التمجمڤعغ من املڤا تصمږ من 

ٙاػلنقلها  ٚا  .23لعٖيٖ من متخ٘ڬ الق

 ٙجيغ نظام املحاسب هڤ نظام يتعلڄ بالبياناػ االقتصادالف  ڣ العملياػيغ الناتجغ من األحٖاف الخا

ع ماليغ  ڣمعظږ ه٘ه ،الٖاخليغ غيڇ ماليغ مثل عٖد  ڣهناڅ بياناػ .املبيعاػ : قيمغ لمثالبياناػ يعبڇ عنها بصٙڤ

 .24لګ بياناػ ماليغٗلڊ  ڣتًڇجږ بعٖالعمل ساعاػ 

  ٚيڄ ٚ ، اتصاڋ ٚ يتناڣڋ النظام املحاسب كنظامخيڤجٖ ف داع الٗ ينظ نها     تصاڋللمحاسبغ علګ 

ٚ  يصاڋ املعلڤماػڣ  ٙجها،كما ينظ ڣ خا ٚاف عٖيٖع سڤا داخل املنظمغ  ٚجمغ عمليغ املاليغ ألط نها ت ليها غاليا علګ 

اػ  ڣهي تخضٸ ڣاملفاهيږ االقتصاديغللڤاقٸ  ٚ لتتما٧  مٸ التط ڣتحسيناػ بشكللتطٙڤ ،االقتصادڬ مستم ٙڤ التقن

 .ڣاالجتماعي

ي مجاڋ األعماڋ ال٘ڬ يقڤم  هږ منڣاأل هڤ ٗلڊ الجٜ األساس         ي الڤحٖع االقتصاديغ  ٙڬ  نظام املعلڤماػ اإلدا

ٙجيغ ڣداخل الڤحٖع االقتصاديغ ڣتجميٸ البياناػبحصٚ  ثږ يقڤم بتشغيل ه٘ه البياناػ  ،املاليغ من مصادٙ خا

ٙه معلڤماػ ماليغ مفيٖع ملستخٖمي ه٘ه املعل لګڣتحڤيلها   قتصاديغ. اال ڣداخل الڤحٖعڤماػ خا

 :خصائص نظام املعلوما املحاسبي 

ٚػ  ٗاماػ املحاسب يتميڈ بعٖع خصائ٨ نظام املعلڤ        سسغ املتڤاجٖ تجعلتڤاف ي امل ڢ نظام معلڤماتي حيڤڬ 

ديا ل ،بها  ڤظيفغ الت طٙڤ ألجلها.لبحين يكڤڗ م

هل النظام امل ا هيحاسب ألڗ يكڤڗ فعاال الخصائ٨ الت ت  :ڣكف

ڗ يحقڄ نظام املعلڤماتي املحاسب -1 ٙجغ عاليغ جٖا من الٖقغ  يجظ  يد ٚعغ  معالجغ البياناػ املاليغ  ڣالس

 عنٖ تحڤيلها ملعلڤمغ محاسبيغ.

ٜڣد اإل  -2 ٙيغ ڗ ي ٚڣ ٙع باملعلڤماػ املحاسبيغ الض ي الڤقـدا ٚاٙ ا ڣ ختياٙ بٖيل من بٖائل املالئږ التخاٗ ق

ٙع. ي اإلدا ٚع   املتڤف

ٙع  -3 ٜڣد اإلدا ٛمغڗ ي ٚقابغ  باملعلڤماػ الال سسغ االقتصاديغ. نشطغڣتقييږ لتحقيڄ ال  امل

ٙعڗ  -4 ٜڣد اإلدا ي ڣظيفتها املهمغ  ي ٛمغ ملساعٖع  ڣاملتڤسٰ ڣطڤيل  ڣهي التخطيٰ القصيڇباملعلڤماػ الال

سسغ املستقبليغ. األجل  ألعماڋ امل

ٚيٸ  -5 يڗ يكڤڗ س ٜنغاسًڇجاٵ املعلڤماػ الكميغ  ڣدقيڄ  لڊ عنٖي قڤاعٖ بياناتڢ  ڣالصفيغ املخ الحاجغ  ٗڣ

 ليها.

                                                 
ا س مح يوسف ح23 ، ع ائل ل ا   ، ي حاس وما ال م مع ، ن  2001،51ا
، س 24 ي ، االس امع ا ال  ، ي حاس وما ال م مع ، ن ا ه ين  ا ال  1997،55ك
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ٚ تحٖيثڢ  ڗ -6 ٚڣنغ الكافيغ عنٖما يتطلظ األم ٚه يتصڀ بامل سسغ  ليالئږڣتطڤي ٙئغ علګ امل  .25التغيڇاػ الطا

 

 املحاسبيمكونا النظام املعلوماتي املطلب الثاني:

ڬ نظام يتكڤڗ من مجمڤعغ من العناصٚ لتحقيڄ هٖفڢ ال٘ڬ قام ألجلڢنظام املعلڤماػ        ه٘ه  ،املحاسب ك

ٚ نحملها فيما يلي   :العناص

 يامل اځ اإلثباػ الت ت ٙڣ سسغ االقتصاديغ.ستنٖاػ ڣ ي امل  ٖ العملياػ املاليغ الت تحٖف 

 .ٜڗ فيها البياناػ املاليغ الخاصغ بالعملياػ  قڤاعٖ املاليغ الت تخ

 ٚام سسغ.ب ي امل  ٌ اإلعالم اآللي الت تعال البياناػ لتحڤڋ لها املعلڤماػ املاليغ 

 .سسغ ي امل ٚسڤمغ ڣاملكتڤبغ لتسلسل املعلڤماػ املاليغ  اػ املحاسبيغ امل ٚا  اإلج

 . ٚ نظام املعلڤماػ املحاسب كٌڇ من عناص ڣ  ٚاد املتعاملڤڗ ڣاحٖ   األف

  ي النظام املعلڤماتي املحاسبالڤسائل االليكًڇڣنيغ ڣاالتصاليغ التكنڤ  .26لڤجيغ املستخٖمغ 

 

 : محتويا نظام املعلوما املحاسبيلثاملطلب الثا
ٚ التاليغبٖ أل ال   ڗ يحتڤڬ علګ العناص  :ڬ نظام محاسب فعاڋ 

ٛ ساسيغ: هناڅ مصطلحاػ أل املصطلحاػ ا -1 ڗ يحڤ ها النظام محاسبيغ عٖيٖع ڣمهمغ جٖا، ڣالت ال بٖ 

  :نلخصها فيما يلي، املحاسب ڣاڗ يعمل ڣفقا لها 

 م داخلي ٙجي كاڗ   .الحٖف : خا

 ٖجيل الح ٚ فيڗ العمليغ : ت  .بيڗ ط

 قتغ: حي ٚ  ځ لًڈاماػ ڣحقڤ صڤڋ ڣاالأل ڗ الحساباػ الحقيقيغ مثل ا نالحساباػ الحقيقيغ ڣامل امللكيغ تظه

قتغ ، سسغ بينما الحساباػ امل ي قائمغ الٖخلإل مثل ا ي ميڈانيغ امل  ٚ ٙيڀ تظه ٚاداػ ڣاملصا  .ي

 ا ٚ ستاٗ مساعٖ  نستاٗ : حيأل دفات ستاٗ عام ڣال٘ڬ يحڤڬ الحساباػ جميعها ، ك٘لڊ دفًڇ  يڤجٖ دفًڇ 

ٚڣاتظألجيحڤڬ حساباػ معينغ، ڣلكن بشكل تفصيلي كاملٖينيڗ ڣالٖائنيڗ ان حي  .ٙڤ ڣال

 جيل الحٖ بها محاسبيا ندفًڇ اليڤميغ :حي   .يتږ ت

 ٚحيل ا لګ حساباػ دفًڇ ا فحٖاأل الًڇحيل : ڣهي عمليغ ت جلغ بعملياػ من دفًڇ اليڤميغ    .ستاٗأل امل

 ع من ا خٗڤ ٙصٖع الحساباػ امل ٙع عن  ٚاجعغ: ڣهڤ عبا ڗ نقڤم بعمل قيڤد أل ميڈاڗ امل ستاٗ العام ، ڣبعٖ 

ٚاه ا ٚاجعغ ٙصٖأل التسڤيغ ڣاستخ  . معٖڋع الجٖيٖع يصبح ميڈاڗ امل

                                                 
جع سابق ،  25  59-58مح يوسف، م

26
صو   ي السي ع ال حاس وما ال ع م ال طيف، ن ين ع ال ناص نو ال امعي ات بيا  ا ال ، ال وما ع ، إلولوجيا ال ، مص ي س

2004  ،75. 
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  ع املحاسبيغ لتسڤيغ الحساباػ ڣفقا للمباد ڣاملعاييڇ ي نهايغ الٖٙڣ قيڤد التسڤيغ : ڣهي القيڤد الت تعمل 

جل تحميل كل فًڇع محاسبيغ بنصي ٙيڀ الت تخصها ، ڣاال املحاسبيغ من  ٚاداػ إل عًڇاف بابها من املصا ي

  .فًڇعاملكتسبغ ڣالت تخ٨ نفس ال

 ٚجاػ النظام ، ڣتتكڤڗ من امليڈانيغ اا ڣ الختاميغ ال لقڤائږ املاليغ: ڣهي القڤائږ الت تمثل مخ فتتاحيغ 

ٜ امل ٚك ٚ امل سسغ، ڣالت تظه سسغ ، ڣقائمغ الٖخل ڣ للم سسغ للفًڇع املاليغ ،  الي للم عماڋ امل ٚ نتائٌ  تظه

لګائمغ التٖفقاػ النقٖيغڣق ضافغ  ٙيغ ال ٖاماػ النقٖيغ للعملياػ التشغيليغ ڣاستخال املصادٙ ڣا ،  ستثما

ٙصيٖ ا ٍٙباأل ڣالتمڤيليغ للفًڇع املاليغ ، ڣقائمغ ا ٙها ڣالت تظهٚ تسڤياػ  املعاد  ٍٙباأل املعاد استثما

ٙها من بٖايغ الفًڇع املاليغ ڣالګ نهايتها ً ابتٖا  . استثما

 ي ملخ٨ الٖخل ، ڣيقفل ناتٌ  غالقفاڋ:هي القيڤد الت يتږ بڤاسطتها إلقيڤد ا قتغ  جميٸ الحساباػ امل

ي حساب ا لڊ استعٖادا للبٖ بفًڇع ماليغ جٖيٖع ٍٙباأل ملخ٨ الٖخل  ٙها ، ٗڣ  املعاد استثما

ڗ  -2 ي نظام املعلڤماػ املحاسب مبنيغ علګ مفهڤم املٖين ڣالٖائن ، بمعن  . املٖين ڣالٖائن: جميٸ الحساباػ 

ٚفاڗ فقٰ ڣهما املٖين ڣالٖائن ڣيجظ تطاب جميٸ الحساباػ الت ي  ڄتنش بالنظام املحاسب يكڤڗ لها ط ٚفيڗ  الط

ي جميٸ ا  حڤاڋأل كل قيٖ ڣ

ي النظام املحاسب كما يلي  ٙاه الحساباػ  د  :يمكن 

ٚصيٖ باأل حساباػ ا - ٚصيٖ ڣيًڈايٖ ٗلڊ ال ػ ال دخاإل ػ املٖينغ ڣيتناق٨ باال دخاإل صڤڋ :تكڤڗ دڣما مٖينغ ال

 .الٖائنغ

ٚصيٖ باالحساباػ ا - ٚصيٖ ڣيًڈايٖ ٗلڊ ال ػ الٖائنغ ڣيتناق٨ ال دخاإل لًڈاماػ : تكڤڗ دڣما دائنغ ال

 .ػ املٖينغال دخاإل با

ٚصيٖ با - ٚصيٖ ، ڣيًڈايٖ ٗلڊ ال ػ الٖائنغ، ڣيتناق٨ ال دخاإل حساباػ حقڤځ امللكيغ :تكڤڗ دڣما دائنغ ال

 .ػ املٖينغال دخاإل با

ٚاداػ : تكڤڗ دإل حساباػ ا - ٚصيٖ باي ٚصيٖ ، ڣيًڈايٖ ٗلڊ ال ػ الٖائنغ ، ڣيتناق٨ ال دخاإل ڣما دائنغ ال

 .ػ املٖينغال دخاإل با

ٚصيٖ با - ٚصيٖ ، ڣيًڈايٖ ٗلڊ ال ٙيڀ: تكڤڗ دڣما مٖينغ ال ػ املٖينغ، ڣيتناق٨ ال دخاإل حساباػ املصا

 ػ الٖائنغال دخاال با

ٚف دائن أل . املعادلغ ا -3 دخاڋ ط ڗ يقابلڢ  ٚف املٖين يجظ  ڗ الط ٜدڣه ، ب ٚف بنظام القيٖ امل ساسيغ: كما يع

 مساڣ لڢ بالكږ ڣالعكس صحيح. 

 27لًڈاماػ   حقڤځ امللكيغ الصڤڋ   األ ا :ساسيغأل ڣه٘ا املفهڤم يقڤد للمعادلغ ا

 

                                                 
27

ع سو فيا   سس ، بوف ي   في تسيي ال حاس وما ال ع ا ال ، ن ي اجستي في االقتصا ج ال ا نيل  ن متط م ض ك م م
و التسيي تو ،ع طي–جامعـــ م  2012،68، قس
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ي  ٍٙباأل املاڋ ڣاٹ عن ٙٝ ال بإل . هيكلغ القڤائږ املاليغ ڣقڤائږ حقڤځ امللكيغ: يتږ ا-4 ٙها  املعاد استثما

سسغ. ځ القسږ املخص٨ لحقڤ  ي ميڈانيغ امل  امللكيغ 

يعاػ ا اإلبالٹكما يتږ   ٙها ڣ  ٍٙباأل ي قائمغ ا ٍباٙ أل عن تٛڤ ٙيڀ ڣاال بإل ا املعاد استثما ي قائمغ إل ٹ عن املصا ٚاداػ  ي

ي نهايغ الفًڇع املاليغ ، يتږ تحڤيل ناتٌ مقابلغ كل من لګ اإل ا الٖخل ، ڣ ٙيڀ  ٚاداػ ڣاملصا ٙها. امل ٍٙباأل ي عاد استثما

ڬ  ٚ علګ حقڤځ امللكيغي البنڤد امل٘كڤ  اختالفڣمن ثږ فاڗ  ث عاڋ سي  . 28ٙع 
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ع سو ف   جع السابق،   ، يابوف  69ال
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 ام نظام املعلوما املحاسبي املبحث الثالث: أهداف و أقس
دا  ي املعلڤماػ تعتبڇ مٙڤ ٙاػ االقتصاديغڗ املعلڤماػ املحاسبيغ كبا ٚا ي مجاڋ صنٸ الق ال اقتصاديا هاما  انڢ ال  ، 

هٖاف  م مٸ  قسامڢ الت تتال ٚاد لڤ ال مكڤناتڢ ڣ  ڗ يحڄ نظام املعلڤماػ املحاسب الغ٩ٚ ڣ الهٖف امل يمكن 

 . النظام ككل

  أهداف نظام معلوما املحاسبياملطلب األول: 
ٚ األهٖاف الت يسعګ لتحقيقها يٖٙڣ جڤ  املعلڤماػ املحاسب حڤڋ تڤفيڇ معلڤماػ تفيٖ مستخٖميڗ متنڤعيڗ  نظامه

ٙاػ االقتصاديغ،  ٚا هږمن صنٸ الق  ه٘ه األهٖاف ما يلي: ڣلعل 

  ،ٙع ٙد الناد ٙاػ املتعلقغ بتخصي٨ املڤا ٚا ي اتخاٗ الق ٙد. ڣك٘لڊ استغالڋتڤفيڇ معلڤماػ تفيٖ   ه٘ه املڤا

ٚيغ  ٙد البش ي تڤجيڢ املڤا ٙد املاليغتڤفيڇ معلڤماػ تفيٖ  ع فعالغ، ڣاملڤا ٚقابغ علګ  ڣ بصٙڤ ي ال ع استخٖامها  كفا

 املجاالػ املختلفغ.

  دا مهامها تڤفيڇ ي  ٙع  ٙهامعلڤماػ تساعٖ اإلدا ٙد املتاحغ  باعتبا ٚ عنهاڣكيال ملالڅ املڤا ٚي ملن يهمڢ  ڣالتق

لڊ ملعاڣناتهږاألمٚ،  ٙاتهږ  اتخاٗي  ٗڣ ٚا ي النشا٭.ق  ٙ ٚا ڣ عٖم االستم  ٙ ٚا  باالستم

  ي مجاڋ تسييڇ ٚقابغ علګڤظائڀ االجتماعيغ التڤفيڇ املعلڤماػ تفيٖ  لڊ ڣجڢ النشا٭ االقتصادڬ،  ڣال ٗڣ

هتږ يجاڋ املحاسب ال٘ڬ املي قبڤال عاما لٖڥ الهيئاػ العلميغ  ڣاملباد املقبڤلغخالڋ مجمڤعغ املعاييڇ  من

ٚاٙ  ٚها باستم صحاب املصالح دڣڗ  ڣمتابعغ تطبيقهابتطڤي لضماڗ حقڤځ كل مجمڤعغ من املجمڤعاػ 

 التمييڈ.

ڗ ٙجيغ للمعلڤماػ املحاسبيغ، كما  ڣيالحٴ  ي نفس الڤقـ تغطى األهٖاف السابقغ تغطي االستخٖاماػ الخا نها 

ٙيغ الٖاخليغ،  لګ ػ مستخٖمي املعلڤماػ املحاسبيغ يمكن تصنيڀ مجمڤعا ڣعلګ ٗلڊاالستخٖاماػ اإلدا

 مجمڤعتيڗ كالتالي: 

  :املجمڤعغ  ٘هاخل الڤحٖع االقتصاديغ، يقصٖ بهمستخٖمي املعلڤماػ املحاسبيغ من داملجمڤعغ األڣلګ

ٙاػ ٚا ٙع ال٘ين يتخ٘ڣڗ الق ٚاد اإلدا ٙد االقتصاديغ املتاحغ للڤحٖع  ، حينف تتعلڄ باستغالڋ املڤا

ٚقابغ االقتصاديغ  ٙاػ  ڣاملالئمغ ملتخ٘ڣڗ ڗ تڤفيڇ املعلڤماػ الٖقيقغ  ڣال شڊه٘ا االستغالڋ.  علګڣال ٚا الق

ٚجڤع. مكنيالٖاخليغ  ٙد االقتصاديغ لتحقيڄ األهٖاف امل  من حسن استغالڋ املڤا

ٙاػ التخطيٰ  ڣتختلڀ طبيعغ ٚا ٙاػ الت تتخ٘، فق ٚا ٚها النظام املحاسب باختالف الق املعلڤماػ الت يڤف

ٛمغ لتحقيڄ الهٖاف،  سًڇاتيجيغڣخطٰ اإل لګ معلڤماػ تمكن من ڣضٸ السياساػ االسًڇاتيجي تحتاه  العامغ الال

ٚقابغ التشغيليغ تتطلظ معلڤماػ عن األ  ٙاػ ال ٚا ٙڬ بينما ق  دا الفعلي. ڣ األ دا سڤا املعيا

  ٙه الڤحٖع  االقتصاديغ،تشمل ه٘ه املجمڤعغ املجمڤعغ الثانيغ: مستخٖمي املعلڤماػ املحاسبيغ من خا

ٚاف ال٘يناأل  ٙدها االقتصاديغيهتمڤڗ بنتائٌ  ط 29.استخٖام الڤحٖع االقتصاديغ ملڤا
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)سابق( س    و م ا ب ي الت ي ك ائب ع حاس  ال ،استا ال الي وائم ال يل ال حاس  تح ، ال ا ب    2009/ مح  ع
13 14  
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 التاليغ:  الفئاػلګ ه٘ه املجمڤعغ  ڣيمكن تقسيږ

  ٚڣڗ: يهتږ مقٖمي ٙٝ املاڋ ٚ املستثم ٙيهږ باملخاط ٙاتهږ  ڣمستشا ڣالعائٖ  ڣاملتصلغ فيهااملصاحبغ الستثما

ي اتخاٗ فهږ يحتاجڤڗ ملعلڤماػ  منها، ل٘لڊ املتحقڄ ٚاتعينهږ  ٙ الش ٚا ڣ البيٸ،  ق  ٙ ٚا ڣ االحتفاٱ باالستم

ٙع ڗ املالڅ يهتمڤڗ باملعلڤماػ الت تعينهږ علګ تقييږ قٖ . كما  يٸ األعبا  الڤحٖع االقتصاديغ علګ تٛڤ

  بحيغ الڤحٖع  ڣالجماعاػ املمثلغالعاملڤڗ: يهتږ العاملڤڗ ٚاٙ ٙڣ لهږ باملعلڤماػ املتعلقغ باالستق

نهږ يهتمڤڗ باملعلڤماػ الت تمكنهږ من تقييږ  ٙع الڤحٖع االقتصاديغ علګ دفٸ االقتصاديغ، كما  قٖ

تهږ  ٜايا التقاعٖمكاف  العمل. ڣتڤفيڇ ف٥ٚلهږ  ڣتعڤيضاتهږ ڣم

  ٙع الڤحٖع االقتصاديغ علګ سٖاد املقًڇضڤڗ:يهتږ املقًڇضڤڗ باملعلڤماػ الت تساعٖهږ علګ تحٖيٖ قٖ

ٚڣضهږ ڣ الفڤائٖ املتعلقغ بها عنٖ االستحقاځ.  ق

  دڣڗ ٙيڤڗ املٙڤ ٚ  ڣالٖائنڤڗ التجا دڣڗ  ڗڣ اآلخ ٚ ڣالٖائنڤڗ : يهتږ املٙڤ باملعلڤماػ الت تمكنهږ من  ڗڣ اآلخ

ٗا كانـ املبالغ املستحقغ لهږ ستٖفٸ عنٖ االستحقاځ،  نهږتحٖيٖ ما  يهتمڤڗ باملعلڤماػ  ڣبالتالي ف

 ٜ ٚك  االقتصاديغ. االئتماڗ للڤحٖعاملتعلقغ بم

  ٙتبا٭ طڤيل ع خصڤصا عنٖما يكڤڗ لهږ ا ٙيغ املنش ٚا : يهتږ العمال باملعلڤماػ املتعلقغ باستم العمال

يٖ املٖڥ معها  ي تٙڤ  احتياجاتهږ.ڣ االعتماد عليها 

  سساتها: تهتږ ڣڣكاالتهاالحكڤماػ نشطغ الڤحٖع  ڣم ٙد، بالتالي  يٸ املڤا الحكڤماػ ڣڣكاالتها بعمليغ تٛڤ

جل االقتصادي ٚيبغ، ڣك٘لڊ  سياساػ ڣتحٖيٖ  تنظيږ ه٘ه األنشطغغ، كما يتطلبڤڗ معلڤماػ من  الض

ساٝ إلحصا ٚڥ اػ الٖخل القڤمي استخٖام تلڊ املعلڤماػ ك اػ األخ حصا  .ڣ

  ٚځ متنڤعغ،فعلګ سبيل املثاڋ، قٖ تقٖم ٙاػ الجمهٙڤ بط ٚا ثٚ الڤحٖاػ االقتصاديغ علګ ق : ت الجمهٙڤ

ٚځ مختلفغ منها املعلڤمغ عن عٖد  ٚاد ال٘ڬالڤحٖاػ االقتصاديغ مساعٖاػ كبيڇع لالقتصاد املحلي بط  األف

ڗ تفيٖ الجمهٙڤ بًڈڣيٖهږ معلڤماػ  عاملها مٸتڣ تستخٖمهږ  دين املحلييڗ،كما يمكن للقڤائږ املاليغ  املٙڤ

اػ الحٖيثغحڤڋ االتجاهاػ  ع  ڣالتطٙڤ نشطتهاي نما املنش  .30ڣتنڤٵ 

 

 املطلب الثاني: أقسام نظام املعلوما املحاسبي  
ٚاد لڤ ال مكڤناتڢ ڣ  هڣ ما يمكن تمييڈ  ڗ يحڄ نظام املعلڤماػ املحاسب الغ٩ٚ ڣ الهٖف امل كاقتصادييڗ انڢ ال يمكن 

هږ املكڤناػ األساسيغ لنظام املعلڤماػ  ٚا٩  هٖاف النظام ككل  ڣ من هنا يمكن استع م مٸ  قسامڢ الت تتال

ي ساسا   :املحاسب ڣ املتمثلغ 

ٚييقڤم ه٘ا ال :ڣحٖع تجميٸ البياناػ-1 ڣ عن ط سسغ  التغ٘يغ  ڄجٜ بتجميٸ البياناػ من البيئغ املحيطغ بامل

نها مفيٖع، ڣيجظ  ٚڥ  ي األحٖاف الت يهتږ بها املحاسظ ڣي جيل، ڣتتمثل ه٘ه البياناػ  العكسيغ باملالحظغ ڣالت

                                                 
30 ، ا ب جع السابق، / مح  ع   15 14 ال
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سسغ ڣ الحصڤڋ عليها  جيلها. ڣلطبيعغ امل ثيڇ كبيڇ علګ نڤٵ البياناػ  ڣت ٚجاػ املطلڤبغ ت الت يتږ تجميعها املخ

ي النظام. جيلها   ڣت

جيل، التڤصيل الًڇصيٖ ڣالتحليل، ڣيعتمٖ املحاسظ املالي علګ  :ڣحٖع معالجغ البياناػ -2 يقڤم املحاسظ بالت

خٚ، كما يعتمٖ محاسظ  ڣ نظام معالجغ  ٜڬ اليڤمياػ املساعٖع  ٚك ڣ النظام امل النظام التقليٖڬ كاليڤميغ العامغ 

ح ٚ التكاليڀ علګ  ٚ التكلفغ ڣتحليل التكاليڀ ځ ٖ ط  .محاسبغ التكاليڀ لحساب سع

 ٚ  :ليغ ملعالجغ البياناػ املحاسبيغ مثل ځ ڣيڤجٖ عٖع ط

ٚنامٌ  -  ٚنامٌ خا٥ بڢ مثاڋ ب ٛنغ(: حين يڤجٖ لكل جٜ من نظام املعلڤماػ املحاسب ب ٜئيـغ)املتڤا املعالجغ الج

لخ. ٚنامٌ محاسبغ املڤاد... ، ب  محاسبغ األجٙڤ

ٜا نظږ - ب ج ٚاعي العالقاػ املڤجڤدع بيڗ نظام املعلڤماػ املحاسب ڣبقيغ  املعالجغ املتكاملـغ: عمليغ املعالجغ ت

ٚڥ، ڣهناڅ ثالن مستڤياػ من التكامل: ٙيغ األخ  املعلڤماػ اإلدا

ٙع عن  - ٚڥ تكڤڗ عبا خ نتاه ملفاػ  نتاه املعلڤمغ املطلڤبغ ڣ ٚنامٌ ب تكامل البياناػ: حين يقڤم كل ب

 .مٖخالػ لبقيغ البڇامٌ

ٚ بڢ - ث ي كل امللفاػ الت تت جل  ڬ الحٖف املهږ م اػ:  ٚا  تكامل اإلج

 تكامل قاعٖع املعطياػ: يحٖف ه٘ا التكامل بفضل تسييڇ قاعٖع املعطياػ بحين:  -

o .ٚنامٌ تطبيقي ڬ ب كٌڇ تناسبا مٸ  ٚيقغ   يسمح بهيكلغ املعطياػ بط

o ٚامٌ تطبيقيغ باستعماڋ نفس ي نفس الڤقـ. يسمح لعٖع ب  قاعٖع املعطياػ 

o  سمٍڤ بڢ.املحمايغ قاعٖع املعطياػ ضٖ الٖخڤڋ غيڇ 

o  ٌٚنام  تطبيقي مستقل عن مكاڗ ڣجڤد املعطياػ جعل ب

ٜيغ املعطياػ ٚك لګ تحقيڄ م للبڇنامٌ باستٖعا  ڣتعٖد املٖاخل يسمح  ،عمڤما تكامل قاعٖع املعطياػ يهٖف 

 املعطياػ حسظ الحاجغ.

ٜين 3 ٜين علګ شكل .ڣحٖع تخ لګ تخ ي حاجغ  ڣ املعلڤماػ املحاسبيغ، فه  ڣ املعلڤماػ: سڤا البياناػ  البياناػ 

اػ. ٙنغ بيڗ نتائٌ عٖع دٙڣ ڣ عنٖ املقا ٚاجعغ  ڣ امل لغ  ي حالغ املسا ڣ ملفاػ يٖڣيغ، ليستعملها املحاسظ   ملفاػ اليغ 

ٜڣدنا هٖه الڤحٖع بمختلڀ 4 يٸ املعلڤماػ: ت ٚ ڣتٛڤ ٚجاػ نظام املعلڤماػ املحاسب كالقڤائږ املاليغ، ڣ .ڣحٖع نش مخ

ٚائظ مثال ڣ  ٙع الض دا ٙجيغ ك ٚاف الخا ٚ  لتستعملها األط ٙي ٚاف الٖاخليغ كاملسيڇين  الجٖاڣڋ امللحقغ ڣ تقا  .األط

ٜئي ملحاسبغ التكاليڀ5 ي النظام الج ٙيغ   31.ڣحٖع التغ٘يغ العكسيغ: مثل التكاليڀ املعيا
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 :خالص
لګ املعلڤماػ عن الجڤانظ املختلفغ  ٛيادع الحاجغ  لګ  ي مجاالػ األعماڋ ڣ االتصاالػ  اػ الحٖيثغ  دػ التطٙڤ

ع ڣفعاليغ ڣ، لألنشطغ  ٚفٸ من كفا قامغ نظام متخص٨ لتڤفيڇ ه٘ه املعلڤماػ ي ڗ  دا ه٘ه للڤظيفغ عن ڣالشڊ 

خٚ سلڤب  ٚيقغ  .ڬ  عٖاد بط ٚف٬ جمٸ البياناػ ڣ عٖاد ڣتطبيڄ نظږ املعلڤماػ ي ٙع   ٚڣ ڣقٖ يًڇتظ علګ ٗلڊ بالض

ٚاد  ف ڣ  ٗ داخل التنظيږ   ٚ خ ٚيڄ   نتاه نڤعياػ مختلفغ من املعلڤماػ الت يمكن استخٖامها سڤا عن ط تسمح ب

ٚڣه  بالنتيجغ العامغ التاليغ: ٙه التنظيږ ڣقٖ تږ الخ  ڣجهاػ خا

ٚيڄ ع٩ٚ املفاهيږ تمكنا م لګ الصيغغ النهائيغ ملفهڤم نظام املعلڤماػ ڣمقڤماتڢ األساسيغ عن ط ن الڤصڤڋ 

نتاه ڣحفٴ  سسغ يخت٨ ب ڗ نظام املعلڤماػ كياڗ متكامل داخل امل لګ  املتعلقغ بڢ )املعلڤماػ النظام ( ڣتڤصلنا 

 ڣبن املعلڤماػ.

 



 

صل  عموميات :لثانياال
 حول التدقي الداخلي
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 :تمهيد

ٚاػ ڣ أخطاء ڣتالعباػ    سساػ االقتصإيغ كشڀ ثغ ي امل ي الت إٔػ ڗ التطٙڤ الحاصل  حٖاف خلل  لګ 

ٚاجعغ الٖاخليغ ڣجإػ ڣفڄ معاييڇ متفڄ  سسغ ما يسم بامل ع م حيح ٗلڊ أنش سسغ االقتصإيغ ڣ من اجل ت امل

ٚاجعغ أنڤاٵ ڣخصائ٨ ٗاػ أهميغ اقتصإيغ.   عليها ڣكما أڗ له٘ه امل

ٙع  ٚڣ ي هيكلها التنظيم أصبح ض ٚاجعغ الٖاخليغ  سسغ لڤظيفغ امل ٙع تبن امل ٚڣ مهمغ ڣملحغ، ڣه٘ا للٖٙڣ ال٘ڬ ڗ ض

لګ خطڤاػ منتظمغ ڣ  حيحڢ ،ڣ للقيام به٘ه العمليغ نلج  ي تقييمڢ ڣت ي تقييږ النظام التسييڇڬ ڣاملساهمغ  تلعبڢ 

ٚاجعغ الٖاخليغ. ٚإ ڣهڤ  يسم بامل ٕٚ أڣ مجمڤعغ من األف  تتږ ه٘ه العمليغ بڤاسطغ ف

ح مهنغ التٖقيڄ الٖاخلي بصفغ خاص      ي ه٘ا الفصل املعنڤڗ بعنڤاڗ عمڤمياػ حڤڋ ڣحت نڤ ٚځ  ننا سنتط غ، ف

لګ ثالف مباحن مقسمغ كالتالي  :التٖقيڄ الٖاخلي 

 ؛املبحن األڣڋ: ماهيغ التٖقيڄ الٖاخلي  -

  ؛أهٖاف ڣ أنڤاٵ التٖقيڄ الٖاخلياملبحن الثاني:  -

 .املبحن الثالن: معاييڇ ڣ مهمغ التٖقيڄ الٖاخلي  -
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ل: ماهية التدقيق الداخلي   املبحث األ
ٚاقبغ ٙع خاصغ من حين امل سساػ ڣ تعٖٕ نشاطها عقٖ من مهام اإلٕا جږ امل ٙع ، ڗ تڤسع  ڣحت تتڤصل اإلٕا

نشاء قسږ خا٥ يطلڄ عليڢ اسږ    قسږ "التٖقيڄ الٖاخلي"لګ ضماڗ تحقيڄ أهٖافها،كاڗ البٖ لها من القيام ب

ٙع ٚقاباػ الت تقڤم بها. ڣالهٖف منڢ مساعٖع اإلٕا ٚيڄ تلڊ ال ٙاػ عن ط ٚا   ي اتخاٗ الق

ٚض حت نتمكن من اإلملام بالتٖقيڄ الٖاخلي ڣ  أكٌڇ تفصاًل من خالڋ ه٘ا املبحن، ڣال٘ڬ  هاسڤف نقڤم بع

عيحتڤڬ بٖٙڣ علګ  ي املطلظ ااملطلظ األڣڋ  الٖاخلي تٖقيڄال نش  التٖقيڄ ڣظبفغ ، ڣك٘ا لثاني، ڣمفهڤمها 

 لن.الٖاخلي املطلظ الثا

ل: نشأ التدقيق الداخلي  املطل األ

لګ تطبيقاػ قٖيمغ تٖقيڄال       ٚجع أصڤلها   فمن٘ " ميس  ٕڣمينيس   الٖاخلي ڣظيفغ تتمتع بصفاػ خاصغ ڣ ت

"Dominici Missi "  ٙ يٖڣ ملاڗ ڣ" إڣ ٕٙ األڣڋ اللًڇا ڣ أمثلغ عٖيٖع أخٚ" Audidors" "لشا ال تعبڇ بشكل كامل عن   الٕڣا

سساػ ه٘ه  ي امل ٚفها حاليا  ٙيخيغ ڣ  ه ٗ تعتبڇ ه٘  الڤظيفغ كما نع الڤظيفغ جٖيٖع ڣ ال تتطابڄ مع أڬ معطياػ تا

ٛمـغ العامليغ  تعتبڇ ڣظيفغ التٖقيڄ   .هي مهنغ عامليغ لـى األ ٚع  ها كفك ٚجع ظهٙڤ الٖاخلي ڣظيفغ حٖيثغ نسبيا، حين ي

ٚتبٰ الي الڤالي 1929لسنغ  ٚيكيغ، حيـن كانــ تـ خا٥ ال٘ين يعملڤڗ ٕاخل  الٖاخلي تٖقيڄاػ املتحٖع األم باأل

ٚاجعغ العملياػ  ٙع ڣ م سسغ هٖفڢ خٖمغ اإلٕا ٚاجعـغ هـڤ مڤظـڀ ٕاخـل امل سسغ، فالشخ٨ ال٘ڬ يقڤم بتلڊ امل امل

 .1ڣحمايغ أصڤلها املاليغ 

ٚ ٖف به الٖاخلي تٖقيڄفعإع ما تنش ڣظيفغ ال       سسغ بشـكل يطمئڗ املٖي ٙڬ الٖاخلي للم الضبٰ املالي ڣاإلٕا

سسغ من الناحيغ النظاميغ، فامل ٕٚا ڣاحٖا فحسظ بل ٖقڄالعام علګ حسن سيڇ عملياػ امل عمليغ  الٖاخلي ليس ف

ٚ  ٗاػ نظام متكامل تسم بالتٖقيڄ ٚاجع التٖقيڄ الٖاخليغ، ڣقٖ ظه غ الٖاخلي للتخفيڀ من أعباء خٖماػ مكاتظ امل

ٚ امل ا ظه ٙجيـغ، ڣهك٘ـ سسـغ، ڣالـ٘ين  ٖققيڗالخا ٚاجعغ ڣهږ تابعڤڗ للم عماڋ امل يمثلـڤڗ  الٖاخلييڗ ال٘ڬ يقڤمڤڗ ب

ٚئيسـي ٖققيڗاأليإڬ املساعٖع أڣ املعالجغ للم ٙجيڗ، ڣال٘ين يسمحڤڗ بتحقيڄ الهٖف ال  .2الخا

ٚقابغ الٖاخليغ، ڣتتمتـع  تٖقيڄعتبڇ الي    ٚڣٵ ال حٖڥ ف سسغ ملا تقٖمڢ من الٖاخلي  ٙاػ امل ٕا بـاحًڇام ڣثقـغ كـل 

ها: ٗ سـاعٖػ العڤامـل التاليـغ علـى تطٙڤ  فح٨ شامل ڣتقيږ مڤضڤعي لألنشطغ 

  .لګ ڣسائل الكتشاف األخطاء ڣالغ٤  الحاجغ 

 ٚافيا ڣ تماشيا مع ال ٚع جغ ٚڣٵ املنتش سساػ ٗاػ الف ي التٖقيڄ ظهٙڤ امل اػ ڣاالتجاهاػ الحٖيثغ  الٖاخليغ تطٙڤ

ٚ ڣخـالڋ  ٜائـ سسـغ، ڣفـي الج سڤاء من حيـن مجالهـا أڣ القائميڗ عليڢ حين أصبحـ كنشا٭ مسـتقل ٕاخـل امل

ٚعـ نشاء مجلس املحاسبغ بڤاسطغ القانڤڗ  1980/1988الفتـ ٙئ ال 08 /05تږ  ،ه٘ا  1980/ 07/ 01صإٙ بتـا

                                                           
1
، دار الجامع الجديدة، مصر،     ي المراجع الداخ ، ، االتجاها الحديث في الرقاب  افر  . ،ص فتحي رز الس

2
    ، ني، الدار الجامعي ي في ظل التشغيل االلكتر باني، المراجع الداخ ي ال  ،ص . مصر، ثناء ع
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سساػ العمڤميغ ٚاقبغ حساباػ امل مجلس  لس املحاسبغ حسظ املإع الخامسـغ:"ملج القانڤڗ أسنٖ مهمغ م

ٚاقظ مختلڀ املحاسباػ املمثلغ ڬ يتحقڄ من الٖقغ ملج املحاسبغ ي مڤٵ مختلڀ العملياػ املاليغ ڣاملحاسبغ ال٘ـ

ٙيغ  ٚا   .3"ڣاملصٖاقيغ ڣاالستم

  اهتماما أكبڇ 1988فحيڗ ما بعٖ الفًڇع ٚ ٜائ ٚٵ الج ڋ التڤصياػ ٘ه الڤظيفغ من خالبه ڣمن خاللها أبـٖڥ املشـ

ي ن٨ املإع  ٙع  ٙشإاػ الصإ ٙ  88 /01مـن القانڤڗ  40ڣاإل الت نصـ علګ ما يلي: "يتعـيڗ  88/ 12/01الصإ

سسغ، ڣتحسيڗ  ي امل ٚاقبغ  سسـاػ العمڤميـغ االقتصإيغ تنظيږ ڣتٖعيږ هياكل ٕاخليغ خاصغ بامل علـى امل

ٚع أنمـا٭ سيڇها ڣتسيڇها  ".بصفغ مستم

  ي املإع  10/ 90أعيٖ الن٨ عليها من خالڋ قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ سساػ " : منڢ علګ 40حين ن٨  أڗ امل

ٚځ إٔاءها  سسـاػ ڣتحسـيڗ ط ٚاجعغ امل بشكل  العمڤميغ االقتصإيغ مٖعڤع إلقامغ ڣتٖعيږ نظږ ٕاخليغ مل

 .  4"ملحڤٱ

  تعريف التدقيق الداخلياملطل الثاني: 

ٙيڀ للتٖقيڄ الٖاخلي الت تتميڈ بالتنڤٵ لتعٖٕ املختصيڗ ڣالهيئاػ به٘ه املهنغ،ڣمن أهږ ه٘ه     هنالڊ عٖع تعا

ٙيڀ ن٘كٚ:   التعا

  ٚيڀ مجمع ٚيكيغ املٖققيڗ الٖاخلييڗتع ٕيها  ڤ هلتٖقيڄ الٖاخلي ا I.I.A " : بالڤالياػ املتحٖع األم ڣظيفغ ي

ٚڣٵ ڣ تتناڣڋ فحصا انت ٚاءاػ ڣ السياساػ ، التقييږ املستمٚ للخطٰ ، مڤظفڤڗ ٕاخل املش قإا إلج

لڊ ٚقابغ الٖاخليغ، ٗڣ ٚاءاػ ال ج ٙيغ ،  ٙيغ ه السياساػ اإلٕا كٖ من تنفي٘ ه٘ه السياساػ اإلٕا ٖف الت

ٚقابغ الٖاخليغ سليمغ ڣمعلڤما ڗ ڣالتحقڄ من أ 5سليمغ، ٕقيقغ ڣكافيغ ػمقڤماػ ال

" 

 ٚنس  لل ٚيڀ املعهٖ الف ٙين الٖاخلييڗ تٖقيڄ تع ڬ للڤسائل  التٖقيڄ الٖاخلي هڤ  IFACI : ڣاملستشا فح٨ ٕٙڣ

ٙع  ٚف اإلٕا سسغ ڣيقڤمتهاملڤضڤعغ تحــ تص ٚاقبغ ڣتسييڇ امل شا ٭ قسږ مستقل عن األقسام ٘ا النه ٖف مل

ٗا كااألخٚ ڬ هي التٖقيڄ فيما  ٙ ه٘ا الفح٨ الٖٙڣ طا ي  ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ  ڗ األهٖاف األساسيغ للم نـ ، 

ٚاءاػ املعمڤڋ  ٚعيغ العملياػ ڣ فعاليغ التنظيماػ  بها اإلج تتمتع بالضماناػ الكافيغ، قصٖ املعلڤماػ، ش

 ڣڣضٍڤ ڣ مالئمغ الهياكل 
6
. 

  ڣك٘لڊ حسظ معهٖ املٖققيڗ الٖاخلييڗ IIA  ڗ: التٖقيڄ الٖاخلي هي ڣظيفغ تقييږ مستقل نشږ من ٕاخل ف

ڣلياتهږ  املنش لفح٨ ڣتقييږ كافغ أنشطتها كخٖمغ ع الضطالٵ بمس ع بهٖف مساعٖع مڤظفي املنش للمنش

ٙشإاػ ڣاملعلڤماػ  ٙع بالتحليالػ ڣالتقييماػ ڣالنصائح ڣاإل ٚاجعغ الٖاخليغ بًڈڣيٖ اإلٕا ٙع، حين يقڤم امل بجٖا

                                                           
3
كي،دار النشر األردن،   ى الس ي االطار النظر  المحت  ،صالعمران احمد صالح،المراجع الداخ

4
  ، ري الجزائري جم  //،بتاريخ ، العدد /الجريدة الرسمي ل

5
افير    ي   الرقابأحمد عبد المال محمد،  -فتح رز الس  ،ص   2002-2003،�الدار الجامعي اإلسكندري، المراجعالداخ
6
نش    ر ل ، مؤسس ال التطبي ع، مراجع الحسابا بين النظري  سف محمد جرب زيع، األردن،  ري  .ص، الت
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ٙقابغ كف  يجإ نظام  ٚاجعتها هٖف التٖقيڄ الٖاخلي   ٚاجعتها، ڣتتضمن م املتعلقغ باألنشطغ الت تمـ م

 7 لفغ معقڤلغبتك

   لګ أنڢ:" نشا٭ ٙػ فيڢ  ٚيفا للتٖقيڄ الٖاخلي أشا ڣڣضعـ لجنغ العمل التابعغ ملعهٖ املٖققيڗ الٖاخلييڗ تع

ٛ مستقل، ٜيإع قيمغ املنظمغ ڣتحسيڗ عملياتها،ڣمساعٖتها علګ انجا ٙڬ مصمږ ل كيٖ مڤضڤعي ڣاستشا ت

ٚقابغ ڣعملياػ أهٖافها بڤاسطغ تكڤين مٖخل منظږ ڣمنضبٰ  لتقييږ ڣتحسيڗ  ٚ ڣال ٙع املخاط ٕا فعاليغ 

 .8التحكږ

ي األتي:       ڣيمكن تلخي٨ طبيعغ التٖقيڄ الٖاخلي 

o .ي املنشاع  نشا٭ ٕاخلي مستقل 

o  ٙع أڬ أنها ٚڥ الت تكڤنها اإلٕا ٚقاباػ األخ ٙقابيغ بغ٩ٚ انتقإ ڣتقييږ جميع ال  from of control all over:إٔاع 

internal controls 

o   ٙيغ  .lineأكٌڇ منها ڣظيفغ تنفي٘يغ   staff functionڣظيفغ استشا

o .ٙيغ، ڣ املحاسبيغ، ڣالضبٰ الٖاخلي ٚقاباػ اإلٕا لګ جميع ال  يمتٖ نشاطها 

o .ٚقابغ املحاسبيغ  تعمل علګ تقييږ ال

o ي إٔاع عمل سڤف يقڤم بتٖقيق ڬ عمل من أعماڋ التنفي٘ أڣ يشًڇ٭  ڗ يقڤم ب  ڢ.املٖقڄ الٖاخلي ال يجظ ب

ٙع املنشاع، لتعبڇ عن  ٚڥ أڗ املفهڤم املناسظ للتٖقيڄ الٖاخلي هڤ أنها:" ڣظيفغ ٕاخليغ تابعغ إلٕا ڣمن الع٩ٚ املتقٖم ن

ٙع أڣ  ٙيغ  بما فيها املحاسبيغ لتقييږ مٖڥ تمش  النظام مع ما تتطلبڢ اإلٕا ٚقابغ اإلٕا نشا٭ ٕاخلي مستقل إلقامغ ال

ٕٙ بما   .9يحقڄ الكفايغ اإلنتاجيغ القصڤڥ"للعمل علګ حسن استخٖام املڤا

ظيفة التدقيق الداخلي   املطل الثالث: 

ي  ، ل٘لڊيتږ التٖقيڄ الٖاخلي عإع بعٖ تنفي٘ العملياػ املحاسبيغ     حيح الغ٤ ڣاألخطاء  ڗ منع ڣاكتشاف ڣت ف

جالػ البياناػ املحاسبيغ يمثل الهٖف األساس  للتٖقيڄ الٖاخلي  كٖ من سالمغ ال ڣالبياناػ املحاسبيغ للت

ع.  ڣاملحافظغ علګ أصڤڋ املنش

ٙع     ٚڗ التاسع عشٚ، حٖف تطٙڤ منطقي لڤظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣهڤ النشا٭ التقييږ ملساعٖع اإلٕا ي نهايغ الق ڣ

سس معهٖ املٖققيڗ الٖاخليڗ عام  ع،كما ت للعمل  1941ي حكمها عن كيفيغ التنفي٘ لألنشطغ املختلفغ ٕاخل املنش

ٙجي.ع لګ مٖقڄ الٖاخلي كمساعٖ للمٖقڄ الخا  ٚ ٚيكا، حين كاڗ ينظ ي أم ٙفع مستڤڥ الڤظيفغ   لګ 

 علګ ما تقٖم يمكن تحٖيٖ ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي كما يلي :سيسا ڣت    

                                                           
7
 Moeller, Robert, Modern Internal auditing, New York, USA, 1999, P 75. 

8
  ، ل زيع،عمان،الطبع األ الت نشر  اء ل مي، دار الص الحك ي  ، التدقي الداخ مي جمع  .،أحمد ح

9
  ، زيع،عمان،الطبع الثاني الت نشر  اء ل ،المدخل إل التدقي الحديث،دار ص مي جمع  .،صأحمد ح
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 .examiningالڤظيفغ األڣلګ: الفح٨ -

 .evaluatingالڤظيفغ الثانيغ: التقييږ -

ي عمل التٖقيڄ الٖاخلي.ڣتحٖٕ الڤظيفغ األڣلګ طبيعغ التٖ   قيڄ الٖاخلي،أما الڤظيفغ الثانيغ فتمثل التطٙڤ 

ٛڅ –ڣفيما يلي تڤضيح للڤظيفتيڗ السابقتيڗ  نجا لڊ علګ النحڤ التالي: –ب  ٗڣ

  الڤظيفغ األڣلګ: الفح٨ 

 يعن مفهڤم الفح٨ تٖقيڄ األحٖاف ڣالڤقائع املاضيغ للتحقڄ من األتي:

ٚقابغ املحاسبيغ، .1 مكانيغ االعتمإ علګ البياناػ املحاسبيغ. ٕقغ ڣتطبيڄ ال  ڣمن 

ٚقغ ڣاالهماڋ. .2  أڗ األصڤڋ املنشاع قٖ تږ املحاسبغ عنها، ڣأنها محاطغ بالحمايغ الكافيغ من ال

ٚقابغ الٖاخليغ الخاصغ بما يتعلڄ بالفصل بيڗ ڣظيفغ االحتيا٭ ،ڣڣظيفغ التنفي٘،ڣڣظيفغ  .3 اختباٙ ال

 املحاسبغ.

حين التقسيږ األعماڋ  بما يحقڄ تسلسل تنفي٘ العملياػ، بحين يٖقڄ كل تقييږ الضبٰ الٖاخلي من  .4

ٙ األعماڋ. ٚا لګ تك ٕڬ   مڤظڀ عملياػ املڤظڀ ال٘ڬ قبلڢ، ڣبما ال ي

ٚ أڗ املٖقڄ الٖاخلي لٖيڢ من الڤقـ الخبڇع،  ٚ بال٘ك ٚقابغ ڣما هڤ جٖي ليتمكن من انتقإ ڣتقييږ جميع أڣجڢ ال

 فغ الفح٨ التٖقيڄ املالي .الٖاخليغ، ڣل٘لڊ يطلڄ علګ ڣظي

  الڤظيفغ الثانيغ: التقييږ 

كٖ من أڗ كل جٜء    ڗ مفهڤم التقييږ يتضمن الت ڣتعٖ ڣظيفغ التقييږ امتٖإ لتٖقيڄ األحٖاف املاليغ، ل٘ا ف

ٚقابغ.  من نشا٭ املنشاع مڤضع ال

ٚنامٌ للتٖقيڄ الٖاخلي عن   سيس ب ڗ تحقيڄ ه٘ه الڤظيفغ يكڤڗ من خالڋ ت ٚيطغ  ڣعليڢ ف ٚيڄ الخ ط

ٚ املاليغ ٙي ٙجي -التنظيميغ ڣليس علګ أساٝ التقا ڗ املٖقڄ الٖاخلي يعٖ -مثل التٖقيڄ الخا ، ڣبناء علګ ٗلڊ ف

ٙع العامغ ڣليس ممثال لإل  ٙب أهٖاف األنظمغ ي ه٘ه الحالغ ممثال لإلٕا لڊ ألنڢ يقييږ مٖڥ تقا ٙع املاليغ، ٗڣ ٕا

ٙع ٚعيغ مع األهٖاف الت ڣضعتها اإلٕا ٙع. الف  العليا لها أڣ مٖڥ تمش  النظام مع ما تتطلبڢ اإلٕا

ٚنامٌ التٖقيڄ الٖاخلي يجظ أڗ يتضمن الخطڤاػ التاليغ:  ٚٙ البع٬ أڗ ب  ل٘ا يق

ٙاسغ. .1 ٙع العليا للقسږ مڤضڤٵ الٖ  تحٖيٖ األهٖاف العامغ الت تضعها اإلٕا

 تجميع البياناػ املتعلقغ بتنظيږ القسږ. .2

ٜئيا .3 لګ ج  ػ.تحليل عمل القسږ 

تقييږ أعماڋ القسږ ڣالكشڀ عن أڣجڢ الضعڀ أڣ عٖم الكفايغ لتالفيها، ڣك٘لڊ أڣجڢ القڤع أڣ  .4

10الكفايغ لتنميتها.
 

 

                                                           
10

مي أحمد  ، ح اء دار الحديث، التدقي إل المدخل جمع زيع،عمان، النشر ص    ،صص الثاني الطبع الت
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ليها باألهٖاف. .5 ٙنغ النتائٌ الت تڤصل   مقا

ٚائيغ السابقغ، تڤجٖ مجاالػ معينغ يجظ تغطيها ڣهي:  ڣللقيام بالخطڤاػ اإلج

                                          .ٕٚا ٚاجعغ الكفايغ لالف  م

       .ٚاجعغ نڤعيغ العمل  م

       .ٚاجعغ التكاليڀ  م

      .ٚاجعغ اإلنتاجيغ للقسږ  م

       ٚ ٙي ع التقا ٚاجعغ جٕڤ  ڣانسيابها.م

      .جږ األعماڋ ٚاجعغ   م

ٙع يجيظ فيڢ عن  ٚا لإلٕا ٚي ي نهايغ يقٖم املٖقڄ الٖاخلي تق اڋ التالي:ڣ  الس

 ٙع؟ ٙاػ اإلٕا ٚا  هل األهٖاف تبڇٙ اإلنفاځ؟ ڣهل النفقغ تتالءم مع ق

اڋ جابغ املٖقڄ الٖاخلي له٘ا الس  كملڢ.هڤ الغ٩ٚ النهائي من التٖقيڄ الٖاخلي ب -أحيانا-ڣمما ال شڊ فيڢ أڗ 

عماڋ الفح٨ ڣالتقييږ يتڤقڀ علګ ٕٙ  جغ استقاللڢ ڣه٘ا ڣما هڤ جٖيٚ بال٘كٚ أڗ قيام املٖقڄ الٖاخلي ب

 االستقالڋ لڢ جانباڗ:

 :التنظيم للمٖقڄ الٖاخلي، الجانظ األڣڋ ٜ ٚك ڣه٘ا يتڤقڀ علګ نطاځ الخٖماػ الت سڤف تجنيها  امل

ٙع منڢ.   اإلٕا

 .ي األعماڋ الت تخضع لتٖقيقڢ ڣانتقإه  الجانظ الثاني: عٖم اشًڇاڅ املٖقڄ الٖاخلي 

ٚاجع أعمالهږ حت يسٕڤ التعاڣڗ معهږ    ٚإ ال٘ڬ ي ٜٕڣجغ للمٖقڄ الٖاخلي تجاه األف ڣليغ م ل٘لڊ تڤجٖ مس

ٙع العليا حت  لګ اإلٕا ڗ عليڢ تڤصيل املعلڤماػ  ٚڥ ف مٚ بل ڣيساعٖهږ، من ناحيغ أخ ح ڣال ي ل٘ا فهڤ ين

ي التٖقيقڢ. ليها    11يحيطها علما بالنتائٌ الت تڤصل 

 

 
 

 

 

 خصائصأهداف  أنواع التدقيق الداخلي املبحث الثاني: 
                                                           

11
 ، مي جمع ،أحمد ح   مرجع ساب
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ٚئيس  للتٖقيڄ الٖاخلي ڗ     ٚيقغ  الغ٩ٚ ال ڣلياتهږ بط ٚڣٵ علګ تمٖيغ مس ٙع املش ٕا هڤ مساعٖع جميع أعضاء 

ٚڣٵ بڤجڢ عام، فكاڗ صفغ  ٚ صحيحغ علګ نشا٭ املش ٙي لڊ بًڈڣيٖهږ بتحاليل مڤضڤعيغ للبياناػ ڣتقا فعالغ، ٗڣ

ٙع  تٖقيڄالشمڤڋ هنا من صفاػ ال ٕا  ٚ ي النڤاےي الت ت ٚڣٵ  الٖاخلي، فه تخت٨ بمس نشا٭ من أنشطغ املش

ڣلياتها خاء مس ي سبيل   .جٖڣاها 

ل: أهداف التدقيق الداخلي   املطل األ

سسغ تٖقيڄ الٖاخلييتمثل الهٖف األساس  لل ي امل ٚقابيغ  ٙع علګ  ي القيام بتقييږ الجڤانظ ال إٔاء  بما يساعٖ اإلٕا

ٚاءاػ الالٛ  ٙع العليا بالتخطيٰ ڣڣضع السياساػ العامغ ڣ اإلج ٚاجعغ  مغ لنجاحها،ڣظائفها، ڣتكتفي اإلٕا ڣتسعګ امل

لڊ ٙ من الكفاءع ٗڣ كبڇ قٖ ڣلياػ ب سسغ علګ مڤاجهغ مس ٙع امل ٕا لګ مساعٖع  ٚيڄ تقييږ ڣسائل  الٖاخليغ  عن ط

ٚقابغ الت يستخٖمها كل مستڤڥ  ٚاقبغ املستڤڥ  ال ي م ٙڬ  ٙسږ السياساػ العامغ  األٕنى  ٕا ٚيڄ  منڢ عن ط

ٚائٰ التنظيميغ ڣ املڤ  ٛناػ التخطيطيغ ڣغيڇهاڣاستخٖام الخ ٙع املتڤسطغ بًڇجمغ ه٘ه  ا السياساػ  لتقڤم اإلٕا

ٚڥ  لګ سياساػ خاصغ ڣتستخٖم ڣسائل أخ ٚقابغ كتحٖيٖ مستڤياػ ڣمڤاصفاػ لكل عمل ڣتصميږ نظږ  العامغ  لل

ي تقسيږ العمل املناسظ بيڗ العامليڗ ڣ  لګ تحقيڄ أهٖاف التاليغ:  تٖقيڄسعګ اليللضبٰ الٖاخلي تتمثل   الٖاخلي 

ٙئيسييڗ لنظام ال   : الٖاخلي ڣهما تٖقيڄيمكن أڗ نحٖٕ هٖفيڗ 

ڬ لسياساػ املحاسبغ ڣاملاليغ ڣكل املتعلقغ  - كٖ من أبهالتقييږ الٖٙڣ ا تسيڇ حسظ الخطغ املڤضڤعغ نها ڣالت

ٚاف  . ٕڣڗ انح

ٚاءاػ التنفي٘يغ - ٙيغ ڣاإلج ڬ للسياساػ اإلٕا ٚأڬ حيالها بغ٩ٚ تحسينها به املتعلقغ التقييږ الٖٙڣ بٖاء ال ا ڣ

ٙيغ. ٕا ٚها للتحقيڄ أعلګ كفاءع   ڣتطڤي

ي: ٚڥ تتمثل    هناڅ أهٖاف ثانڤيغ أخ

سسغ من الضياٵ أڣ سڤء االستعماڋ أڣ االختاٝل -  . املحافظغ علګ أمالڅ امل

جالػ الت يمكن - ٚ ڣال ي الٖفات كٖ من ٕقغ لبياناػ املحاسبيغ املستعملغ  ٙاػ  الت ٚا ي اتخاٗ الق االعتمإ عليها 

سږ السياساػ ڣمتابعغ تنفي٘ها، ڣالقيام بتحليل البياناػ تحليال سليما  . ٙڣ

ٚكغ ڣالتحقڄ  - ي الش ٚڣف العمل  ٚاءاػ الضبٰ املعتمٖع لبيئغ ڣظ ج كٖ  من مٖڥ سالمغ ڣفعاليغ السياساػ ڣ الت

.من تطبيقها
12

 

 

ٚاءاػ  - ٙسغ أعمالها بتحقيڄ األهٖاف ڣالسياساػ ڣاإلج ٚكغ خالڋ مما ي الش ٙاػ ڣالٖڣائٚ  كٖ من الًڈام اإلٕا الت

 املعتمٖع خالڋ فًڇع. 
                                                           

12
،المراجع ق  ي مصط ، في الداخ با ضمن تندرج مذكرة المؤسس ادة نيل متط  ،ص  الجزائر، جامع ليسانس، ش
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ٚاءاػ الإل اقًڇاٍ ا - ٚ التنفي٘يغ ڣاال ج ٜيإع كفاءع ڣفعاليغ الٖڣائ ٚكغ تألٛمغ ل ي الش  كيٖا للمحافظغ علګ نشطغ 

اػ   .املمتلكاػ ڣاملڤجٕڤ

كٖ  - ٚاجعغ ڣفح٨  الت من صحغ البياناػ املاليغ ڣغيڇ املاليغ ٗاػ العالقغ، ڣمٖڥ االعتمإ عليها من خالڋ م

ٚ ڣتٖقيڄ البياناػ املاليغ ٙع املخاط ٕا ٙاسغ الضبٰ الٖاخلي، ڣتقييږ   .العملياػ، ٕڣ

ٚاجعغ فعاليغ  - لګ م ٚاكٜ الخطٚ باإلضافغ  ٙع املخاطٚ ڣما اشتملـ عليڢ من م ٕا ٚاءاػ  ج ٚاجعغ  األساليظ م

 ٚ  املعتمٖع لتقييږ تلڊ املخاط

ٚكغ - ي الش ٙأٝ املاڋ املڤظڀ  ٚاءاػ تقييږ كفايغ  ج ٚاجعغ   .م

كٖ من  -  .القڤانيڗ ڣاألنظمغ املعمڤڋ بهاب الًڈامالت

لګ أعلګ سلطغ  عٖإ - فعها  عماڋ ڣنتيجغ التٖقيڄ، ٙڣ يغ علګ األقل فصليغ أڣ نصڀ سنڤيغ ب ٚ مفصلغ ٕٙڣ ٙي تقا

ٚكاػ املغفلغ ي الش  تنفي٘يغ، مثال 

لګ اإل املساهمغ، لجنغ التٖقيڄ أڣ مجلس ا  - خغ منها  ٙع، ڣن ٚكغإل ٕا ي ش ٚ العام  ٙع العليا ممثلغ باملٖي 13ٕا

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٙقږ)  ٚاجعغ( : 1-2لشكل   األهٖاف األساسيغ للم
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  ،  .ص، مرجع السايق مصط
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ٙٛځ السڤافيڇڬ   ٚه، ٥ -املصٖٙ: فتح  ٚجع سابڄ ٗك   35أحمٖ عبٖ املالڊ محمٖ م

 املطل الثاني: أنواع التدقيق الداخلي 

سسغ،       ي امل من الصعظ ڣضع حٖٕڣ فاصلغ أنڤاٵ التٖقيڄ الٖاخلي بسبظ شمڤليغ التٖقيڄ لكافغ العملياػ 

 ڣهٖفها تقڤيږ فعاليغ ڣكفاءع العملياػ التشغيليغ لنشا٭ ما.

سسغ كما أنها      ٚقابغ الٖاخليغ للم ٗ أنڢ يقڤم علګ أساٝ ال حين أڗ مجاڋ تطبيڄ التٖقيڄ الٖاخلي ڣاسع، 

لګتعت  :مٖ علګ الفح٨ ڣمٖڥ احًڇام القڤانيڗ ڣاألنظمغ ڣبالتالي تنقسږ 

ٚاجعغ املحاسبيغ املاليغ:      أڣال:  امل

كٖ من ٕقتها ڣصحتها، حت       ٚتبطا باملعلڤماػ  املحاسبيغ ڣاملاليغ ڣالت لقٖ كاڗ املفهڤم التقليٖڬ للتٖقيڄ الٖاخلي م

ٙسږ البيا ي  سسغ االعتمإ عليها  ٚاجعغ يتسن للم ٙ امل طا ي  ٚاجع الٖاخلي  ٙيغ، بهٖف امل ٙاػ اإلٕا ٚا ناػ ڣاتخاٗ الق

ي األخطاء، تتعلڄ بالتسييڇ، حين  ٚاجعغ الڤثائڄ املاليغ ڣاملحاسبيغ لتجنظ الڤقڤٵ  لګ فح٨ ڣم املحاسبيغ ڣاملاليغ 

ٚاجع الٖاخلي علګ املعطياػ التاليغ  :يعتمٖ امل

 هدف البناء هدف الحماي

يتم القيام بأعمال الفحص واملطابقة بني  ثحي
 األداء الفعلي واملعايري املوضوعية لكل من

 سياسات املؤسسة   -

 اإلجراءات احملاسبة  -

 نظم الرقابة الداخلية  - 

 سجالت املؤسسة  - 

 قيم املؤسسة   -

 أنشطة التشغيل  -

طوات الالزمة لتصحيح ويعين اقرتاح  نتائج  ا
 لإلدارة وعلى ذلك  النصح الفحص واملطابقة وتقدمي 

يعمل املراجع الداخلي باإلضافة إىل مراجعة العمليات 
سابية و املالية على       :ا

االلتزام بالسياسة واإلجراءات  التحقق من مدى  -
طط املوضوعة   .وا

محاية   سالمة إجراءات التحقق من مدى   -
  .األصول

تدقيق تطوير وحتسني األداء و أهداف ال اقرتاح   -
 .الداخلي
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لڊ من أجل التح 1 ي امليڈانيغ العامغ، . املحاسبغ العامغ: ٗڣ قڄ من مڤثڤقيغ املعلڤماػ املحاسبيغ ڣاملاليغ املقٖمغ 

 حڤڋ حساباػ النتائٌ..الخ

كٖ من مٖ صحغ حساب التكاليڀ ڣالهڤام٤ من خالڋ تحليل   2.  ٙجي بالت املحاسبغ التحليليغ: يقڤم املٖقڄ الخا

  مختلڀ مكڤناػ تلڊ الحساباػ.

ٚيغ: 3  ٛناػ التقٖي ٛناػ نجٖ . معطياػ املڤا ٚاقبغ األٕاء املالي ڣمن املڤا ٚيغ ڣسيلغ لتقييږ ڣم ٛناػ التقٖي تعتبڇ املڤا

ٛنغ اإلنتاه...الخ ٛنغ املبيعاػ، مڤا  مڤا

سسغ.  4.  ع حقيقيغ حڤڋ ڣضعيغ امل عطاء صٙڤ ي   املعطياػ اإلحصائيغ: لها ٕٙڣ 

ٙيغ: ٚاجعغ اإلٕا  ثانيا: امل

ٙاػ من قبل     ٚا  ڣتكڤڗ من أجل تقٖيږ معلڤماػ أكٌڇ مصٖاقيغ لتسهيل مبٖأ املسائلغ العامغ، ڣتسهيل اتخاٗ الق

ٛمغ ، ڣيتضمن ه٘ا النڤٵ من التٖقيڄ األٕاء  حيحيغ األ ٚاءاػ الت ٚاف ڣاتخاٗ اإلج ڣليغ اإلش الجهاػ الت تتحمل مس

ٚشيٖ ڣالفعاليغ  .االقتصإڬ ال

ضافغ نڤٵ ثالن  لګ تٖقيڄ  ڣيمكن  من أنڤاٵ التٖقيڄ الٖاخلي ڣهڤ ما يسم بالتٖقيڄ االجتماعي ڣأڬ يهٖف 

ٙاتها ٚا ٚڣڗ بق ث الء ال٘ين يت ڣلياتها االجتماعيغ تجاه ه  العملياػ للضماڗ أڗ املنظمغ تعطي أهميغ أكٌڇ شمڤاًل ملس

ٚ أڣ غيڇ مباشٚ  14بشكل مباش

 دقيق الداخلي ت: خصائص الالثاملطل الث

ٛ اي  :هيالٖاخلي بجملغ من الخصائ٨ ڣ  لتٖقيڄمتا

ي كل الڤظائڀ، حين تنصظ علګ كل ڣظائڀ ي ڤالٖاخلي ڣظيفغ شاملغ :فه تٖقيڄال -1 سساػ ڣ ي امل طبڄ 

سسغ ٙعه امل   .ٖف خٖمغ اإلٕا

يغ :حين تخضع مختلڀ الڤحٖاػ ڣاملصالح التابعغ لهـا لعمليـاػ الفح٨ تٖقيڄ ال   -2 الٖاخلي ڣظيفغ ٕٙڣ

ٚع ڣالتقييږ بصفغ  . مستم

ٙغږ أڗ ال -3 ال أ تٖقيڄاالستقالليغ : سسغ  ٚڥ،  نڢالٖاخلي ڣظيفغ من ڣظائڀ امل ي الڤظائڀ األخ مسـتقل عـن بـا

 . أڗ يكڤڗ مستقال حت يتسږ عملڢ باملڤضڤعيغ ٖقڄفعلګ امل

 الخصائ٨ التاليغ ٚ لګ تلڊ الخصائ٨ ن٘ك  ضافغ 

ٚقا تٖقيڄل -   بغ الٖاخليغالٖاخلي ٕعامغ أساسيغ من ٕعائږ نظام ال

سسغبه الٖاخلي ڣظيفغ تقڤم لتٖقيڄا - ٙيغ من ڣحٖاػ امل ٕا  . ا ڣحٖع 
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ٙع من خالڋ تـڤفيڇ املعلڤمـاػ الٖقيقـغيالٖاخلي  تٖقيڄال -  ٙاػ اإلٕا ٚا ٚشيٖ ق لګ ت  سعګ 

 الٖاخلي من خالڋ النقا٭ التاليغ لتٖقيڄيمكن تناڣڋ طبيعغ ا: 

سسغ ڣ إٔا -  ٚڥ نشا٭ ٕاخلي مستقل ٕاخل امل ٚقابـاػ األخ ٙقابغ بغ٩ٚ انتقـاء ڣتقيـيږ جميـع ال   .ع 

ٙيغ أكٌڇ منها ڣظيفغ تنفي٘يغ -  . ڣظيفغ استشا

ٙيغ ڣاملحاسبيغ ڣالضبٰ الٖاخلي -  ٚقاباػ اإلٕا لګ جميع ال  .يمتٖ نشاطها 

ٚقابغ املحاسبيغ -   . تعمل علګ تقييږ ال

ٚاجع الٖاخلي أڗ يقڤم ب٘اػ املهام الت  -  ٚاجعغبه يقڤميستطيع امل ٚع امل ٙجي خالڋ فتـ ٚاجع الخا  15.ا امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل مهمة التدقيقاملبحث الثالث:   معايير 
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ح، مصر،    ت ي الم ، جامع التع ر حامد محمد، أساسيا المراجع  . ،ص منص
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ٚع املجتمع لهيئغ ال ػ نظ ٚجع أساسا الجهٕڤ تٖقيڄ لقٖ تطٙڤ لڊ ي لګ األخيڇع، ٗڣ ي السنڤاػ  ٙجغ كبيڇع  الٖاخلي بٖ

علګ معاييڇ  الت يب٘لها القائمڤڗ علګ ه٘ه املهنغ، ڣبع٬ الهيئاػ غيڇ الحكڤميغ املهتمغ به٘ه املهنغ، ڣه٘ا للحفاٱ 

كيٖ علګ ڣضع ا ٙئيسيغ تساهږ لتٖقيڄعاليغ املستڤڥ  للمهنغ ڣللت ٙيغ  ٕا ي تڤجيڢ  الٖاخلي كڤظيفغ  ٙجغ كبيڇع  بٖ

هږ املعاييڇ التٖقيڄ ڣ أعملياػ التنظيماػ ڣتحقيڄ أهٖافڢ، ڣمن خالڋ ه٘ا املبحن سنقڤم بتسليٰ الضڤء علګ 

ٚاحل املهمغ للتٖقيڄ الٖاخلي   امل

ل: معايير التدقيق الداخلي     املطل األ

ٚاجعغ عن إٔڣابه إلملاممثل أهٖاف نڤعيغ أڣ كيفيغ يجظ ا ي الٖاخلي ڗ معاييڇ التٖقيڄ    اتها، ڣعليڢ تختلڀ معاييڇ امل

لګ معاييڇ ال ٚځ  ٚ سنتط ٙف عليها ڣالت يمكن تلخيصها من خالڋ  تٖقيڄحين أننا من خالڋ ه٘ا العنص الٖاخلي املتعا

 الجٖڣڋ التالي:

ٙقږ :   :الٖاخلي تٖقيڄمعاييڇ ال (1-2)جٖڣڋ 

  

ٚئيس   املجاڋ ال

       

ٚعي  املجاڋ الف

             

 مضمڤڗ املعياٙ

 

 املعاييڇ العامغ

 

 

 

 

 

هيل العلم ڣالكفا  غ املهنيغئالت

 

خ٨ لٖيڢ  يجظ أڗ يتږ الفح٨ بڤاسطغ 

ٚاجع ي ڣالخبڇع كم ٙيظ الفن الكا  التٖ

 

ٚاجع  استقالڋ امل

 

ٚتبطغ بالڤاجباػ املهنيغ،  ي جميع األمٙڤ امل

ٚاجع علګ االستقالڋ  يجظ أڗ يحافٴ امل

ي املظهٚ ال٘هن  ڣاالستقالڋ 

 

 العنايغ املهنيغ

 

 

 ٛ ٛمغ النجا يجظ ب٘ڋ العنايغ املهنيغ الال

ٚيٚ عٖإ التق  الفح٨ ڣ

 

 معاييڇ العمل املبٖئي

 

ٚاف علګ  تخطيٰ العمل ڣاإلش

 املساعٖين

 

 

ٙجغ كافيغ ڣيجظ  يجظ تخطيٰ العمل بٖ

ي  ٚاف املالئږ علګ املساعٖين  ٚع اإلش مباش

هږ  حالغ ڣجٕڤ
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مكانيغ االعتمإ علګ نظام     تقييږ مٖڥ 

ٚقابغ الٖاخليغ  ال

 

ٙاسغ ڣتقييږ مالئميڗ     ٚڥ الٖ يجظ أڗ تج

ساٝ  ٚقابغ الٖاخليغ املطبقغ ك ألساليظ ال

ٙاػ  لالعتمإ عليها، ڣلتحٖيٖ مٖڥ االختبا

ٚاءاػ  ج  ٙ طا املطلڤبغ ڣالت سڤف تحٖٕ 

ٚاجعغ  امل

 تڤفيڇ األٕلغ الكافيغ ڣاملالئمغ

 

يجظ الحصڤڋ علګ إٔلغ كافيغ ڣمالئمغ من   

خالڋ الفح٨ ڣاملالحظغ ڣاالستعالم 

ي  ٚأڬ  ڣاملصإقاػ لتكڤين أساٝ إلبٖاء ال

 القڤائږ املاليغ مڤضڤٵ الفح٨

 

ٚيٚ  معاييڇ التق

تڤفيڇ ع٩ٚ القڤائږ املاليغ مع املبإ 

 املحاسبيغ املقبڤلغ قبڤال عاما

 

ٗا كانـ القڤائږ  املاليغ قٖ يجظ أڗ يبيڗ ما 

ٚضـ ڣفقا للمبإ املحاسبيغ املقبڤلغ قبڤال  ع

 عام

 

ي تطبيڄ املبإ املحاسبيغ  االنسياځ 

 املقبڤلغ قبڤال عاما

 

ٗا كانـ املبإ  ٚ ما  ٚي ح التق يجظ أڗ يڤ

ي الفًڇع الحاليغ هي  املحاسبيغ املقبڤلغ 

ي الفًڇع السابقغ  املبإ الت طبعتڢ 

ي ا ي القڤائږ  لقڤائږ املاليغمالءمغ اإلفصاٍ  لګ اإلفصاٍ عن املعلڤماػ   ٚ ينظ

ٗا لږ  ٙجغ معقڤلغ  املاليغ علګ انڢ كاف بٖ

ٚ ٗلڊ ٚي ح التق  يڤ
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ٚأڬ  ڣحٖع ال

 

ٚ امل ٚي ي القڤائږ  ٖقڄتق ٙايغ  يجظ أڗ يتضمن 

مكانيغ  لګ عٖم  ٙع  املاليغ كڤحٖع أڣ اإلشا

ي جميع الحاالػ الت يقًڇڗ فيها اسږ  ٗلڊ، ڣ

ٚاجع بالقڤائږ املاليغ، يجظ أڗ يتضمن  امل

يضاحا قاطعا عن الفح٨ ال٘ڬ قام   ٚ ٚي التق

ڣليغ الت يتحملها ٙجغ املس ٚاجع ٕڣ  . بڢ امل

 

ٚٛاځ مح ٙ :عبٖ ال ٚ املصٖ ٙ الثقافغ للنش ، مكتبغ ٕا مٖ قاسږ، تحليل ڣتصميږ نظام املعلڤماػ املحاسب

ٕٙڗ،  يع،األ  ٥،25  2004ڣالتٛڤ

  الداخلي مراحل مهمة للتدقيقاملطل الثاني:

ي ٗلڊ التقنياػنهالٖاخليغ بكڤ  تٖقيڄتتميڈ مهمغ ال     ا تتبع نفس املنهجيغ مهما كاڗ الهٖف املسطٚ، ڣيستخٖم 

لګ قڤ  ٚاحل أساسيغ ڣهيتخضع  ح، كامل، ڣفعاڋ ، تتكڤڗ من ثالثغ م   :اعٖ محٖٕع يجظ احًڇامها لتحقيڄ عمل ڣا

ٚحلغ التحضيڇ للمهمغ-1 ٚحلغ التنفي٘، ه : م لګ م عٖإ كل األعماڋ التحضيڇيغ قبل االنتقاڋ  لګ  ٚحلغ  ٖف ه٘ه امل

لګ  ٚاءع، الًڇكيڈ، الفهږ للتڤصل  ٙع علګ الق ٚاجع القٖ سسغ، ڣتحٖيٖ مكاڗ ڣجٕڤ يتطلظ من امل ٚفغ الجيٖع بامل املع

ي تقٖيمها ، ٚاف الت يمكنها أڗ تساعٖ  ٚحلغ بعٖع خطڤاػ  املعلڤماػ الجيٖع، ڣاألط ٚ ه٘ه امل  :هيكما تم

ٚاجعغ الٖاخليغ،   1-1 لګ مصلحغ امل ٙع العامغ  ٙع عن التفڤي٬ ال٘ڬ تمنحڢ اإلٕا ٚ باملهمغ: هڤ عبا عالم هاألم ٖف 

ڣليڗ عن  لګ ثالف مبإاملس ٚاجعغ ڣيخضع ه٘ا األخيڇ    :16عمليغ امل

ٚٙ امل - ٙع العامغ ٖقڄال يق نما يقڤم باملهام الت تطلبها منڢ اإلٕا ٕٚه مهمتڢ،   .الٖاخلي بمف

ڣڋ  -  ٚف مس ٙا ما يكڤڗ من ط ٚاجعغ، نإ ٙع العامغ، لجنغ امل هلغ اإلٕا يجظ أڗ يصٖٙ األمٚ باملهمغ من سلطغ م

ي  ٚيغ مهمغ  سسغمٖي   .امل

ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ ، لكن كل  - ڣليڗ ال٘ين لهږ عالقغ باملهمغ ڣليس فقٰ امل عالم املس ٚ باملهمغ ب ٚاف  1يسمح األم أط

ٚاجعغ ٚتبطغ بمهمغ امل   .امل
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ٚحلغ الت 1-2 ٙا من الثقافغ املاليغ التسييڇيغ، التقنيغ تساعٖه علګ  :عٕڤم ٚاجع الٖاخلي قٖ ٚاحل من امل تتطلظ ه٘ه امل

لڊ من خالڋ جمع املعلڤماػ ٚاجعتڢ ٗڣ  : ٖفبه  فهږ املڤضڤٵ ال٘ڬ هږ بصٖٕ م

ٚاجعغ الٖاخليغ -   تحٖيٖ أهٖاف مهمغ امل

ٚاء -     تحٖيٖ املشاكل األساسيغ املتعلقغ بالڤظيفغ أڣ اإلج

ٙب ڣالغ٩ٚ منها هڤ اختباٙ الڤسائل اآلليغ  عٖإ خطغ التقا ٚاجع ب انطالقا من املعلڤماػ الت تږ جمعها يقڤم امل

ٙيغ ، التنظيږ، األهٖاف، املحيٰ، التقنياػ  ٚڣ ٚفغ الض ٛمغ للحصڤڋ علګ املع استجڤاباػ، ڣثائڄ، اجتماعاػ الال

ٚاجع بـ ٚاجعغ ڣيهتږ امل   : للقيام بمهمغ امل

ٚإ، تكڤينهږ، تقسيږ العملفهږ تنظي - ٚ بتنظيږ األف    .ږ الڤحٖع بشكل ٕقيڄ: يتعلڄ األم

ٚاجعتها، نقا ٭ الضعڀ ڣالقڤع الت يعتمٖ عليها  - ٚفغ أهٖاف الڤظيفغ الت سيتږ م فهږ األهٖاف ڣاملحيٰ: يجظ مع

ليڢ،  ڣلڤڗ، ڣاملحيٰ ال٘ڬ تنتم  ٚع عامغ عن الڤحٖع ڣمشاكلهاهاملس  .ٖف الحصڤڋ علګ نظ

ٚځ ڣتقنياػ التس لګ ط ٚها  ٚف علګ تقنياػ العمل املستخٖمغ، بٖايغ من لڤحغ القيإع ڣعناص ييڇ الت تسمح التع

عللڤحٖع بالقيام بمه ٚقابغ املڤجٕڤ   .امها ڣال

ٚاجع علګ نفسڢ  ٖقڄيعتمٖ امل ٚحها امل علګ عٖع ڣسائل خاصغ مثل استبياڗ جمع املعلڤماػ ڣال٘ڬ يتضمن أسئلغ يط

ٚ ئمغ من استجڤاباػ، مالحظاػ، ڣالڤ ڣيستخٖم كل األٕڣاػ املال  لګ ثالف عناص ٚځ االستبياڗ  ثائڄ لإلجابغ عليها ڣيتط

 :17أساسيغ ڣهي

جږ نشا٭ الڤحٖع   - ٙيغ، املڤظفڤڗ، ڣمحيٰ العملاملضمڤڗ االقتصإڬ ڣاالجتماعي:  ٛناػ، الڤضعيغ التجا  .، املڤا

ٚفغ املضمڤڗ التنظيم للڤحٖ -     .ع التنظيږ العام ڣالهيكلي، مخطٰ، عالقاػ السلطغ، محيٰ اإلعالم اآلليمع

ٚاءاػ، املعلڤماػ التنظيميغ، التنظيږ الخا٥ بالڤحٖع، نظام املعلڤماػ، املشاكل  -  ٚځ ڣاإلج عمل الڤحٖع: الط

  . لسابقغ ڣالحاليغ، اإلصالحاػ الحاليغ ڣاملستقبليغا

لګ مجمڤعغ أعماڋ أڣليغ  غخط 1-3  ٚاجعغ  ي شكل جٖڣڋ بتقسيږ النشا٭ الخاضع للم  ٚ ٙب : ڣهي ڣثيقغ تظه التقا

ٚحلغ ما يلي ي ه٘ه امل ٙب    : سهلغ املالحظغ، ڣيتطلظ ڣضع خطغ التقا

لګ أعماڋ أڣليغت -  قسيږ النشا٭ 

ٙع  -     . لګ الهٖف ڣالفائٖع من األعماڋ األڣليغاإلشا
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ٙب من الجٖڣڋ األعماڋ ڣالعملياػ األڣليغ ڣأهٖافها ٚ خطغ التقا   : ڣتظه

ي  1-4 ٚيفها ڣتقييږ الڤسائل الت تږ ڣضعها للحكږ  ٚاجع بتحٖيٖ مڤاقع الخطٚ ڣتع تحٖيٖ مڤاقع الخطٚ:يقڤم امل

ٚ غيڇ املقبڤڋ ڣالكشڀ  ٚ املقبڤڋ ڣالحٖ من الخط ٗ يسمح الخط عن املشاكل ڣالنقائ٬ ڣتقٖيږ تڤصياػ ملعالجتها، 

ي تحليلها تٖقيڄٗلڊ بتنظيږ مهمغ ال عٖإ ه الٖاخلي من خالڋ تحٖيٖ النقا٭ الت يجظ التعمڄ  ٚنامٌ ٖف  ب

ك ٚاجع ب ٚاجعغ ڣيقڤم امل لګم ٙب باإلضافغ   :ماڋ جٖڣڋ خطغ التقا

ٚتبٰ بكل عمل - ٚ امل  . عمٕڤ ثالن: يحٖٕ الخط

ٚ حسظ ثالف مستڤياػ عاڋ، متڤسٰ، ضعيڀ -  ٙابع: يتضمن تقييږ ملخ٨ الخط   . عمٕڤ 

ٚاءاػ، املعاييڇ،  - ٚ باالعتمإ علګ اإلج ٚها إلبطاڋ ه٘ه املخاط ٚقابغ الٖاخليغ الت يجظ تڤف ٚ ڣسائل ال عمٕڤ خا٥: ٗك

ٚاف، ڣاألٕ هليڗ.اإلش ٚإ امل   ڣاػ املالئمغ أڣ األف

لګ ڣ  -  ٙع  ٚاءاػ الت تعتبڇ ٗاػ أهميغ، أڣ أعمٕڤ سإٝ: اإلشا ٕڬنهجٕڤ أڣ عٖم ڣجٕڤ اإلج ع ڣال ت عملها،  ا مڤجٕڤ

ي العمل ٚڥ تتحكږ  ، ڣلكن تڤجٖ ڣسائل أخ  .ڣالعكس غيڇ مڤجٕڤ

ٚيٖ امل 1-5  ٙع عن ڣثيقغ يتږ من خاللها تحٖيٖ األهٖاف الت ي ٚ التڤجيه :هڤ عبا ٚي الٖاخلي تحقيقها ڣهڤ  ٖقڄالتق

ٚاجعغ، يحٖٕ من خاللڢ أهٖاف ڣنطاځ عمل  ٖقڄيبڇم بيڗ امل يعتبڇ بمثابغ عقٖ ٚاف الت ستخضع للم الٖاخلي ڣاألط

ٚ ليصإځ عليڢ من خالڋ االجتماٵ االفتتاےي، ڣهڤ عقٖ  ٚف األخ ٚضڢ علګ الط ٚاجع الٖاخلي ثږ يع ٚاجعغ، بعٖه امل امل

نما ا ي ف٩ٚ التغيڇاػ ڣ ٚاجعغ الحڄ  ٚف الخاضع للم ٚا٭ ال يمنح للط ٙ االنخ ٚا ٚه فقٰ ڣيعٕڤ الق قًڇاٍ ڣجهغ نظ

ٚ املحٖٕع سابقا ڣالت علګ أساسها يتږ  ٖقڄاألخيڇ للم ٚ الخط ٚيڀ عناص ٚ تع ٚي الٖاخلي فقٰ، يتږ من خالڋ ه٘ا التق

ٚ كبيڇع ڣيسمح ٗلڊ بتحٖيٖ لحتحٖيٖ مجاڋ تطبيڄ املهمغ ڣالًڇكيڈ علګ ا ٙجغ مخاط ٚػ ٕ ٚ الت أظه االػ أڣ العناص

ٚ التاليغمٖڥ أهميغ املهمغ ڣ  ٚ التڤجيه العناص ٚي  محتڤاها ڣيع٩ٚ التق

ٚقابغ الٖاخليغ -  األهٖاف العامغ: تتعلڄ باألهٖاف الٖائمغ لل

ٚف امل -  ٙها من ط ٚقابغ الت سيتږ اختبا ٚاءاػ ال ج ي تحقيڄ  ٖققيڗ األهٖاف الخاصغ: تتعلڄ بمختلڀ  ڣالت تساهږ 

  األهٖاف العامغ

ٚاجعڤڗ  - ٚاجعغتهتٖخال مجاڋ التٖخل: يقًٍڇ امل   ږ لتحقيڄ أهٖاف امل

ي أڬ مكاڗ القيام باملهمغ - ٚا  من جانبيڗ األڣڋ يتعلڄ بمجاڋ العمل الڤظيفي أما الثاني يتعلڄ بمجاڋ العمل الجغ

ٚحلغ تنفي٘ املهمغ -  2 عماڋ ال ٖقڄينتقل امل : م لګ امليٖاڗ للقيام ب ٚحلغ باجتماٵ  تٖقيڄالٖاخلي  ڣتبٖأ ه٘ه امل

ٚاجعغ ڣيتږ من خالڋ اإلعالم عنٖهافتتاےي،  ٚحلغ نه ف معالجغ مخطٰ عمليغ امل ٚحلغ التحضيڇ ڣبٖايغ م ايغ م

ٚيڄ  ٚيڀ بف ٙيغ لالطالٵ عليها من خالڋ االجتماٵ، التع ٚڣ العمل امليٖاني، الحصڤڋ علګ اكبڇ قٖٙ من الڤثائڄ الض
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ٚاجعغ ٚاف الت ستخضع للم ٚاجعغ ڣاألط ٚفڄ ، امل ٙساڋ جٖڣڋ األعماڋ م ٍٚ محتڤڥ ه٘ا يتږ  ٚ التڤجيه يش ٚي بالتق

  األخيڇ ڣيتضمن ما يلي:

ٚيڄ امل - ٚيڀ بف هالتهالٖاخلييڗ )خبڇ  ٖققيڗالتع ٚإ الخاضعيڗ تهږ ڣم  ږ(، سلږ السلطغ خالڋ املهمغ ڣباألف

ٚاجعغ  18للم

ٚفيڗ يالٖاخل تٖقيڄالت٘كيڇ باألهٖاف العامغ لل -     لتحقيڄ تعاڣڗ جيٖ بيڗ الط

ٙاسغ ڣتحليل ا  -  ٚ التڤجيهٕ ٚي  لتق

ٙا -   ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ ألٕاء اختبا خا٥ ال٘ين يتعامل معهږ امل ږ لجمع بهږ أڣ الستجڤاتهتحٖيٖ املڤاعيٖ ڣاأل

 . املعلڤماػ

ٚڣ٭ املإيغ ملهمغ التٖقيڄ -    تحٖيٖ الش

ٚاءاػ امليٖانيغ خالڋ عمليغ ال  -   .تٖقيڄالت٘كيڇ باإلج

ٚحلغ التنفي٘ املهمغ علګ  ٚاحل ڣهيڣتعتمٖ م   : عٖع م

ٚاجعغ  1- 2  ٚاجعغ: هڤ مخطٰ الفح٨ ڣهڤ ڣثيقغ الغ٩ٚ منها تحٖيٖ أعماڋ املصلحغ الخاضعغ للم مخطٰ امل

  : انهڣتقييمها ڣتتميڈ بكڤ 

ٙع - ٚاجعغ ڣاإلٕا ٚبٰ بيڗ مصلحغ امل ٚاجعغ الٖاخليه ڣثيقغ تعاقٖيغ ت لګ تقييږ مهمغ امل  غ.ٖف 

ٚنامٌ عمل الغ٩ٚ منڢ تقسيږ  - هالب ٚاجعغ حسظ م ٚيڄ امل ٚاجعغ بيڗ مختلڀ أعضاء ف ږ ڣحسظ تهأعماڋ امل

ٚمجغ االستجڤاباػ ڣاللقاءاػ ٜمن، تنظيږ تنقالػ األعضاء، ب   .ال

ٚاجع القيام  - ٕٚ، جمع الڤثاا قبل استخٖام التقه تحٖيٖ األعماڋ األڣليغ الت يجظ علګ امل  .ئڄنياػ ڣاألٕڣاػ، الج

ٙ تحٖيٖ التقنياػ ڣاألٕڣاػ   - املناسبغ لكل عامل سيتږ القيام بڢ )مخطٰ تٖفڄ البياناػ، السبڇ اإلحصائي، تتبع مسا

ٚاجعغ ، االستجڤاباػ ، املالحظغ  (.امل

ٚاجع منهجيغ محٖٕع 2-2   :العمل امليٖاني : يتبع امل

  .ٖف تحٖيٖ املخاطٚه يقڤم بتقسيږ تتابعي ڣمنطقي لعملياػ - 

ٚ الت - ٚي ٚاجع أهٖافڢ )التق عٖإ يحٖٕ امل ٚنامٌ العمل يقڤم ب ٚنامٌ العمل لكل نقطغ من ب عٖإ ب ( ڣيقڤم ب ڤجيه

  . قائمغ استقصاء خاصغ
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ٙقابغ -  ، كيڀ، لكل نقطغ    .يجيظ عن األسئلغ من، ماٗا، أين، مت

ي قائمغ االستقصاء -  . يقڤم بالتٖقيڄ 

 -  ٚ ب قغ  عٖإ مقابل لكل الصعڤباػ أڣ العقباػ الت تصإفها ٙڣ ٛ ڣتحليل املشاكليقڤم ب  . ا

  (.يقڤم بعمليغ املالحظغ )املالحظغ الحاليغ، املالحظغ الخاصغ - 

ٚقابغ الٖاخليغ بالنسبغ لكل  2-3  ٙيغ لل ٚڣ ٚاءاػ الخاصغ ڣالض قڤائږ االستقصاء : هي ڣثيقغ مهمتها تحٖيٖ اإلج

ٚيڄ استخٖام األسئلغ املغلقغ أڣ  املفتڤحغ ڣتتضمن خمسغ أسئلغ ڣظيفغ، ڣتع٩ٚ النقا٭ الت يجظ فحصها عن ط

، كيڀ؟  أساسيغ ڣهي: من، ماٗا ، أين، مت

ٚاجع بمسكها كلما ڣاجهتڢ 2-4 ٛ ڣتحليل املشاكل : هي ڣسيلغ تحليل بسيطغ ڣفعالغ يقڤم امل ٚا ب قغ  مشكلغ ما أڣ  ٙڣ

ٚاجعخط أڣ مالحظغ نقائ لګ التڤصياػ، ڣتتكڤڗ من ه ٨، ڣتسمح بتڤجيڢ استنتاجاػ امل ٜاءٖف التڤصل  ٙبعغ أج   : أ

-  ٚ ٚاجع بع  . ٩ املشكلغاملشكلغ : يقڤم امل

ٚاجع بع٩ٚ ملخ٨ منهۑي للمشكلغ -  ٛ ڣتحليل املشاكل تخ٨ مشكلغ ڣاحٖع فقٰ، ڣيقڤم امل ٚا ب قغ   املالحظغ: كل ٙڣ

ٚاجع بالبحن عن األسباب باستخٖام مناه معًڇف -  ٚ به األسباب: يقڤم امل ج لګ فح٨  ٕڬ  ٚقابغ ا ڣي اءاػ ال

لګ حٖڣف املشكلغ   الٖاخليغ الكتشاف الخلل ال٘ڬ إٔڥ 

ٚتبٰ  - ٚيڄ مسٖٕڣ م لګ أڣ ط ٚافاػ نڤعيغ أڣ كميغ سببها املشكل  لګ تحٖيٖ انح ٚاجع   النتائٌ: يمكن أڗ يتڤصل امل

ٚع ٚ الظاه ٚ نتائٌ ٗلڊ ڣقياٝ األث ٙ ڣتقٖي ٚا ي ه٘ه األض   .باكتشاف حاالػ غ٤ أڣ أخطاء تسببـ 

لڊ ه هيالتڤصياػ :  2-5  ي املستقبل، ٗڣ ٙ املشاكل  ٚا ٗ يقڤم بتقٖيږ التڤصياػ لتفإڬ تك ٚاجعغ الٖاخليغ  ٖف امل

ي  لګ الحالغ الطبيعيغ ڣللتحكږ  ٚجڤٵ  ٚقابغ الٖاخليغ الت يجظ تحسينها ڣتعٖيلها لل ٚيڄ تحٖيٖ عناصٚ ال عن ط

ٚقابغ الٖاخليغ ٚاءاػ ال ج ع ڣفعاليغ  . العملياػ ڣتحقيڄ جٕڤ
19

  

ٚحلغ-3 ٚاجعغ  : النهائيغ امل ٚيٚ امل عٖإ تق ٚاجع ب اځ العمل يقڤم امل ٚاٛ ڣتحليل املشاكل ڣأٙڣ ب اځ  انطالقا من أٙڣ

 النهائيغ

ٚ امل 3-1  ٚي ٚڣٵ تق ٚفقغ ٖقڄمش ٚتبغ منطقيا حسظ أهميتها ڣم ٛ ڣتحليل املشاكل م ٚا ب اځ  : هي ڣثيقغ تتضمن كل أٙڣ

، النتائٌ ، التڤصياػ، بعٖ املصإقغ علګ املالحظاػ الت بتلخي٨ عن مڤضڤٵ املشكل ڣيع٩ٚ املالحظاػ، األسباب

ٚضها ه٘ه الڤثيقغ يتږ التحضيڇ لالجتماٵ النهائي  . تع
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ٚاجعغ، لال  3-2 ي االجتماٵ االفتتاےي ملهمغ امل لګ النتائٌ  ستماٵاالجتماٵ النهائي أڣ اإلقفاڋ : يجتمع نفس املشًڇكيڗ 

ليها، ڣيجظ أڗ يتبع ه٘ا االجتماٵ املبإ األساسيغ التاليغ  :الت تږ التڤصل 

ٚاجعيڗ، ڣمنڢ يجظ  -   ٚف امل ٚضڢ ڣالتعليڄ عليڢ من ط ال ما قٖ تږ ع ٚ النهائي  ٚي : لن يتضمن التق الكتاب املفتٍڤ

ٚػ  لګ تلڊ املالحظاػ ڣالت ٗك ٚ اإلثباػ الت إٔػ  كيٖاػ، ع٩ٚ الڤثائڄ ڣعناص ٍٚ املشكل ڣالت ٚڣٵ النهائي، ط ي املش

ٚاجعغبه املناقشغ، مالحظغ التناقضاػ  .ٖف املصإقغ الكاملغ علګ أعماڋ امل

ٚځ ال٘ڬ خضع لل - ٚاجعغ بٖايغ علګ الط ٙ : يجظ أڗ تع٩ٚ نتائٌ امل ٚ  تٖقيڄخٰ االنتظا ڣڋ املباش ڣبالضبٰ املس

ال بعٖ االجتماٵ النهائي ڣبعٖ املصإقغ عليڢ ڣال٘ڬ ستتږ معڢ املصإقغ علګ النتائٌ، ڣال يتږ  ٚ ٚي ٚ التق   .نش

ٚاجعيڗ حسظ أهميتها  - الًڇتيظ: ين٨ ه٘ا املبٖأ علګ عٖم تقٖيږ أهميغ ملا ال يستحقها ڣيتږ ع٩ٚ تڤصياػ امل

ٛ ڣتحليل املشاكل ڣالعڤاقظ ٚا ب اځ  ٚضها علګ أٙڣ   .انطالقا من املالحظاػ الت تږ ع

ڬ -  ٗا مبٖأ التٖخل الفٙڤ حيحيغ  ڬ باألعماڋ الت ٚاجع عن املشاكل يتږ تشجيعڢ للقيام الفٙڤ ٕٚ تبليغ امل  : أڬ بمج

ٚاجعغ ٚ امل ٚي ي تق لګ ٗلڊ  ٙع  ٛمغ، ڣيتږ اإلشا ٚػ لڢ الڤسائل الال  .تڤف

ٍٚ مشا -  ال يتږ ط ٙكغ علګ علږ باملشاكل املالحظغ ڣ ٚاف املشا كٖ من أڗ كل األط ٚفغ املشًڇكغ: يجظ الت كل مبٖأ املع

ٜاعاػ بيڗ  لګ ن ٕڬ  حيح ه٘ه املشاكل، ڣقٖ ي ٚاجعڤڗ التڤصياػ املناسبغ لت ليها من قبل، ڣيقٖم امل ٚځ  لږ يتږ التط

ي حالتيڗ هما  ٚ ٚفيڗ ڣتظه  : الط

ٚاجع أ -  ثباػ قڤيغ ڣمنڢ ينته النڈاٵ.يقٖم امل   ٕلغ 

ٚاجع علګ نقطغ ا -  ٛڋ امل ٙع علګ تقٖيږ ه٘ه األٕلغ ڣمنڢ يتنا ٚڥ ملع٩ٚ األٕلغعٖم القٖ  لنڈاٵ أڣ يقًٍڇ تنظيږ جهغ أخ

ٚ ال 3-3  ٚي ٙع عن حالغ الڤحٖع الت  تٖقيڄتق عالم اإلٕا ٚاجعغ الٖاخليغ ڣظيفتيڗ، األڣلګ هي  ٚ امل ٚي ٕڬ تق الٖاخلي: ي

ٚاجعغ ڣالڤظيفغ الثانيغ هي كڤ  ٚ نهخضعـ للم حيحيغ، ڣيظه ٚاجع للقيام باألعماڋ الت ا إٔاع عمل يعتمٖ عليها امل

ٚ علګ النحڤ التالي ٚي ٚئيسيغ : ڣيتضمن ما يلي : التق ٙساڋ ڣالصفحغ ال   : جٖڣڋ اإل

ٚ باملهمغ - ٚ ڣالت٘كيڇ باألم ٚي ٙساڋ التق ٙئ    عنڤاڗ املهمغ، تا

ساء املهماػ - ي املهمغ ڣأسماء ٙ ٙكيڗ  ٚاجعيڗ املشا   . أسماء امل

ٚيٚ، املستفيٖين من الت - ٚاف الت سيڤجڢ لها التق ڣڋ عن تتبع التڤصياػأسماء األط ٚاجع املس ٚف امل ٚ ڣالط ٚي   .ق

ٚيٚ - خ من التق ٚ ن ٚيغ ڣمنع تصڤي  20.ڣضع كلمغ س
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ا كافي   ي المراجع مساهم خالد، محمد،ل يي في الداخ ما نظا ت ادة نيل مذكرة المحاسبي، المع يرة التسيير، ع في الماستر ش  ، ب
   ص، :السن
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، املقٖمغ ڣالع٩ٚ 3-4   : الفهٝٚ

ٚ ڣاالنتقاڋ بيڗ العناڣين - ٚي  . الفهٝٚ املفصل يسمح باالطالٵ علګ مضمڤڗ التق

ٚاجعغ  -   املقٖمغ قصيڇع ڣتتضمن: ت٘كيڇ بمجاڋ العمل ڣأهٖاف املهمغ، ڣصڀ قصيڇ لتنظيږ الڤحٖع أڣ ڣظيفغ امل

  .إلعالم السلطغ

ٚاجعغ ڣيكڤڗ: قصيڇ صفحغ أڣ صفحغ ڣنصڀ، ڣثيقغ تسمح للقاٙ  -  ع عن عملياػ امل الع٩ٚ يسمح بتقٖيږ صٙڤ

ٚاءع، ڣيع٩ٚ امل ٙأڬ عنٖ االنتهاء من الق ٚقابغ الٖاخليغبالحصڤڋ علګ  ع ال   .ٚاجع نتائٌ تقييږ جٕڤ

ٚيٚ: هي الڤثيقغ الكاملغ املڤج - ٚاجع ڣتتضمن املحجسږ التق ٚځ امل لګ الط ضٚ، التڤصياػ، االيجابياػ علګ هغ 

 .التڤصياػ

  -  ٙ ٚڣ ٚػ ض ٚڥ ظه حيحيغ ڣاملالحڄ: يتضمن االستنتاه اإلعالڗ عن مهماػ أخ ن ا انطالقا متهاالستنتاه ، األعماڋ الت

ٚنامٌ  لګ ب ٚځ  لګ جانظ التط ٚاجعغ،  ٚنامٌ امل ه٘ه املهمغ ڣالت٘كيڇ باملهمغ املقبلغ ڣالخاصغ بنفس املڤضڤٵ حسظ ب

ٚ علګ املالحڄ  ٚي ، كما يحتڤڬ التق ٚاجع مقابل كل التڤصياػ من يقڤم بماٗا ڣمت حيحيغ بحين يحٖٕ امل األعماڋ الت

ٚسميغ ال ثقاڋ الن٨ كالجٖاڣڋ، النصڤ٥ ال ٚاءاػ مع ڣضع فهٝٚ يسمح بًڇتيبهالتفإڬ   21قڤاعٖ ڣاإلج
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 .58 سابق،صمرجع كايف حممد،لقواق خالد،   
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 :خالصة 

ي عمليا ڗ ظهٙڤ التٖقيڄ  الٖاخلي لګ ڣسيلغ للتحكږ  سسغ ڣ الحاجغ  ا تهكاڗ نتيجغ تعقٖ ڣ تڤسع أنشطغ امل

كٖ من التطبيڄ الجيٖ لها  ٚقابغ الٖاخليغ للت ٚاءاػ ال ي القيام بفح٨ انتقإڬ تقييم إلج الٖاخليغ ڣ تكمن مهمتڢ 

حيه ٚف  أڬ خلل أڣ نق٨ حٖف ت ا نتيجغ تڤسع مجاڋ تطبيقڢ اه٘ ڣ ع ڢ تلګ تعٖٕ تصنيفا ٕڥ ا أمم األخيڇ تطٙڤ

ٚإ تحقيقها ڣ ه لګيه ڤحسظ الغايغ امل ٙجغ أڣلګ  سسغ ڣ مصالحها ڣ تقٖمم ايغحم ٖف بٖ التڤصياػ  يږتلكاػ امل

ٙع لتحسيڗ نشاطاإل  ٜ ڣظيفغ ال .اتهٕا ٚتك لګ مبإ أخالقيغ ڣ معاييڇ  تٖقيڄڣ ت ي مجاڋ عمل ڣ الٖاخلي  تتحكږ 

ڣليغ املٖقڄ  الٖاخلي. مس
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 :تمهيد

توجهنا لتخص٨ قسږ املاليغ واملحاسبغ ال٘ڬ يقوم بتٖوين  ،لقٖ تطٙو االقتصإ ليشمل مفاهيږ عٖيٖع وعميقغ

ٜين بيٸ وخلڄ فضا اقتصإڬ  يٸ تخ نتاه استهالڅ تٛو سسغ بشكل مالي معتمٖ من  بياناػ عن مختلڀ عملياػ امل

 ٙ ٚا ٚ الجانظ  ،ٖ  الطويلاملنشا٭ علګ اليسمح باستم ٚفڄ املوبالتالي فهو علږ يختص سسغ مما ي حاسي  لنشاااػ امل

ٕٚ، تهيئغ ٗل ليها )أعماڋ الج ع  ي حالغ احتجنا العٕو ٚجعيغ حقيقيغ  ڊ بالوثائڄ و املستنٖاػ حتى تكوڗ ٗاػ م

 امليڈانيغ(

ٚع لقسږ  وه٘ه تٖويناػ ٚع شاملغ عن  حين أنها تعتبڇ حاسبغ واملاليغ املمستم عملياػ اليوميغ الت  تقوم بها النظ

سسغ ٙيغ متخوال ،امل ٕا ٙاػ  ٚا وه٘ا التوصل  .صال  لل حسظ تخصص املع تمٚ عبڇ مختلڀ ٘ت  هي انعكاٝ لق

ٚه لنا  لګ مكلڀ ب ،نظام معلوماتي جٖيٖ معتمٖاختص سسغ بحاجغ  ٚوعها اإلحين لږ تعٖ امل تصاڋ و التنسيڄ بيڗ ف

ٜوڗ أماڗ وهما  ٜوڗ ومخ سسغ من مبيعاػ حص٨ سوقيغ تغطيغ مخ ٚاػ حوڋ وضعيغ امل ش مما أنها تمنح م

ٚميڈتاڗ األساس ي ظل تطٙو الحاصل .ال ٜوڗ خصوصا   يتاڗ لنشا٭ قسږ تسييڇ مخ

ي الأڗ  ٜوڗ مطلوب  ي مجاڋ تسييڇ مخ ي العامغ و السساػ املتخص٨  ع تغطيغ الحاجغ  خاصغ ألن  يملڊ مفا

سسغ ،حٖٕو املوجٕو ٜم امل مكانيغ  ،مما أن  يملڊ صالحيغ توفيڇ ما يل ضافغ لتوقٸ ما قٖ تحتاج  مسبقا مما أڗ ل  

سسغ ممتعامل ٕاخليتو  ٙجي ومختلڀ أقسام امل ٕين ممتعامل خا وله٘ا عمٖ النظام الجٖيٖ لتوجي   .اصل مٸ املٙو

ي السنغ األخيڇع للقيام نتاجيغ مبًڇب٨  الطالظ  سسغ  ا ه٘ا  ما،يٖاني علګ مستو  م حين لانـ الغايغ من ٙو

ي  ٙع  لىتمكيڗوسٰ الجامعي الالًڇب٨ تحسيڗ املها ٜيٖ من  ضافغ  خبڇاػ العلميغ الالطالظ من امتساب امل

مكانيات   واملعلوماتيغ بأسلوب أمٌڇ نجاعغ من خالڋ محالات  للعمل امليٖاني مما يفتح املجاڋ أمام الطالظ لتقييږ 

ٚع عامغ حوڋ  اه خصوصا لو لاڗ متفوقا مما أن  يضيڀ للطالظ نظ ي املاسًڇ والٖمتٙو وتوجهات  لتحٖيٖ ما يفضل  

 العملي املستفيٖ ل  .  الجو 

نتاجيغ "امل ناوله٘ا اخًڇ  سسغ اقتصإيغ  ٛ م ٚع "إلنجا لڊ  الًڇب٨طاحن الكبڇ  للظه ف عالږ الشغل اتشالمفيها، ٗو

سسغ من سيڇ ومعلوماتيغ واالاالٵ علګ  ي جماعغ العمل من خالڋ االحتكاڅ املستمٚ ٕاخل امل وتعلږ االنٖماه 

ي مكاڗ  ٚيغ  ي الواقٸ، مما يهٖف العمل، لاستخٖام بع٬ األٕواػ والتقنياػ واملاملكتسباػ النظ ٙساػ  ه٘ا ما

ٙڬ لطلبغ  الًڇب٨ ٚو ٙيٸ مستقبليغ لون  ض ي املشا ٙاػ، والطموحاػ وبٖايغ التفكيڇ  لګ تحٖيٖ إٔځ االختبا

لګ امتساب خبڇع أوليغ  التخصصاػ املهنيغ من أجل الحصوڋ علګ الشهإع الجامعيغ، ويهٖف م٘ل ٚيڄ تمهٖ ڊ  ا

ٚيغ من خالڋ الًڇب٨ ال٘ڬ قمـ ب   ي النظ ي  ٚعمعاٙ  .علګ مستو  املطاحن الكبڇ  للظه
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 ملؤسسماهي ااملبحث األول :  

ٛڗ  سسغ حتى نوا ٙف علګ امل سقا٭ تلڊ املعا ٚڬ  لاڗ البٖ لنا من  ي الجانظ النظ لي   بعٖ لل ما تعلمناه وتوصلنا 

ي  ي السوځ ولها خبڇع مبيڇع خصوصا  سسغ ٗاػ مياڗ معًڇف ب   ٙ امل ٚڬ والتطبيقي ول٘لڊ لاڗ علينا اختيا بيڗ النظ

ٚب٨  ٚا ت ج ي  ي نهايغ  ٙنا   مجمٸ متيۑي.مجاڋ بحثنا وهو ما قٖ

ا ونطا التغطي متيجياملطلب األول: تعري املؤسس  :النشاط، اإلمكانيا األس

ي التسعيناػ بإنشا     أسس السيٖ "حسيڗ متيۑي" املجموعغ الصناعيغ الت  اسم  اٗول ميٖاڗ صناعغ الحبوب 

ي مجاڋ الصناعاػ الغ٘ائيغ تحـ اسږ الولالغ املغ ٙيغ  ٚمغ للتعامالػ التجا ٙبيغ.ش  ا

ٚ و  ٜائ ي الج ٜٙاعيغ  ي مجاڋ املنتوجاػ  ال ٚيكا ال يمكن االستغنا عن   ٚف قصيڇ ش ي ظ سسغ  و قٖ أصبحـ ه٘ه امل

ٚشيٖع و تتبٸ ٕقيڄ لألسواځ العامليغ. ٙع ال ٙه بفضل االٕا ي الخا  حتى 

ي مجاڋ التكنولوجيا تحويل الحبوب و   ٙ ي ثږ تٖعمـ مجموعغ "متيۑي" بصفغ أمٌڇ باالستثما سسغ جٖيٖع  نشا م

ٚع. ه٘ا املجمٸ الضخږ ال٘ڬ يظږ مطحنغ و مصنٸ للسميٖ من  2001مستغانږ  سنغ  تسمى املطاحن الكبڇ  للظه

نتاه تنافسيغ تجعل من  من بيڗ  ع عاليغ مٸ تكلفغ  ٙع تحويل هائلغ. مما أڗ منتجات  ٗاػ جٕو ٛ يتمتٸ بقٖ ٚا احٖف ا

 ي البالٕ. أهږ و أمبڇ املجمعاػ للصناعغ الغ٘ائيغ

ٚعيڗ سابقيڗ ملجموعغ  2005ومٸ بٖايغ سنغ  ي توسعها بالحصوڋ علګ ف اقتحمـ مجموعغ متيۑي ميٖانا جٖيٖا 

ٚيا٩  ٙ الخوصصغ –ال اا ي  لڊ  سيٖڬ بلعباٝ بعٖ مفاوضاػ اويلغ وهما: مصنٸ النشا ملغنيغ ومطاحن سيڄ، ٗو

ٚٙتها الحكو  سساػ االقتصإيغ العموميغ الت  ق  مغ.التامغ للم

ي  ٚيٖا من نوع   لګ مشتقاتها األساسيغ مجمعا صناعيا ف ٙع  ي تحويل ال٘ يعٖ مصنٸ النشا ملغنيغ املتخص٨ 

ٜائٚ.  الج

ٜين  ٙع تخ مما تمثل مطاحن سيڄ والت  تحتوڬ علګ مطحنغ ومصنٸ للسميٖ ومجموعغ من صوامٸ الحبوب ٗاػ قٖ

لګ تغطي ٚڬ من الحبوب ومشتقاتها هائلغ، مكسبا هاما ملجموعغ "متيۑي" الت  تطمح  ٜائ ٚب الج غ جميٸ حاجياػ الغ

ٚب اآلجاڋ.  ي أق

وب  ٚ بفضل عمل ٕ ٜائ ي الج ي مجاالػ تحويل  الحبوب  ٚائٖع  مٖ املجموعغ"متيۑي"، يوما بعٖ يوم، مكانتها ال وت

ٚيغ    ٜع اإلنتاه واملوإ البش ٙاػ هائلغ من حين أجه لګ استثما  لعٖع سنواػ باإلضافغ 

 املجمٸ:  أقسام من 

  ٚيغ، والوظيفي وميل ٕٙ البش ٚ املوا ٚيغ: فإن  يضمن تواف ٕٙ البش من أشكاڋ التجنيٖ، وقامـ  eignقسږ املوا

لګ  ٚ املوظفيڗ ٕاخل املجمٸ ... وهي مقسمغ   الخٖماػ: 02بتٖوي
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ٙع الحياع الوظيفيغ.  •  ٕا  خٖمغ 

ٙيظ.•   خٖمغ التٖ

 ٙيغ واالجتماعيغ: وهو يٖعږ وڗ اإلٕا ٙع الش ٚاقظ صحغ العماڋ، وهي  ٕا ٙييڗ من التجنيٖ وت املوظفيڗ اإلٕا

لګ   الخٖمغ: 02مقسمغ 

ٚتباػ.  •  ٙع / امل ٕا ٙع خٖمغ   ٕا

 الخٖمغ االجتماعيغ.• 

  ٙع الفنيغ: يحلل األحٖاف، فإن  يشمل  الخٖماػ: 03اإلٕا

ٙاسغ الخٖمغ.•  ٕ 

 التفتي٤ الخٖمغ.• 

 خٖمغ مختبڇ.• 

 ٙع املاليغ: وظيفتها هي ا ا لګ ٛو ٜوڗ ... وهي مقسمغ  ٙع املخ ٕا ٚتباػ، وتجهيڈ الفواتيڇ، و ٙع امل ٕا  03ملحاسبغ و

 الخٖماػ:

ٚع املحاسبغ العامغ.•   ٕائ

 خٖمغ النقٖيغ.• 

 معلوماػ الخٖمغ.• 

 عمليغ االست ٚ ٛڗ وتٖي ٙع املإع؛ مخا ٕا ٚا و لګ قسږ األوسٰ الجنڇاالػ: أعمال  هو ش  03عإع. وهي مقسمغ 

 الخٖماػ:

ٚاف.و •  ٙع اإلش  ٛا

ٙع الٖاخليغ.•  ا  ٛو

 نقل الخٖمغ.• 

  ي حاڋ فشل معٖاػ اإلنتاه .... انها تشمل ٚافڄ معقٖع، يتٖخل  ٙع الصيانغ: فإن  يحافٴ ويبقي تشغيل م  05ٕا

 الخٖماػ.                            

ٙعالتخطيٰ.•              ا ٚيقغٛو   الط

             •. ٚبا  خٖمغ الكه
 خٖمغ النقل واإلمٖإ. •             

 خٖمغ امليكانيكيغ.•             
ٜع الخٖمغ.                                                                                  •                أجه
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 GMDالفرع األول: املطاحن الكبر 

 ي ا ٚع، مقطظ هام  ٚيغ و تقٖيږ: املطاحن الكبڇ  للظه ها وسائل بش نشا لصناعغ الغ٘ائيغ، وظفـ من٘ 

ٜائٚ. ي الج  تقنيغ هامغ جعلتها اليوم من بيڗ أمبڇ املطاحن 

ٚيڄ متعٖٕ الخبڇاػ ٗو  ٚف ف ي مٖينغ "مستغانږ" و توظڀ أمبڇ من مئغ عامل مسيڇين من ا ٚڬ،  ٜائ ٚب الج ي الغ تقٸ 

ع عاليغ.مما تتميڈ بالًڇميڈ علګ النوعيغ ٕٙها األوليغ و املحافظغ علګ البيئغ خالڋ جميٸ  حيويغ و مفا الطبيعيغ ملوا

ٛٙاعغ القمح. ي مجاڋ   عملياػ تحويل القمح،اعتمإا علګ خبڇع  عٖع أجياڋ 

ٚب  ٚع قسطا مبيڇا من حاجياػ الغ ٚمٜ خاصغ علګ الٖقيڄ و السميٖ، تغطي املطاحن الكبڇ  للظه بإنتاجها امل

ٚڬ من ه٘ه املنتوجاػ، مٸ الط ٜائ ي املٖ  الج ٚيقيا  ف لګ بلٖاڗ   ٚ ٜعږ السوځ الوانيغ ثږ التصٖي مٍو للوصوڋ علګ ت

 املتوسٰ.

   ٚع نابعغ من أساليظ صناعيغ تتما٧ ى مٸ املقاييس الٖوليغ املنتوجاػ: منتوجاػ املطاحن الكبڇ  للظه

ٚيضغ تستجيظ الحتياجات .  العامليغ، تقٖم للمستهلڊ تشكيلغ ع

ي:  ه٘ه املنتجاػ تتمثل 

  ع حظ القمح املنقى فاڗ ٕقيڄ ٗا لانـ جميٸ أنواٵ الٖقيڄ مستخلصغ من احن لٛو ٛين:  ٕقيڄ الخبڈ للخبا

ڗ الٖقيڄ ال٘ڬ  يغ.  ٚ ٕٕو ٚوف عإيغ للعمل و امل ي ظ الخبڈ، يستوےي اسم  من أهليت  إلعطا خبڈ جيٖ 

ع عاليغ تعبڇ عن العنايغ املتواص ٚع يتصڀ بجٕو ي املطاحن الكبڇ  للظه ٚاحل صنع  وهو ينتٌ  لغ أثنا م

ٚ " ISO 9001-2000يتما٧ ى مٸ مقياٝ  ٜائ ي الج " ه٘ا الٖقيڄ O .J_1996و املقاييس القانونيغ املعموڋ بها 

ٛائٖع.  هو أيضا ابيعي، خالي من لل الكيماوياػ 

  ٚوف عإيغ للعمل و ي ظ عطا بسكوػ ل٘ي٘ و جميل  ٕقيڄ البسكويـ: يستوےي ٕقيڄ البسكوػ من أهليغ 

ع عاليغ تعبڇ عن العنايغ املتواصلغ ا ٚع يتصڀ بجٕو ي املطاحن الكبڇ  للظه ڗ الٖقيڄ ال٘ڬ ينتٌ  يغ.  ٕٚ ٕو مل

ٚاحل صنع  و هو يتما٧ ى مٸ مقاييس  ٜائٚ" 9001ISO-2000أثنا م ي الج و املقاييس القانونيغ املعموڋ بها 

1996_O.Jٛائ  ٖع.   " ه٘ا الٖقيڄ هو أيضا ابيعي، خالي من لل الكيماوياػ 

  ٚغبيڗ ٙباػ البيوػ في  لل ما ت ٚاقبغ وتصفيغ لاملغ خاال تصنيع . ستجٖ  ٚفيٸ: هو ٕقيڄ خضٸ مل الٖقيڄ ال

ٚع يتما٧ ى مٸ مقاييس  ڗ الٖقيڄ للمطاحن الكبڇ  للظه  . ع  وصفا و املقاييس 9001ISO-2000من جٕو

ٜائٚ"  ي الج ٜوائٖ الكيماويغ." وهو ٕقيڄ ابيعي،خاڋ من O.J_1996القانونيغ املعموڋ بها   لل ال

  ٚفيٸ الخشن بطحن القمح الصلظ و تنقيت  بواسطغ نحاڋ من ٚفيٸ الخشن: ينتٌ السميٖ ال السميٖ ال

ٜوائٖ  ٚفيٸ الخشن خاڋ من ال ع املنتوه و نقاوت . فالسميٖ ال شوائظ النخالغ. وهنا م٘لڊ نالحٴ جٕو

ي 9001ISO-2000الكيماويغ أيا لانـ ابيعتها. وهو يتما٧ ى مٸ مقاييس  و املقاييس القانونيغ املعموڋ بها 

ٜائٚ"   ". O.J_1996الج
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  ٚفيٸ الخشن ٚيقغ الت  تستعمل للسميٖ ال ٚفيٸ املتوسٰ: ينتٌ السميٖ املتوسٰ بنفس الط السميٖ ال

ٜايا غ٘ائيغ متنوعغ. ه٘ا السميٖ هو م٘لڊ خاڋ  ع عاليغ و م ٙقغ. و هو سميٖ ٗو جٕو باستعماڋ منخل أمٌڇ 

ٜوائٖ وه ٜائٚ" 9001ISO-2000و يتما٧ ى مٸ مقاييس من ال ي الج و املقاييس القانونيغ املعموڋ بها 

1996_O.J ." 

  ٚفيٸ الخشن نتاه السميٖ ال ي  ٚيقغ الت  تستعمل  ٚفيٸ بنفس الط ٚفيٸ الٖقيڄ: ينتٌ السميٖ ال السميٖ ال

 ٙ ع ال غبا ٜايا غ٘ائيغ عٖيٖع، و جٕو ٜوائٖ  واملتوسٰ ولكن بمنخل أمٌڇ ٕقغ. عنٖه عٖع م عليها، خاڋ من ال

 الكيميائيغ. مثلت  مثل لل املنتجاػ السابقغ.

  "السميٖ العإڬSSSF ويظهٚ السميٖ العإڬ ميڈع عاليغ للنقاوع خالي من لل الشوائظ. يستجيظ : "

ٜائٚ" 9001ISO-2000للمقاييس  ي الج  ". O.J_1996، واملقاييس القانونيغ املعموڋ بها 

  ع صحيغ و خاڋ من الشوائظ.السميٖ العإڬ " الصنڀ  األوڋ" : السميٖ العإڬ ٗو جٕو

  ٚعغ أساسا من أغلفغ حبغ القمح ٚجغ من مطحن القمح النخالغ متف ٙواسظ املطاحن: النخالغ: مستخ

وتحتم  م٘لڊ بع٬ الكمياػ من الٖقيڄ الت  تكوڗ  ملتصقغ به٘ا األساٝ ألبڇوتين .  أغلفغ القمح غنيغ 

ٚوتينيغ و ال٘هنيغ وتحتوڬ م٘لڊ علګ الصبغ ال٘ڬ يعطي للحظ باملوإ املعٖنيغ ونسظ ا ٚإ ال لعاليغ من امل

ي املطاحن B2و B1لون  الخا٥ و تحتوڬ م٘لڊ علګ ممياػ معتبڇع من الفيتاميناػ  النخالغ املنتوجغ 

ٚع ٗاػ نقاوع عاليغ خاليغ من لل الشوائظ. و هو يتما٧ ى مٸ مقاييس  و 9001ISO-2000الكبڇ  للظه

ٜائٚ"  ي الج  " . 3511"ومقياٝ" املخبڇع الحٖيثغ O.J_1996املقاييس القانونيغ املعموڋ بها 

  ٚاحل التصنيٸ ٕائمغ املتابعغ حسظ قواعٖ جٖيغ بالفعل. فبعٖ استقباڋ الشاحناػ ڗ م ٚاحل التصنيٸ:  م

ع القمح حسظ املقياٝ املعموڋ بها ٕاخل املطاحن  ٚع.املعبأع بالحبوب، يتږ التأمٖ من جٕو  الكبڇ  للظه

ٚابيها، ثږ  ٚا حسظ خاصيتها و نوعيتها. بعٖ ه٘ا يتږ تهيئتها قبل احنها ) تنقيتها، ت ٜينها ٕاخل أه ثږ يتږ تخ

ٚاحغ(. ي خاليا لل  جعلها 

ٚا  ع عاليغ نظ ٚاقبغ لضماڗ جٕو ٚحلغ األخيڇع،يتږ سحڄ و ٕځ القمح بواسطغ عملياػ أليغ محضغ، و م ي ه٘ه امل

 لتنوٵ املنتوه. 

ٚا أين تبقى بع٬ الوقـ)بالخصو٥ الٖقيڄ( ثږ تبعا ٕاخل أمياٝ ا ي أه ي الختام  ملنتوجاػ النهائيغ توضٸ 

ٜبائن. ٙيغ لتقٖيمها لل ٚف املصال  التجا جام، ثږ توضٸ تحـ تص  مختلفغ األنواٵ و األ

 ٜبا ٚع ل ع بعنايغ: تقٖم اليوم مطاحن الكبڇ  للظه ع والنوعيغ: بفضل سياسغ بيئغ مطٙو ئنها منتوجاػ الجٕو

ٙع  ٚ املها ٚ البيولوجي، املميڈاػ الغ٘ائيغ الخ...وتظه ي املجاڋ األمن الغ٘ائي واملظه  ٚ تستجيظ ملتطلباػ العص

ٚاقبغ  لګ تعبئغ الٖقيڄ و السميٖ، تخضٸ عمليغ التحويل مل ي ه٘ا املجاڋ. من اقتنا القمح  التقليٖيغ 

ع عاليغ ت ٙمغ لكي نعطي للمستهلڊ منتوه ٗو جٕو ٚ االقتنا ال٘ڬ صا حًڇم البيئغ، مسعګ اإلتقاڗ ه٘ا يفس

ٚي٬. ٚع واالستحساڗ الكبيڇ لٖ  املحًڇفيڗ والجوهٙو الع  تتلقاه منتوجاػ املطاحن الكبڇ  للظه
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 الفرع الثاني: مطاحن سيق 

ٙاتها ا  ٗا أڗ قٖ ٚعا هاما ملجموعغ" متيۑي"،  ي املنطقغ الصناعيغ ملٖينغ سيڄ  وتمثل ف إلنتاجيغ تقٸ مطاحن سيڄ 

مكانياتها الصناعيغ الهائلغ و  نتاه مجموعغ متيۑي مما تبڇهن عن ٗلڊ  ي سلسلغ  ا هاما  ٜينيغ تجعلها تلعظ ٕٙو والتخ

ي:   الت  تتمثل 

  ب ٙ ٙع تحويل القمح الليڗ تقٖ ي اليوم. 400مطحنغ إلنتاه الٖقيڄ ٗاػ قٖ  ان 

 ٙع تحويل القمح الصلظ ٙ ب  مصنٸ السميٖ إلنتاه األسمٖع ٗو قٖ ي اليوم. 440تقٖ  ان 

  ب ٙ ٜين تقٖ ٙع تخ  ان من الحبوب.  125.000مجموعغ من صوامٸ الحبوب ٗاػ قٖ

مما تملڊ مطاحن سيڄ حظيڇع معتبڇع من الشاحناػ تمكنها من الًڈوٕ من املوإ األوليغ ومن تسويڄ منتجاتها علګ 

ٚڬ. ٜائ ٚب الج  الغ

ٚين 200يعمل أـكٌڇ من  ا ملام  بتكنولوجيا تحويل الحبوب  خ٨ بمطاحن سيڄ م ع عاليغ و ٚيڄ يتمتٸ بالكفا بف

 ومشتقاتها.

بي كال املغا  الفرع الثالث: ال

سسغ    ٙبيغ م لګ اقتصإ السوځ. الولالغ املغا  ٚ ٜائ ٚع سنواػ، عنٖ ٕخوڋ الج أسسـ ه٘ه الولالغ من٘ أمٌڇ من عش

ٜائ ٚب الج ي مٖينغ مستغانږ بالغ ي ميٖاڗ استيڇإ و تصٖيٚ يوجٖ  ٙيغ  ي التعامالػ التجا ٚڬ. وهي متخصصغ 

ٙتفاٵ  ي ا ٙيغ  جږ التعامالػ التجا ي أمٌڇ املوانئ الٖوليغ مٸ  ٙبيغ معًڇف بها األڗ  املنتوجاػ الغ٘ائيغ. الولالغ املغا

 مستمٚ.

ٜوٕع  ٙع والقانوڗ الٖولي وهي م ي التجا خصا من بينهږ متخصصوڗ  ٚين  ٙبيغ عش بوسائل تقنيغ تستخٖم الولالغ املغا

 و لوجيستيكيغ معتبڇع.   

ٜمها علګ  ٚهنـ الولالغ ع ٚ علګ مستو  مينا " مستغانږ"، ب ٚيغ البواخ ٛ لتف ٚا ٚيغ من احٖف ا ٚافعغ قط مٸ االقتنا ل

لګ أقص ى حٖ. ٙاتها  ٚ قٖ ي مجاڋ أعمالها وتطوي  االستقالليغ التامغ 

ٙبيغ من بيڗ ٜايٖ، تعٖ الولالغ املغا ي ت ٙقږ أعماڋ  ي  مٸ  ٚبي وحتى  ٚب الع ي املغ ٚ و االستيڇإ  ٚلاػ للتصٖي أهږ الش

ٚيقيا الشماليغ.  ف

 الفرع الرابع: مصنع النشاء ملغني   

ٗا  ٜائٚ،  ٙع بالج ٚڬ، ويعٖ ه٘ا املصنٸ املجمٸ الوحيٖ لتحويل ال٘ ٜائ ٚب الج ي أقص ى الغ يقٸ مصنٸ النشا ملغنيغ 

لګ  ٙابغ  ٚيقغ  ٙع بط  املكوناػ التاليغ:يقوم أساسا لتحويل ال٘
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، الٖمسًڇين، واملنتوحاػ الثانويغ. ٚاب الغلولٛو ، س  النشا

ٙاػ و يعمل ب  حوالي  10يًڇبٸ مصنٸ النشا ملصنٸ مغنيغ علګ أمٌڇ من  هل  200هكتا ٚين بطاقږ تقن  م ا خ٨ م

 و مخص٨ للغايغ.

ٚع عبڇ لامل الًڇاب الوان   ڗ املنتوجاػ املصنوعغ باملصنٸ بالحاجاػ املًڈايٖع للصناعاػ املستعملغ لها، هي متوف

ٙت  علګ تحويل  ي قٖ يٸ املهيأع. تتمثل اإلمكانياػ اإلنتاجيغ للمصنٸ  ي اليوم  200بفضل شبكغ التٛو ٙع  ان من ال٘

ٚاب الغلولٛو و الٖمسًڇين، مما ، ش ٙع والت   إلنتاه النشا ٜين ال٘ ٜين معتبڇع بواسطغ صوامٸ تخ ٙع تخ ٚ علګ قٖ يتوف

ٜين املوإ الكاملغ بسعغ 12000تتسٸ ڋ  لګ مساحاػ تخ  ان.  5000ان باإلضافغ 

 املطلب الثاني: تحليل الهيكل التنظيمي  

ٚياػ الت  توس سسغ علګ الهيكل تنظيم  شامل لنشاااتها وتحتو  علګ العٖيٖ من املٖي ٚ  تحتو  امل عـ هي األخ

سسغ مما أڗ هيكلها التنظيم  يبيڗ علګ أڗ ه٘ه األخيڇع  لګ التطٙو والنمو االقتصإڬ ال٘ڬ شهٖت  ه٘ه امل ٚا  نظ

 تعتمٖ علګ أسس تسييڇ وتخطيٰ حٖيثغ.

ٙئيس  ٙع ال٘ڬ يعتبڇ أعلګ هيئغ فيها وال٘ڬ يًڇأس   مما يبيڗ املخطٰ فإڗ الهيكل التنظيم  يشتمل علګ مجلس اإلٕا

ٙع قسږ مجل سسغ ويقٸ تحـ مجلس اإلٕا ٙاػ املتعلقغ بامل ٚا ٙيغ التخاٗ الق ٙع وه٘ه تعتبڇ هيئغ استشا س اإلٕا

ٚاقبغ التسييڇ  سسغ ثږ يأتي بعٖها قسږ م ٚيغ العامغ وله٘ا القسږ أهميغ وـتأثيڇ علګ السيڇ الحسن للم مساعٖع املٖي

ٚمغ، ثږ تأتي قسږ املكلڀ ب ٚاسل يخ٨ بتحليل الحاالػ املاليغ للش التخطيٰ، ثږ املكلڀ بالنظافغ و النوعيغ ثږ امل

ٙع،  ٚيغ التجا ٚيغ االستثماٙ، مٖي ٚاسل ال٘ڬ يصل بيڗ األقسام، و هناڅ سائقاڗ يخصاڗ املوظفيڗ ثږ تأتي مٖي م

 التموين، قسږ املاليغ واملحاسبغ وأخيڇا مصلحغ املخبڇ.

ٚف امل ٚ عام ال٘ڬ يتږ تعيين  من ا ٚيغ العامغ مٖي ٙفقغ ااقږ يًڇأٝ املٖي ٙجل األوڋ لها  سسغ وهو  ٙڬ للم جلس اإلٕا

ٙجغ الثانيغ من  ٙاػ ثږ تأتي الٖ ٚا ي اتخاٗ الق من املسئوليڗ واملساعٖين بحين توصل  بكل املعلوماػ املساعٖع 

ي مستو  واحٖ ٕاخل الهيكل التنظيم . ٚياػ وال٘ين نجٖهږ  ي املٖي  الهيكل التنظيم  والت  تحتو  علګ با

ٚيغ ٚيغ املاليغ واملحاسبغ والت  تقوم بالسهٚ علګ متابعغ لل العملياػ اليوميغ والٖاخليغ  فاملٖي األولګ هي مٖي

عطا بع٬  ي  يغ ومهمتها تمن  ٜينغ وعلګ مصلحغ املحاسبغ التحليليغ والتنب ٙجيغ وتحتوڬ م٘لڊ علګ الخ والخا

ٚ التكلفغ والحالغ املاليغ وتتكفل أيضا بالعماڋ م ٛعاػ والعالقاػ املعلوماػ لالسع ، العطل واملنا ن لل النواےي لاألجٙو

ٙجيغ  سسغ من مشًڇياػ سوا لانـ ٕاخليغ أو خا سسغ بكل ما تحتاج  امل ٚيغ التمويل بمهام تمويل امل وتقوم مٖي

ٜوناػ، مما  ٜين املوإ األوليغ والتسييڇ الحسن له٘ه املخ ٚيغ مهمغ تخ ، من مهام ه٘ه املٖي باستعماڋ مصلحغ العبٙو

ٚع ل سسغ ومحيطها قصٖ امتسابها مكانغ والشه ٙجيغ بيڗ امل وڋ مكلڀ باالتصاڋ يهتږ بالعالقاػ الخا ٚيغ مس لمٖي

 عنٖ العامغ.
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يٸ  ٙساڋ وتسليږ البضائٸ والتٛو ٚويٌ املبيعاػ والتسويڄ ومصلحغ اإل ٙيغ فه  تضږ مصلحغ ت ٚيغ التجا أما املٖي

ٜوناػ التامغ الصنٸ. ع وتسييڇ املخ  ومصلحغ الفاتٙو

سسغ  ٚاقبغ نوعيغ السلٸ الت  تنتجها امل ٙع عن مخبڇ مهمت  م ٚاقبغ النوعيغ وهي عبا ٚيغ م ٚيغ األخيڇع فه  مٖي أما املٖي

ي السوځ. ٚاعاع النوعيغ حتى ال تفقٖ مكانتها   وهي تحتوڬ علګ مخبڇ لفح٨ السلٸ قبل تسويقها مل
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سسغ 1-3الشكل )   متيۑي( : هيكل تنظيم  مل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚجغ من مجمٸ متيۑي           .2017املصٖٙ: الوثائڄ املستخ
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 املطلب الثالث :وظائ األقسام حسب الهيكل التنظيمي 

 :العام ٚ  املٖي

  ٙاسغ  واالتفاځ واالنجاٛ.يقٖم ٙع للٖ  امليڈانيغ السنويغ ملجلس اإلٕا

 . من تشغيل  يطٙو السياسغ النوعيغ للعمل وي

 .ٚمغ ٚ النصو٥ إلنها سياسغ تقنيغ لتسييڇ الش  يحض

 .ٚمغ  يقوم بالتسييڇ اليومي للش

 .ٚجمغ النصو٥ القانونيغ املعمولغ بها ٚ معظږ النشاااػ لتطبيڄ وت  يحض

 ٚمغ. ينسڄ ويوج  مختلڀ  القطاعاػ والنشاااػ للش

 .ٙجيغ  يسيڇ ويتابٸ العالقاػ مٸ املنظماػ الخا

 .ٚمغ ي الش ٙع علګ لل الحاالػ  ٚ ملجلس اإلٕا ٚي  يقٖم تق

   .ٚمغ ٚنامٌ تطٙو الش ٚ ب  يحظ

 :العام ٚ  مساعٖع املٖي

 .جيل البڇيٖ الواصل والبڇيٖ ال٘اهظ  ت

 .العام ٚ يٸ البڇيٖ الواصل بتعليماػ املٖي  تٛو

  ٚتيظ ٚيغ العامغ.ت  الوثائڄ الخاصغ باملٖي

 .العام ٚ ٙجيڗ للمٖي خا٥ الٖاخليڗ و الخا ٙع األ ٛيا  تستقبل وتعلن 

 .ي الوقـ املناسظ جل املواعيٖ وتقوم بالت٘ميڇ بها   ت

 .ٚيغ العامغ ٙيغ للمٖي ٚاسالػ الجا  تكتظ بع٬ امل

 . ٜ تسطيڇ االمضا ٚ وتنج  تحض

 ٚي ٙجيغ وتطبڄ ا ٚيقغ الخا ٙجيغ.تستقبل املكاملاػ ا  قغ العمل للوثائڄ الخا

 

 :ٚاقظ التسييڇ  م

 .ٚڬ، الثالثي السٖاس   السنوڬ ٚ التسييڇ الشه ٚي  تحضيڇ تق

 .ٚتقبغ  تحضيڇ امليڈانياػ امل

 .)ٙٙع، استثما نتاه، تجا  جمٸ املعلوماػ لٖ  العامليڗ علګ ميٖاڗ)

 .ٚمغ ع خاصغ بالش  نشا صٙو

 .حساب الثمن والهام٤ 

  ٚاقبغ ٙاػ املنشأع، م  النتائٌ املاليغ.تحليل قٖ
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 .ٚاقبغ املحاسبغ والعملياػ القائمغ  القيام بمتابعغ ماليغ وم

 .قامغ ومتابعغ نظام معلوماػ التسييڇ 

 .ٙمتابعغ عملياػ االستثما 

 .ٚمغ  تحليل الحاالػ املاليغ للش

 ٰاملكلڀ بالتخطي 

 .حوصلغ و تحليل قائمغ املبيعاػ 

  ٚځ للكميغ  املناسبغ.حساب التوقعاػ األساسيغ حسظ الط

 .ٚمغ ي تحضيڇ ميڈانيغ الش ٙڅ   يشا

 .وليڗ ٚ املخطٰ السنوڬ للتحويل ويقٖمها للمس  يحض

 .ٚجمغ النصو٥ املخصصغ لنشااها ي األنشطغ وت  يساعٖ معظږ األقسام واملصال  

 .ٚاػ اإلنتاه ويح٥ٚ علګ استعمالها بأقل تكلفغ ٚاقظ مستثم  ي

 ٚم ي الش ٙاساػ تحسينيغ للتسييڇ التقن   ي حل املشالل الصعبغ.يقوم بٖ  غ ويساهږ 

 .ٜين املوإ االوليغ  يتابٸ تخ

 .واملستهلكاػ ٙ ٚ االحتياجاػ السنويغ فيما يخ٨ قطٸ الغيا  يحض

 وڋ املالي و املحاسبغ  املس

 .يح٥ٚ علګ احًڇام قوانيڗ املحاسبغ ومصٖاقيغ املعلومغ الحسابيغ واملاليغ ابقا لقوانيڗ املحاسبغ 

 بأعماڋ متابغ ٚ  الحساباػ املطابقغ للقواعٖ. مكلڀ مباش

 .)ٚڬ ٚسوم الشه ٙئ) امل  يح٥ٚ علګ احًڇام التوا

 .ٚائظ ٚاقبغ قانوڗ املحاسبغ و الض  يقوم بم

 .ي املحافظغ علګ الحساباػ ٙڅ   يشا

  ٚٵ ٛڗ املالي لف مكانيغ لتحسينها. SPA GMDMOSTAيقيږ التوا ٚځ و  ويقًٍڇ ا

 .اػ التسييڇ للسياسغ املاليغ ٚا ٚ اج  يحض

 حصيلغ السنويغ.يقاف ال 

 :قسږ التموين 

 .يحٖٕ احتياجاػ االستهالڅ ملختلڀ النشاااػ 

 . ٚ ي تحضيڇ مخطٰ سنوڬ للتموين واملشًڇياػ األخ ٙڅ   يشا

 .يعاين السوځ الوان  والٖولي 

 .ٚيغ ٚجاػ ويقٖمها للمٖي ٚتيظ املخ ٙنغ وت ٚ لوحاػ املقا  يحض

 .ٚجاػ ي مفاوضاػ املخ ٙڅ   يشا
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 ٙاسغ ت ي لل ٕ ٚفغ بالسوځ الوانيغ والٖوليغ.يحٖٕ مستوياػ   عطي أحسن مع

 .يحٖٕ علګ مطابقغ املٖخالػ 

 .يح٥ٚ علګ متابعغ قائمغ املموليڗ 

 .ٚٙي ٚاقبغ ٕائمغ للمشًڇياػ والتمويالػ ويكتظ التقا  يقوم بمتابعغ وم

  ٙڬ ٚ التجا  املٖي

 . ي تشغيل وڋ  ٚمغ وهو مس ٙيغ للش ي تحضيڇ سياسغ تجا  يساهږ 

  ي تحضيڇ ميڈانيغ ٙيغ.يساهږ  ي الواجهغ التجا وڋ علګ تشغيل    املقالغ وهو مس

  سًڇاتجيغ فيما يخ٨ تحسيڗ املوإ األوليغ  ٚ  يحض

 .يتابٸ السوځ واملنافسغ 

 .عيڗ ٚ املٛو  يع٩ٚ ويأم

 .ٙيغ ،التسويڄ ٚيغ التجا ٚيغ العامغ، املٖي ٚف املٖي ليهږ من ا ٚسلغ   تبليغ التوقيعاػ األساسيغ امل

 ٙيغ والتسويڄ.ينشٰ احتماالػ لتأميٖ توقي ٚيغ العامغ، التجا  عاػ املبيعاػ بيڗ املٖي

 .ٙيڀ الناتجغ من توقعاػ املبيعاػ  حساب التخطيطاػ ،املصا

 وڋ التقنيغ النوعيغ  مس

 .ي تحضيڇ وتقٖيږ سياسغ النوعيغ للمقاومغ  يساهږ 

 .التقنيغ النوعيغ ٛ قامغ جها  يسيڇ عمليغ 

  ٚيغ العامغ ومختلڀ النشاااػ ٙڅ املٖي ٚافڄ ومستمٸ.يشا ٙ وم  ممستشا

  يجمٸ وينضږ املعلوماػ الخاصغTBQUE. 

 .العتإ النوعي ٙ ي اختيا ٚځ التحسيڗ   يساعٖ ف

  ٚنامٌ التطٙو ي ب ٙجيغ الٖاخليغ  ٚيغ العامغ و املنظماػ الخا ٚبٰ بيڗ املٖي  .SMOمكلڀ بال

 .وينشٰ جلساػ العمل فيما يخ٨ العتإ النوعيغ ٚ  يحض

 اػ املتغيڇاػ بالنسبغ للجهاٛ. يح٥ٚ علګ املطابقغ ونجاعغ ٚا  ج

 .ٚمغ بصفغ منتظمغ ٚ نشاااػ االتصاڋ وتحسيس لٖ  لل الش  يخض

 وڋ املخبڇ  مس

 .ٚاقظ مصلحغ املخبڇ  يعاين وي

 . يح٥ٚ علګ احًڇام القانوڗ املعموڋ ب 

 .يتمكن من مٖاواع املوإ الغيڇ متطابقغ 

 .ٰيحٖٕ نوعيغ الخبڇيغ ألنواٵ القمح الخال٨ واملختل 

 ي املصال  املعنيغ. يقوم ٚيغ علګ نشاا   ٚ يومي وحصيلغ شه ٚي  بتق
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 .ٚبغ ٚاقبغ والتج  يح٥ٚ علګ وجٕو العتإ الخال٨ بامل

 .ٚوبيغ بقيام  بتحليل متناقضغ  يح٥ٚ علګ مصٖاقيغ النتائٌ التحليل املك
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ماتي معتمد :املبحث الثاني  بمؤسس "متيجي" نظام معل

ٛڗ  ي ظل ڗ مبٖأ توا   ٚ ع وتطٙو أقسام أخ ي مستو  مفا سسغ يعن  أڗ يكوڗ لل قسږ  ي امل القو  

جام النظام املعلوماتي معتمٖ تكامل و   ان

ماتي املعتمد في املؤسس   "متيجي"املطلب األول: النظام معل

SAP ٜاياه أن  ليس ٙع عن مجموعغ النظږ والتطبيقاػ واملنتجاػ ملعالجغ البياناػ من م ٕٚ نظام معلوماتي هو عبا مج

سسغ بل هو محٖٕ حسظ االحتياجاػ  مالي أو محاسي  أو تحليلي أو تسييڇڬ وليس متاٍ لجميٸ مستعملي  ٕاخل امل

ٚتبغ، الوظيفغ  لل مستعمل و لل حسظ اختصاص  بحين تًڈايٖ أو تتناق٨ املساحغ االستفإع من البڇنامٌ حسظ ال

ي املستعمليڗ وأهميغ اإل   حصائياػ املطلوبغ.التأثيڇ علګ البا

ٙاػ من  نا الګ معلوماػ قٖ تكوڗ متاحغ  6أو  5أو  4يحتوڬ علګ عٖع اختصا ٙ ل  ٕاللغ معينغ تقٕو ٚوف لل اختصا ح

ٚ بيڗ نشا٭  ٙاػ معمولغ بها عامليا تضمن الشفافيغ وتكامل غيڇ مباش لشخ٨ بينما مستحيل لغيڇه وه٘ه االختصا

ي الوقـ  املستعمليڗ، بحين يضمن حفاٱ علګ تبإليغ ٚيٸ  ٚيح الس ٚئي٦   وهو تص املعلوماػ ممبٖأ ناجږ عن مبٖأ ال

لګ الغيڇه من مستعمليڗ   لګ توصيل املعلومغ خاائغ  ٕڬ   املناسظ بحين أڬ تأخيڇ من أڬ مستعمل قٖ ي

 يا الصالحيا  : مست

ٙيغ بحين يحافٴ علګ  ٚع ٗميغ من مصٖ سهولغ االاالٵ علګ ڗ تحٖيٖ مستوياػ الصالحياػ لكل مستعمل يعتبڇ فك

ٙقابغ لكل مستو  علګ مستو  التابٸ ل  بحين يسمح ل  بتسييڇ وتوجي  وفڄ  ي لل وقـ مما أن  وسيلغ  املعلوماػ 

 خطغ العمل متفڄ عليها.

ٚ مناسظ حسظ الجهغ )مثال عٖم تحويل..  حب  تبڇي ٚوه عن الخطغ )العمل البيٸ اإلنتاه..الخ( البٖ أڗ ب ٗ أڬ خ

ل ي  ي العمل.بسبظ عطل  ٚ  يعتبڇ تقاعس  ي حاالػ أخ ال  وڋ و ٚ من مس  غ اإلنتاه(  أو أم

ٙاػ علګ التحويل التحليل االستنتاه مما أن  يسمح بنقل املعلوماػ علګ شكل   SPA مما يسمح نظام بتطويٚ قٖ

 للقيام بعملياػ علګ أبسٰ نحو ممكن )حسظ شكل متعٕو علي (  EXELجٖوڋ 

   أهمي اختالف لكل مست: 

  ي نفس الوقـ مصلحغ اإلنتاه ال يجظ ٚع و  ٚف مميغ اإلنتاه متوف ٙع أڗ تع ٚو ٙيغ: ليس بالض املصلحغ التجا

ٚ فيٖفع  ٗلڊ لتفكيڇ  لي  األخ ٚ أڬ منهما بما وصل  ث ٚف نسبغ املبيعاػ املحققغ بحين ال يجظ أڗ ي أڗ تع

 ي تغيڇ الهٖف.

  لګ الكميغ املحٖٕع وملا ال قسږ اإلنتاه: يتحٖف بلغغ الكميغ، الوحٖاػ وهم  أڗ يتمكن من وصوڋ 

ٙقږ أعماڋ محقڄ.  ٚاها ممبالغ،  ٙڬ ي ها بينما قسږ التجا  يتجاٛو



 دراسة ميدانية لمجمع متيجي                         الفصل الثالث:                     

 

 
59 

  ٚقم  التسلسلي فهو لٖي  حسابات  املعينغ الت  قٖ تشمل منتجيڗ أو ٚځ لكل منتوه ب قسږ املحاسبغ: ال يتط

ٜبائ ي حساب واحٖ وال يهم  أسما ال ٚٵ أو أمٌڇ مٖمجيڗ  ليهږ أمٌڇ من ف  ٙ ٙيغ بل يشا ي مصلحغ التجا ن 

ٙقږ استٖاللي وبالتالي شفافيغ املعلوماػ ال  ي نفس الوقـ  ٙقميڗ أو اثنيڗ  ٙقام استٖالليغ قٖ يٖمٌ  عنٖه  بأ

ٚ لل املعلوماػ لكافغ مستعمليڗ. ٙع توف ٚو  تعن  بالض

 ٙئ تشغيلهږ وحاال ٚف أسما العماڋ وتوا ٙع أڗ تع ٚو تهږ العائليغ ولافغ مصلحغ املستخٖميڗ: ليس بالض

ٙقږ تسلسلي لٖيهږ يكفي اباعت  للحصوڋ علګ لافغ البياناػ،   ٕٚ بياناتهږ بل لل عامل أو موظڀ هو مج

ٙييڗ...الخ( نتاه تجا وليڗ ) ٚ ليس م٘لڊ لٖ  املس  بينما األم

 ٛ ٚٵ أخٚ،مثاڋ السميٖ ممتا ٕٚ  مإع أوليغ لف ٚٵ معيڗ هو نفس  مج ي ف ي  قٖ يحٖف أڗ يكوڗ منتوه تام  ٚقيڄ  ال

  ٚ ضافغ  موإ أخ ٚايظ أو  لګ وحٖع الكسكس ممإع أوليغ قبل التبخيڇ وت مطاحن ممنتوه نصڀ مصنٸ ينتقل 

ٙقيڄ مسكس متوسٰ(.  للحصوڋ علګ منتٌ تام) مسكس 

    صفغ اآلنيغ املخإعغ 

ٚجغ من نظام ليسـ ٕائما خاائغ أو صحيحغ ومجموعها ليس تابن ٕائما بل هي معتمٖع  ڗ صحغ معلوماػ مستخ

ضافغ أو  عإع أو  ٚ بكل ٗڬ سلطغ علګ التحويل أو استهالڅ أو  ٚاجها فيها مما تتأث أساسا علګ اللحظغ الت  ثږ استخ

 نقا٥ لل حسظ مجاڋ عمل .     

ٚقږ االستٖاللي 27000مثاڋ: علظ مسكس متوسٰ وجٖنا خالڋ النظام  ي ال ي الوقـ ال٘ڬ لاڗ  15001Gوحٖع 

وڋ م ٜڗ بصٖٕ تحويل مس ٚف أقل من ٕقيقغ وبضغٰ بسيٰ علګ التحٖيٖ أصبحـ الكميغ 9000خ ي ظ وحٖع أڬ 

ال بعٖ استفإع لل 18000 لګ عٖم حكږ علګ املعطياػ بشكل قطعي  ٚقږ االستٖاللي وبه٘ا نعٕو  ي نفس ال وحٖع 

ٚځ لل متعامليڗ.  تحويالػ بط

ي حٖٕو الصالحيغ للمخطئ بت وڋ وبالتالي النظام يسمح  ڗ لږ يتجاٛو مستواه مما يسمح لكل مس حيح خطأه 

ي تحقيق  م٘لڊ  ي نظام وما أخفقوا  ٜوه  ي نفس الوقـ بمحاسبغ مستخٖمي  علګ ما أنج ٜڬ  ٚم ٜڬ وال م ٚم وبشكل م

ٍٚ سابقا من ٕالالػ عٖم التمكن الجيٖ للمستخٖم من النظام مما تعٖ من  اػ علګ ما ص حين وممثاڋ تعتبڇ اإللغا

ٚاػ  ش عإع التكوين وما شب .م اػ من  ٚا  عٖم مطابقغ للمعاييڇ و علي  تتخ٘ اإلج
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ا النظام ملطلبا    ائد ه  " متيجي"وأثره على املؤسس  SAPالثاني: ف

  ٚ خ لګ  خ٨  ځ من  ٚيح و اإلمضا علګ الٙو ٚعغ الحصوڋ علګ املعلومغ: سابقا لانـ معلومغ تنقل بتص س

وڋ معن  األخيڇ  لګ مس ٚيح يتږ يصبح قابل للتٖاوڋ علګ جميٸ وصوال  أما بفضل النظام الجٖيٖ فقٖ أصبح لل تص

يا. ٚيح ب  وه٘ا ما يجعل ا حصوڋ علګ املعلومغ فٙو  مستوياػ فٙو التص

حـ   ٚقابغ: أڗ تعٖٕ مستوياػ االستخٖام للنظام سمحـ بتسهيل مهام لل مستخٖم مما ف وسيلغ لل

ٚيح، االستهالڅ، اإلنتاه،  جيل لل تأخيڇ يتږ علګ مستوياػ التسليږ، االستالم، التص ٚقابغ علي  و ت مجاڋ لل

وڋ أصبحـ ، البيٸ، التخصي٨ وبالتالي لل مس ٚا ، التسويغ، الش ٚاقظ بها  التحويل، اإللغا ل  سلطغ عليا ي

 .ٙٛ  مستخٖمي  بأبسٰ عٖٕ من ضغطاػ 

وڋ التعليظ   ٙساڋ استٖعا مس وڋ اإل ٚيٸ وتيڇع االنجاٛ: سابقا لبيٸ مميغ معينغ من سميٖ لاڗ علګ مس تس

ٚمباػ  ٚمغ امل لګ ش ٙساڋ املنسڄ  ٚع ثږ  ئيس الفوه لل منهما للتأمٖ من مميغ متوف وسائل النقل متيۑي  MTM ٙو

ٚفغ الكميغ للبح ٜ املنتوه ملع ٙم ٕخاڋ  ٚ الشاحناػ. أما اآلڗ وبفضل النظام الجٖيٖ فقٖ أصبح يكفي   مكانيغ توف ن 

ي النظام وبالتالي     أيضا يمكنهږ التوصل معهږ لالتفاځ حوڋ عٖٕ الشاحناػ الواجظ توفيڇها علګ MTM املتاحغ 

ٚو السنغ   البعيٖ(.مٖ  القصيڇ و البعيٖ )اليوم األسبوٵ قصيڇ الشه

ٚها النظام بالشكل األني ) الحظي أو   ٙع املعلوماػ الت  يوف ٜا ڗ الشفافيغ وغ ٚاقظ التسييڇ:  التخطيٰ وم

ٚاقبغ االستغالڋ  ٚاقظ التسييڇ بامل ٜوڗ املتاٍ مما تسمح امل ي تسهيل عمليغ التخطيٰ وفڄ املخ ڬ( تساهږ  الفٙو

ٙ الخطغ السنويغ املتاحغ أڬ ا ي اإلاا ٚوه عنها.النظام والعمل   إلخالڋ بها أو خ

لګ أبعٖ مٖ .  ال أڗ الًڇتيظ املميڈ للنظام جعل  متكامل  ٗا لاڗ غيڇ مقصٕو  ي األٕا : حتى و  التكامل 

ٚ  مما منتوه نصڀ مصنٸ للمستهلڊ علګ حالتها  ٚع أخ ٍٚ بها م مثال : املإع األوليغ تستلږ ثږ تحوڋ للمستهلڊ ثږ يص

ليها عوامل التغل ي األخيڇ علګ منتوه تام ه٘ا تشكل من التكامل ليس وحيٖ فحتى االڗ جٖيٖع مضاف  يڀ للتحصل 

ٚئي٦   يتحوڋ  لګ لل مصنٸ حسظ احتياجاػ و البات  أڬ املصنٸ ال ٙئي٦   و تحوڋ  ٜڗ  لغغ التسلږ علګ مستو  مخ

ع شاحناػ فيها مميغ مسكس ومميغ الٖقيڄ. ي بع٬ حاالػ البيٸ نجٖ فاتٙو ٕ ٕاخلي وحتى   لګ مٙو

ٚ علګ عٖع جٖاوڋ متبعغ عبڇ النظام   ي سابڄ يقتص  ٚ ٚځ: لاڗ األم ٜمن املستغ ٙ ال تملي يٖويا  EXELاختصا

 ٚ نتاجها انطالقا من مميغ القمح الليڗ  والصلظ املتوف ٚائن و األسمٖع املمكن  ي النهايغ علګ مميغ الف للحصوڋ 

 ٚ ٙ وبالتالي تقٖم وغالبا ما لانـ املعطياػ غيڇ ٗاػ ٕقغ عاليغ مما أن  لانـ تط خ٘ بعيڗ االعتبا أ حالغ عكسيغ ال ت

ٜم. ي ظل نظام جٖيٖ فقٖ استل  لنا نتائٌ بعيٖع عن واقٸ الخالي. أما 

ٚاػ  ش ٍٚ م ٚاػ يوميغ بحين يكفيڊ أڗ تط ش ٜين القمح تعطينا م ٜاناػ وأوعيغ التخ ليكًڇونيغ للخ مثال: عٖإاػ 

ٛائٖع أو ناقصغ وبالتالي ف ٜين القمح بنوع  الليڗ والصلظ وهك٘ا األمس فيعطيڊ مميغ  ٚمغ تخ ٚع أو  عن ح ك

ع  ٚ ٕٙو لګ نظام وتستم ٕخاڋ املعلوماػ األٕځ  ي  ٚ الوقـ ال٘ڬ لاڗ يتطلظ القياٝ بالحبل علګ أڗ يستغل  يختص

ٙساڋ علګ  لګ مصلحغ اإل لګ منتوه نهائي من مصلحغ التغليڀ  ٙا باملنتوه نصڀ التام وصوال  ٚو معلوماػ صحيحغ م

يصاڋ  أڗ ع  ٙقام االستٖالليغ صحيحغ وبالتالي ٕٙو ٚيح عبڇ أ جيل واالستهالڅ والتص ي ٗلڊ الت  ٙ تأخ٘ بعيڗ االعتبا
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ٚځ عٖع ساعاػ أصبحـ تعتمٖ علګ تحٖيٖ معلوماػ األٕځ توفٚ أقصٚ قٖٙ من  املعلوماػ الت  لانـ تستغ

ٚف وجيڈ. ي ظ  معلوماػ 

ٗ و   ٚتكبغ علګ لل مستعمل:  جيل األخطا امل ٙئي٦   لنظام ت سس لكل مستخٖم  خص   م جٕو نظام 

SAP  ٚيح أو التحويل أو غيڇها بحين يصبح إٔائ  متاحا وليغ شفافيغ استعماالت  من االستهالڅ أو التص يحمل  مس

ٚين  ٚين وغيڇ مباش وليڗ مباش ٚئيسيغ وبطبيعغ الحاڋ ملس ي الوظيفغ أو حتى لغيڇه من مصال  ال وشفافا ملن يماثل  

ٛمنيغ معينغ وهو ما ج ٚتكبغ خالڋ مٖع  ٙتكاب  لألخطا مما أڗ عٖٕ أخطائ  امل ي حالغ ا ٚضغ ملواقڀ صعبغ  عل  ع

ٚ  نق٨ التأقلږ مٸ النظام الجٖيٖ ويختلڀ نظام احتساب  األخطا  ٚ لنق٨ التأهيل أو باألخ ش يحسظ ضٖه مم

ٚ أثنا تنسيڄ النظا 3حسظ األقٖميغ  مثال موظڀ ل  خبڇع  ٙتكظ سنواػ ولاڗ حاض ي األسبوٵ يعتبڇ  3م ا أخطا 

ٚ األولګ فال يعتبڇ مالما واڗ أخطئ ألن  لږ يحظى بنفس املٖ   ي أسابيع  األولګ أو األشه ٚ أما موظڀ  مهمل ومقص

ٜمن  للتأقلږ مٸ النظام وبالتالي أفضل ل  أڗ يخطئ ثږ يلغي خطأه حتى يتعلږ من أخطائ  ميڀ ال يخطئ مجٖٕا.  ال
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ما  بمؤسس "متيجي" بالتدقيق الداخلي املحاسبي  املبحث الثالث: عالق نظام املعل

سسغ تقوم بالتٖقيڄ الٖاخلي وه٘ا بهٖف حمايغ أصولها وممتلكاتها وامتشاف األخطا والغ٤،  ٚوف أڗ امل من املع

لڊ من خالڋ فح٨ القوائږ والبياناػ املالي جيالػ املحاسبيغ، ٗو سسغ وصوال والتأمٖ من صحغ الت غ املتعلقغ بامل

ي ظل  ي نهايغ سنغ ماليغ معينغ، و ٙأڬ فن  مستقل ومحايٖ حوڋ عٖالغ القوائږ املاليغ  بٖا  لګ تمكيٖ معقوڋ 

لګ واقٸ عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي  ٚځ  استخٖام نظام املعلوماػ املحاسي  سوف نحاوڋ من خالڋ ه٘ا املبحن التط

لګ الت سسغ " متيۑي ومن ثږ  ي ظل نظام املعلوماػ املحاسي ، وبعٖ ٗلڊ التٖقيڄ الٖاخلي بم ٖقيڄ املحاسبيغ 

ي تحسيڗ نظام املعلوماػ املحاسي  ها  ٙو  .ٕو

" متيجي":ل املطلب األو   واقع عملي التدقيق الداخلي بمؤسس

سسغ  ٙع امل يا سسغ )متيۑي( بعٖ مالحظغ الهيكل التنظيم  ٛو ي امل  ٚ ٙاسغ وجٖنا أڗ التٖقيڄ الٖاخلي يظه محل الٖ

 ٚ ٚيغ العامغ ومستقلغ عن املصال  األخ ٚع للمٖي ي مجاڋ التٖقيڄ مخليغ تابعغ مباش سسغ  تعتمٖ وه٘ا يبيڗ أڗ امل

لګ التٖقيڄ الٖاخلي تٖقيڄعلګ ال ٚځ  سسغ ، ل٘لڊ سوف نتط ي امل ٙسغ )متيۑي(  الٖاخلي    .محل الٖا

هليڗ مستقليڗ عن املصال  والتابعيڗ  الٖاخليتٖقيڄ الڗ عمليغ  ي مٖققيڗ ٕاخلييڗ م سسغ، تتمثل  ٕاخل امل

سسغ، ويقوموڗ بإع ٚيغ العامغ للم يللمٖي ٚ ٕٙو ٙي ٚ أل ڋ اغ لفائٖع املسئو ٖإ تقا ٙي سسغ وتتضمن هات  التقا وڋ علګ امل

ٙأي  باستقبٖا ي وهږ يقوموڗ بفح٨ وتقييږ نظام الٖاخل تٖقيڄالتباعهږ ملعاييڇ ليغ وحيإيغ وه٘ا يٖڋ علګ ال 

ٚاجعغ حساباػ  ٙاػ، و م ٚا سسغ من أنشطغ وخطٰ وسياساػ وق ٚقابغ الٖاخليغ، وفح٨ لل ما يتعلڄ بامل ال

يغ سسغ بصفغ ٕٙو ٚنامٌ سنوڬ شامل لجميٸ عملياػ ال بإعٖايقوموڗ أو  تٖقيڄوعنٖ قيامهږ بعمليغ ال .امل ٕ ب

ٚاحل ال ٚاجعتها، وتو  وتحٖيٖ أهږ تٖقيڄوم ٚاجعغ.املصال  الت  سوف يتږ م ٙئ تنفي٘ جميٸ عملياػ امل  ا

سسغ ل يٸ ه٘ا البڇنامٌ علګ جميٸ مستوياػ امل ٚٹ جميٸ املوظفيڗ ويحضٚ أنفسهږ لتقٖيږ أيغ كويتږ تٛو ي يتف

ٚنامٌ امل ٖقڄمعلوماػ يحتاجها امل م ب ي حالغ عٖم تا ٚاج ٖقڄالٖاخلي، و يتږ  عغ فإن مٸ توقيـ املصال  محل امل

عٖإ بما يتوافڄ مٸ تلڊ املصال ، وب٘لڊ يصبح م  .واملصال  املعنيغ ملًڈمغ به٘ا البڇنامٌ  ٖقڄتغييڇ الوقـ و

ما املحاسبي من خالل التدقيق الداخلي   بمؤسس "متيجي"املطلب الثاني : حماي املعل

حيح له٘ه الوسائل ومفايتها من  لګ التأمٖ من التطبيڄ ال تهٖف وظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي نظږ املعلوماػ املحاسبيغ 

ه بشكل تفصيلي وتحٖيٖ مٖ   ٚف علګ إٔا ٚجات  وعمليات  والتع خالڋ تفح٨ النظام وتٖقيڄ مٖخالت  و مخ

ٚٙع،  مت  وتطابق  مٸ األهٖاف واملعاييڇ املق ٚحلغ األولګ وتتږ عمليغ المال ٚحلتيڗ تسمى امل تٖقيڄ الٖاخلي من خالڋ م
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تٖقيڄ العملياػ، ويتږ خاللها تحٖيٖ صحغ عمل نظږ املعلوماػ املحاسبيغ،أڬ التأمٖ من أڗ نظږ املعلوماػ 

ٚحلغ الثانيغ وتسمى تٖقيڄ  ٚٙع ل٘لڊ، أما امل املحاسبيغ تقوم بإٔا الوظائڀ املطلوبغ منها وتحقيڄ معاييڇ األٕا املق

ٚٙع بشكل صحيح و مناسظ. ٚقابيغ املق لګ التأمٖ من تطبيڄ جميٸ وسائل ال  االلًڈام فتهٖف 

لګ: اػ املستخٖمغ لتٖقيڄ  نظږ املعلوماػ املحاسبيغ  ٚا  ويمكن تصنيڀ اإلج

ٚجاػ صحيحغ باستخٖام عينغ  .1 التٖقيڄ حوڋ الحاسوب:ويتږ خالل  الـتأمٖ من أڗ الحاسوب يقٖم مخ

اػ  ٚا أڗ عملياػ املعالجغ صحيحغ ااملا أڗ الحاسوب يعطى محٖٕع من البياناػ املٖخلغ ويفًڇ٩ ه٘ا اإلج

ٚجاػ( بشكل صحيح.  نتائجها )املخ

ٚا يتږ فح٨ .2 ي ه٘ا اإلج ٚجاػ، ويتږ خالڋ  التٖقيڄ من خالڋ الحاسوب:و لل من املٖخالػ واملعالجغ واملخ

ٙ البياناػ وضبٰ عملياػ املعالجغ. ٚاجعغ منطڄ البڇنامٌ، واختبا  ٗلڊ فح٨ وامل

لګ بياناػ املنظمغ  .3 اػ باإلضافغ  ٚا ي ه٘ا اإلج التٖقيڄ بمساعٖع الحاسوب:ويستخٖم املٖقڄ الٖاخلي 

ٙڗ نتائٌ ٚمجياػ خاصغ ب ، ويقا ٚجاػ نظږ  باستخٖام حاسوب وب املعالجغ الت  يحصل عليها مٸ مخ

إٔواػ متنوعغ املعلوماػ املحاسبيغ املوجٕو لٖ  املنظمغ، أثنا عمليغ التٖقيڄ يستخٖم املٖقڄ الٖاخلي 

 منها قوائږ التٖقيڄ واملخططاػ.

ي أتمت  عملياػ التٖقيڄ، وتقوم باختباٙ ومطابقغ  ٚمجياػ تٖقيڄ الٖاخلي خاصغ تساعٖ  مما توجٖ ب

ٙع عن مجموعغ من البڇامٌ وتلخي٨ البياناػ  وغيڇها، وتسمى ه٘ه البڇمجياػ التٖقيڄ العامغ وهي عبا

عږ عملياػ التٖقيڄ.  املصممغ ملساعٖع ٕو

ٙ املعلوماػ الت  يمكن أڗ يستخٖ ٚ أما املصإ ٙي مها املٖقڄ الٖاخلي،فه  عيناػ من بياناػ املٖخالػ وتقا

ٙع، ومٸ  ٚجاػ، وم٘لڊ املعلوماػ الت  يمكن الحصوڋ عليها من خالڋ املقابالػ العٖيٖع من اإلٕا املخ

ي عمليغ تطويٚ نظږ  ٙلوا  مستخٖمي نظږ املعلوماػ املحاسبيغ، ومٸ مٸ املحلليڗ واملبڇمجيڗ ال٘ين شا

 يغ. املعلوماػ املحاسب

ٚا ألهميغ موضوٵ األمن و  لګ أنشا وحٖع تنظيميغ خاصغ له٘ا الحمايغ تلجأ منظماػ األعماڋ  نظ الكبيڇع 

ولغ عن تخطيٰ عملياػ الحمايغ وتطبيڄ  ٙع نظام املعلوماػ املحاسبيغ وتكوڗ مس ٕا الغ٩ٚ، تكوڗ ضمن 

ٚإ ال٘ي ولياػ الحمايغ علګ األف يٸ مس  .ن يتعاملوڗ مٸ ه٘ه النظږالوسائل الكفيلغ بتوفيڇها وتٛو

 

ما باملطلب الثالث:  " متيجي" بمؤسسالتدقيق الداخلي أداء عالق نظام املعل
ٚجاػ الت  تمـ اباعتها مٸ ب قوميٖققاملامتشفنا أڗ حتكالي بسيڇ العمل من خالڋ الًڇب٨ و ا ٚاجعغ املخ م

ٚع م ٙقمنغ الفواتيڇ بواسطغ املاس  إل ٕلغ وصواػ، فواتيڇمٸ اأالوثائڄ واملستنٖاػ املتوف ٙع هنا أن  يتږ  شا

ليها من قبل موظفي  ٖقڄالضوئي وه٘ا من أجل سهولغ الحصوڋ عليها عنٖما يطلبها امل أو عنٖ الحاجغ 

 ٚ ٚاجٸ يطالظ املحاسظ بتبڇي سسغ وأيضا من أجل حفظها بالنظام وه٘ا لتفإڬ ضياعها، وه٘ا أڗ امل امل
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جيل لل عمليغ محاسبيغ، حي لګ حٖ اٖققال ڋ ما سبڄ نجٖ أڗ املخالن من ت ٜاڋ  ساليظ أل ڗ يعتمٖ اآل  ي

 : أن  قٖمـ ل  تسهياػ معتبڇع تتمثل فيما يليال اليٖويغ مما لو لاڗ الحاسوب غيڇ موجٕو تماما 

 ٚعغ الحصوڋ علګ املعلوماػ ٚ للم :س ي البحن عنه٘كال ٖقڄوه٘ا ما يوف ٚق    هثيڇ من الوقـ ال٘ڬ لاڗ يستغ

ي املعلوم قيغ تحفٴ  ي مستنٖاػ ٙو ٜنغ  اػ عنٖما لاڗ الحاسوب غيڇ مستعمل، ولانـ املعلوماػ مخ

 .ٙشيڀأل ا

 إٔلتهږ ب ٖقڄ:ڗ املاوجٕو الحاسوب مك ٜ ٜي ٚنغ ومضغواغ وم٘اإٔلغ ال ٌڇ تفصيمٕلغ أأمن تع ٚا٥ م ي شكل أق  

 .مطبوعغ

 ٜوناػ من املوإ ا ٖقڄتسمح للم ٚاقبغ املخ ٚفغ وليغ واملنتوه أل من م النهائي ونصڀ املصنٸ مما تمكن  من مع

 .مكوناػ املنتوه النهائي

غږ الٖٙو ال٘ڬ  اػ مصٖاقيغ،  يلعب  التٖقيڄٙو قيقغ ٗو ي الحصوڋ علګ معلوماػ صحيحغ ٕو  أن  قٖ ال الٖاخلي 

ٚ علګ عمليغ التٖقيڄيصإف امل ث ٚ ت ي الحسباڗ والت  تتموالت  يجظ أڗ يأ الٖاخلي ٖقڄ وجٕو مخاا ثل فيما خ٘ها 

   :يلي

 سسغ ي امل  .عٖم التصميږ الجيٖ للبڇامٌ املستخٖمغ 

 أو اختال ختال القيام بعملياػ الغ٤ وا ٜ خفا جج ٕخاڋ بياناػ غيڇصحيحغ ال ٝ، ممحاولغ  ٚيڄ  ٝ عن ا

ٚاجعغ.م ٚ علګ مصٖاقيغ امل  ما يشكل خط

ٙات  الشخصيغ، أڬ أڗ  هيمكن أڗ يكتشڀ ه٘ ٖقڄو امل ٚ باعتمإ علګ قٖ ي مجاڋ الحاسوب املخاا ٚ علګ تنوين  يتوف

ٚيقغ عمل مختلڀ البڇامٌال اال للتمكن من ا  .ٵ علګ امللفاػ وفهږ ا
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 :الصخ

ٙاسغ لڊ التٖقيڄ  املحاسي  و قغ بيڗ نظام معلوماتي عال لقٖ قمنامن خالڋ ه٘ا الفصل بٖ سسغ متيۑي ٗو الٖاخلي مل

سسغ  بتطبيڄ املنهجيغالت  ٚ بتقٖيږ نظام املعلوماػ املحاسي  للم ٚڬ، ويتعلڄ األم ي الجانظ النظ ليها  ٚځ  تږ التط

لګ األهميغ البالغغ لكل من  ٙاسغ التطبيقيغ تږ الوصوڋ  وعالقت  بوظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي ومن خالڋ ه٘ه الٖ

سسغ عموما و قسږ التٖقيڄ الٖاخل ي جميٸ أقسام امل حين مما ال شڊ في  أڗ  صوصا.خ ياملتغيڇين السابقيڗ 

ي حٖ ٗات   نما وسيلغ لتحقيڄ جملغ من غاياػ ،ولتأمٖ من أن   يعكس فعال نظام املعلوماػ املحاسي  ليس غايغ  و

سسغ فأن  يتطلظ قيام بعمليغ  مهمغ أال وهي التٖقيڄ الٖاخلي . ي امل  واقٸ األحٖاف االقتصإيغ 
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 : عامخاتم

اػ الحٖيثغ في مجاڋ األعماڋ أدػ الت     لمعلڤماػ عن الجڤانظ املختلفغ لألنشطغ والشڊ أڗ لٛيادع الحاجغ  لګطٙڤ

ع وفعاليغ وأدا  ٚفع من كفا خٚ، وقٖ قامغ نظام متخص٨ لتڤفير ه٘ه املعلڤماػ ي ه٘ه الڤظيفغ عن أڬ أسلڤب 

نتاه نڤعياػ  ٚيقغ تسمح ب عٖادها بط عٖاد وتطبيڄ نظږ املعلڤماػ بغ٩ٚ جمع البياناػ و ٙع  ٚو ٚتظ علګ ٗلڊ بالض ت

ٙه التنظيږ. ٚاد وجهاػ خا ٚاد داخل التنظيږ أو أف ٚيڄ أف  مختلفغ من املعلڤماػ التي يمكن استخٖامها سڤا عن ط

نما وسيلغ لتاقيڄ جملغ من الغاياػ في الاومما   شڊ في  أڗ نظام املعلڤماػ املااسييغ لس  اايغ في دٖ ٗات  و

ٙجيغ، وللتأكٖ من أڗ نظام املعلڤماػ املااسييغ يعك  فعال واقع األدٖاف  ٚاف داخليغ وخا مقٖمتها داجاػ عٖع أط

ڗ ه٘ا يتطلظ القيام بعمليغ مهمغ تتمثل  سسغ ف ٚجاػ االقتصاديغ بامل في عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي، دين أڗ مخ

نظام املعلڤماػ املااسييغ هي مٖخالػ عمليغ التٖقيڄ ، كما يعتبر نظام املعلڤماػ املااسييغ اللبنغ األساسيغ لعمليغ 

ٚ يتض الٖاخلي التٖقيڄساي ي من عمليغ ألاڗ الهٖف او ،التٖقيڄ الٖاخلي ٚي عٖاد تق ٙأڬ املٖقڄ دڤڋ عٖالغ هڤ  من 

ٚجاػ نظام املعلڤماػ املااسييغ وبالتالي فأڬ خلل فيهئږ املاليغ والتي القڤا ٙع عن مخ ا يٖڋ علي وجڤد خلل في هي عبا

 .نظام املعلڤماػ املااسييغ

لګ  ٚڬ و التطبيقي نصل  ا علګ ما تقٖم من تاليل لنظام املعلڤماػ املااسبي في الجانبيڗ النظ و بنا

ٙاسغ علګ الناڤ الت ٚضياػ الٖ ٙ ف االي:اختبا

 :  اختبار صح الفرضيا

ٚو٩ املڤضڤعغ       ٚتبطغ بالف لګ النتائٌ امل ٚڬ والتطبيقي تڤصلنا  ي  النظ بعٖ ع٩ٚ مختلڀ جڤانظ املڤضڤع بطٙڤ

 مسبقا كما يلي:

  :ٚضيغ األولګ ٚا الف ٚضيغ دين أن  يعٖ نظام املعلڤماػ املااسييغ عنص ٚيغ صحغ الف ٙاسغ النظ أكٖػ الٖ

ٛمغ بالجڤدع املطلڤبغ.  أساسيا في تڤفير املعلڤماػ اال

  ا هاما في ٚاجعغ الٖاخليغ دٙو ٚضيغ دين تلعظ امل ٚيغ صحغ الف ٙاسغ النظ ٚضيغ الثانيغ: بينـ الٖ الف

اػ مص  ٖاقيغ.الحصڤڋ علګ معلڤماػ صحياغ ودقيقغ ٗو

 علګ التٖقيڄ الٖاخلي ٚ ث ٚضيغ أڗ نظام املعلڤماػ ي ٙاسغ التطبيقيغ صحغ الف ٚضيغ الثالثغ: أكٖػ الٖ   .الف

 



 الخاتمة

 

 
68 

 نتائج الدراس 

ها في تاسيڗ نظام املعلڤماػ، كما قمنا  ٚڬ للتٖقيڄ الٖاخلي ودٙو ٙاستنا، والتي تناولـ الجانظ النظ من خاڋ د

لګ النتائٌ التاليغ سسغ متيجي ، تږ الڤصڤڋ  سقاط ه٘ا الجانظ علګ الڤاقع وال٘ڬ تمثل في م ا:ب

سسغ -  ٙ للمعلڤماػ بامل ا.يعتبر نظام املعلڤماػ املااسييغ أهږ مصٖ

ٚئسس ي للمعلڤماػ االقتصاديغ فمن خالل  يتږ تاڤيل  -  ٙ ال نظام املعلڤماػ املااسييغ من أهږ نظږ املعلڤماػ واملصٖ

ٚجاػ والتي تتمثل في املعلڤماػ املااسييغ كما تعتبر القڤائږ املاليغ  لګ مخ املٖخالػ واملتمثلغ في األدٖاف االقتصاديغ 

ٚجاػ نظام املعلڤماػ املااسييغ وا هي بمثابغ مٖخالػ عمليغ التٖقيڄ املااسبي واللبنغ األساسيغ ل  كما من أهږ مخ

ٚاجعغ الٖاخليغ اػ التي تاكږ عمليغ امل ٚا ا.أڗ هناڅ مجمڤعغ من املعايير واإلج

و أڗ القيام به٘ه العمليغ يتطلظ الحصڤڋ علګ أدلغ اإلثباػ املناسبغ للتمكن من أڗ نظام املعلڤماػ املااسييغ  - 

ٙأڬ فني م سسغ، وأڗ بٖا  ٚجاػ نظام املعلڤماػ يعك  فعال واقع األدٖاف االقتصاديغ بامل اايٖ عن مٖ مطابقغ مخ

ا.املااسييغ للڤاقع الفعلي لها

سسغ  –  اػ املااسييغ للم ٚا كلما كاڗ نظام املعلڤماػ املااسييغ يسير وفقا للمباد املااسييغ وأڗ السياساػ واإلج

نتقاڋ ماكمغ وتسيير بشكل جيٖ مكن ٗلڊ امل ٖقڄ من فهږ نظام املعلڤماػ املااسييغ بكل سهڤلغ وتتبع كيفيغ 

لګ أخٚ وكي ٚاجعغ سهلغ وبسيطغ وايڤڗ عملكالي تفيغ تسيير العمل املااسبي، وبالتاملستنٖاػ من مصلحغ   الاغ امل

ٚځ وقتا طڤيا ا .تستغ

ٚاد شخ٨ وادٖ للقيام بالعملي - نف سسغ معٖم  لګ نهايتها بم عطا معلڤماػ يجي مت غن بٖايتها  مما يسمح ب

ا.مااسييغ صادقغ ومڤثڤځ فيها

سسغ  -  ٙج" متيجيأڗ م ٚ النهائي للمٖقڄ التٖقيڄ الٖاخليرع علګ عمليغ غ كبيتهتږ بٖ ٚي ، كما أنها تعتمٖ علګ التق

ي يستفيٖ ضفا املصٖاقيغ والتماثل ملعلڤماتها املااسييغ التالختاس وخطا واألاتشاف اكبصفغ مطلقغ، وه٘ا دعما ا

ٚاف والل٘ين يسألامنها العٖيٖ من ا ٚ وا تفيٖوڗاط ٚي هږ من نف  التق ٙتالابٖٙو ٚا ا.هږعتماد علي  في اتخاٗ ق

ٙجغ كبيرع علګ عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي، وه٘ه األخيرع مكنـ نظام - سسغ متيجي تهتږ بٖ املااسبي من  املعلڤماػ أڗ م

اػ  سير العملياػ كيفيغ وسهلـ عملي  فهږ جمع اكبر قٖٙ ممكن من املعلڤماػ ٚا  تٖفڄ البياناػ وكيفيغ واإلج

 .هاانتقالوا
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 :  التوصيا

  ٚوف املناسبغ للحصڤڋ علګ معلڤماػ مااسييغ ٗاػ جڤدع في املستڤڥ ٙع العمل علګ تڤفير الظ ٚو ض

ٚاٙ.  املطلڤب لكڤنها مفيٖع في عمليغ صنع الق

 سساػ االقتصاديغ بادتياجاػ مستخٖمڤ املع ٙع اهتمام امل ٚو لڤماػ املااسييغ بمختلڀ فئاتهږ ض

ٛميڗ وفي األوقاػ املناسبغ  .باإلفصاٍ عن تلڊ املعلڤماػ بالكږ والنڤع الال

  ٙع استخٖام املٖقڄ الٖاخلي لتكنڤلڤجيا املعلڤماػ في عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي من أجل تاسيڗ عملهږ ٚو ض

سساػ أصباـ تستخٖم ه٘ه الت  .كنڤلڤجياوتأديت  بأقل وقـ وتكلفغ ألڗ أالظ امل

  اػ أعضا مٖققيڗ وماافظي دساباػ ولسسـ شكال نشا خليغ التٖقيڄ الٖاخلي من كفا ٙع  ٚو ض

نما تكڤڗ  فعالغ في امليٖاڗ  .مڤجڤدع في هيكل الهيكل التنظيمي و
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