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لقد أصبح إلزاما على أصحاب القرار في ظل تحديات ورهانات العوملة املعلوماتية املعاصرة وفي جميع       

العثور على معلومات املؤسسات االقتصادية من أجل تعميق السعي حول تقنيات النظام املحاسبي املالي في سبيل 

محاسبية دقيقة و مضبوطة، يمكنهم االعتماد عليها في عملية التدقيق الداخلي أثناء صناعة واتخاذ قرارات 

 دقيقة وسليمة.

مما   وهذا بسبب بيئة اتخاذ القرارات التي أصبحت كثيرة التعقيد وسريعة التغيير قليلة اليقين وعديمة التأكد     

 .تائج و األهداف املراد تحقيقهاة املخاطرة املرافقة للنيؤدي إلى ارتفاع درج

 واالجتماعي املجال االقتصادي في خاصة عشر، التاسع القرن  مطلع في الجذرية ساهمت التحوالت كما    

 الجنسيات، متعددة شركات عليه يصطلح وفق ما التكتالت بظهور  تميزت التي واالقتصادية، املالية للمؤسسات

 ومكاتب تنظيمات منها ، الحاصلة التطورات ملواكبة املؤسسات يتطلعون  بهذه عالقة لهم من كل جعل مما

مهنة  أصبحت التي العمالقة منها  خاصة، املؤسسات مجال في كبيرا منعرجا التي عرفت التدقيق املراجعة

 هاته تنظم قوانين وتشريعات وضع إلى الدول  اضطرت ولهذا بالغة، أهمية وذات أساسية فيها التدقيق( املراجعة)

 واالستشارات . لدراساتا مكتب فضيحة إثر عرفته الذي املنعرج ،خاصة الحساسة املهنة

 تدقيق:عليه ظهر ما يصطلح حيث بها، يقوم التي األنشطة حيث من توجهات عدة التدقيق عرف لقد و       

 تدقيق الشراء، وظيفة تدقيق تدقيق اإلستراتيجية، اآللي، اإلعالم تدقيق البشرية، املوارد تدقيق: مثل الوظائف

 الخ، وبغية اإلملام بحثية هذا املوضوع والخوض فيه بصفة مفصلة....التجارية الوظيفة

كما إن تطور وسائل الجمع و التخزين و معالجة وبث املعلومات ووسائل االتصال و التنسيق بين الوحدات       

مع املؤسسات األخرى، وتزايد االهتمام بتقنيات النظام املحاسبي املالي يجعل التنظيمية داخل املؤسسة وخارجها 

عملية التدقيق الداخلي مهمة سهلة ويزيد من فعاليتها بإعطاء صورة حقيقية عن الوضعية الفعلية للمؤسسة 

 تي:سنحاول من خالل مذكرتنا اإلجابة على اإلشكالية و التساؤالت املتولدة عنها في األاالقتصادية، 

 إشكالية البحث : ❖

كيف تساهم تقنيات النظام املحاسبي املالي في تفعيل عملية التدقيق الداخلي وبالتالي إعطاء صورة حقيقية    

 للمؤسسة من الناحية االقتصادية و املالية ...الخ ؟

اهتمامات أخرى  والتي بدورها يمكن اإلجابة عنها من خالل اإلجابة على مجموعة من التساؤالت والتي تمثل

 .متعلقة باملوضوع

 التساؤالت الفرعية : ❖

 املؤسسة االقتصادية  ؟ في لتقنيات النظام املالي، كأداة لتفعيل عملية التدقيق الداخلي هو مقدار الحاجة ما

 كيف تتوضح قيمة تقنيات النظام املحاسبي املالي بالنسبة لعملية التدقيق الداخلي ؟
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 فرضيات البحث : ❖

 على التساؤالت السابقة من أجل اإلملام بإشكالية املوضوع ننطلق من الفرضيات التالية: لإلجابة

إن تقنيات النظام املحاسبي املالي على عملية التدقيق الداخلي من الدعائم األساسية املساهمة  الفرضية األولى :

شيدة و القضاء على التداخل في املهام في حل كل املشاكل املالية منها أو التنظيمية من خالل اتخاذ القرارات الر 

 بين الوظائف املختلفة داخل املؤسسات.

تطور تقنيات النظام املحاسبي املالي في عملية التدقيق الداخلي من خالل ضرورة تصميم الفرضية الثانية : 

بين كافة النظم نظام متكامل للمعلومات املحاسبية يقع على عاتقه تحقيق عالقة التنسيق و الترابط و التكامل 

 الفرعية التي تتواجد في املؤسسة االقتصادية.

 أسباب اختيار املوضوع :  ❖

 لم يكن اختيارنا للموضوع هكذا، بل يعود لألسباب املوضوعية و الذاتية اآلتية:        

 األسباب املوضوعية : -

ة الجزائرية بعد اإلصالحات الحاجة املاسة لتقنيات النظام املحاسبي املالي من قبل املؤسسات االقتصادي

 ؛املنتهجة من قبل الدولة

 الضعف الذي تعانيه املؤسسة االقتصادية الجزائرية في هذا املجال نظرا لحداثتها و محدوديتها؛

عدم وجود إطار نظري إلثبات العالقة بين تقنيات النظام املحاسبي املالي و عملية التدقيق الداخلي في املؤسسة 

 االقتصادية.

 ألسباب الذاتية : ا -

 املتخصص؛ املجال هذا في والعمل البحث مواصلة في الباحث إرادة

 املراجعة؛ مهنة احتراف إلى الشخص ي امليول 

 اإلمكانيات و الوسائل املتاحة لذلك من مراجع و األجهزة املستخدمة في الجانب املحاسبي من الحاسب اآللي.

 طبيعة و أهمية املوضوع : ❖

املوضوع من خالل أهمية تقنيات النظام املالي التي ال تكتمل أهميتها إال إذا نظمت وجسدت في  تكمن أهمية      

شكل أنظمة معلومات فرعية و متكاملة في نفس الوقت، وهذا ما افتقدته املؤسسة الجزائرية لذا يقع على عاتق 

ملحاسبي املالي في إنتاج املعلومات املؤسسة الوطنية السير قدما نحو إعداد النظم اإلدارية تعمل وفق النظام ا

اإلدارية الالزمة ولعل أهم النظم اإلدارية الواجب إعدادها هي نظام املعلومات املحاسبي الذي يختص بجمع و 

تبويب وتحليل وتوصيل املعلومة املحاسبية املالئمة املتعلقة باملؤسسة من جهة و بتزويد أو توصيل هذه 

 الخارجية كالجهات الحكومية، املستثمرون ...الخ. املعلومات املحاسبية لألطراف
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 أهداف املوضوع : ❖

تهدف الدراسة أساسا إلى تحديد تقنيات النظام املحاسبي املالي ودورها في تفعيل عملية التدقيق الداخلي وبما      

االقتصادية  اعلية خاصة و أنه يعد هدف الوحدةيمكن أن يساهم في تحقيق الهدف العام بصورة أكثر ف

محصورا في الوقت الحاضر بتحقيق أكبر قدر من الربح، بل تعددت أهدافها وأصبحت تشمل : خفض تكاليف 

ومنع اإلسراف ...الخ األمر الذي أدى إلى ازدياد الحاجة إلى املعلومة املحاسبية لكي يمكن وضع الخطط و اتخاذ 

اسة إلى تقييم تقنيات النظام املحاسبي املالي ومدى الخطوات الالزمة نحو تحقيق تلك األهداف كما تهدف الدر 

 استجابة عملية التدقيق الداخلي لتقنيات هذا النظام .

 املنهج املتبع : ❖

و الدراسة التي  لدراسة هذا املوضوع و اإلملام بمختلف جوانبه سوف نستخدم مزيج من املناهج التي تتالءم      

و مضمون النظام املحاسبي  ذي يناسب استعراض ووصف مكونات نقوم بها بحيث نستخدم املنهج الوصفي ال

املالي و تقنياته املتعددة ودورها في تفعيل عملية التدقيق الداخلي وكذا وصف املفاهيم األساسية للموضوع محل 

نهج الدراسة كما نستعين باملنهج التحليلي الذي يناسب شرح وتحليل الجداول املتعلقة بالدراسة باإلضافة إلى امل

 و استنباط أهم النتائج .  االستنباطي الذي نستخدمه في استخالص

 قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول أساسية نستعرضها كما يلي :  :البحث  هيكل ❖

  ؛الفصل األول : اإلطار النظري للنظام املحاسبي املالي و التدقيق الداخلي

هو متعلق  و كل ما من خالل الفصل املخصص لإلطار النظري نتطرق أساسا إلى مفهوم النظام املحاسبي املالي 

 باملحاسبة في شكلها العام و حتى يتسنى لنا ذلك البد من تقسيم هذا الفصل بدوره إلى ثالثة مباحث رئيسية :

 املبحث األول : ماهية النظام املحاسبي املالي؛ 

 ي : متطلبات تقنيات النظام املالي املحاسبي؛ املبحث الثان

 املبحث الثالث : عموميات حول التدقيق الداخلي. 

  ؛الفصل الثاني : متطلبات تفعيل التدقيق الداخلي باستخدام تقنيات النظام املالي الفعالة

وحتى يتسنى  ؛الفصل نخصصه أساسا إلى دراسة مدى استجابة املؤسسة االقتصادية للنظام املحاسبي املالي هذا

 لنا هذا البد من تقسيم هذا الفصل بدوره إلى ثالثة مباحث كالتالي:

 املبحث األول : حاجة عملية التدقيق الداخلي إلى تقنيات النظام املالي الفعالة؛ 

 تطبيق تقنيات النظام املالي في  عملية التدقيق الداخلي؛املبحث الثاني :نتائج 

 املبحث الثالث : قيمة تقنيات النظام املالي املحاسبي بالنسبة لعملية التدقيق الداخلي.



 مقدمة عامة 

 

 
4 

الفصل الثالث : خصص للجانب التطبيقي للدراسة بحيث ثم دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للمياه، فرع 

 يمه إلى مبحثين رئيسيين: مستغانم والذي يمكننا كذلك تقس

 املبحث األول : خصص أساسا للدراسة النظرية للمؤسسة محل الدراسة و مختلف أهدافها؛

 قابلة الخاصة بالدراسة.املبحث الثاني  :امل
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 تمهيد: 

لقد شهدت الجزائر عدة إصالحات في العديد من الجوانب من بينها إصالح النظام املحاسبي بتغيير 

وهو ما  الدولية،ؤسسة الجزائرية و الظروف الذي أصبح ال يتماش ى مع احتياجات املالوطني،  املحاسبي املخطط

استدعى إعادة النظر في هذا املخطط من خالل طرح نظام محاسبي جديد مستلهم من املعايير املحاسبية الدولية 

  .قادر على تلبية حاجات املستثمرين و بمختلف شرائحهمال

ارتأت العملية االقتصادية و خاصة املؤسسات  االقتصاديةونظرا للتطور الحاصل في املؤسسات 

ة ضمن نشاط العمومية و الخاصة في كل بلد إلى القيام بعملية التدقيق الداخلي لتسوية كامل عمليات اليومي

ملية التدقيق بكل للقيام بعملية التدقيق الداخلي نلجأ إلى خطوات البحث في ع ،املؤسسة اليومي العادي

ى تكون هذه العملية ناجعة نقوم ، وكذا تحديد الخطوات العملية للتدقيق الداخلي وحتاملؤسسة على حدة

سنتطرق له في هذا الفصل بالتفصيل إضافة إلى  بدراسة أهمية و أهداف التدقيق من الناحية الفكرية وهذا ما

  .ماهية النظام املحاسبي املالي إبرازتسليط الضوء في البداية على 
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 ماهية النظام املحاسبي املالي :املبحث األول 

 قامت الشراكة اتفاقیة توقیع و السوق  اقتصاد نظام إلى االشتراكي النظام من الجزائر تحول  ظل في

 مع یتماش ى ال الذي الوطني العاملیة التجارة منظمة و األوربي االتحاد مع املحاسبي املخطط بإصالح الجزائر

 مع تتكیف أداة وضع إلى يهدف الذي ،2010جانفي 01 بدایة من إلزامي هو و املالي املحاسبي النظام وتبني العوملة

  1الجدیدة االقتصادیة البیئة

 : املالي املحاسبي النظام مفهوم :املطلب األول 

 :في واملتمثل مفاهيمي إطار على املالي املحاسبي النظام يحتوي 

فإن املحاسبة  07/11من القانون  03و حسب املادة رقم  2007نوفمبر 25املؤرخ في  07/11موجب القانون رقم 

تسجيلها ، ة عديدة و تصنيفها، و تقيمها ،املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدي

، ووضعية الخزينة في  نجا عتهوعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية و ممتلكات الكيان و 

 2.نهاية السنة املالية

 تقييمها  ، يتم تصنيفها، لية بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عدديةنه نظام لتنظيم املعلومة املاإ

 و تسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة على الوضعية املالية وممتلكات الكيان ) شخص طبيعي   

 ة خزينة في نهاية السنة املالية.أو معنوي ( و بنجاعة ووضعي 

سسات معطيات جديدة تحتوي على جملة من املبادئ املحاسبية و القوائم املالية ، نظام املحاسبي للمؤ تضمن ال

 كما يتضمن :    

 ؛تصنيف الكتل املحاسبية و املجموعات  -

 ؛تحديد الحسابات  -

 ؛وضع القوائم املالية  -

  3سبية التي تحكم الدورة املحاسبية.تحديد املبادئ املحا -

نظام املحاسبة املالية يهتم بتسجيل و تصنيف و تبويب املعامالت املالية ، والتقرير عنها ملستخدميها ، وتنصب 

 هذه املعامالت املالية على األصول و الخصوم و اإليرادات و املصروفات و يكون املنتج النهائي لهذا النظام 

ز املالي ، قائمة التغيرات في حقوق امللكية باإلضافة إلى ) مخرجات النظام ( متمثل في قائمة الدخل ، قائمة املرك

   4.قائمة تدفقات النقدية و موقف كل من حسابات املدينين و الدائنين

                                                           
وت أ  20، جامعة  التسييرو التجارية و  االقتصاديةبوداع ملياء ، النظام املحاسبي املالي بين الضرورة وصعوبة التطبيق ، مذكرة ماستر ، كلية العلوم  1

  .22، ص: 2015، الجزائر ، 1995

 2 مهيري سهام ، أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على األداء املالي لشركات التأمين الجزائرية، مذكرة ماستر ، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و التسير 

. 3، ص: 2014، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر ،   

  3. شعيب شنوف, محاسبة املؤسسة طبقا ملعايير املحاسبة الدولية ، الجزء 1، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود ، الجزائر ، 2008، ص 26

،  التسييرو التجارية و  االقتصاديةحيدوس ي بشرى ، أثر النظام املحاسبي املالي على جودة املعلومات املحاسبية املالية ، مذكرة ماستر ،كلية العلوم 4 

  .36، ص: 2015، الجزائر ، 1995اوت   20جامعة 
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 كما تتمحور اإلصالحات املحاسبية حول العناصر التالية:

 ؛ بناء اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي الجديد -  

  ؛النواتجاألعباء و  املال،رأس  الخصوم، لألصول،مفاهيم جديدة  إعطاء - 

  ؛املحاسبيتحديد طرق التقييم    -

     ؛تنظيم مهنة املحاسبة  - 

            ؛إعداد نماذج للقوائم املالية الختامية ووضع جداول خاصة باملفاهيم و الجداول امللحقة   - 

 ؛تحديد الحسابات و املجموعات   - 

     1.ميكانيزمات سير الحسابات تحديد قواعد و  -

ويتضمن النظام املحاسبي املالي إطار تصوريا للمحاسبة املالية و معايير محاسبة و مدونة حسابات ، 

تسمح بإعداد القوائم املالية على أساس املبادئ املحاسبية العامة املعترف بها ، ويعتبر هذا اإلطار التصوري من 

 و السيما :2ء بها هذا النظام بين املفاهيم الجديدة التي جا

   ؛ محاسبة التعهد -

  االستغالل ؛استمرارية  -

 ؛قابلية الفهم  -

 ؛الداللة  -

 ؛املصداقية  -

 ؛قابلية املقارنة -

  .على املظهر االقتصاديالتكلفة التاريخية و أسبقية الواقع  -

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1. الجريدة الرسمية الجزائرية ، القانون رقم 07-11 املتضمن النظام املحاسبي املالي ، الصا در في 25 نوفمبر 2007، العدد 74 ، ص: 3
،  التسييرو التجارية و  االقتصاديةبوخلفة خفيظة ، املراجعة الخارجية لألعمال نهاية الدورة وفق النظام املحاسبي املالي ، مذكرة ماستر ، كلية العلوم  2

 .39،ص   2014جامعة محمد خيضر ، الجزائر ،
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 املالي املحاسبي النظام  تقنيات أهمية    : املطلب الثاني

 في الجزائر : املالي املحاسبي النظام أوال : أهمية  

 األهمية باتت الدولية التجارة حرية وضمان فيه االندماج و الدولي االقتصاد في الدخول  أجل من

  :يلي فيما إبرازها يمكن والتي الجزائر في املالي املحاسبي للنظام واضحة

 املالي النظام للمؤسسة؛ املالية للوضعية الصادقة الصورة تعكس ودقيقة مفصلة مالية معلومة بتوفير يسمح -

 املحاسبية املمارسات من قريب فهو وبالتالي املالية، واملعلومة الدولية املحاسبية املعايير مع يتوافق املحاسبي

 املحاسبة تقريب إلى يؤدي مما جودة ذات مالية معلومة بإنتاجه الحديث االقتصاد مع ومتكيف العاملية

 ؛العاملية املحاسبة من الجزائرية

 ؛باملقارنة يسمح كما واملستقبلية الحالية املستثمرين الحتياجات يستجيب  - 

 التسيير أسس ولترسيخ شرعية الغير املمارسات ومنع التجاري  القانون  في الثغرات لسد أتى املحاسبي النظام  -

 ؛الشفاف   

 ؛األجانب املستثمرين الحتياجات الستجابته نظرا األجنبي االستثمار يشجع -

 ؛الدولية املحاسبية واألنظمة الجزائري  املحاسبي النظام بين انسجام خلق -

 جدول  في تتمثل جديدة مالية قوائم استحداث خالل من للمؤسسة املالية الوضعية عن وافية صورة تقديم -

     1 ؛ الوظيفة حسب النتائج حساب جدول  إلى باإلضافة األموال رؤوس حركات وجدول  الخزينة    سيولة

 املالي املحاسبي النظام تطبیق إلى عند تحولها املؤسسات على ایجابیة هناك أثار تكون  أن یتوقع كما

 : في تتمثل التي و

 ؛املالیة القوائم في املنشورة املالیة و املحاسبیة للمعلومات الشفافیة املالي املحاسبي النظام یجلب -

 .الدولي و الوطني املستویين على للمعلومة املستعملين أمام بها الوثوق  و مصداقيتها من یزید و        

 تهم معلومات تقدیم على إجبارها خالل من ، التمویل جانب من الجزائریة املؤسسات یساعد -

 التي للمؤسسات بالنسبة خاصة,للتمویل إضافیة أخرى  مصادر على االعتماد في يفيدها بما املستثمرین        

 ألصحاب املساعدة و املطلوبة املالیة املعلومة بتقديم,الجزائررج خا في لالستثمار استراتیجیات لها        

 ؛االستثمار في الراغبين األموال        

 تحليلها و املعطیات لجمیع مالئمة أدوات بوضع ، السابقة الثغرات لسد املالي املحاسبي النظام یأتي -

 املعتمدة األدوات هي و التجاري، للنظام الخاضعة للمؤسسات الشفاف التسیير یرسخ بشكل

 ؛الفساد محاوالت و االختالسات و املخالفات كل كشف شأنها من التي و دولیا        

 ظاهرامل على االقتصادیة للحقیقة هبتغلیب املالیة املحاسبة إلى الذمة محاسبة من باالنتقال یسمح -

 ؛ املؤسسة هاب تقوم التي للتعامالت يلهاتسج عند القانوني         

  القوائم إعداد و املحاسبیة البیانات بتسجیل تسمح التي املعلوماتیة البرامج و الوسائل مع یتوافق -

 ؛ تكلفة و جهد بأقل التسیير وثائق عرض و ملالیةا         

                                                           
  1 مهيري سهام ، مرجع سبق ذكره ، ص : 7.
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 من یزید و ، وضوح و بدقة محددة قواعد و مفاهيم على إطاره في تعتمد التي الحسابات مراقبة تسهيل -

 ؛صحیحة قرارات اتخاذ في ساهمی مما املؤسسات، وضعیة حول  الشفافیة

 التي و هامع املتعاملة األطراف مع واتصاالتها و عالقتها نوعیة لتحسين للمؤسسات فرصة توفير -

 ؛املالیة هاقوائم من تستفید         

 املخطط في معالجة الغير للعملیات املحاسبي للتسجیل تقنیة حلول  املالي املحاسبي النظام یقترح -

 ؛ي اإليجار  القرض عملیاتهذه  من الوطني، املحاسبي        

 في املحاسبیة البیئة تكییف من متعددة دول  في تنشط التي الجنسیات املتعددة الشركات تستفید -

 ؛ الدولیة املحاسبیة البیئة مع الجزائر        

 في املعتمدة التاریخیة التكلفة إلى باإلضافة املؤسسة أصول  تقییم في العادلة القیمة على یعتمد -

 ؛الواقع تعكس مالیة معلومات بتوفير یسمح مما الوطني، املحاسبي املخطط        

 عناصر تقییم إعادة ،باملخزنات الخاصة التقییم عملیة في املعتمدة املحاسبیة الطرق  توحید -

 الوصول  بهدف املحاسبیة اإلجراءات توحید و ،املئونات معالجة كیفیة ،إلهتالكاتا حساب امليزانیة،         

  ؛موحدة مالیة قوائم إلى        

 منها : ذكر  هيكلية حدودا الواقع في هیواج هأن إال ایجابیات من املالي املحاسبي النظام يقدمها مما بالرغم و      

 

 النظام هایقدم التي املزایا من تستفید ال التي و البورصة، في املسعرة غير الجزائریة املؤسسات وضعیة -

 الوقت في هاتطبیق لصعوبة نتیجة إضافیة أعباء هفی تتحمل قد املؤسسات هذه أن ،حیث املالي املحاسبي

 ؛الحالي

 عن بعیدة وطنیة بسیاسات ترتبط التي الجباية االعتبارات خاصة ،و الجزائري  املحاسبي النظام ضوابط -

 ؛ التوافق مجال

      على التغیير بتأثير اإلخبار مقابل املحاسبیة، الطرق  تغیير حالة في املؤسساتلها تتحم التي اإلضافیة األعباء    -

 ؛التغیير إلنجاح املبذولة الجهد و الوسائل كدا و النتیجة

ومن هنا يمكن  .1املالي املحاسبي بالنظام العمل تحریك في فعاال عنصرا تعتبر التي املالیة املؤسسات ضعف -

 لتفعیل ضروریة و هامة فرصة املالي املحاسبي النظام تطبیق خالل تشكيل من الجزائر بورصة تفعیل

 لها الالزمة األهمیة منح بضرورة ذلك و الجزائر في تطبیقها یرافق إن یجب ما أهم الجزائر باعتبارها بورصة

 تشجیع الوطني االقتصاد في دورها تفعیل و الشراكة، اتفاقیة في ذلك تضمين مع تزامنا تطویرها والعمل على

 التي من املزایا االستفادة بغیة ذلك و التمویل عملیة في عليها االعتماد و إلی هذا  الولوج على املؤسسات

 املستثمرونإليها  یلجأ التي املالیة األسواق في فعالیتها تكون  التي و الدولیة، املحاسبیة املعایير تقدمها

األجنبي  جلب االستثمار على یشجع ما وهو األموال رؤوس طلب و الستثمار السواء حد على املؤسسات و  -

 2الجزائر. خارج و داخل من كبيرة لها أهمية تكون  املقدمة املعلومات أن باعتبار

                                                           
  1 بوداع ملياء ، املرجع السابق ذكره ، ص : 52- 53.

  2املرجع نفسه ، ص ص : 62- 63. 
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 : املؤسسات حوكمة تعزیز في املالي املحاسبي النظام أهمية تطبیقثانيا : 

 العالقة تحدد التي املعایير و القواعد و القوانين مجموعة " إلى املؤسسات حوكمة ومهمف یشير   

 جهة من بالشركة املرتبطة األطراف أو املصالح أصحاب و األسهم حملة و جهة من الشركة إدارة بين

 ."أخرى 

 كیفیة تحدد التي املمارسات و القواعد یتضمن واسع تعبير هو املؤسسات حوكمة مفهوم و   

 یخضع التي املسائلة مدى و ، هافي القرار اتخاذ عملیة تحكم التي الشفافیة و لقراراتها الشركات اتخاذ

 الحمایة و للمستثمرین عنها یفصحون  التي املعلومات و هاموظفو  و الشركات تلك رؤساء مدیرو  لها

 عالیة بدرجة تتسم التي و املنظمة املعلومات على للحصول  بحاجة  هم الذین ،للمساهمين هایقدمون التي

 مدى تقییم من همتمكن التي الكافیة التفصیل بدرجة و املناظرة األخرى  البیانات مع للمقارنة القابلیة من

 .رشیدة قرارات اتخاذ من همتمكن كما اإلدارة، كفاءة

 األوراق قوانين و الشركات بقانون  خاصة موضوعات املؤسسات حوكمة فهومم یتضمن كما   

 الشركات على تطبق التي املحاسبیة املعایير و بلد كل داخل بالبورصة الشركات قید قواعد و املالیة

 .املالیة املالءة عدم و اإلفالس قوانين و االحتكار مكافحة قوانين و بالبورصة املقیدة

 على لحفاظاو  املستثمرین جلب إلى أساسايهدف  املالي املحاسبي النظام تطبیق و استعمال أن شك ال و   

 1.ها ملساهمينحسابات تقدم التي املؤسسات على شفافیة من هتفرض ملا نظرا املالیة األسواق في قفتهمث

 

 و أهدافه مكونات النظام املحاسبي املالي املطلب الثالث : 

 أوال : مكونات النظام املحاسبي املالي : 

أو معنوي ملزم  يطبق النظام املحاسبي املالي على كل شخص طبيعيمجال تطبيق النظام املحاسبي املالي : / 1

بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك املحاسبة املالية مع مراعاة األحكام الخاصة بها  حيث تلتزم املؤسسات 

 التالية بمسك محاسبة وهي : 

 ؛الشركات الخاضعة لألحكام القانون التجاري  -

 ؛التعاونيات  -

 إذا كانواأو املعنويون املنتجون للسلع أو الخدمات التجارية و غير التجارية ، األشخاص الطبيعيون  -

 ؛على عمليات متكررة يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية 

  ؛األشخاص الطبيعيين أو املعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي  -

األشخاص املعنويين الخاضعون لقواعد يستثنى من مجال تطبيق املحاسبة املالية  02وحسب املادة  -

يتعدى رقم أعمالها  يمكن للكيانات أو املؤسسات الصغيرة التي ال 05املحاسبة العمومية ، وحسب املادة 

مالية مبسطة وهذا وعدد مستخدميها ونشاطها الحد املعين خالل سنتين ماليتين أن تمسك محاسبة 

 2 .حسب مضمون ونوع النشاط

                                                           
  1 ا بوداع ملياء ، املرجع السابق ذكره ، ص : ،ص:62.

  2 حيدوس ي بشرى ، مرجع سبق دكره ، ص : 40.
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 :التاليةاملبادئ املحاسبية األساسية مثمتلة في وهي  :املالي املحاسبي مبادئ  النظام/ 2

شهرا بغض اإلشارة إلى أن  12تقوم املحاسبة على أساس دورة مالية متكونة من  :مبدأ السنوية  -

أشهر مثال في بعض  12هناك حاالت استثنائية حيث قد تكون الدورة املالية أقل أو أكثر من 

  ؛القطاعات الزراعية

و قانونية قائمة  اقتصاديةيعتبر هذا املبدأ أن املؤسسة وحدة مبدأ استقاللية الذمة املالية : -

 ؛بذاتها عن الذمة املالية ملالكها

على املنهج املحاسبي بموجب هذا املبدأ الحفاظ و املداومة مبدأ ) املداومة ( الطرق املحاسبية :  -

   ؛املعتمد من سنة مالية إلى أخرى 

بتكلفة شرائها )  االقتصاديةيقرأ مبدأ الكلفة التاريخية تسجيل األحداث الكلفة التاريخية :مبدأ  -

  ؛( أو تكلفة إنتاجها االقتناء

ينبغي عدم املقاصة بين عناصر األصول و الخصوم أو بين اإليرادات و األعباء مبدأ عدم املقاصة : -

  ؛اتفاقيةإال إذا كانت هذه املقاصة مسموح بها قانونا أو إجراء 

اإلقليم الوطني تقييم القوائم  داخليفرض هذا املبدأ على جميع املؤسسات مبدأ الوحدة النقدية : -

فقط عند النظام املحاسبي في حالة األحداث التي تقع بالعملة األجنبية  أواملالية بالعملة الوطنية 

  ؛املالي طرق ملعالجتها

يعني هذا املبدأ مراعاة استقاللية الدورات السابقة :امليزانية االفتتاحية أو عدم املساس ب مبدأ -

املالية من خالل احترام الدورة املالية و عدم املساس بالحسابات االفتتاحية للسنة املالية ملخالفة 

 1؛هذا ملصداقية املحاسبة

  ؛يفترض أن تزاول املؤسسة نشاطها بصفة مستمرة ودائمةمبدأ االستمرارية : -

  ؛دوحدة النق ثباتمبدأ  -

  ؛مبدأ الصورة العادلة -

يعتبر هذا املبدأ جديد في الجزائر بحيث على الشكل القانوني :  ب الواقع االقتصادييمبدأ تغل -

يقر مبدأ تغليب الواقع املالي على الشكل القانوني ، أنه ينبغي التعامل مع األحداث االقتصادية 

خالل هذا املبدأ يمكن تسجيل قرض حسب الواقع املالي و ليس حسب الظاهر القانوني ، فمن 

  ؛اإليجار ضمن عناصر امليزانية

 2.رذمبدأ الحيطة و الح -

 : ) تنظيم املحاسبة ( املجمعة الحسابات تنظيم/ 3

 يختلف أن يمكن بالتالي و عليه لالعتماد عةجمم معين للحسابات تنظيم الدولية املحاسبية املعايير تحدد لم

 :هما نوعين بين نميز أن يمكنو  املؤسسات أو تاالقطاع أو الدول  بين ما عةجمامل الحسابات تنظيم

                                                           
  1 لخضر عالوي ، نظام املحاسبة املالية ، الورقة الزرقاء ، 2010 ، الجزائر ، ص : 14.

  2. شعيب شنوف ، مرجع سبق ذكره ،ص : 31.
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 :املجمعة للحسابات املركزي  التنظيم  3-1

 ذلك و التجميع، عمليات في بالتجميع، املختصة للمصلحة الشامل التحكم املركزي  بالتنظيم نقصد

 املتعلقة العملياتلنهاية بمعنى أنها تضم مجمل  نتائجها من انطالقا مجمعة شركة كل معطيات باستعمال

 بغرض األم الشركةالتي تقوم بها  املساهمات إحصاء عمليةمحصورة أوال في  متتالية مراحل وفق ذلك و بالتجميع

 تحصيل في أولوية ذات أسهم كانت سواء ،تصنيفها و األسهم تحليل مكوناته، و للمجمع الحقيقية الصورة معرفة

 التي التغيرات كل على اإلطالع يجب التصويت كما حقوق  في أولوية ذات أسهم أم التصويت، حقوق  دون  األرباح

 خالل منحيث  املعطيات جمع عمليةوفي  ،له املكونة العناصر بحركية و املتعلقة تلك املجمع خاصة في تنجم قد

 الوثائق هذه و للتجميع، الضرورية الوثائق جمع بعملية الحسابات بتجميع املعنية األم الشركة تقوم املرحلة هذه

 شركة بكل خاصة يزانيةاملفي  الوثائق هذه تتمثل و التجميع، عملية بدأ عند تستخدم معطيات عدة على تحتوي 

 املتعلقة التفاصيل، األموال رؤوس في الحاصلة التغيرات،الشركات بسندات متعلقة معلومات ،مجمعة

 للمجمع الداخلية بالعمليات

  .اإلستبعادات و باملعالجات متعلقة معطيات

 :   املجمعة للحسابات الالمركزية لتنظيما  2 -3

 للمصالح تسمح التحضيرية اإلجراءات من بمجموعة التجميع مصلحة قيام الالمركزية بالتنظيم نقصد

 .1حجمها من التقليل و التجميع عملية تسهيل من املختصة

 على االعتماد خالل من تقنية، قواعد وفق تكون  األم الشركة تباشرها التي التحضيرية العمليات هذه إن

 سبيل في الفحص و التدقيق بعد الالزمة املعطيات بأخذ تقوم بعدها و للمجمع، التقييم و التقسيم قواعد

 .التجميع نطاق في داخلة شركة كل حسابات تجميع

 :  يلي ما إلى يهدف للحسابات الالمركزية التنظيم أن كما

  ؛بالتجميع املختصة للمصلحة بالنسبة الوقت ربح و عةجمم الحسابات إنتاج وتيرة تسريع -

 ؛ املجمعة الحسابات جودة من التحسين -

   .املجمع أعضاء بين التطابق وتحقيق املعنية املصالح بين ارتباطات تشكيل -

 :املحاسبية والطرق  التقديرات تغيير /4

 نوعية تحسين هو منها الغرض كان إذا املحاسبية والطرق  املحاسبية التقديرات بتغيير 37 املادة تسمح

 على تم التي الظروف تغيير على يرتكز املحاسبية التقديرات تغيير أن 38 املادة تضيف كما .املالية الكشوف

 .موثوقية أكثر مالية معلومات بتقديم تسمح جديدة معلومات على أو تجربة، أحسن على أو التقدير، أساسها

 الخاصة واملمارسات والقواعد واالتفاقيات واألسس املبادئ بتغيير املحاسبية الطرق  تغيير تربط التي 39 واملادة

 .الكيان يطبقها التي

 :سيره وقواعد (املحاسبي ملخطط)االحسابات دليل /5

 جذريا اختالفا يختلف والذي الجديد الحسابات دليل إصدار خالل من السابقة التوجهات ترجمت قد

                                                           
1 الطيب مداني ، القوائم املالية املدمجة وفق النظام املحاسبي املالي  ومعايير املحاسبة الدولية ، مذكرة ماستر ،كلية العلوم اقتصادية و التجارية و علوم 

  .التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر ، 2015 ، ص : 81-80
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 الهيكل حيث فمن سيرها، وقواعد الحسابات، قائمة ومضمون  هيكل حيث من السابق، املحاسبي ملخطط ا عن

 الحسابات مجموعة تسمى) مجموعات عشرة إلى الحسابات يقسم (املحاسبي املخطط) الجديد الحسابات ودليل

 على إجبارية هي التي املالية املحاسبة في مستعملة منها سبعة (بالطبقات املالية املحاسبة نظام قانون  نص في

 خاصة، أحكام وفق عليها املحاسبة تتم التي الصغيرة املنشأة ماعدا الوطنية االقتصادية املؤسسات جميع

 للمنشآت تطبيقها حرية تركت التي اإلدارية املحاسبة) التسيير محاسبة في تستخدم األخرى  مجموعات والثالثة

أن املحاسبة اإلدارية تعتبر ضرورية من الناحية العملية لتكميل دور املحاسبة ، غير  للتسييرحاجاتها  حسب

اإلنتاجية التحويلية لتحديد  املنشآتاملالية خاصة ما يتعلق بمحاسبة التكاليف ) املحاسبة التحليلية(السيما في 

  .تكاليف اإلنتاج للسلع الخدمات املنتجة بطريقة علمية و موضوعية

 (امليزانية) الحصيلة حسابات مجموعتين إلى بدورها تقسم مجموعات سبعة في املالية املحاسبة حساباتثمثل وت

 7 املجموعة األعباء؛ حسابات 6 املجموعة  ) مجموعتين  تشملالتي ( التسيير حسابات)النتيجة وحسابات

 رؤوس حساب 1موعةملجاوهي )  مجموعات خمسة تشمل (امليزانية) الحصيلة حسابات أما 1.املنتجات( حسابات

 حسابات 4 موعةملجا،واملستحقات املخزونات حسابات3موعةملجا،التثبيتات حساب 2 وعةجمملا، األموال

 .(املالية الحسابات 5 موعةملجا،األخرى  األطراف

( وفرنسوا ميشان   (jean Fraçois des Robertالقوائم املالية يعرفها جون فرنسوا دي روبر القوائم املالية :  /6

François Méchin) وهيرفي بيوتر )Hervé Puteaux) ) و املالية ، غير بأنها : مجموعة كاملة من الوثائق املحاسبية

و التغير في الوضعية املالية      قابلة للفصل فيما بينها ، وتسمح بإعطاء صورة صادقة للوضعية املالية و األداء

باألطراف املهتمة بأنشطة  االتصالوتعرف أيضا : بأنها الوسائل األساسية في   2.ؤسسة عند إقفال الحساباتللم

وما الوحدة و التي من خاللها ستتمكن تلك األطراف التعرف على الخطر الرئيس ي املؤثر على املركز املالي للمنشأة 

 3.من نتائج حققته

 النظام املحاسبي املالي في الشكل املوالي:تمثيل مكونات مما سبق ذكره يمكن و 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 مريم قطش ، مرجع سبق ذكره ، ص : 33، 34، 35. 

2jean Fraçois des Robert ،François Méchin ، Hervé Puteaux ،Narmes IFRS et PME ، du nod ،Paris، 2004، P12            
و التجارية و التسيير ، محمد بن عمر ، دور القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي في إتخاد القرارات املالية ، مذكرة ماستر ،كلية العلوم اإلقتصادية  3

  .32، ص:2015جامعة حمه لخضر ، الجزائر ، 
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 .مكونات النظام املحاسبي املالي (:1-1الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 .6، ص 74، العدد 2007نوفمبر  25ر في الصادر املتضمن النظام املحاسبي املالي،  11-07املصدر: الجريدة الرسمية الجزائرية، القانون رقم 

 

يتولى سنويا و بي كل كيان يدخل في مجال تطبيق هذا النظام املحاس هماملالية  ةالقائممستخدمي إن 

املوردون ، املقرضون كل من املستثمرون، املوظفون،  االستخدامويشمل هذا  1إعداد كشوف مالية.

إعداد عرض  أما ما يخص الجمهور ، الحكومات ووكالئها و مؤسستها، العمالء، اآلخرونالتجاريون  الدائنون 

 امليزانيةمن أهم األهداف املحاسبية املالية وهي تشتمل على فهو القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي 

) األموال الخاصة الخصوم  املكونة من الخصوم و (األصول الغير جارية و األصول الجارية)تتضمن التي 

جدول تغيرات ،و و األعباء ( املنتجات)  املقسمة إلىحسابات النتائج و الغير الجارية و الخصوم الجارية ( 

من ميزان  ال يتم إعدادها التي قائمة التدفقات النقدية إضافة إلى ، 2الخاصة و املالحق ِرؤوس األموال

تتطلب معلومات تفصيلية تتعلق بالتغيرات في أرصدة الحسابات التي  فالقائمةاملراجعة بعد التسوية ، 

حدثت بين فترتين زمنيتين وعلى ذلك فإن ميزان املراجعة سوف ال يعطي هذه البيانات الضرورية أضف إلى 

 ذلك أن قائمة التدفقات النقدية تتعامل مع املتحصالت النقدية و املدفوعات النقدية ، 

املحاسبي ال يمكن استخدامه في إعداد قائمة التدفقات النقدية،  االستحقاقأساس و يترتب على ذلك أن 

من ثالثة مصادر هي : امليزانية العمومية  تأتيكما أن املعلومات املطلوبة إلعداد قائمة التدفقات النقدية 

أنشطة أنشطة تشغيلية و ) ،كما أنها تشمل3املقارنة و قائمة الدخل عن الفترة الحالية و معلومات إضافية 

(أن الهدف األساس ي من إعداد قائمة  232استثمارية و أنشطة تمويلية( ويقرر القرار الوزاري رقم )  

خالل  االقتصاديةالتدفقات النقدية هو إتاحة املعلومات عن املتحصالت و املدفوعات النقدية للوحدة 

                                                           
  1 مصطفى طويل ، النظام املحاسبي و املالي الجز ائري ، دار الحديث للكتاب ، 2010، الجزائر ، ص : 51. 

  2. عمر بن عمر ، مرجع سبق ذكره ، ص : 32

  3. مسعد محمود الشرقاوي ، مبادئ املحاسبة املالية ، الجزء 1، املكتبة العصرية ، مصر ، 2007 ، ص : 303 – 304
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هذه القائمة و في القوائم املالية األخرى فإنها سوف  املعلومات الواردة في الفترة املالية ، فإذا استحدثت

 تساعد املساهمين و املستثمرين و الدائنين و غيرهم في التعرف على األتي : 

                       على تحقيق صافي تدفقات نقدية موجبة و مدى قدرتها على  االقتصاديةمدى  قدرة الوحدة  -

 ؛و توزيع أرباح و مدى احتياجها لتمويل خارجي  بااللتزاماتهاالوفاء 

خالل  االقتصاديةو التمويلية على املركز املالي للوحدة  االستثماريةأثار التدفقات النقدية لألنشطة     -

 ؛الفترة املالية 

 1بين نتيجة العام و بين صافي التدفقات النقدية املتعلقة بالنشاط الجاري. االختالفإيضاح أسباب    -

اإلطار التصوري لنظام املحاسبة ،  االعتباربعين  يؤخذوإلعداد و تقييم الكشوف املالية يجب أن 

 علومات ألعمال التبسيط و التلخيصمعالجة العديد من امل إجراءهذه الكشوف املالية تكون نتيجة 

  .هيكلةالو  

 :  فيما يليملعلومات هذه ا تتمثليتم إظهار معلومات على الكشوف املالية بطريقة دقيقة      

  ؛التجاري ، رقم السجل التجاري  للكيان املقدم للكشوف املالية االسمتسمية الشركة ،  -

  ؛فردية أو حسابات مدمجة أو حسابات مركبة (  طبيعة الكشوف املالية ) حسابات -

  ؛تاريخ اإلقفال  -

  ؛العملة التي تقدم بها و املستوى املجبور  -

 وتبين كذلك معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية الكيان وهي :      

 ؛عنوان مقر الشركة ، الشكل القانوني ، مكان النشاط و البلد الذي سجلت فيه  -

 ؛األنشطة الرئيسية ، وطبيعة العمليات املنجزة  -

 ؛ االقتضاءاسم الشركة األم و تسمية املجمع الذي يلحق به الكيان عند  -

 2 ؛ن فيها خالل الفترة معدل عدد املستخدمي -

وتضبط الكشوف املالية تحت مسؤولية مسيري الكيان ، ويتم إصدارها خالل مهلة أقصاها ستة أشهر  -

التالية من تاريخ إقفال السنة املالية و يجب أن تكون متميزة عن املعلومات األخرى التي يحتمل أن 

 3.ينشرها الكيان

 

 

 أهداف النظام املحاسبي املالي ثانيا : 

                                                           
  1 محمد عباس بدوى ، األميرة ابراهيم عثمان ، تطور الفكر املحاسبي بين النظرية و التطبيق ، دار الكتب والوثائق القومية ،مصر ، 2012 ، ص: 332

قتصادية و التجارية و سليم بن رحمون ، تكييف القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية وفق النظام املحاسبي املالي ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم اإل2

  .105، 104، ص 2013علوم النسيير ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر ، 

  3. مصطفى طويل ، مرجع سبق ذكره ، ص : 51.
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 ويساهم واملستثمرين، املهنيين اختيارات ملختلف يستجيب كونه بالغة أهمية املالي املحاسبي النظام يكتس ي

 في وسيساعدها هاتجود تحسين في شك بال الدولية املحاسبية املعايير متطلبات وفق املالية املعلومة تقديم

  :يلي فيما تلخيصها يمكن عدة أهداف تحقيق

 

 ؛الوطني املحاسبي املخطط يعالجها لم التي للعمليات محاسبية حلول  إيجاد -

 ؛الدولية املحاسبية املعايير على القائمة الدولية املمارسات من املحاسبية ممارستنا تقريب -

 ؛شفافية وأكثر نوعية ذات مالية معلومات تقديم من االقتصادية املؤسسات تمكين -

 .1والعادلة فيةاالو  الصورة ملبدأ وفق امليزانية عناصر تقييم -

 النظام إلى الوطني املحاسبي املخطط من االنتقال خالل من تحقيقها املرجوة األهداف من العديد هناك 

 :يلي فيما ايجا زها ويمكن الجديد، املالي املحاسبي         

 ؛الدولية املحاسبية األنظمة مع ويتوافق ليواكب الجزائري  املحاسبي النظام ترقية -

 ؛األجنبية واملؤسسات الوطنية االقتصادية املؤسسات بين واملحاسبية املالية املعامالت مختلف يسهل -

 ؛املعلومات عرض في الشفافية إلى الوصول  خالل من العقالنية تحقيق على العمل -

 ؛املؤسسة عن املالية الوضعية وتغيرات واألداء املالية الوضعية عن صادقة صورة إعطاء -

 ؛والدولي الوطني املستويين على املؤسسات وبين الزمن عبر لنفسها املؤسسة مقارنة قابلية -

 االقتصادية اآلليات أحسن معرفة من تمكينها خالل من املؤسسات مرد ودية نمو على املساعدة -

 التسيير؛ وكفاءة نوعية تشترط التي واملحاسبية       

 وشرعيتها مصداقيتها حول  اآلخرين واملساهمين للمسيرين ضمان بكل الحسابات بمراقبة يسمح -

 وشفافيتها؛

 ؛السوق  في الفاعلين لكل املخاطر وتسيير القرارات التخاذ أحسن فهم في يساعد -

 أموالهم؛ بمتابعة لهم وتسمح املستثمرين تشجع وشفافة بها موثوق  وكافية، صحيحة معلومات إعطاء -

 التصاريح بإعداد يسمح بما املؤسسة تعامالت مجموع وشاملة بها موثوق  بطريقة بتسجيل يسمح -

 ومصداقية؛ بموضوعية الجباية

 تسجيل من التكاليف بأقل تسمح التي املوجودة املعلوماتية الوسائل مع يتوافق املالي املحاسبي النظام -

  ؛النشاط حسب التسيير وثائق وعرض املالية القوائم ٕاعداد و املحاسبية البيانات       

،ألنها تهدف إلى  2األجنبية الكيانات مختلف مع تتناسب دولية وثائق واملالية املحاسبية القوائم جعل -

تقديم معلومات عن الوضع املالي و نتائج األعمال و التغير في الوضع املالي للمؤسسة تفيد العديد من 

إضافة إلى أنها تظهر نتائج تقييم كفاءة اإلدارة في  االقتصاديةالقرارات  اتخاذالفئات التي تستخدمها في 

القيام بواجباتها و تساعد في محاسبة عن املوارد املؤتمنة عليها، ويهدف املستخدمون الذين يرغبون في 

                                                           
ير ، جامعة التسيعون وردية ،دور النظام املحاسبي املالي في اإلفصاح عن املعلومة املالية ، مذكرة ماستر، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم 1 

  .33 – 32، ص :  2015أكلي محند ولحاج ،الجزائر ، 

  2. بوخالفة حفيظة ، مرجع سبق ذكره ، ص: 41 – 42
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قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل املثال قرارات  اتخاذتقييم كفاءة اإلدارة و محاسبتها إلى 

ما إذا كان من الضروري تغيير اإلدارة إذا كان هناك  أوي املؤسسة أو بيعها ف باستثماراتهم لالحتفاظ

 1.اإلفالس في املستقبلالتنبؤ بخطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني :  متطلبات تقنيات النظام املحاسبي املالي 

                                                           
  1. شعيب شنوف ، مرجع سبق ذكره ، ص : 185
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 أن يمكن التي الجهات لكل املعلومات توصيل و وتقديم إنتاج في اقتصادية مؤسسة أية في املعلومات نظام يهتم   

 هذه عالقة ، خارجها من أو االقتصادية املؤسسة داخل من هذه الجهات كانت سواء ، منها وتستفيد تستخدمها

 .مباشرة غير أو مباشرة اقتصادية باملؤسسة الجهات

 الجهات على األساس بالدرجة تركز كانت بداياتها في املعلومات نظم أن الصدد هذا في مالحظته يمكن وما   

 تقديم نحو ازداد قد التركيز فإن الحاضر الوقت في ولكن األكثر، على قانونية العتبارات نتيجة الخارجية

  الداخلية الجهات لخدمة املعلومات
ا
 التي العالقات وتشعب الجهات هذه لتعدد نظرا الخارجية الجهات عن فضال

 من العديد في واستخداماتها الدورية وغير الدورية التقارير إلى األكثر حاجتها وكذلك ، بينها فيما تنشأ أن يمكن

 .اقتصادية املؤسسة داخل في تتخذ أن يمكن التي القرارات

 األساسية املتطلبات بعض تواجد من بد ال واإلدارية، املحاسبية للمعلومات املتكامل النظام تطبيق يمكن لكي   

 :يلي ما على أساسا تشمل أن يمكن والتي

 املطلب األول : الحاجة إلى قاعدة بيانية مركزية 

تعرف قاعدة البيانات على أنها مجموعة من امللفات املرتبطة مع بعضها البعض بصورة منطقية و مخزونة 

بطريقة منظمة تسهل وصول البرامج التطبيقية إليها بهدف معالجة البيانات و يمثل وجود قاعدة البيانات ضمن 

 حيث أن ذلك يساعد على تحقيق الفوائد اآلتية: ,مكونات نظام املعلومات املحاسبية أمرا هاما

تحتوي قاعدة البيانات املحاسبية على كافة البيانات التي لها عالقة بكافة أنشطة الوحدة االقتصادية التي تقوم  -

 إلى أي بيانات ينبغي معالجتها بصورة سريعة ؛بها اإلدارات و األقسام املختلفة فيها، مما يؤدي إلى سهولة الوصول 

إن وجود البيانات ضمن قاعدة البيانات بصورة موحدة )مركزية ( سوف يؤدي إلى تقليل تكرار عملية حفظ  -

البيانات )في حالة تعدد وجودها ضمن ملفات مستقلة(، األمر الذي يساهم أيضا في تخفيض تكاليف حفظ 

 لى تكرار امللفات ذات البيانات املتشابهة؛البيانات نظرا لعدم الحاجة إ

املساهمة في تحقيق حالة التكامل بين النظم الفرعية للمعلومات في الوحدة االقتصادية من خالل إمكانية  -

إمداد و تبادل البيانات فيما بينها من خالل مصدر موحد متمثل بقاعدة البيانات األمر الذي يساهم في تقليل 

 بذول في ذلك؛ الوقت و الجهد امل

سهولة تجميع البيانات و معالجتها من قبل املستخدمين ) خاصة من داخل الوحدة االقتصادية ( األمر الذي  -

 1يساهم في تقديم املعلومات )املخرجات ( بسرعة و بالتالي زيادة كفاءة القرارات التي يمكن أن تتخذ بناءا عليه؛

إلى أهمية وجود قاعدة بيانات واسعة و موحدة مركزية نتيجة حاجة املؤسسات االقتصادية  MOSCOVEويشير 

إلى دمج و تكامل كافة وظائفه وفقا للنظرة املعاصرة و بذلك فإن هذه الحاجة سوف تزداد من خالل  النظرة 

سبية و اإلدارية أحد أهم املتطورة لضرورة تكامل نظم املعلومات والتي يمثل النظام املتكامل للمعلومات املحا

                                                           
  1. قاسم و اخرون ، نظام املعلومات املحاسبية ؛ كلية الحدباء ، العراق ، 2003 ، ص: 26 ،27
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ويمكن تحديد قاعدة البيانات املركزية للنظام املتكامل للمعلومات املحاسبية و اإلدارية على الشكل   1مجاالتها.

 األتي: 

 .(: متطلبات نظام املعلومات اإلداري  2-1الشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دار الفرقان للنشر و التوزيع، عمان، 5املصدر:عون منصور و محمد أبو النور، تحليل نظم املعلومات باستخدام الكمبيوتر، ط 

 . 222، ص1999األردن

 

 

 

 

 

 املطلب الثاني : الحاجة إلى تقنيات حديثة في عمل النظام 

 أوال:االختالف بين املراجعة اليدوية و املراجعة اإللكترونية :

                                                           
و التجارية و علوم  االقتصادية، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم  االقتصاديةفروعة سفيان ، نظم املعلومات املحاسبي ودوره في تسيير املؤسسة بو 1 

  .58،  ص :  2012التسيير ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ،
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حيث أنها تبرز االختالف املوجود بين املراجعة  ,تعتبر الوسائل التقنية ركيزة أساسية لنظم املعلومات املعاصرة

 : 1الداخلية اليدوية و مراجعة نظم التشغيل اإللكتروني للبيانات و الجدول يوضح ذلك 

و مراجعة نظم التشغيل  (: أوجه االختالف و االتفاق بين املراجعة الداخلية اليدوية1-1الجدول رقم ) 

 اإللكتروني للبيانات.

 إلتفاقا اإلختالف

اليوجد احتياج ملعايير ومبادئ مراجعة -1 هناك تطوير لبعض إجراءات املراجعة.-1

فاملبادئ املعمول بها هي نفسها لالحتياج ,جديدة

 .لتغيرها

هناك اختالف في أساليب الحصول على -2

 مراجعة داخلية جيدة.

األساسية لنظام مراجعة داخلية جيدة العناصر -2

 .تبقى كما هي مثل تحديد جيد للمهام

األهداف الرئيسية لدراسة و تقييم املراجعة الداخلية -3

الزالت كما هي وهو تقديم األدلة و الرأي و تحديد األسس 

التي ستقوم عليها االختبارات و الفحص و الجداول 

 .الزمنية

لتقييم التي سوف هناك اختالف في الدراسة وا-3

نتبعها في املراجعة الداخلية ومن أهم االختالفات هي 

تحويل األفراد القائمين على العمل إلى أسلوب جديد 

 .لعملية التشغيل

  

   .12، مركز الضرائب املهنية لإلدارة،  مصر، ص: 4، الطبعة 2املصدر : عبد الرحمان توفيق،  منهج املهارات املالية و املحاسبية ، الجزء 

 ثانيا : كيفية استخدام الحاسوب في املحاسبة:   

بمأن شروط وكيفيات مسك املحاسبة بواسطة أنظمة الحاسوب قد أشاروا إليها من خالل إصدار قانون رقم 

 و نوجزها فيما يلي : 2009أفريل سنة 7املوافق ل1430ربيع ثاني عام  11مؤرخ في  110 -09

الحاسوب وفق املبادئ املحاسبية املعمول بها وأحكام هذا املرسوم يجب مسك املحاسبة عن طريق نظام  -

 ؛

يجب أن تعرف إصدارات نظام الحاسوب و ترقم و تؤرخ عند إنشائها بواسطة وسائل توفر كل الضمان  -

 في مجال اإلثبات ؛

كما يطبق طابع عدم الشطب أو تصحيح التسجيالت املفروض في املحاسبات اليدوية في املحاسبات  -

الذي يمنع كل  ,مسوكة عن طريق نظام الحاسوب في شكل إجراء التصديق لكل الفترة املحاسبيةامل

 تعديل أو حذف لتسجيل مصادق عليه؛

يجب على الكيان إعداد ملف يبين اإلجراءات و التنظيم املحاسبي بشكل يسمح بفهم نظام املعالجة     و  -

حاسبة املستعمل على ملف يحتوي على الشكل      و مراقبة كما يجب أن يحتوي البرنامج املعلوماتي للم

                                                           
  1عبد الرحمان توفيق، منهج املهارات املالية و املحاسبية، الجزء ،2 الطبعة 4، مركز الضرائب املهنية لإلدارة، مصر،  ص:12.
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كما يجب على الكيان املستعمل للبرنامج  ,الخاصيات التي يمكن طبعها أو توفيرها على الشكل اإللكتروني

 1املعلوماتي أن يكون لديه تعهد من طرف معهد البرنامج املعلومات؛

 

   ني:ثالثا: العالقة بين النظام املحاسبي و الحاسب اإللكترو

 يمكن توضيح العالقة بين كل من املحاسب و الحاسب اإللكتروني في الجدول التالي:

 

 عالقة النظام املحاسبي املالي بالحاسب اإللكتروني :(   2-1الجدول رقم ) 

 كائز العالقة الوظيفية ر دور املحاسب  دور الحاسب اإللكتروني 

القدرة على تخزين املعلومات 

لرجوع أي  املحاسبية الضخمة

 .محاسب إليها

القدرة على تخزين قدر معقول منها 

 في ذهنه تختلف من محاسب ألخر 

تخزين املعلومات املحاسبية 

 للرجوع إليها 

القدرة على القيام بهذه العمليات 

وفقا لبرنامج محددو يتفق عليه 

مسبقا وبذلك ال يختلف النتائج و 

 التطبيق 

ت القدرة على القيام بهذه العمليا

في حدود فهم معين للمحاسب 

ولهذا تختلف النتائج من محاسب 

 ألخر.

 القيام بعمليات القيد والترحيل 

قدرة املحاسب وفقا لقدراته  التوجد لديه القدرة على ذلك.

العلمية و العملية على القيام بهذه 

 .الوظيفة

القدرة على التفكير و االبتكار و 

 مزج علم املحاسبة بالعلوم األخرى 

 

 االقتصادية، مذكرة دكتورة، كلية العلوم االقتصاديةبروبة إلهام، تأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على التدقيق املحاسبي باملؤسسة املصدر: 

 .106و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، الجزائر، ص: 

يمكن أن يساهم في معالجة البيانات التي يتم إن استخدام الحاسوب باعتباره أحد وسائل تقنيات املعلومات   

 التعامل معها من قبل النظام املتكامل للمعلومات املحاسبية و اإلدارية وخاصة فيما يتعلق باملجاالت اآلتية :

: وهي النظم التي تقوم على استخدام الحاسوب في معالجة البيانات عن عمليات  نظم معالجة البيانات -

من أجل تحرير اإلنسان من األعمال الروتينية من ,التمويل و اإليرادات, املصاريف,ات اإلنتاجمثل : عملي,املؤسسة

حيث أنها تمثل املجال العلمي الذي يحاول التوصل إلى أحسن الطرق و األساليب املتاحة ملعالجة البيانات 

 .2بطريقة منظمة ومنطقية ويتصل بجمع و ترميز وتنظيم  وفرز ومقارنة البيانات 

                                                           
و التجارية و  االقتصادية، مذكرة دكتورة ، كلية العلوم  االقتصاديةبروبة إلهام ، تأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على التدقيق املحاسبي باملؤسسة  1

  .106علوم التسيير  ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر ، ص : 
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على إجراءات وبرامج  ,:حيث تحتوي نظم دعم القرار باإلضافة إلى البيانات و املعلوماتنظم دعم القرارات  -

. الخ من أجل .البرمجة الخطية,املسار الحرج,تعمل على معالجة البيانات و املعلومات في نماذج : صفوف االنتظار

 .ي عملية صنع القرارتقديم املعلومات بالشكل الذي يمكن من استخدامها مباشرة ف

 النظم الخبيرة : -

تعد النظم الخبيرة من النظم املهمة في مجال الذكاء االصطناعي، فهي نتاج العقل اإلنساني أي مزج بين استخدام 

أي أن ,التقنية التي تستند على حقول عديدة كالهندسة و الرياضيات وكذلك تطبيقات عديدة في إدارة األعمال

مهم في تقديم حلول للمشكالت اإلدارية باإلستاد على املعرفة حيث إن هذه النظم تميزت في لهذه النظم دور 

أسلوب تنفيذ األعمال من خالل تغير طريقة تفكير الفرد في حل املعرفة حيث إن هذه النظم تميزت في أسلوب 

الخبير يعد بمثابة نظام له لذا فإن النظام ,تنفيذ األعمال من خالل تغيير طريقة تفكير الفرد في حل املشكالت

قدرة عالية على إنتاج األفكار املبدعة و الحلول العملية للمشكالت الصعبة و املعقدة فضال عن أنه نظام 

 1ودعم عمليات صنع القرارات شبه املهيكلة وغير املهيكلة.,يستخدم لتوثيق املعرفة و الخبرة اإلنسانية

 

 اد مؤهلين :املطلب الثالث : الحاجة إلى مجموعة أفر 

يجب أن يلعب املحاسبون املهنيون بمختلف نشاطاتهم في  دورهم في بناء املجتمع و العمل على خدمة 

وذلك عن طريق تقديم أفضل أداء منهي للمحافظة على ثقة املجتمع من خالل االلتزام باملبادئ ,املصلحة العامة

 .تزامهم بهذه املبادئاألساسية لألخالقيات املهنة و العمل على تجنب ما يهدد ال

 أوال : املبادئ األساسية لألخالقيات املهنة لكافة املحاسبين املهنيين 

يجب أن يكون املدقق أمينا و صادقا في أداء خدماته املهنية و التجارية ويتضمن ذلك أال يرتبط اسم النزاهة : /1

أو حذفت منها بيانات ومعلومات هامة املحاسب املنهي ببيانات مالية مضللة أي يحتوي على معلومات خاطئة 

 .للمستخدمين

يجب أن يكون املدقق عادال ال يسمح بالتحيز أو تعارض املصالح أو تأثير اآلخرين لتجاوز حكمه  املوضوعية: /2

 .املنهي أو التجاري 

بشكل  يجب أن يؤدي املحاسب الخدمات املهنية )كمحاسب أو مدقق(الكفاءة املهنية و العناية الالزمة : /3

مستمر بكل اجتهاد وعناية وكفاءة بشكل يضمن حصول صاحب العمل أو العميل على خدمات مهنية عالية 

 وتقسم الكفاءة املهنية إلى مرحلتين :.الجودة وهذا يتطلب تطبيق املعرفة و املهارة املهنية بشكل صحيح

مستوى عالي من الثقافة وتعليم أكاديمي  : حيث أن بلوغ الكفاءة املهنية يتطلبالحصول على الكفاءة املهنية  /4

ثم الخبرة العملية ويمكن ذكر قواعد التأهيل املنهي في العناصر ,ومنهي متخصص في املوضوعات املتعلقة باملهنة

 التالية :

                                                           
    1 بوفروعة سفيان، مرجع سبق ذكره،  ص:69  – 7.
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و      يجب أال يقوم املراجعون الداخلون إال باألعمال التي يمكنهم القيام بها بكفاءة مهنية توفر لديهم املعرفة      -

 املهارات و الخبرة الالزمة للقيام بها؛ 

يجب على املراجعين الداخليين القيام بخدمات املراجعة الداخلية بما يتفق و املعايير املهنية للمراجعة الداخلية -

 ؛

يجب على املراجعين الداخليين السعي دائما و بصفة مستمرة لتحسين كفاءتهم و فعاليتهم وجودة الخدمات  -

 1يقدمونها.التي 

 املحافظة على الكفاءة املهنية : /5

تتطلب املحافظة على الكفاءة املهنية املتابعة املستمرة للتطورات املهنية في مهنة املحاسبة و التدقيق و  

الحقول ذات العالقة بما في ذلك اإلصدارات املحلية و الدولية و يتضمن ذلك مسؤولية املحاسب املنهي أن يتبنى 

خاصا مصمما لضمان متابعة التطورات املهنية و إيصالها بشكل منظم للمحاسبين الذين يعملون تحت برنامجا 

 .سلطته

 : السرية/ 6

يجب أن يحترم املدقق سرية املعلومات التي تصله أثناء أداء واجباته املهنية و أن ال يفصح عن أي من 

حق أو واجب قانوني أو منهي باإلفصاح عنها هذه املعلومات بدون تفويض محدد و صحيح إال إذا كان هناك 

 .ويتضمن ذلك أن ال يستخدمها لتحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من خالل اإلفصاح عنها للغير

ويقوم املحاسب املنهي بالتأكد أن العاملين تحت سلطته أو الذين يقدمون له املساعدة و املشورة ملتزمون بمبدأ 

 .السرية حتى بعد انتهاء العالقة بين املحاسب املنهي و العميل أو صاحب العمل ويستمر واجب .السرية

 : السلوك املنهي /7

يجب  أن يلتزم املحاسب املنهي بالقوانين و املتطلبات املهنية ذات الصلة و يمتنع عن أي سلوك قد يس يء إلى 

مواصفات و مؤهالت وقدرات غير صحيحة أو سمعة املهنة. فال يجوز له مثال أن يروج لنفسه أو ألعماله بإبداء 

 2.أن يس يء للزمالء اآلخرين في املهنة

 ثانيا : العالقات اإلنسانية و مهارات التعامل 

و كل فرد يتم اختياره يجب أن يكون قادرا على  ,يتطلب التدقيق الداخلي أفراد مهنيين لديهم مهارات اتصال جيدة

 .اعل مع األفراد في املستويات املختلفة في املنشأةالتعامل مع اآلخرين و قادرا على التف

                                                           
  1  حسين يوسف القاض ي و أخرون ، التدقيق الداخلي ، كلية اإلقتصاد ، دمشق ، 2008، ص: 162.        

  2 جمال طرايرة ، محاسب دولي عربي قانون معتمد ، جزء 3،مجمع دولي عربي للمحاسبين ، عمان ، 2013 ، ص : 6 – 7.
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فإن ذلك ال يعتبر كافيا فقط بدون مهارات  ,ومن هنا فإنه بالرغم من حتمية التأهيل املنهي والفني للمدقق الداخلي

االتصال و االمتالك لفن التعامل مع اآلخرين و ليس أدل على أهمية العامل اإلنساني في نجاح أي عمل من أن 

ويقوم أشخاص باملحاسبة و التدقيق على  ,ايير األداء لهذا العمل يضعها أشخاص و ينفذها أشخاص أيضامع

ومن هنا نجد أن هناك عامل مشترك بين هذه املجموعات الثالثة أال وهو العامل اإلنساني الذي ال يمكن ,التنفيذ

 إغفاله إذا أريد لهذا العمل أنه يتم بنجاح.

الناجحة أمر حيوي لخلق الشخصية املهنية وأن إهمال هذه املظاهر و العالقات السلوكية فالعالقات اإلنسانية 

 .يعرض املدقق للخطر ألن وجود التدقيق للمساعدة في حل املشاكل و ليس في خلق مشاكل جديدة

نفور من هذا  إن اعتقاد األفراد إن املدقق يقوم بدور املحقق أو رجل البوليس في تقييد األخطاء  يجعلهم في حالة

وفي الشائعة في معظم أعمال التدقيق تجاه املدققين لذا يبقى تخلص  ,املدقق مما ينعكس أثره على إدارة األعمال

املدقق من تلك الصفة التي لصقت به "رجل بوليس أو املحقق" أن يقنع العاملين في املنشأة إن وجوده هو 

هم وأن الهدف تعاون الكل في سبيل الوصول إلى أقص ى درجة ملساعدتهم في رفع كفاءة  أدلة األعمال املنوط ب

 الكفاءة و الكفاية من خالل : 

بذل الجهد لتفهم مشاكل األشخاص قيد التدقيق من خالل سؤالهم عن املشاكل التي يمكن أن يساعدهم في  -

 ؛حلها

 الفوائد ؛تقديم املالحظات التي تتعلق باإلجراءات ليعود على من يدقق عليهم ببعض  -

البعد عن التعالي بين العاملين ومحاولة تهيئة الجو املناسب لعالقات تعاونية وتنمية الوعي بأن الكل يعمل  -

 لخدمة أهداف املنشأة و االلتزام باملقولة عامل الناس كما تود أن يعاملوك ؛

 1.النسبة للتدقيقاكتساب املدقق مهارات االتصال و القدرة على اإلقناع تعتبر عامال أساسيا ب -

 

 

 

 

 

 

 املبحـث الثالث : عموميات حول التدقيــــق الداخـــلي 

 ,فالبعض يعتبره أسلوب علمي ,لقد تعددت اآلراء حول طبيعة التدقيق الداخلي كأحد أنواع التدقيق

إال أن فهم ماهية التدقيق الداخلي يقتض ي معرفة  ,أو نشاط علمي مستقل ,وآخرون يعتبرونه وظيفة إدارية بحتة

                                                           
  .282 – 281، ص  2006هللا الواردات ، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق ،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،األردن الطبعة األولى، خلف عبد 1 
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وذلك باالستناد إلى  ,و الدور الذي يؤديه في تدعيم الوظيفة الرقابية في املؤسسة ,األهداف التي يسعى إلى تحقيقها

 .تعاريف التدقيق الداخلي املقترحة من قبل الهيئات املتخصصة و الباحثين

 يالتدقيق الداخل  ماهية املطلب األول:

 أوال : ملحة تاريخية حول التدقيق الداخلي

فقد ظهر  ,لقد برزت حاجة املؤسسات إلى التدقيق الداخلي نتيجة لتطور وتوسع األنشطة االقتصادية      

و  ,والتي أدت إلى انهيار البورصات1929التدقيق في الواليات املتحدة األمريكية بعد األزمة االقتصادية سنة 

لتفادي هذه األزمات ألزم املشروع األمريكي أن تكون حسابات املؤسسة املسعرة في البورصة مراقبة من طرف 

حيث أن هذه األخيرة  ,وبالتالي أصبح واجبا على الشركات التعامل مع مكاتب التدقيق الخارجي ,مدقق خارجي

ريجيا إلى تعيين مدققين داخليين يتقاضون أجرة مما دفع الشركات تد ,قامت برفع أسعارها نظرا لزيادة املعامالت

وكانت مهمة التدقيق الداخلي آنذاك تقتصر على التأكد من  .ولهم نفس مهام املدقق الخارجي ,من املؤسسات

. واملتتبع 1والتي تعرف حاليا بالتدقيق املالي واملحاسبي  ,مدى صدق البيانات و إثبات الوضعية املالية للمؤسسة

التدقيق يالحظ تعدد وتنوع أشكال و مجال التدقيق فقد انحصرت أهدافه في املراحل األولية في  لتاريخ تطور 

اكتشاف األخطاء و الغش و التالعب و ضاق نطاقه في العمليات املالية ليصبح أعم و أوسع إلجراء وسائل إيصال 

(في الواليات املتحدة IIAداخليين )اإلنتاج. يرجع بداية االهتمام بالتدقيق الداخلي بإنشاء معهد املدققين ال

.و هذه الخطوة يمكن اعتبارها الخطوة األساسية في مجال التجسيد املنهي للتدقيق 1941األمريكية عام 

و قد عمل املعهد .الداخلي،حيث ساهم منذ إنشائه في تطوير التدقيق الداخلي و اتساع نطاق االنتفاع بخدماته

.كما أن هنالك مجموعة من العوامل التي 2لي عن طريق بذل الجهود املختلفة على تدعيم و تطوير التدقيق الداخ

أدت إلى التطور السريع للتدقيق الداخلي وزيادة االهتمام به داخل املؤسسة وتفعيل دورها بشكل كبير ومن أبرز 

 هذه العوامل ما يلي : 

 .انفصال امللكية عن اإلدارة -

 .مليتهااتساع حجم املؤسسات و تعقد أنشطتها وع -

 .ظهور املؤسسات ذات الفروع و الشركات املتعددة الجنسيات -

والتي أوصلت بتفصيل و تطوير دور التدقيق  ,التقارير و القوانين التي صدرت في العديد من دول العالم -

 الداخلي في املؤسسات و نذكر منها : 

مما دفع الكونغرس  ,طاقةصدور قانون ساربان أوكسلي عقب إعالن إفالس شركة وورلدكوم و أنرون لل

 .األمريكي إلى سن هذا القانون الذي إعتبر من جهة نظر الكثير من الباحثين أهم داعم لوظيفة التدقيق الداخلي

                                                           
  1 صالحي محمد, التدقيق الداخلي ودوره في الرفع من تنافسية املؤسسة,الطبعة1,مركز البحث وتطوير املوارد البشرية, عمان 2016,ص66-65

  2خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره ،  ص 30 ، 31
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باإلضافة إلى تقرير لجنة بازل حيث أبرز بضرورة إنشاء تدقيق داخلي و التي تتمتع باالستقاللية و الحيادية و 

 . 1 يجب تقديم تقرير ملجلس اإلدارة

(معهد IIAأول قائمة تتضمن مسؤوليات التدقيق الداخلي صادرة عن ) إصدار1947حيث تم في عام 

 تم إصدار أول قائمة معدله ملسؤوليات التدقيق الداخلي.1957املدققين الداخليين. و في عام 

لألعمال و السجالت ، تتم ( reviewتم اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي:على أنه مراجعة ) 1964عام         

داخل املنشاة بصفة مستمرة أحيانا و بواسطة موظفين متخصصين لهذا الغرض و يختلف نطاق و أهداف 

التدقيق الداخلي كثيرا في املنشاءات املختلفة و قد تميز و خاصة في املنشاة الكبيرة لألمور متعددة ال تتعلق 

 مباشرة بالنواحي املالية.

أحد الجهود الفعالة ملعهد التدقيق الداخلي على صعيد التطور املنهي للتدقيق الداخلي قيامه بوضع و تعتبر        

لدراسة و اقتراح إطار  1974حيث تم تشكيل لجان عام  .مجموعة من معايير األداء املنهي للتدقيق الداخلي

و قدمت تقريرا بنتائج   اللجان من أعماله انتهت 1977متكامل ملعايير األداء املنهي في التدقيق الداخلي ، و في عام 

دراستها ، و تم التصديق النهائي على هذه املعايير في املؤتمر الدولي السابع و الثالثين في سان فرانسيسكو عام 

و بحق فإن هذه املعايير التي تم إقرارها من غالبية ممارس ي املهنة و روادها ممثلين في معهد التدقيق  1978

 .2لجهات التابعة له تعد بمثابة والدة و بزوغ مهنة جديدة الداخلي و ا

وظيفة تقويم مستقلة يتم إنشائها داخل املنشاة لفحص و تقويم  و عرف التدقيق الداخلي حينها : على أنه           

ك أنشطتها املختلفة و هدف التدقيق الداخلي هو مساعدة أعضاء التنظيم في تنفيذ مسؤولياتهم بفاعلية و ذل

بتزويدهم بالبيانات املعلومات التحليلية و عمل الدراسات و تقديم املشورة و التوصيات املناسبة بصدد 

 .األنشطة التي يتم تدقيقها

و في األردن أصدرت هيئة األوراق املالية تعليمات اإلفصاح و املعايير املحاسبية و معايير التدقيق  1988عام         

و املتضمن االستجابة و املواكبة لتطور التدقيق الداخلي و الطلب من الشركة  1998/9/1للعمل بها اعتبارا من 

 املساهمة تشكيل لجان تدقيق من أعضاء مجلس اإلدارة لتشرف على التدقيق الداخلي.

( تم صياغة دليل جديد لتعريف IIAتم إصدار دليل ألخالقيات مهنة التدقيق صدر عن )1996وفي عام    

من قبل معهد املدققين الداخليين على أنه نشاط نوعي و استشاري و موضوعي 1999داخلي في عام التدقيق ال

و  مستقل داخل املنشأة مصمم ملراجعة و تحسين إنجاز هذه األهداف من خالل التحقق من إتباع السياسات

ة الكفاية اإلنتاجية الخطط و اإلجراءات املوضوعية و اقتراح التحسينات الالزمة إدخالها حتى تصل إلى درج

 .القصوى 

                                                           
  1.صالحي محمد, مرجع سابق ذكره،,ص:66-65

 2 خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره : ص 30 ، 31.  
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تم صياغة دليل جديد ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي و تم تعريفه على أنه نشاط  2001و في عام 

استشاري مصمم إلضافة قيمة للمنشاة و لتحسين عملياتها.وهو يساعد املنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد 

 1دارة الخطر، الرقابة و التوجيه )التحكم(.منهج منظم و دقيق لتقييم و تحسين فاعلية عمليات إ

 ثانيا : مفهوم التدقيق الداخلي 

 نالحظ أن مفهوم التدقيق الداخلي موجود في كلمتين : 

(بمعنى استمع ، و معناها العام مستخدم في كل ما هو Audio,Audireأصلها التيني مرافق للكلمتين )التدقيق :

 ما.متعلق بإعطاء رأي أ و تحليل لحالة 

 .: ألن التدقيق هنا منجز من طرف شخص من املؤسسة و هو مناظر للخارجيالداخلي 

 و بمأن مجال التدقيق الداخلي أصبح واسعا جدا فقد عرف التدقيق الداخلي على أنه :

متعلقة بعملية  التدقيق إذا كانت طبيعة املسؤوليات و األنشطة الخاصة بوظيفة التدقيق وظيفة 

ن الداخليين بإعداد التقارير املالية الخاصة باملنشأة ويتوقع املدقق االستفادة من عمل املدققيالداخلي متعلقة 

أو توقيت إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤها أو الحد من نطاقها و في حال قرر املدقق أن في تعديل طبيعة 

 610.2الدولي  وظيفة التدقيق الداخلي متعلقة بعملية التدقيق يتم تطبيق معيار التدقيق 

وهي تتبع الوظيفة الرقابية إلدارة املنشأة و تتأثر بأهدافها  ,: وظيفة رقابية تمارس في املنشآت املختلفة كما يعتبر

وقد نشأت الحاجة إليها نتيجة لوجود ها كوسيلة تحقق مستقلة الحد من التالعب و األخطاء   ,و تتطور بتطورها

وبغرض حماية األصول وزاد االهتمام بالوظيفة الرقابية لإلدارة وظهرت الحاجة إلى وجود التدقيق الداخلي 

وذلك من خالل  ,ة و كفاءةباعتباره نشاط رقابة مستقل يساعد اإلدارة على القيام بوظيفتها الرقابية بفاعلي

تقويم مدى االلتزام بالسياسات و اإلجراءات وحماية األصول و التحقق من دقة السجالت املحاسبية و اكتمالها 

 .وكفاءة العاملين فيها وأمانتهم ,وما يحتوي عليه من بيانات وتقويم كفاءة العمليات التشغيلية للمنشأة

على أنه  1947( عام  ( IIAجعين الداخليين بالواليات املتحدة األمريكية وعرف التدقيق الداخلي حسب معهد املرا

نشاط محايد يتم داخل املنشأة بقصد مراجعة العمليات املحاسبية و املالية باعتبارها أساسا لتقديم خدمات 

ى و تقييمها و تهتم وهي نوع من أنواع الرقابة التي تعمل عن طريق قياس فاعلية أنواع الرقابة األخر  ,وقائية لإلدارة

 .بالعمليات ذات الطبيعة املحاسبية و املالية

أصدر املعهد تعريفا جديدا للتدقيق الداخلي جاء فيه أن التدقيق الداخلي تمثل نشاطا  1971وفي عام

فهي جزء من  ,تقييميها محايدا داخل املنشأة ملراجعة عملياتها بقصد خدمة اإلدارة و تقديم خدمات رقابية بناءة

 .نظام الرقابة اإلدارية يعمل عن طريق قياس فعالية نظم الرقابة األخرى و تقييمها

                                                           
 1خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره : ص ص: 32.

  2. جمال طرايرة ، مرجع سبق ذكره ، ص : 55.
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ثم إصدار تعريف جديد للتدقيق الداخلي من املعهد املذكور أعاله على النحو التالي : هي   1986وفي عام 

ف التدقيق وهد ,وظيفة تقييميه تؤسس داخل املنشأة لفحص نشاطاتها و تقييمها باعتبارها خدمة للمنشأة

ويزودهم التدقيق  ,ومن أجل هذه الغاية ,الداخلي مساعدة موظفي املنشأة على تنفيذ مسؤولياتهم بفاعلية

 .بالتحليالت و التقييمات و التوصيات و املشورة و املعلومات الخاصة  بالنشاطات التي تقوم بمراجعتها

ر تعريف جديد للتدقيق الداخلي ينسجم بإصدا 1999في عام  (IIA)كما قام معهد املراجعين الداخليين 

وطبقا لذلك يعتبر التدقيق الداخلي عبارة عن نشاط مستقل استشاري  ,مع الظروف و األوضاع الجديدة

يهدف إلى زيادة عائد عمليات املنشأة و تحسينها و يساعد التدقيق الداخلي املنشأة في تحقيق  ،موضوعي ومطمئن

  1أهدافها

من خالل طريقة منهجية منظمة لتقييم عمليات إدارة املخاطر و الرقابة و الحكومة و تحسين فعاليتها و 

 يتضح من هذا التعريف النقاط التالية : 

وهذا يعني أنه يمكن أن يمارس التدقيق الداخلي من قبل قسم تابع  ,لم يحدد الجهة التي تقوم بالتدقيق الداخلي-

 عن طريق التعاقد الخارجي ؛ للمنشأة أو من خارجها 

إن التدقيق الداخلي جزءا من نظام الرقابة الداخلية عامة ومسؤولية تقييمها ظلت من ضمن مهام التدقيق -

 الداخلي؛

فهي وقائية ألنها تحمي األموال و الخطط  ,إن خدمات التدقيق الداخلي هي خدمات وقائية و إنشائية بأن واحد-

 ,شائية ألنها تضمن دقة البيانات التي تستخدمها اإلدارة في توجيه السياسات العامةو إن,اإلدارية و السياسات

 وألنها تدخل التحسينات على الخطط اإلدارية و الرقابية ؛

 االعتراف باالتجاه نحو الخدمات االستشارية للتدقيق الداخلي لتلبي حاجات اإلدارة ؛-

 2.أنظمة الرقابة وجدت للمساعدة في إدارة املخاطرأظهر األهمية املتزايدة ملفهوم الحوكمة و أن -

كما يعرف التدقيق الداخلي بأنه : نشاط تقييمي مستقل خالل تنظيم معين ، يهدف إلى تدقيق وفحص 

العمليات و القيود و املستندات بشكل مستمر كأساس لخدمة اإلدارة ، فهو بمثابة رقابة إدارية تمارس لقياس و 

الرقابة األخرى بمعنى أنه فحص منظم لعمليات املنشأة و دفاترها و سجالتها و مستنداتها تقييم فعالية أساليب 

 3.بواسطة هيئة داخلية أو مدققين تابعين كموظفين في املنشأة

ويعرف تدقيق الحسابات الداخلية بأنه نشاط يقوم به هيئة أو قسم داخل الوحدة االقتصادية ، مهمة 

ص(و اختبار مدى كفاية األساليب املحاسبية و املالية و التشغيلية األخرى ، الحكم و التقييم من خالل) فح

 .وتقييم مدى فاعلية و كفاءة املستويات اإلدارية ، و تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية املوضوعة
                                                           

  1 أحمد دحدوح و أخرون ، التدقيق الداخلي ، كلية اإلقتصاد ، دمشق ، 2008، ص : 108 – 109.

  2 أحمد دحدوح و أخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص: 110.

 3 خالد الخطيب ، خليل الرفاعي ، علم تدقيق الحسابات النظري و العملي ، الطبعة 1 ، دار املستقبل للنشر و التوزيع ، عمان ، 2009، ص: 25.



 الفصل األول:  اإلطار النظري للنظام املحاسبي املالي و التدقيق الداخلي

 

 30 

 وتعتبر تدقيق الحسابات الداخلية بالنسبة للمدقق الخارجي نطاق أساس ي وهام ،يبدأ منه عند دراسة   

لنظام الرقابة الداخلية في الوحدة االقتصادية ، باالعتبار أن تدقيق الحسابات في الوحدة االقتصادية ، هي 

 بمثابة إحدى حلقات الرقابة الداخلية  ، وتعمل على مد اإلدارة باملعلومات املستمرة فيما يتعلق بالنواحي اآلتية : 

 وبيان إن كان بها أي قصور ؛توضيح مدى دقة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية ،  -

 مسؤولية عن إبراز نقاط القوة و الضعف في تنفيذ مراكز املسؤولية ، للخطط املرتبطة بها ؛ -

تعكس الكيفية و الكفاءة التي يعمل بها النظام املحاسبي ، و توضيح أي أخطاء أو محاولة للتالعب أو  -

 الغش في أموال الوحدة االقتصادية ؛

إلى أن تدقيق الحسابات الداخلية تغطي ميادين و مجاالت عملية أوسع من التي تغطيها و تشد ر اإلشارة 

تدقيق الحسابات باإلضافة إلى االختالفات املتعددة بين كل من تدقيق الحسابات الداخلية و الخارجية ، 

 1....وغيرها من األمور .فيما يتعلق باألهداف و مجال العمل و املسؤوليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 الداخلي التدقيق الثاني : أهداف و أهمية املطلب 

  أوال : أهداف التدقيق الداخلي 

 :الحساباتلحسابات الداخلية في مقابل تدقيق هدف و نطاق تدقيق ا  /1

يوجد اختالفات أساسية بين كل من تدقيق الحسابات الداخلية و الخارجية في جميع األمور من بينها 

 االختالف في أهداف كل منهما :

 االختالفات من حيث األهداف و االهتمامات :   1-1

                                                           
  2محمد غافل سعد ، خالد راغب الخطيب ، دراسة معمقة في تدقيق الحسابات ، الطبعة 1، دار الكنوز املعرفة العلمية ، عمان ، 2008، ص: 35.
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تهدف تدقيق الحسابات الداخلية إلى مساعدة إدارة املنشأة على تحسين تنفيذ أداء الوظائف ، كما 

هو محدد و مطلوب لبلوغ األهداف املحددة بيسر و سهولة ، و االطمئنان على كافة الجوانب 

و توفير تقييم للجوانب الرقابية في املنشأة بما يساعد املحاسبية و التشغيلية و اإلدارية باملنشأة 

اإلدارة في أداء وظائفها ،بمعنى أن تدقيق الحسابات الداخلية توفر التحليالت و التقييم و 

التوصيات و املشورة و املعلومات التي تتعلق بالنشاطات املختلفة في املستويات املختلفة 

أما تدقيق الحسابات  .(املكونة للهيكل التنظيمي في املنشأة)اإلستراتيجيةو لتكتيكية و التكنيكية 

تهدف إلى الفحص اإلنتقادي  املنظم للنظام املحاسبي املطبق في املنشأة ، و إبداء الرأي و الحكم 

على مدى صحة و صدق القوائم املالية الختامية التي تعدها املنشأة ، لتطمئن إدارة املنشأة و جميع 

 .معها على صدق و عدالة نتائج األعمالالجهات املتعاملة 

 االختالف من حيث طريقة العمل و املسؤوليات :  1-2

تضع تدقيق الحسابات الداخلية برنامج ملتابعة العمل و األداء و التصرفات ،بحيث ينسجم مع 

تيار األهداف املحددة لكافة املستويات اإلدارية باملنشأة، ويرتبط هذا البرنامج بطرق التسجيل و اخ

و تدقيق السياسات و اإلجراءات املوضوعية، و القيام بالتحليل الالزم لتحديد مدى مالئمة الرقابة 

 1.الداخلية لسد الثغرات املمكن حدوثها

ويقوم بتدقيق الحسابات أشخاص من داخل املنشأة في حدود اإلطار املحدد على اإلدارة ، وما 

إجراءات لتقيد األداء وتكون مسؤولية تدقيق  وضعته الرقابة الداخلية من أسس و قواعد و

الحسابات الداخلية مرتبطة بظروف قيامها بالتأكد من وجود نظام فعال للضبط الداخلي ملنع أي 

أخطاء أو غش أو أي تالعب و سوء استخدام للموارد املتاحة في املنشأة ، كما تسعى إلى توفير 

مد اإلدارة بالبيانات و املعلومات الالزمة التي النظام املحاسبي الكفء الفعال الذي يمكن من 

 تساعد :

تدقيق إمكانية االعتماد على نزاهة املعلومات املالية التشغيلية و الوسائل املستخدمة للتعرف على قياس هذه  -

 املعلومات ؛

ئح التي يكون لها تدقيق النظم املوضوعية للتحقق من االلتزام بتلك السياسات و اإلجراءات و القوانين و اللوا -

 تأثير جوهري على العمليات و التقارير؛

ه األصول تدقيق وسائل املحافظة على األصول ، و التحقق من وجود األصول ، وتقييم مدى كفاءة استخدام هذ -
 من الناحية االقتصادية.2

 ي : وبناءا على ما سبق ذكره يمكن تلخيص األهداف األساسية لوظيفة التدقيق الداخلي بما يل

                                                           
 1 محمد غافل سعد ، خالد راغب الخطيب ، مرجع سبق ذكره ،ص: 219.     .

  2محمد غافل سعد ، خالد راغب الخطيب ، مرجع سبق ذكره ،ص: 220.
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فحص و تقييم مدى مالئمة تطبيق الرقابة املحاسبية و املالية و التشغيلية عن طريق تقييم نظم  -

 الرقابة املختلفة ؛

التحقق من مدى التزام العاملين بالسياسات و الخطط و اإلجراءات و القوانين و األنظمة ذات التأثير  -

 الهام على أعمال املنشأة ؛

 املحاسبة عن األصول و مدى الحماية و األمان لتلك األصول ؛تحديد مدى مالئمة إجراءات  -

التحقق من مدى مصداقية وسالمة املعلومات و فحص الوسائل املستخدمة في تحديد و قياس و تبويب  -

 تقرير مثل هذه املعلومات ؛

عملية إن تقييم مدى كفاءة و اقتصادية استخدام موارد املنشأة و التقرير عن االنحرافات عن املعايير ال -

 وحدث و تحليل و توصيل ذلك إلى املسئولين عن اتحاد القرارات التصحيحية ؛

 تقييم نوعية وجودة األداء في تنفيذ املسؤوليات املحددة ؛ -

 1.التوصية بالتحسينات التشغيلية -

 وهذا مسؤوليتهم بفعالية، تأدية على املؤسسة أفراد جميع مساعدة هو الداخلي التدقيق من الهدف إن

 :إلى تهدف كونها إلى باإلضافة والتحليالت، والتوصيات املعلومات بمختلف تزويدهم خالل نم

 تعطي موضوعية تكون  أن البيانات بدقة ويقصد:وتحليلها املحاسبية البيانات ودقة صحة من التحقق 1-2-1

 الوقت في ومالئم كامل وبشكل متوفرة البيانات هذه تكون  وأن وضعية املؤسسة، عن وعادلة صادقة صورة

 .املستفيدة واألطراف العليا لخدمة اإلدارة املناسب

 أو االختالس السرقة، من املؤسسة أصول  على املحافظة خالل من وذلك :املؤسسة ممتلكات حماية1-2-2

 عنالناشئة  الخسائر وتفادي الالزم، التأمين وجود من الداخلي املدقق يتأكد حيث االستخدام، أو سوء التالعب

 ؛ الكفاية عدم أو اإلهمال

 إتباع من للتأكد وذلك:وتقييمها املعتمدة واإلجراءات والسياسات الخطط تنفيذ متابعة 1-2-3

 هذا على يتوقف وال كما رسمت، لها وتنفيذهم والسياسات الخطط لهذه املؤسسة في العاملين

 تصحيحها؛ على والعمل الضعف نقاط اكتشاف على يعمل بل الحد

 العمليات، تنفيذ تسلسل من للتأكد وذلك:األعمال تقسيم حيث من الداخلي الضبط تقييم 1-2-4

  والتنفيذ؛ الحيازة،التسجيل وظائف بين الفصل قاعدة وتحقيق

 بجميع التام إملامها بحكم الداخلي التدقيق إدارة إن:التدريب طريق عن العاملين كفاية رفع 1-2-5

 واإلدارات األقسام مختلف بين األقدر فإنها وبمختلف عملياتها، املؤسسة في النشاط أوجه

 العاملين لتدريب املختلفة البرامج ووضع االقتراح، عملية، في الفعالة املساهمة على األخرى 

 : أسباب لعدة وذلك  البشرية املوارد إدارة مع بالتعاون 

 األعمال؛ وتنفيذ األنظمة وتشغيل وضع عملية من الداخلي املدقق قرب -

 املؤسسة؛ داخل التنفيذية املستويات مع املستمر االتصال -

                                                           
  1 طالل أبو غزالة ، دورة التدقيق الذاخلي ، الجزء 1، ص:1.
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 العليا؛ باإلدارة االتصال خالل من املؤسسة أهداف على الدائم االطالع -

 اإلدارية؛ والقرارات يتالءم ما معرفة -

 املؤسسة؛ في تحدث التي املشكالت أسباب  دراسة وتحليل -

 الخارجي التدقيق تكلفة تخفيض في يساهم بما التدقيق، مجاالت لتحديد الخارجي املدقق مع التعاون  -

 1للمؤسسة. مالية مبالغ توفير تم ومن

األثر األكبر في تغير النظرة لعملية  1897كما كان لعبارة القاض ي لوباس في قضية حلح القطن سنة                

و يمكن  .التدقيق الداخلي وهي العبارة املشهورة : إن املدقق هو كلب حراسة الكلب بوليس إلقتفاء أثر املجرمين

 تحديد أهداف التدقيق الداخلي بمجموعتين أساسيتين هما التقليدية و الحديثة املتطورة :

التحقق من صحة و دقة و صدق البيانات  منهااألهداف الرئيسية  هما نوعان  األهداف التقليدية تتضمن   

املحاسبية املثبتة بالدفاتر ومدى االعتماد عليها إلبداء الرأي الفني املحايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة 

 :       فهياألهداف الفرعية ) ثانوية ( وأيضا ،القوائم املالية للمركز املالي

 ت من أخطاء أو غش ؛    اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و السجال  -

 تقليل فرص ارتكاب األخطاء و الغش بوضع ضوابط و إجراءات تحول دون ذلك ؛    -

 اعتماد اإلدارة عليها في تقرير و رسم السياسات اإلدارية و إتخاد القرارات حاضر ا أو مستقبال؛           -

 ت مناسبة الستثماراتهم  ؛طمأنة مستخدمي القوائم املالية و تمكينهم من إتخاد قرارا   -

 معاونة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة ؛   -

 .تقديم التقارير املختلفة و ملء االستثمارات للهيئات الحكومية بمساعدة املدقق - 

 :     فهي األهداف الحديثة أو املتطورةأما 

 االنحرافات و أسبابها و طرق مراقبة الخطة و متابعة تنفيذها ومدى تحقيق األهداف و تحديد  -

 معالجتها ؛ 

 تقييم نتائج األعمال وفقا لألهداف املرسومة  ؛ -

 تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف في جميع نواحي النشاط ؛ -

  2 .تحقيق أقص ى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد املجتمع -

 ثانيا : أهمية التدقيق الداخلي       

                                                           
  1 صالحي محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص : 68- 69.  

  2 خالد خطيب ، خليل الرفاعي ، مرجع سبق ذكره ، ص : 10- 11.
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أهمية التدقيق الداخلي في اعتباره وسيلة تخدم مجموعة متعددة من الجهات التي تعتمد اعتماد تتمثل 

كبيرا على البيانات املحاسبية للمشروع في إتخاد قراراتها أو رسم خططها املستقبلية خصوصا إذا ثم اعتماد 

م الثقة فيها من قبل تلك الجهات البيانات املحاسبية من قبل جهة محايدة أو مستقلة عن إدارة املشروع مما يدع

 التي تتمثل فيما يلي :

تعتمد إدارة املشروع على البيانات املحاسبية التي تخدم في الرقابة و التخطيط للمستقبل إدارة املشروع : / 1

ت لتحقيق أهداف املشروع بكفاية عالية و القرارات املتعلقة بالتخطيط إنما تعتمد اعتماد ا أساسيا على البيانا

املحاسبية الصحيحة لرسم الخطط و السياسات بشكل محكم و دقيق و ليس هناك من ضمان لصحة و دقة 

 .البيانات املحاسبية إال عن طريق فحصها من قبل هيئة فنية محايدة

 : تلجأ هذه الطائفة إلى القوائم املالية املعتمدة و يسترشدون ببياناتهاأهمية التدقيق للمالك و املستخدمين / 2

ملعرفة الوضع املالي للوحدات االقتصادية و مدى متانة مركزها املالي إلتحاد قرارات توجيه مدخراتهم و 

ولضمان حماية مدخراتهم للمستثمرين فيتحتم أن تكون  .استثماراتهم الوجهة التي تحقق لهم أكبر عائد ممكن

 .البيانات املوضحة بالقوائم املالية دقيقة و صحيحة

يعتمدون على تقرير املدقق بسالمة وصحة القوائم املالية و يقومون قيق للدائنين و املوردين : أهمية التد/ 3

 .بتحليلها ملعرفة املركز املالي و القدرة على الوفاء بااللتزام قبل الشروع في منح االئتمان التجاري و التوسع فيه

 .ؤسسةوتفاوت نسب الخصومات التي تمنحها وفقا لقوة املركز املالي للم

تلعب هذه دورا هاما في التمويل قصير األجل أهمية التدقيق للبنوك و مؤسسات اإلقراض األخرى : / 4

للمشروعات ملقابلة احتياجاتها و توسعياتها لهذا فإنها تعتمد القوائم املالية تقرير املدقق لدراسة و تحليل 

وض( و تعتمد كأساس للتوسع فيه أو األحجام عنه القوائم املالية قبل الشروع في نهج االئتمان املصرفي ) القر 

 .عن طريق تقييم درجة الخطر في منح االئتمان املصرفي

تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات التي تصدرها املشروعات في  أهمية التدقيق إلى الهيئات الحكومية :/ 5

ت االقتصادية للدولة ، أو فرض الضرائب العديد من األغراض منها مراقبة النشاط االقتصادي أو رسم السياسا

، وهذه جميعا تعتمد على البيانات الواقعية السليمة ، باإلضافة إلى أن بعض الدول تقوم بتحديد أسعار بعض 

املنتجات أو تقديم إعانات مالية لبعض املشروعات ، و يمكن للدولة القيام بذلك دون بيانات موثوق فيها 

  1معتمدة

تقوم بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا ، و إبداء رأيها الفني عن مدى صحة هذه البيانات و من جهات محايدة 

 .درجة االعتماد عليها و مدى داللة القوائم املالية للمشروعات على نتيجة األعمال و املركز املالي

                                                           
  1 خالد خطيب ، املرجع السابق، ص: 13. 
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ويه من بيانات محاسبية ازداد اهتمامهم بالقوائم املالية املعتمدة وما تحأهمية التدقيق لرجال االقتصاد : / 6

في تحليلها و تقدير الدخل القومي ورسم برامج الخطط االقتصادية و تعتمد دقة تقديراتهم و كفاءة برامجهم 

 .على دقة البيانات املحاسبية املعتمدين عليها

مفاوضاتهم مع تعتمد على البيانات املحاسبية في القوائم املالية املعتمدة في أهمية التدقيق لنقابة العمال :/ 7

 .اإلدارة لرسم السياسة العامة لألجور و تحقيق مزايا العمال

يساعد التدقيق في تخصيص املوارد املتاحة بأفضل كفاية ممكنة أهمية التدقيق في تخصيص املوارد : / 8

قادرة على فاملوارد النادرة تجتذبها الوحدات االقتصادية ال .لإلنتاج السلع و الخدمات التي يزيد الطلب عليها

استخدامها بأفضل كفاية و التي تظهرها البيانات املحاسبية الظاهرة في القوائم املالية املعتمدة إذ أن البيانات و 

التقارير املحاسبية غير الدقيقة و التي لم تخضع للتدقيق تخفي في طياتها إسرافا و سوء كفاية و تحول دون 

 .تخصيص مواردها النادرة بطريقة رشيدة

يخدم التدقيق االقتصادي القومي بصفة عامة كنتيجة لخدماتها و أهمية التدقيق لالقتصاد القومي : / 9

فمهنة التدقيق من املهن العريقة في الدول املتقدمة و قد ساهمت مساهمة كبيرة  .أهميتها للفئات السابقة الذكر

يح حاالت اإلسراف و ستثمارات و توضو فعالة في تنمية املجتمعات ملا تؤديه من خدمات في مجال حماية اال 

و التوجيه استثمار املدخرات و املوارد املتاحة القادرة و يعتبر التدقيق من عوامل النهضة االقتصادية و  التالعب

املالية و خير عون للدولة في سبيل تحقيق أهدافها القومية و خاصة ما يتصل بتنمية اقتصادها ورفع مستوى 

 1.وفير الرفاهية االقتصادية و االجتماعية لهممعيشة موظفيها    و ت

 ملخص األطراف الطالبة لنتائج التدقيق الداخلي يمكن إبرازها في الشكل املوالي: مما سبق ذكره نستنتج أن

 

 (: األطراف الطالبة لنتائج التدقيق. 3-1)الشكل رقم 

  

 

 

 

 

  

                                                           
  1. املرجع نفسه ، ص : 11- 13-12
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 .10، ص:2003النظرية إلى التطبيق، ديوان املطبوعات الجامعية، املصدر: محمد بوتين، املراجعة ومراقبة الحسابات من 

فكل ما سبق التطرق إليه يعبر لنا عن مدى أهمية التدقيق الداخلي باعتباره األداة األساسية للتحقق من مدى    

  1صحة البيانات و املعلومات التي تقدمها املحاسبة.

 املطلب الثالث : مراحل عملية التدقيق الداخلي 

  تدقيق الوثائقأوال: 

 النظام مطابقة لتحديد عليها املدقق بالجهة الخاصة الوثائق مراجعة التدقيق الداخلي يجب تنفيذ قبل     

التدقيق الداخلي  فريق رئيس يقوم .العالقة ذات النظام وسجالت السابقة التدقيقات تقارير أيضا ذلك ويشمل

  التدقيق فريق من فرد أي يعين أن ويمكن باملراجعة
ا
 .التدقيق الداخلي ومجالها أهداف االعتبار في الداخلي آخذا

 عليها سيجرى  التي العمليات بأنشطة دراية الداخلي على التدقيق فريق رئيس جعل هو املراجعة هذه من و الهدف

 مؤجلة املراجعة هذه تكون  أن و يمكن .األسئلة قوائم مثل يحتاجها التي العمل وثائق التدقيق الداخلي وإلعداد

 التدقيق الداخلي املدقق فريق قائد يعلم أن يجب كاف غير التوثيق أن تبين إذا .املوقع في النشاطات بدء حتى

 .التوثيق مشاكل حل يتم حتى يعلق أو سيستأنف التدقيق كان إذا ما ويقرر  عليه

 جمع املعلومات و التحقق من دقتهاثانيا:

 يجب .التدقيق نتائج إلى الوصول  وحتى املعلومة أخذ منذ املوقع في التدقيق عمليات اآلتي الشكل يظهر

 دليل .تدقيق كدليل آخذها يمكن وعندئذ التدقيق خالل جمعها يتم التي املعلومات من املدقق يتأكد آن

 التحقق ويمكن التدقيق بمعايير صلة لها تكون  معلومات أي أو حقيقية عبارة أي أو السجالت :التدقيق

 .(ISO19011)منها

 :مثل مصادر عدة من املعلومات على الحصول  ويمكن   

 ؛املقابالت -

 فيها؛ تتم التي والظروف املحيطة العمل بيئة األنشطة، مشاهدة -

 الترخيص، التعليمات، اإلجراءات، الخطط، األهداف، ورسالتها، املؤسسة رؤية :مثل الوثائق -

 األوامر؛ العقود، الرسومات، املواصفات،

 املراسالت جميع الشكاوى، سجل التقارير، االجتماعات، محاضر التفتيش، سجالت مثل السجالت -

 القياسات؛ ونتائج برامج املراقبة، التدقيق، تقارير الخارجية، املشاركة الجهات بين

 األداء؛ مؤشرات املصفوفات، التحليل، البيانات، ملخصات -

 املختلفة؛ بالحوادث املتعلقة املعلومات -

 املوردين؛ ومن الزبائن من العكسية التغذية مثل األخرى  املصادر من التقارير -

 املعلومات والعمليات وستقدم واألنشطة الوظائف بين بالتفاعل الخاصة املعلومات جمع يتم أن كما يجب

 2.العينات أخذ منها وتسَجيلها ثم التحقق يتم أن من بد ال ولهذا كأدلة التدقيق ومجال بأهداف الخاصة

                                                           
  1 خالد خطيب ، املرجع السابق، ص ، ص: 14.

  2 تميم أحمد عليا ، دورة التدقيق الداخلي ، مركز ضمان الجودة ، جامعة تشرين ، 2012 ، ص: 62.
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 الجلسة االفتتاحيةثالثا: 

 :هو الداخلي التدقيق في االفتتاحية الجلسة من الغرض 

 أنفسهم؛ تقديم من املدققين تمكين -

 بها؛ تتم التي والطريقة واملجال التدقيق عملية شرح -

 التدقيق؛ أنشطة إجراءات كيفية توضيح -

 التنفيذ؛ موضع االتصال عملية وضع -

 التعاون؛ تشجيع -

 واالنفتاح؛ األمانة -

 الختامية؛ الجلسة ترتيبات ضمان -

 .التدقيق بموعد اإلدارات ممثلي إعالن من مبَسطة صورة االفتتاحية الجلسة تأخذ املنظمات بعض في

  تنفيذ التدقيق رابعا: 

 يحاول  أن عليه يجب ذلك إلى وباإلضافة باحتراف األداء و وبَناء ايجابي مفهوم تبني املدقق على ينبغي

 :اآلتي املدِقق على ينبغي األهداف هذه عليها،ولتحقيق املدقق وأمانة وانفتاح تعاون  على الحصول 

 عليهم؛ املدقق الجهات ممثلي مقابلة -

  التحدث -
ا
 العمل؛ يؤدي من مع دائما

 الزيارة؛ من الهدف شرح -

 واألدب؛ الهدوء على املحافظة -

 اآلخرين؛ على قوة كمركز التصرف وعدم الناس على التعالي عدم -

 .وعناية بوضوح التحدث -

 :اآلتي يفعل أن يجب و ضبط التدقيق -

 للتدقيق؛ ويستعد ُيِعد أن -

 بالتوقيتات؛ يلتزم أن -

 بنفسه؛ األسئلة إليه املوجه الشخص يجيب أن على اإلصرار -

  التحدث -
ا
 أمكن؛ ما قليال

 1الخاطئ؛ الفهم تجنب -

 ؛ومختصرة واضحة دائمة أسئلة طرح -

 .والهدوء باألدب التمسك -

 التدقيق االتصاالت أثناء خامسا:

 التدقيق عملية أثناء لالتصال ترتيبات إعداد الضروري  من يكون  قد التدقيق وتعقيدات مجال على بناء

                                                           
  1تميم أحمد عليا، املرجع سبق ذكره،، ص:63.
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  االجتماع التدقيق فريق على ينبغي
ا
 حال وفي التدقيق، تقدم وتقييم املعلومات تبادل أجل من األقل على يوميا

 تقرير رفع التدقيق فريق رئيس على يجب التدقيق أهداف بلوغ إمكانية عدم إلى تشير املوضوعية األدلة كانت

 .التدقيق إلغاء يكون  أن يمكن والذي املناسب القرار التخاذ العليا لإلدارة

  التدقيق مراجعة إجماعسادسا: 

 ويحضر باملوجودات الخاص التدقيق مراجعة اجتماع بعقد الفريق رئيس يقوم التدقيق من االنتهاء بعد     

 :اآلتي مراجعة اجتماع يشمل أن يجب .التدقيق فريق أعضاء جميع االجتماع هذا

 الفريق؛ أعضاء مع ومقارنتها املالحظات دراسة -

 التحقق؛ قوائم مراجعة -

  املطابقة عدم حاالت تسجيل -
ا
 التدقيق؛ أدلة مع معا

 واملالحظات. املطابقة عدم بحاالت الخاصة القرارات اتخاذ -

  التدقيق تقرير إعدادسابعا: 

 .الختامية الجلسة في عرضه يتم األحيان معظم وفي مكتوب تقرير تقديم يجب التدقيق من االنتهاء بعد    

  التدقيق تقرير يقدم أن يجب
ا
  تسجيال

ا
 :إلى يشير أن وينبغي التدقيق عن دقيقا

 التدقيق؛ وخطة التطبيق ومجال عليها املتفق التدقيق أهداف -

  التدقيق تنفيذ يتم التي املرجعية بالوثائق قائمة تشمل التدقيق معايير -
ا
 لها؛ طبقا

 وأماكنها؛ تنفيذها تم التي التدقيقات تاريخ -

 1. واملالحظات املطابقة عدم حاالت التدقيق موجودات -

 

 

 

 

 

  :خالصة

من خالل عرضنا لهذا الفصل و الذي كان يتمحور حول محاولة اإلملام بعناصر اإلطار العام للنظام 

 يلي :  املحاسبي املالي و التدقيق الداخلي تبين لنا ما

إن تطبيق النظام املحاسبي املالي سيؤدي إلى التغير في العادات و املمارسات املحاسبية السابقة ويؤثر 

على الوظيفة املالية و املحاسبية في املؤسسات بسبب غياب التكوين و التدريب على النظام املالي 

يعطي النظام املالي ثماره وهو يطبق في املؤسسات تفتقر  أنناحية أخرى فال يمكن  الجديد إال أنه من

إلى موارد بشرية مختصة في هذا النوع من املحاسبة و مؤهلة لتطبيق هذا النظام السيما افتقارها إلى 

، مسيرين يعطون األهمية البالغة من الشفافية والدقة و اإلفصاح عن املعلومة املحاسبية املقدمة

                                                           
  1املرجع نفسه،ص:64.
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باإلضافة إلى نقص وقد يكون انعدام لوسائل تكنولوجيا املعلومات و االتصال الحديثة في بعض 

 .املؤسسات

كما يعتبر هدف التدقيق الداخلي من دراسته و تقييم نظام الرقابة الداخلية هو تحسين و تعديل  

و اإلجراءات الرقابية املوضوعة من طرف اإلدارة ويهدف بالدرجة األولى إلى السهر على حماية أصولها 

املسؤوليات املتعلقة ممتلكاتها من الضياع و اإلهمال، وذلك بمرافقة منفذي الرقابة في تنفيذ املهام و 

بها، وذلك  باستخدام مجموعة من الوسائل و األدوات و تقديم النصائح و التعديالت حول العمليات 

 .التي تمت مراجعتها، بتكليف من اإلدارة أو بقوة القانون 
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 تمهيد 

لقد عرف التقليل من اإلجراءات اليدوية املعتمدة على الورق من خالل مساهمة أجهزة الكمبيوتر 

بدخولها عالم املؤسسة فقد استخدمت املؤسسات الضخمة في السبعينيات القرن العشرين أنظمة 

حلول  نتاالنتر إلرسال وتبادل املعلومات عبر الشبكات الخاصة ، وشكل ظهور تبادل البيانات الكترونيا 

بين الشبكة  االنترنتوتدمج  االقتصاديةمناسبة إليجاد شبكات اقتصادية و فعالة بالنسبة للمؤسسات 

 .املحلية و العديد من موارد الكمبيوتر و التي تخص أنظمة إدارة املعلومات داخل املؤسسة

ه نظري إذ أننا نلتمس كثر منإن التطبيقات الفعلية لألنظمة اإلدارية في املؤسسة يتخذ منحنى تطبيقي أ

عمالهم بمهارة عالية تتوافق و هذا التطبيق أساسا من خالل تكوين األفراد ذوي الكفاءة ملمارسة أ

في األجهزة املعلوماتية، كما تعتبر أساليب تطبيق تقنيات النظام املالي املحاسبي  التطورات املتسارعة 

لتدقيق الداخلي وفي الفصل يخدم بشكل كبير عملية ا االقتصاديةضمن النظم اإلدارية في املؤسسة 

  .سنتناول بالتفصيل متطلبات تفعيل التدقيق الداخلي باستخدام تقنيات النظام املالي الفعالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاجة عملية التدقيق الداخلي إلى تقنيات النظام املالي الفعالة  األول: املبحث
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ترين بالتطورات التي تتم في تكنولوجيا املعلومات التي دخلت في  من أكثر املثأ االقتصاديةتعتبر املؤسسة 

كافة أعمال و نشاطات املنظمة من عمليات متنوعة و عديدة حيث تعتبر كل هذه العمليات في ظل نظام 

 في ذلك نظام املعلومات املحاسبي. معلومات إداري متكامل و فعال بما

مع احتياجات املؤسسة تأثيرا كبيرا على فعالية  يتالءماملالي املصمم بشكل إن لتقنيات النظام املحاسبي 

املحاسبي عامال هاما من عوامل  املعلوماتبحيث أصبح نظام   ،كافة الوظائف الداخلية و الخارجية

نجاح املؤسسات في ظل املنافسة الدولية لدى نجد أنه لتصميم و بناء تقنيات النظام املالي الفعال البد 

املتوفرة من املعلومات  الحاسوب و استقبال املدخالت فباستخدام ن توفر األسس العلمية الحديثة م

ضرورية لعقلنة النشاط  معالجتها محاسبيا و بـأنجع طرق املعالجة بحيث تعتبر هذه الخطوةالقيمة و 

  .املؤسسة عليه الذي تهدف 

 

 عملية التدقيق الداخلي  تقنيات النظام املالي بمراحل ارتباط األول:املطلب 

 الداخلي التدقيق مهمة أوال :سير

 تتم والتي ملهمة التدقيق، الداخلي املدقق تنفيذ خالل من يتجلى الداخلي للتدقيق العلمي الجانب إن

 .بها املكلف األهداف تحقيق أجل من معينة ومنهجية مسبق تخطيط وفق

 خالل من التدقيق محل النشاط مخاطر في التحكم دراسة على مهمته في الداخلي املدقق ويعمل   

 به يقوم ما تشبه الداخلي التدقيق مهمة إن .تطبيقها ومتابعة الحلول، تدبير الثغرات، وتحديد اختبار

 أن حيث بالعالج، يوص ي ثم ومن باألسباب، ويتنبأ يخمن بالتشخيص، يقوم أنه إذ مريضه، مع الطبيب

 :هي مراحل ثالثة التدقيق ملهمة

 يمكن كما وسريعة، قصيرة تنقالته وتكون  مكتبه، في الوقت معظم املدقق يكون   :األولى املرحلة -

 .التنقالت هذه وجود عدم

 قليلة للمكتب فزيارته "املؤسسة" امليدان في املدقق يكون  الوقت هذا في  : الثانية املرحلة -

 .ومحدودة

 .1األولى املرحلة في كان كما فيه واالستقرار املكتب إلى املدقق عودة:الثالثة املرحلة -

 

 :التحضير مرحلة  /1

والكفاءة  القراءة، واالنتباه على كافية قدرة املدقق من وتتطلب التدقيق، مهمة في خطوة أول  تعتبر

 الضروري  من أنه إذ جيدة باملؤسسة، معرفة تتطلب كما والتعلم، الفهم على القدرة تمنح فهي الالزمة،

 يقوم عليها بناءا والتي األساس، حجر هذه املرحلة وتعتبر .الفترة تلك خالل املعلومات مصادر معرفة

 :التالية الرئيسية املحاور  في املرحلة هذه وتتمثل .إليها الوصول  يجب التي النتائج نموذج ببناء املدقق

 

 :بمهمة األمر 1-1

                                                           
  صالحي محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص : 761
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 لجنة مؤهلة اإلدارة العليا، سلطة طرف من باملهمة التكليف بإصدار الداخلي املدقق مهمة تبدأ

 .التدقيق بمهمة عالقة لها التي األطراف كافة بتبليغ يسمح باملهمة األمر أن حيث التدقيق،

 :االندماج مرحلة 1-2

 مصادره املختلفة من للتدقيق الخاضع بالنشاط العالقة ذات املعلومات بجمع الخطوة هذه تبدأ

 :يلي فيما املصادر هذه تلخيص ويمكن النشاط، هذا لطبيعة فهم والحصول على

 ؛السابقة التدقيق ملفات تقارير -

 ؛اإلدارة مع االجتماع -

 ؛بالنشاط املتعلقة واالتفاقيات التعليمات اإلجراءات، الخطط، السياسات، -

 ؛الوظيفي والوصف التنظيمي الهيكل -

 ؛النشاط عن املالية واملعلومات التقديرية املوازنة -

 .النشاط عن الخارجي التدقيق نتائج -

 :من التدقيق فريق يمكن والتحليل املختلفة الوثائق هذه قراءة إن

 للمخاطر،إعطاء موضع هي التي السيرورات تحديد للتدقيق، الخاضع النشاط عن شاملة رؤية امتالك -

 ؛للمهمة مصداقية

 :وتقييمها األخطار حديدت /2

 وتطويره برنامجه صياغة للمدقق يسمح بحيث التدقيق، عملية مراحل بقية تكييف يتم النقطة هذه خالل من

 الخطر هو :األمريكين املحاسبي معهد كما عرفه التدقيق خطر و .املواجهته وضعه تم وما التهديدات على بناءا

 :يكون  الذي العمليات، من معين نوع في أو األرصدة أحد في خطأ حدوث عن الناتج

 ا في جوهرية أخطاء وقوع الداخلية الرقابة نظام االعتبار بعين األخذ دون  إمكانية هو :متصل خطر 1-2

 .لحسابات

 الجوهرية  األخطاء اكتشاف على الداخلية الرقابة نظام قدرة بعدم يرتبط :الداخلية الرقابة خطر 2-2

 .املناسب الوقت في وتصحيحها

 .الجوهرية األخطاء اكتشاف من املدقق تمكن عدم أي التدقيق، بمهمة مرتبط :االكتشاف عدم خطر 3-2

 :األهداف حديدت  /3

 نفس لها والتي صفحات عدة من مشكلة وثيقة عن عبارة وهي للمهمة، املخطط أو التوجيهي بالتقرير أيضا يعرف

 تقرير بتحرير املدقق يقوم املؤسسة، عن املعلومات الضرورية أخذ بعد ،الحاالت كل في والخصائص املضمون 

 فريق على الواجب األهداف إلى باإلضافة املدققين تدخل ومجاالت حدودالبحث،  محاور  يوضح والذي توجيه

 املتأتية املعلومات على التقرير هذا ويحتوي  خاصة، وأهداف عامة أهداف إلى تنقسم تحقيقها، والتي التدقيق

  :1إلى ويهدف والضعف القوة نقاط وجدول  األخطار تحليل من

                                                           
 صالحي محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص : 1.76 
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 القوة نقاط كل وتصحيح التعرف البحث، على املدقق ويساعد املدققين، لتدخل العلمية الجوانب تحديد

 1.منها جزء أو املسجلة والضعف

 الداخلية للمراجعة امليداني العملثانيا : 

رسمية لعملية املراجعة و التي تهدف إلى الوصول إلى نتائج وأجوبة لتساؤالت  كاالنطالقةاملرحلة تعتبر هذه 

 وهي منحصرة في مايلي : مسيري املؤسسة الطالبين لخدماتها

  املراجعة: عمل تخطيط /1

  توزيع  إلى الدراسة مرحلة ايةنه من مكانا، و زمانا املراجعة مهمة تنظيم على املراجعة عمل تخطيط يعمل       

اعتبار فيمكن   للمهمة،  املنفذينداخليين ال املراجعينالتقدم في عمل فهو يعتبر كوسيلة ملراقبة مدى التقرير 

سوف ينفد بالوسائل الذي  من موازنة ملقابلة العملضره حهذا التخطيط لعمل املراجعة بمثابة برنامج لها، ملا ي

يجب خلط  املقدر لكل عمل ينفد، كما ال بالتدقيق مع الوقت املراجعينلى للعمل وتقسيمه ع توزيعاملتطلبة له، و 

  .العمل حتى نهاية مرحلة الدراسة ططفالثانية تخ هذا التخطيط لعمل املراجعة مع خطة التقريب

 التغطية: ورقة  /2 

 و التحقق، برنامج في املعرف العمل تنفيذ لطريقة وصف نفس الوقت، في تعطي وثيقة هي التغطية ورقة       

 العمل و التحقق برنامج بين للربط وسيلة التغطية وثيقة تعتبر كما األخير، هذا في املستخلصة النتائج إبراز

 .بنتائجه منه جزء أو لقسم امليداني

 :املشاكل تحليل و إبراز ورقة /3    

 عدم املشاكل  بهذهنعني  و بمهمته، قيامه عند الداخلي بها املراجع يلتقي التي امليدانية تربط هذه الورقة باملشاكل

 مجمل ترتيب و جمع عند و معين إجراء في مشكل يقابلها ورقة فكل أو غيابه كليا، معين إجراء تطبيق إمكانية

تحتوي هذه الورقة على املشكل امللتقى به و كذالك يمكن أن  الهذه املهمة كم النهائي التقرير هذه األوراق تشكيل

هذه الورقة، فهذه الورقة ال  استعمالعن  االستغناءالة عدم وجود مشكل، يمكن حأما في  .الحلول املقترحة له

تستعمل لوصف اإلجراءات املوضوعة، بحيث هناك مجموعة من الوسائل األخرى التي تقوم بهذه املهمة نذكر 

 2 .، خرائط التدفق، و األسلوب الوصفياالستقصاءمنها : قوائم 

 

 النتائج وتقديم النهائي التقرير إعداد  :ثالثا

 هذه خالل موجودا الذي يبقى التحاور  إلى باإلضافة األدبية والصياغة اإلنشاء على القدرة املرحلة هذه تتطلب

 املرحلة هذه تبدأ إذ .عمله عناصر كل يجمع والذي ،"التقرير" منتجه وتقديم ببلورة املدقق ويقوم املرحلة،

 اجتماع عقد بعدها ليتم تقرير مشروع بصياغة يقوم العمل، حيث أوراق مجموع مع مكتبه إلى املدقق برجوع

 .الختامي التقرير على للحصول  واملصادقة ختامي

 اعتباره يمكن فال عليه، املصادقة ليتم املسجلة املالحظات جميع فيه يكون  حيث :املدقق تقرير مشروع /1

 إجابات تتضمن ال فإنها املدقق، على توصيات احتوت وإن الوثيقة هذه ،خاصة مصادقة تضمن وإن حتى نهائيا

                                                           
 صالحي محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص : 1.76 

2شعباني لطفي ، املراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير املؤسسة ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم اإلقتصادية ة التجارية و  علوم 

. 81- 80، ص:  2004التسيير، جامعة الجزائر ، الجزائر ،  .  
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 ومن متى املؤسسة تشير أين النهائي، التقرير مالحق أحد والذي يعتبر العمل مخطط تتضمن وال املؤسسة،

 .املقبولة التوصيات بتنفيذ سيقوم

 :الختامي االجتماع /2

 فيبدون  البداية، املدقق عند ملخطط استمعوا والذين االفتتاحي، االجتماع نشطوا الذين األعضاء نفس يضم

 .املدققة واألقسام واملصالح التدقيق لفريق باإلضافة التدقيق، فريق به قام ما حول  رأيهم

 :الداخلي التدقيق تقرير /3

 محل كانت التي واملواضيع األخرى  املالية والقوائم البيانات حول  رأيه كتابيا بإبداء للمدقق التقرير يسمح

 :التقرير مبادئ يلي وفيما والجمهور، املدقق بين وسيلة ويعتبر التدقيق، مهمة يلخص فهو التدقيق،

 ملهمة عقد آخر فهو (:نهائيةال ثيقة)الو  الداخلي التدقيق تقرير دون  من الداخلي للتدقيق وجود ال 3-1

 ؛وتوصيات باقتراحات إال تنتهي ال والتي التدقيق،

 ؛ الختامي االجتماع خالل عرضها تم النقاط أن املفترض فمن :للمؤسسة مسبق عرض 2-3

 .كتابيا أو شفهيا إما الرد في الحق للمؤسسة :اإلجابة في املؤسسة حق 3-3

 :التالية األربعة النقاط في تتمثل التدقيق تقرير لشكل الرئيسية لفصول ا

 األولى الصفحة أما إحالة، برسالة مرفق التدقيق تقرير يكون  ما عادة :اإلحالة ورسالة الخارجية الورقة -

 : على فتحتوي 

  ؛باملهمة التذكير يتم كما التقرير، إرسال وتاريخ املهمة عنوان -

  ؛املهمة ورؤساء العمل في املساهمين املدققين أسماء  -

  1.التدقيق تقرير من املستفيدين أسماء   -

 

 كبيرة للتقارير بالنسبة ضروري  يكون  والذي للتقرير، مفصل بفهرس الجزء هذا يبدأ :وامللخص املقدمة  -

 .كثيرة مالحق على تحتوي  التي الحجم

 علم له ليس املهمة، فالقارئ  وأهداف التدخل بمجال التذكير وتتضمن مختصرة تكون  ما عادة املقدمةفا

 يسمح مللخصا أما.املدققة العملية أو للوحدة مختصر وصف تمثل فهي التوجيه، وتقرير املهمة أمر بمحتوى 

 .والوضوح باالختصار يتميز حيث التقرير، مجمل بفهم للمسئولين

 ويشمل املدققة، للمؤسسة األولى بالدرجة املوجهة والكاملة، التفصيلة الوثيقة هو :التفصيلي التقرير -

 .الفهرس في املعروض التسلسل يحترم بحيث التوصيات، املالحظات،

 أخرى  مهمات اقتراح ولكن عرضه، تم ما تكرار ليس الجزء هذا من الهدف :واملالحق العمل خطة الخالصة،

 القادمة. املهمة بتاريخ التذكير أو املهمة، هذه خالل من لها الحاجة ظهرت والتي

 

 املهمة نتائج متابعة :رابعا

                                                           
  صالحي محمد ، مرجع سبق ذكره، ص: 81 1 
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 التأكد عليه وإنما بها، املكلف املعنية باملهمة للجهات النهائي التقرير إرسال بمجرد ينتهي ال الداخلي املدقق دور  إن

 وتقييمها، تنفيذها عملية متابعة وعليه املسؤولة، الجهاتقبل  من املالئمة التصحيحية اإلجراءات اتخاذ من

 قبل من املقترحة اإلجراءات تنفيذ من الداخلي املدقق يتأكد خاللها من العملية التي" بأنها املتابعة مرحلة وتعرف

 على 2500 املعيار أكد وقد وفعالة مالئمة املنفذة اإلجراءات وأن تدقيقه، تم الذي املجال عن املسؤولية اإلدارة

 فعال اتخذت اإلدارة قد أن من والتأكد واملراقبة، املتابعة سيرورةلل الداخلي التدقيق مسؤول وضع وجوب

 تقع وعليه ، إجراء أي اتخاذ عدم عن الناجمة املخاطر تحمل قررت قد العليا اإلدارة أن أو الالزمة، اإلجراءات

 ينبغي اذ بها، املتعلقة اإلجراءات ومختلف املتابعة الطرق  تحديد مسؤولية الداخلي التدقيق مسؤول عاتق على

 حصر فيمكن لإلدارة، بالنسبة أما .بوضوح الداخلي التدقيق دليل في محددة املتابعة مسؤولية تكون  أن

 :وهي ممكنة مواقف ثالث في الداخلي للتدقيق النهائي التقرير تجاه ا استجابتها

 في ورد بما للتدقيق الخاضعة املؤسسة مسئولي اقتناع بعد يأتي موقف وهو كامل بشكل االقتراحات قبول  -

 ؛النهائي االجتماع أثناء التدقيق تقرير

 ببعض العليا أو اإلدارة للتدقيق الخاضع النشاط مسئولي اقتناع لعدم نظرا جزئي، بشكل االقتراحات قبول  -

 ؛املؤسسة لظروف مالئمة غير باعتبارها االقتراحات،

 ثم موارد، من تتطلبه وما التدقيق بمهمة القيام يمكن فال استثنائي، موقف وهو كامل بشكل االقتراحات رفض -

 .االقتراحات رفض النتيجة تكون 

 بما يلي: الداخلي  مراحل إجراءات التدقيقيمكن استنتاج ارتباط تقنيات النظام املالي املحاسبي  ب ومما سبق 

من حيث الكيان القانوني ونوع النشاط والهيكل التنظيمي له وأنظمته املحاسبية  :فهم طبيعة عمل العميل  -1

 وعلى ضوء هذه املعلومات على املدقق قبول مهمة تدقيق العملية أو االعتذار عن ذلك.

وتشمل فهمه بيئة نظم الضبط الداخلي ) آلية  : فهم مكونات نظم الضبط الداخلي املتوفرة لدى العميل -2

حاسبية املستخدمة( ، وإجراءات نظم الضبط الداخلي ومعرفة مدى وضعها موضع التنفيذ والتي من النظم امل

خالل ذلك يقرر مدى قابلية حسابات العميل للتدقيق من خالل ذلك فإذا اتضح له عدم قابليتها للتدقيق عليه 

 االنسحاب من املهمة.

فق على أن درجة املخاطرة عالية في أن تكشف نظم تقويم درجة املخاطرة في نظم الضبط الداخلي، فإذا ات -3

الضبط الداخلي تلقائيا األمور املادية التي أظهرت على غير حقيقتها في البيانات الختامية تكون مخاطر التدقيق 

عالية أو عندما تكون درجة املخاطر في التدقيق متدنية يجب فهم نظم الضبط وتحديد األمور التي تعزز قناعة 

 .ن درجة املخاطرة هي دون املستوى املدقق أل 

يستخدم املدقق تقييمه لنظم الضبط الداخلي وموقفه بدرجة مخاطر التدقيق في :  التدقيق االختباري  -4 

 1تحديد طبيعة أعمال التدقيق ، توقيت أعمال التدقيق والوقت الالزم ألعمال التدقيق وحجم العينة.

 

                                                           

  1 صالح محمد ، مدونة قراءة للعلوم املالية و اإلدارية،ص: 10.
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أن يقوم مدقق الحسابات في أعمال املراجعة التي قرر القيام بها يقوم بعد  تقويم نتائج أعمال التدقيق :  -5 

بتقويم نتائج أعمال التدقيق واالستنتاجات التي خرج بها بغرض معرفة مدى إمكانية توفر قاعدة يعتمد عليها في 

 إلبداء رأيه في البيانات الحسابية الختامية.

ات نطاق عمله الذي قام به ويبين استنتاجات املدقق فيما يبين تقرير مدقق الحساب تقرير مدقق الحسابات: -6

 1يتعلق بمدى عدالة البيانات الحسابية الختامية لكل من املركز املالي ونتائج أعمال املنشأة موضوع التدقيق.

 النظام املحاسبي املالي  وظائف الثاني : بلاملط

  :التالية األربع في الوظائف الرئيسية تتلخص مجموعة من الوظائف ضمن املنظمة، املحاسبي النظام يؤدي

  وأحداث عمليات أي حصر وفعالية، بكفاءة املنشأة وعمليات بأنشطة املتعلقة البيانات جمع وتخزين -

 ؛النظام تمثل مدخالت)بيانات( أولية مواد صورة في املنشأة بنشاط متعلقة          

 ؛التصنيف و التلخيصتشغيل ومعالجة البيانات عبر عمليات الفرز و  -

 ؛إدارية تقارير إعداد مع القرار التخاذ العالقة ذات األطراف املستفيدة إلى مفيدة محاسبية معلومات توليد -

 أيضا وتؤكد األعمال بدقة، بأنشطة املتعلقة البيانات ومعالجة تؤكد تسجيل  التي الكافية الرقابة تأمين -

 ؛األخرى  املنشأة وأصول  البيانات هذه حماية         

من املالحظ  ارتباط هذه الوظائف ببعضها فهي ليست وظائف مستقلة ، فشكل التقرير و محتواه ينعكس على     

 وفيما يلي شرح مفصل لوظائف النظام املحاسبي : .مدخالت النظام و عملية املعالجة

املرحلة التي يطلق عليها عملية إدخال تشمل هذه تجميع بيانات العمليات بواسطة الوثائق األصلية :   /1

البيانات الحصول على البيانات من نظام  العمليات، وتسجيل هذه البيانات في املستندات و الوثائق املالئمة، 

  .التحقق من صحة البيانات وتسجيلها على املستندات، التأكد من شمولية املستندات وكمالها

ستندات األساسية الناجمة عن نظام العمليات مثل الفاتورة وثيقة يقوم النظام املحاسبي باستالم امل   

..الخ  وعبر مجموعة من اإلجراءات يتم التأكد من صحة هذه البيانات و املستندات، على الرغم من .الشحن

فضل إمكانية تسجيل البيانات املتعلقة بأنشطة العمليات على أوراق فارغة في الدفاتر إال أن الرقابة و الدقة األ 

تتحقق عند استخدام نماذج خاصة للتسجيل تسمى الوثائق األصلية، ويؤدي الترقيم املسبق لكل مستند أو 

وثيقة إلى تحسين الرقابة على مجموعة البيانات كما يسهل عملية إثبات تسجيل كل تلك العمليات وعدم إغفال 

  2 .أي منها

أو الخطوات الواجب تنفيذها لتحويل املدخالت، ممثلة :يقصد بعملية معالجة اإلجراءات  عمليات املعالجة /2

 في البيانات الخام إلى منتج نهائي هو املعلومات، وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات:

تصنيف املستندات التي ثم الحصول عليها وفق املعايير املحددة مسبقا مثل : ملف فواتير املبيعات أو ملف  - 

  ؛البيانات املجمعة إلى أقسام محددة مقدما...الخ ،وكذا تقسيم .أوامر الصرف

                                                           

  1 صالح محمد ،مرجع سبق ذكره.  ص:11.    

 2بن فرج زوينة ، املخطط املحاسبي البنكي بين املرجعية النظرية و تحديات التطبيق مذكرة دكتورة ،كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم 

. 18، ص:2014التسيير ، جامعة فرحات عباس ، الجزائر ،  .  
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 ؛نقل محتوى املستندات إلى مستندات أخرى مثل إعداد أمر الصرف -

 إلى السجالت املحاسبية املالئمة؛ ترحيل محتوى الوثائق و املستندات -

 حسابية بغرض حساب أرصدة الحسابات؛إجراء مجموعة العمليات ال -

بين محتوى السجالت املختلفة للتأكد من صحة التسجيل و الترحيل إلى        إجراء بعض عمليات املقارنة  -

 السجالت املختلفة، وكذا إجراء التحليالت الالزمة مثل تحليل اتجاه املبيعات ككل أو حسب األصناف املباعة.

إلى معلومات يعتبر نشاط معالجة البيانات هو جوهر نظام املعلومات، حيث ينطوي على تحويل البيانات الخام 

 .قابلة لالستخدام ، فاملخرجات تعتمد على كل من املعالجة و املدخالت

 الوظيفة الثالثة لنظام املعلومات املحاسبي هي :توليد املعلومات :  /3

توفير املعلومات املفيدة لإلدارة إلتخاد القرارات للمستفيدين الخارجيين، ففي األنظمة اليدوية يتم تأمين  -

 ائم املالية و التقارير اإلدارية.ت على شكل تقارير تصنف في فئتين رئيسيتين القو تلك املعلوما

 :مراقبة البيانات أي تأمين رقابة فعالة على األصول و البيانات وذلك لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية وهي  -

 حمايتها بوصفها أحد أصول املنشأة؛حراسة البيانات و  -

  ؛حتفاظ بها هي بيانات صحيحة و كاملةالتأكد من أن البيانات التي يتم اال  -

  ؛تأكيد الثقة باملعلومات املنتجة من خالل النظام -

 ال متطابقة مع السياسات اإلدارية؛تأكيد القيام بنشاطات العمل بشكل كفؤ و دقيق ، لكي تكون هذه األعم- -

 حماية أصول املنشأة و بياناته. -

تستخدم املنظمات مجموعة من اإلجراءات لتحقيق رقابة داخلية فعالة على العمليات ضمن املنظمة،    

 وذلك بغية تحقق األهداف السابقة، ومن أهم هذه اإلجراءات :

  ؛التحديد املسبق للصالحيات و املسؤوليات عن تنفيذ األعمال و األنشطة -

  ؛يبعضهاالفصل بين الوظائف و املهام ذات العالقة  -

  ؛تأمين التوثيق الكافي و املالئم لكل الفعاليات و األنشطة -

 و السجالت بطريقة جيدة و مأمونة؛ حفظ األصول  -

 1الوحدات التنظيمية داخل املنظمة. التقويم املستقل لألداء في مختلف -

صحة البيانات  تهدف الرقابة على البيانات إلى التأكد من حماية أصول املنظمة، من املخاطر و التأكد من

 2و دقتها، لذلك تشمل عمليات الرقابة على البيانات الرقابية على املدخالت و املعالجة و املخرجات املسجلة 

                                                           
  بن فرج زوينة ،مرجع سبق ذكره ، ص ص:19- 201

  بن فرج زوينة ،مرجع سبق ذكره ، ص:2.20-19 
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 ومما سبق يمكن تلخيص وظائف نظم املعلومات املحاسبية في الشكل املوالي:   

 

 املحاسبية املعلومات نظم (: وظائف2-1الشكل رقم )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 .26،ص:2007 بغداد، املحدودة، الفنية للطباعة النجوم شركة املحاسبية، املعلومات نظم الجنابي، وعامر ابراهيم، الجزراوي املصدر:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثالث : استمرارية تقنيات النظام املالي في عملية التدقيق الداخلي 
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املعلومات و معالجتها قبل تقديمها إلى املستخدمين  إنتاجمن األهداف الرئيسية لنظام املعلومات املحاسبي هو 

داخل املنظمة و خارجها، وذلك ملساعدتهم في أداء مهامهم و استمرارية نشاط املؤسسة في أحسن الظروف، ومن 

  يجب: أجل ذلك

 نظام املعلومات املحاسبي بصورة تمكن من تحقيق أهداف املؤسسة التي تساعد على:أن يصمم  :أوال

عملها بمختلف األنظمة الداخلية املتواجدة ضمنها. و نود اإلشارة هنا إلى ضرورة تطوير و  استمرارومن ثم  -

حتى يتسنى لهم تحديث نظام املعلومات املحاسبي بمنح القائمين على عملياته فرص التعليم و التكوين 

تدخل ضمن العملية  مواكبة التطورات الحاصلة  في مجاالت استخدام أجهزة املحاسبة الحديثة، و التي

املستمرة لنشاط نظام املعلومات املحاسبي الجيد، وكذا تحديث تلك األجهزة، باإلضافة إلى تحسين مستواها 

ملدخالت النظام ثم دقة املعالجة و بالتالي جودة املخرجات منه. و تظهر   اإلستعابيةو طاقتها بما يتالءم 

 1.أهمية تطوير و تحليل النظام املحاسبي

و بالتالي   من تعقيد النظام حيث يسمح بتجزئة املشاكل الكبيرة و العقدة إلى مشاكل أقل و أبسط التقليل -

و خاصة  يكون البناء املادي للنظام سليما السيما أنه قد تنشأ العديد من املشاكل أثناء تشغيل النظام 

، و إن اإلدارة ليست في حاجة إليها لةعندما تكون التقارير التي ينتجها نظام املعلومات املحاسبي غير فعا

فتؤدي إلى انهيار النظام املحاسبي بالكامل و بالتالي تعطل أهم عصب داخل اإلدارة الذي بإمكانه أن يشل 

 يلي : للمؤسسة بأكملها داخل املؤسسة. و من أهم هذه املشاكل ما النشاط االقتصادي

 ؛تأخر املعلومات -

 ؛زيادة املعلومات -

 ؛الزائد للورقاالستخدام  -

 .اإلفراط في عمليات التوزيع -

فإن استمرارية النظام املعلومات املحاسبي ضرورة حتمية تفرضها البيئة الخارجية للمؤسسة و لتوخي و عموما    

الحذر و تحقيق هذا الغرض يجب على املؤسسة إجراء عملية التدقيق املحاسبي بحيث تتلخص أساسا في تحديد 

للمؤسسة و يمكن تقسيم التدقيق املحاسبي إلى عدة بيانات الواردة في القوائم املالية مدى سالمة و صدق ال

 .أنواع من التدقيق غير أننا سنخص بالذكر التدقيق الداخلي

إن للتدقيق الداخلي دور فعال في املؤسسة العمومية أو الخاصة على حد سواء، فهو عين اإلدارة لقياس فعالية 

ة املطبق باملؤسسة، كما أن هذه الوظيفة مستقلة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف و ذلك نظام املراقبة الداخلي

 األهداف الرئيسية للتدقيق الداخلي في هدفين : تثملللمساهمة في نجاح املؤسسة و استمرارها، و 

بالسياسات و اإلجراءات ووسائل الرقابة الداخلية و املصرح بها في املستويات  االلتزامالتحقق من مدى  -

 .اإلدارية املختلفة
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 التحقق من مدى كفاءة و فعالية أداء اإلدارات و األقسام املختلفة. -

 على البيانات  االعتمادو لتحقيق هذه األهداف على املدقق الداخلي أن يقوم بمهمة التحقق من إمكانية 

و تقييم نظم و إجراءات الرقابة بية التي تتضمنها سجالت و دفاتر املؤسسة، باإلضافة العمل على قياس املحاس

 1املطبقة في املؤسسة، ومدى التماش ي مع السياسات اإلدارية املوضوعة و بعد ذلك اقتراح التحسينات و التغيرات

األنظمة املوجودة باملؤسسة و التي يراها مناسبة و منه فإن املدقق الداخلي يقوم بعملية التأكد من أن العمليات 

املحاسبية تعكس الحقائق بصورة سليمة وصحيحة و أنها مطابق للواقع، و ليس الغرض من ذلك إبداء الرأي 

ليه فإن التدقيق الداخلي يعمل على مد اإلدارة من طرف إدارة املؤسسة، وع املتخذةفيما يتعلق بصحة القرارات 

يساهم بشكل كبير في  باملعلومات املستمرة املتعلقة بمختلف أنشطة املؤسسة، ومن ثم إعطاء حكم عليها فهو

 نجاح املؤسسة و بالتالي التحكيم في طرق تسييرها وهذا ما يؤدي إلى بقائها و استمرارها. 

إن وجود املدقق الداخلي في املؤسسة ضروري و مهم جدا خاصة بعد :  املؤسسة  مكانة املدقق الداخلي فيثانيا : 

انفتاح السوق اقتصادية و صعود معظم املؤسسات االقتصادية الجزائرية مسرح املنافسة، ولذلك نجد جل 

 املؤسسات تستعين بعمل املدقق الداخلي بهدف فحص القوائم املحاسبية، وتقييم عمل األفراد مدى قدرتهم

على تحمل مسؤولياتهم، و إن الحفاظ على أصول املؤسسة و التسجيل الدفتري قد نفد بطريقة سليمة و بعد 

ذلك إعطاء حكم حول مدى قوة النظام املوضوع و بين نقاط الضعف أو القوة فيهم باقتراح اإلجراءات صحيحة، 

 :سسة عليه أن يقوم بثالثة خطوات وهيفاملدقق الداخلي عند قيامه بفحص أو تقييم أداء مصلحة معينة في املؤ 
2  

 استمارةوبعد ذلك تحليل هذا املنحنى البياني و في األخير يحضر منحنى بياني لسير البيانات : الوثائق،  إعداد -

أسئلة يوجهها على القائم على تسيير املصلحة املعينة، وجميع املوظفين داخل تلك املصلحة ليتمكن من 

جعة ومفيدة بحكم خبرته تقييم األداء بشكل كافي وفعال، وعليه فإن املدقق الداخلي يقوم بإعطاء حلول نا

هو شخص ذو كفاءة علمية وخبرة كفاءته العلمية وذلك خدمة لإلدارة، إذن فاملدقق الداخلي و    املهنية 

مهنية يعمل داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة بمعنى أنه يخضع ألوامر اإلدارة العليا للمؤسسة فهو ال يتمتع 

  ؛كنه مستقل عن اإلدارات األخرى في املؤسسة الكلي عنها، ل باالستقالل

ال يحدد املسؤوليات، وال تكون له أية سلطة على العاملين بأقسام املؤسسة فهو يقوم بمتابعة األداء ولكنه  -

أمام اإلدارة فقط، ونجده يقوم بعمله من واقع مهامه الوظيفية من خالل الفحص،و التقييم و  مسئول 

  ؛مراقبة التنفيذ لجميع أنشطة املؤسسة

التي  االقتراحاتم بها، ويفصح عن الحلول و يقوم بإعداد تقرير يوضح فيه نتائج الفحص و التقييم التي قا -

يراها مناسبة و مالئمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية باملؤسسة عموما فإن عمل املدقق الداخلي يتمثل 
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أساسا في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة داخل املؤسسة و نشير هنا إلى أن عمل املدقق الداخلي 

 1.مستمر طوال السنة

 املالي في عملية التدقيق الداخلي املحاسبي نتائج تطبيق تقنيات النظام  الثاني:املبحث 

وغيرها أهدافا و خططا طويلة األجل و أخرى قصيرة األجل حيث تكون  االقتصاديةتضع  الكثير من املؤسسات 

التخطيط اإلستراتيجي كما أنه يوجد نوع  اسمدارة العليا و يطلق عليها اإل  اختصاصاألهداف الطويلة األجل من 

ثاني من أنواع األهداف و التي تعرف باألهداف التشغيلية وهي غالبا قصيرة األجل و تدرس بأقسام املؤسسة 

 .وإدارتها املختلفة في سبيل تحقيق األهداف اإلستراتيجية أي أنها مكملة ألهداف املؤسسة بصفة عامة

مخرجاتها وباألخص التقارير املالية نيات النظام املالي و الذي تتجسد أساسا في ونشير هنا إلى نتائج تطبيق تق

القرارات باإلضافة إلى املعلومات و النتائج الصادرة من النظام بعد أن ينهي املعالجة  اتخاذاملساعدة في عملية 

املهمة املحاسبية إلى الشمولية املناسبة للبيانات املدخلة، فقد عرف النظام و تقنياته تطورا واسعا في مهامه من 

األفراد في املؤسسة  إدارةلجميع الوظائف دون استثناء فأصبح له دور فعال في كل من العمليات التخطيطية و 

فهي إذا العملية املنجزة في الوحدة من وحدات املؤسسة للتأكد من التجنيد الجيد و املستمر للطاقات و املوارد 

و تحليلها و تحديد أسبابها لتفاديها مستقبال بغية  الفرو قات باستخراجف املحددة املتاحة لغرض بلوغ األهدا

 .التسيير الحسن

 املالي و أهداف عملية التدقيق الداخلي املحاسبي أوجه التوافق بين تقنيات النظام  األول:املطلب 

ارتبط تدقيق الحسابات منذ نشأته باملحاسبة، كما تطور مفهومه الحديث باملفهوم الحديث للمحاسبة، ومع 

ظهور املحاسبة اإلدارية كفرع جديد من فروع املحاسبة، وهو يهتم ببيانات عن املستقبل تستخدم في إعداد 

داث تطورا كبير ا في املحاسبة، حيث القرارات أدى ذلك إلى أح اتخاذمعلومات تفيد في التخطيط و الرقابة و 

 أصبح نظام املحاسبة يشتمل على فرعين رئيسين هما :

   مفهوم املحاسبة و أصبحت تعرف بأنها : عملية تمييز  وبناءا على ذلك تطور  .املحاسبة املالية و املحاسبة اإلدارية

  1.ملعاونتهم في ترشيد أحكامهم وقراراتهممعلومات اقتصادية إلى مستخدمي هذه املعلومات،  إيصالو قياس و 

بقة، حيث أصبحت مسؤلة عن قياس السا التعارفووفقا لهذا املفهوم أصبحت املحاسبة أكثر شموال من 

تسجيل و عرض العمليات ذات القيم املالية، إلى جانب عمليات متوقعة في املستقبل تعاون في أعمال التخطيط و 

 قرارات سليمة موضوعية. اتخاذيصال املعلومات تساعد في أصبحت عملية إو الرقابة، كما 

ولقد تأثر تدقيق الحسابات باملفهوم الحديث للمحاسبة، حيث عرف تدقيق الحسابات بأنه عملية منظمة لجمع 

 .بطريقة موضوعية اقتصادية،عن افتراضات بوقائع و أحداث إثباتو تقييم أدلة و قرائن 
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باملفهوم الحديث للمحاسبة و تتأثر به، حيث  ارتبطويتضح من هذا التعريف أن مفهوم تدقيق الحسابات قد 

تبدأ عملية تدقيق الحسابات بعد أن تتم عمليات املحاسبة وفقا للمفهوم السابق وهي ضرورية فتواجد مدقق 

عمال التي قام بها قسم املحاسبة لأل  حسابات قانوني، الذي يقوم بمعاونة النظر بالفحص و التحقيق و التقييم

محل تدقيق الحسابات، بحيث يكتمل نطاق العالقة بين املحاسبة و تدقيق الحسابات  االقتصاديةفي الوحدة 

ويبدأ مدقق الحسابات القانوني عمله من حيث ينتهي املحاسب أو قسم املحاسبة من عمله،  على أسس سليمة.

أما املدقق فإنه يقوم بالفحص والتحقق و التقرير عن هذه الحسابات. وعلى فاملحاسب يقوم بإعداد الحسابات، 

ذلك فإن نطاق عملية تدقيق الحسابات يكون قائم على عمل فحص انتقادي لتحديد مدى صحة سالمة 

محل تدقيق  االقتصاديةالحسابات، ومدى مالئمة القوائم املالية الختامية في عرض نتائج أعمال الوحدة 

وعلى ذلك فإن تدقيق الحسابات تعتبر جزء هام من عمل املحاسب فال يتصور أن تكون هناك  الحسابات،

حسابات تمت فعال، كما أن العمل املحاسبي ال يكتمل إال بتدقيق ، إال إذا كان هناك لحساباتلتدقيق 

 ومما الشك فيه أن أي تنظيم محاسبي جيد، ينبغي أن يشتمل على شقين أساسيين: .الحسابات

 سليمة.يتمثل في إعداد الحسابات بطريقة منظمة تتم وفق أسس و قواعد محاسبية  األول:الشق 

 االطمئنانو معايير سليمة، تكمن من  إثباتيتمثل في الفحص الحسابات، في ضوء أدلة و قرائن  الشق الثاني :

 و سالمة العمليات الحسابية املسجلة في الدفاتر و السجالت و القوائم.على صحة 

ونطاق تدقيق الحسابات يدور حول املخرجات األساسية للمحاسبة وهي القوائم املالية، باعتبارها املدخالت 

  .األساسية للتدقيق

االقتصادية على شكل عملية مستمرة و متكاملة يمكن تحديد دوره في املؤسسة املحاسبي يؤدي نظام املعلومات 

 : معاملها الرئيسية في عدة خطوات متتالية وهي

حصر العمليات املالية املتعلقة بالنشاط املحاسبي للمؤسسة و تمثيلها في صورة بيانات أساسية ) خام (  -

 ؛ تسجل في الدفاتر املحاسبية 

تشغيل أو معالجة البيانات األساسية وفق مجموعة من الفروض و املبادئ املحاسبية املتعارف عليها و  -

خدم أغراض بعد معالجتها في النظام املحاسبي إلى معلومات مالية تاملقبولة عموما لتتحول هذه البيانات 

 1مستعملي هذه املعلومات؛

 ملصلحة و ذلك في شكل قوائم مالية؛املعلومات التي تتم معالجتها إلى األطراف ذات ا إيصال -

تقييم املخاطر و التي يقصد بها أنشطة تحليل القواعد و اإلجراءات التي تشكل أي خطر على أهداف  -

 .املقبولةتخفيض حدة تأثيرها إلى املستويات املؤسسة من خالل تحديد احتمال حدوثها و العمل على 

أمر طبيعي و تلقائي إذ  ية ناجحة، فإن توافق نظام املعلومات املحاسبي مع أهداف املؤسسةدقتصااوكنظرة     

عصرنة مختلف وظائف املؤسسة: محاسبة، تسويق، مالية   أنه من بين أهداف املؤسسة مواكبة التطورات و
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، ونظام املعلومات املحاسبي االقتصادية.الخ، وهذا راجع إلى تحسين النوعية و الجودة في أداء األنشطة .إنتاج

فعال وحديث داخل املؤسسة يعتبر إنجاز رفيع املستوى وهدف في حد ذاته من أهداف املؤسسة املراد  كنموذج

  1.القرارات الرشيدة اتخاذتحقيقها للرفع من مستوى عملية 

  املالي و أهداف عملية التدقيق الداخلي  املحاسبي  الثاني : أوجه التعارض بين تقنيات النظام املطلب

 مـن و الجدیـد، النظـام هـذا أمـام عـائق یكـون  ربمـا واقعـا تعـش  خـاص بشـكل املؤسسـات و الجزائـري  االقتصـاد

 :  العموم على نجد الجزائر في النظام هذا  تطبیق تواجه التي الصعوبات

 والخبـراء املحاسـبين لـدى و االقتصـادیة املؤسسـات في تجدر و تأصل الذي القدیم النظام عن التخلي صعوبة -

 ؛ 1976 سنة سنة منذ 39 أي كامل جیل ملدة األكادیمیين و

ا ضـعیفة الجزائریـة االقتصـادیة املؤسسـات فـي التسـیير أنظمـة ن املعـروف أ مـن -  العمـود و متنوعـة غيـر و جـدا

 هـذه تغیيـر املؤسسـات هـذه تسـتطیع فكیـف العامـة املحاسـبة هـو نظـام املؤسسـات فـي هـذه للتسـیير الفقـري 

 ها؛ضحا و عشیة بين الحالة

 ملـدة  بـه عمـل مـن وهنـاك أتقنـوه، و عدیـدة سـنوات السـابق املحاسـبي النظـام علـى الخبـراء و املحاسبون  تدرب -

ا الصعب فمن سنة 20 من أكثر  ؛جدید نظام إلى التحول  جدا

 یعرفون  ال األكادیمیين و الطالب و املحاسبين و الخبراء من العدید بل الجدید بالنظام خبيرة إطارات یوجد ال -

 ه؛مع للتكیف الضروري  الش يء الجدید النظامهذا  عن الكثير

ا زال مـا اآلن لحـد التدریبیـة املراكـز فـي الجدیـد النظـام اهـذ اعتمـاد -  فـي املشـاكل مـن العدیـد یخلـق ممـا ضـعیفا

 ؛ النظام هذا تطبیق

 فـي املسـئولون  و املسـيرون هیعرفـ مـاهـذا  و هأكلـ لیـأتي سـنوات عـدة یأخـذ جدیـد نظـام أي أن املعـروف مـن -

 ؛االقتصادیة املؤسسات

 تطبیـق هـوو  املالیـة القـوائم و الكشـوف مختلـف فـي املصـداقیة تحقیـق إلـى هـدفي نظـام هـو الجدیـد النظـام -

 و االقتصـادیة البشئـة فـي هتطبیقـ صـعب هـذاو  ، الشـركات بحوكمـة هعلیـ یصـطلح مـا أو الراشـد الحكـم

 ؛ متراكمة سلوكيات و اعتبارات عدة بسبب الجزائریة املؤسساتیة

 أجـل مـن كبيـر وقـت إلـى یحتـاج ممـا املحاسـبين عـادات وذهنيـا  في الراسخة السابقة املحاسبیة األهداف تكون  -

 ها؛تغیير 

 و  وقواعــد أهــداف مــع كتطبیــق املحاســبة إلــى حســابات كقائمــة املحاســبة مــن الــدهنيات تغیيــر صــعوبة -

 ؛اتفاقیات

  ؛املالیة املحاسبة نظام حول  االقتصادیة الدراسات و البحوث نقض -

 املحاسـبة نظـام أن وباعتبـار االقتصـادیة املؤسسـات فـي املسـتعملة االتصـال و املعلومـات تكنولوجیـا ضـعف -

 القـوانين غیـاب االتصـال و املعلوماتیـة تكنولوجیـا خاصة التكنولوجیا عناصر على یعتمد متطور  نظام املالیة

  1.الجباية القوانين مثل النظام هذا لتطبیق الداعمة التكمیلیة

                                                           
  بوفروعة سفيان ، مرجع سبق ذكره ، ص : 135 – 1.136 



 الفصل الثاني:    متطلبات تفعيل التدقيق الداخلي باستخدام تقنيات النظام املالي املحاسبي   

 

 55 

 

 و املخطط املحاسبي الوطني  املالي بين تقنيات النظام املحاسبي االختالفاملطلب الثالث :أوجه 

املحاسبي  املخطط مع مقارنة جذريا تغيرا يشكل الدولية املحاسبية املعايير إطار في املالي املحاسبي النظام تبني إن  

  : يلي فيما التغيرات أهم تلخيص يمكن و الحسابات، مدونة مستوى  على أو التصوري الجانب في سواء ، الوطني

 املخطـط فـي بينمـا القـانوني الجانـب علـى االقتصـادي الواقـع تغليـب نجـد املـالي املحاسـبي لنظـامل بالنسـبة -

 ؛ االقتصادي الواقع على اإلداري  و القانوني الجانب تغليب نجد الوطني املحاسبي

 بالتـالي و السـوق، سـعر مراعـاة أي األصـول  تقيـيم فـي العادلـة القسـيمة علـى املـالي املحاسـبي النظـام سـيعتمد -

 ؛ سنة كل املؤسسة أصول  بعض تقييم إعادة ضرورة

 جـدول  إلـى باإلضـافة الخاصـة، األمـوال تغيـر و الخزينـة سـيولة قـائمتي فـي تتمثـل جديـدة ماليـة قـوائم إضـافة -

 ؛ حسب الوظيفة النتائج حسابات

 الزبـائن تسـجل الوطني املحاسبي املخطط في الغير بينما حسابات الرابع الصنف في الزبائن و املوردون  تسجل -

 ؛الديون ) الخامس الصنف في املوردين و (الحقوق  الرابع الصنف في

 املحاسـبي املخطـط من مستمدة األخيرة هذه أصبحت حيث الحسابات مدونة مستوى  على تغيرات عدة يوجد -

 املحاسـبي واملخطـط املـالي املحاسـبي النظـام قـوائم بـين املقارنـات بعـض يبـين املـوالي لجـدول وا .2الفرنسـ ي العـام

 :3الوطني

  

 

 

 

 

 

 الوطني املحاسبي واملخطط املالي املحاسبي النظام بين مقارنة  :(1 -2)   رقم جدول 

 النظام املحاسبي املالي املخطط املحاسبي الوطني البيان

 تدفقات النتائج،جدول  حسابات امليزانية،جدول    حسابات امليزانية،جدول  القوائم املالية

                                                                                                                                                                                     
  بودراع ملياء ، مرجع سبق ذكره ، ص: 65- 66 .1 

2نو ي هناء ، النظام املحاسبي املبسط ، مذكرة ماستر ، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر  ،2011 ، 

.30ص:    
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 .ملحقة الخاصة،جداول  األموال تغير الخزينة،جدول  .ملحقة النتائج،جداول 

 تقييم

 العناصر

 في املقيدة

 الحسابات

 

 التاريخية التكلفة

       الحقيقية، القيمة:إلى وباالستناد التاريخية التكلفة

 العادلة القيمة اإلنجاز، قيمة

 تسجل وكذلك امليزانية أصول  في املستأجر األصل يدرج   امليزانية عناصر في تسجل ال اإليجار عقود

 خصوم حسابات في مستقبلية اإليجارات دفع التزامات

 امليزانية

 تكاليف

 البحث

 والتطوير

  عناصر ضمن تسجل

 األصول 

 بينما األصول  عناصر ضمن التطوير تكاليف تسجل

    ال قد ألنها األعباء حساب في البحث تكاليف تسجل

 اقتصادية منافع تقد

 جدول 

 تدفقات

 الخزينة

 

 يوجد ال

 

 للخزينة النقدية املدفوعات و املقبوضات يقدم

 .12 ص سابق، مصدر مقارنة، دراسة الوطني املحاسبي واملخطط املالي املحاسبي النظام :مراد ناصر، :املصدر

 اسـتجابة كـان وذلـك املراسـيم مـن والعديـد 11 -07  -القـانون  عبـر املـالي كـان املحاسـبي للنظـام الجزائـر اعتمـاد   

 .التغيرات فرضتها التي والظروف للعوامل

 وقتيـة املـذكورة الصـعوبات لكـن وصـعوبات، تحـديات بداياتـه فـي يواجـه املـالي املحاسـبي النظـام تطبيـق إن    

 مـن املاليـة املحاسـبة مسـتقبل علـى التفـاؤل  يبعـث ممـا ملحتـواه وفهمهـا تطبيقاتـه على املؤسسات تعود مع وستزول

 ملتطلبـات يسـتجيب و مسـتخدميها يخـدم بمـا املعلومـاتي ومحتواهـا املحاسـبي النظـام مخرجـات جـودة زيـادة حيـث

 1.دوليا بها املعمول  واإلفصاح العرض

 

 

 

 

 

 قيمة تقنيات النظام املالي املحاسبي بالنسبة لعملية التدقيق الداخلي  املبحث الثالث : 

بصورة فعلية بالنسبة للكل داخل املؤسسة من خالل الوظائف املوكلة لها و التي تمنحها قيمة تتجلى قيمة الجزء 

سواء كانت املؤسسة فعلية تتجلى أساسا أثناء قيامها بأداء املهام املنسوبة لها و بالتالي تحقيق أهداف املؤسسة 

 ذات 

                                                           

1 السعدي عياد ، أثر مخرجات النظام املحاسبي املالي في صنع قرار التمويل في املؤسسة اإلقتصادية ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية و 

62 – 25، 2014التجارية و علوم التسيير ،جامعة مسيلة ، الجزائر ،  .  
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طابع تجاري أو خدماتي أو غيرها ومن هذا املنطلق فإن تقنيات نظام املعلومات املحاسبي حقيقية في املؤسسة 

يمكنها فعال من أداء مهامها  املحاسبية بصفة منتظمة، بحيث يمنح املعلومات املحاسبية بالجودة  االقتصادية

الالزمة وفق املعايير الدولية املعمول بها بهدف تحقيق التأصيل للمحاسبة و تطورها ملجموعة من القواعد و 

لتقارير املالية املنشورة لكافة األطراف و فعالية ابهدف زيادة نفعية عليها دوليا  االعتماداملعايير التي يمكن 

 .املستفيدة منها

و صالحية في مجال ترشيد القرارات، لكن إن نظام املعلومات املحاسبي الجيد هو ذلك النظام األكثر فائدة 

منها ال يعتمد فقط على الخصائص النوعية املتوفرة، بل يعتمد أيضا على  االستفادةو مستوى جودة املعلومات 

منها أو متخذي القرارات أنفسهم، أي مقدرتهم على استيعاب و فهم و تحليل  باملستفيدينتتعلق  خصائص

مخرجات نظام املعلومات املحاسبي و املتمثلة أساسا في التقارير املالية على حساب مستوى الفهم و اإلدراك 

  املتوفرة لديهم.

املختلفة املطروحة،  اآلراءمن بين  يتخذهار و يعتمده و إن القرار هو الرأي النهائي الذي يتوصل إليه متخذي القر 

حكم عن موضوع أو الوصول إلى نتيجة  إصدارالبعض بأنه الحسم أو الفصل في النزاع من خالل كما يعرفه 

القرار  اتخاذالقرار ككل فهي عبارة عن كل مراحل  اتخاذمعينة تفيد الدراسة و التحليل، أما فيما يخص عملية 

البديل املناسب لتحقيق الهدف املطلوب  باختيارابتداء من مرحلة تحديد املشكلة موضوع القرار و انتهائها 

 .تحقيقه

ومن خالل كل سبق ذكره فإن قيمة تقنيات نظام املعلومات املحاسبي بالنسبة لعملية التدقيق الداخلي تتجلى    

تحليلها بنوع من الدقة فإن مكانة النظام  وبة إليها فإذا ما ثماملهام املنس تأديةفي جودة مخرجاتها و فعاليتها في 

 .القرارات من خالل توفر املعلومات السليمة لصناع القرار اتخاذاملحاسبي تبرز في الحاجة املاسة للجودة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار وعالقتها بتقنيات النظام املالي املحاسبي  اتخاذمفهوم عملية املطلب األول : 

 القرار اتخاذ عملية مفهوماوال  : 

 تلكالعلمية وغيرها إال أن  واملجالت الكتب تناولتها التي القرارات اتخاذ لعملية التعريفات من العديد يوجد

 بين من األفضل البديل بين اختيار عملية القرارات اتخاذ عملية أن تؤكد فهي مغزاها في تختلف ال التعريفات

 :كاآلتي التعريفات بعض عرض وسيتم .املتاحة البدائل
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 ؛مختلفة آراء بين من ويتخذه ويعتمده القرار متخذي إليه يتوصل الذي النهائي الرأي هو القرار إن -

 من بديل كل بين باملقارنة وذلك األفضل البديل الختيار املفاضلة عملية هي القرار اتخاذ عملية -

 البديل اختيار ثم حده على بديل كل وعيوب مزايا تحديد طريق عن ذلك ويتم املمكنة، البدائل

 .1القرار متخذ إمكانية ظل ظروف في األفضل واملناسب

 القرار بتقنيات النظام املالي املحاسبي اتخاذعالقة عملية ثانيا : 

القرار بتقنيات النظام املالي املحاسبي تظهر من خالل إبراز القوائم املالية وتشكيلها  اتخاذإن عالقة عملية 

 من خالل التمويل قرار صنع في املالية القوائم مساهمة للقرارات متعددة على مستوى املؤسسة،حيث تكون 

 الهيكل توازنات تقييم وكذا املستثمرة، األموال لرؤوس املالية واملر دودية للمؤسسة االقتصادية املرد ودية قياس

كما تلعب املعلومات املحاسبية دورا مهما فهي .للمؤسسة املالية القوائم واستقراء تحليل عبر يتم فيها املالي

 القرارات اإلدارية املثمتلة في :  اتخاذتساعد على 

إلنتاج الذي يحتوي على تشخيص الحاالت التي تتطلب اتخاذ قرار إداري بشأنها فمثال تقدير تكلفة ا -

قرار  اتخاذهو مخطط أو معياري يثير حفيظة اإلدارة للتقص ي ملعرفة أسباب ذلك و  انحرافات كبيرة عن ما

 .حاسم لتصحيح ذلك

للقرار حيث أن نظام املعلومات املحاسبي  اتخاذهامن خالل تخفيض حالة عدم التأكد لدى اإلدارة عند  -

تخاد قرار معين، فمثال تستخدم املعلومات املحاسبية عادة إلتخاد  يوفر أساس مالئم لالختيار بين البدائل إل

القرارات بشأن وضع األسعار، و تحديد سياسات االئتمان، ومن الضروري هنا أيضا مراعاة موضوع قيمة 

املعلومات املحاسبية ملواجهة االحتياجات اإلدارية املتعددة التخاذ املعلومات عند تصميم نظام 

 :2الفكرة أكثر من خالل النقاط التالية  توضحوسوف .القرارات

 :  للمؤسسة املالي الهيكل بتحليل وعالقتها امليزانية /1

 في الواردة واإلفصاح العرض متطلبات مع يتوافق املالي املحاسبي النظام خالل من املقدم امليزانية نموذج

 للسنة املدرجة العناصر مبالغ على يحتوي  األول  العمود عمودين، على تحتوي  فهي الدولية، املعاييراملحاسبية

 تحديد يعتبر حيث السابقة، للسنة امليزانية في املدرجة العناصر أرصدة على يحتوي  الثاني العمود بينما الحالية،

 األصول  وتصنيف

 إضافة أهم يعتبر ماليا بعدا امليزانية أعطى جارية غير متداولة غير وعناصر متداولة جارية عناصر إلى والخصوم

 السيولة معيار احترام خالل من للمؤسسة املالية الوضعية تحليل في مباشرة تسهم فهي املالي املحاسبي النظام

 على االقتصادي الجوهر تغليب ومبدأ الخصوم، تصنيف في االستحقاق درجة ومعيار األصول  تصنيف في جاء

 أخذ من املاليين اء املدر يمكن مالية ومؤشرات مالية نسب إلى وتحويلها امليزانية بيانات قراءة القانوني، الشكل

 الهيكل بتحليل يسمح مما األصول، إدارة فعالية ومدى الدفع املؤسسة وقدرتها على سيولة صورة واضحة حول 

 املالية، واملالءة واملر دودية املالي التوازن  على التأثير دون  االحتياجات تمويل لضمان وقدر للمؤسسة املالي

 .للميزانية الوظيفي املنظور  على أو واالستحقاق السيولة ومبدأ املالية الذمة منظور  على باالعتماد
                                                           

1 طارق حميطوش، أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على عملية اتخاد القرار في املؤسسة اإلقتصادية ، مذكرة ماستر ، كلية العلوم اإلقتصادية و 

.12 -11، ص:  2013التجارية و علوم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر ،    

  ابرا هيم  الجزراوي ، عامر الجنابي ، أساسيات نظم املعلومات املحاسبية ، دار اليازوري العلمية ، األردن ، 2009، ص:  492
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 :  املؤسسة كفاءة قياس و النتائج حسابات جدول  /2

 اإليرادات بين الفرق  عن عموما والناتجة الصافية النتيجة تشكل كيفية لفهم أساسا النتائج تحليل عملية تعتبر

 هذا للمؤسسة التنافسية الوضعية املباعة، الكميات البيع، أسعار حول  واضحة رؤية تعطي التي و واملصاريف

  .النتائج حسابات جدول  من يؤخذ التحليل

 املعايير حسب اإلفصاح ومعايير ملتطلبات املوافق الجديد بشكله النتائج حسابات جدول  مساهمة تظهر

 املؤسسة من املنجزة واملنتجات لألعباء ملخص بيان فهو معلومات من يقدمه ما خالل من الدولية املحاسبية

 أرصدة على كذلك يحتوي  كما الوظيفة، حسب أو طبيعتها حسب إما األعباء فيه ترتب املالية، السنة خالل

 الصافية السنة نتيجة تمييز يتم بينما السحب، تاريخ أو التحصيل تاريخ الحساب في يأخذ وال املاضية السنة

 النتائج من مستويات عدة بإظهار الجديد بشكله النتائج حسابات جدول  يسمح الخسارة، أو املالية الربح للسنة

  1 .املضافة القيمة

 املنتجات عناصر بين املقاصة يتم حيث الضريبة الخ...العملياتية، النتيجة لالستغالل، اإلجمالي الفائضو 

 :في النتائج حسابات جدول  من املشتقة املؤشرات أهم تتمثلو النتيجة  حساب في الصافي الرصيد ويقدم  واألعباء

 نموها تمويل قدرتها على ومدى املؤسسة نتيجة تحليل في يستخدم حيث :النشاط نمو معدل تقدير 1-2

 .الرسم خارج األعمال رقم في االرتفاع بمقدار النشاط نمو حساب ويمكنالداخلي 

 تحديد املستوى  من وتمكن النشاط، ومستوى  التكاليف هيكل بين العالقة تدرس أداة وهي :التعادل تحليل 2-2

 من بحية الر على االستدانة أثر تحديد في استخدامها يتم حيث األرباح، تحقيق في عنده املؤسسة تبدأ الذي

 مجموع يغطي اإليرادات مجموع فيه يكون  الذي النشاط مستوى  عند وتحدث التعادل، نقطة تحليل خالل

 .التكاليف

 

 :  النقدية التدفقات تحليل و الخزينة سيولة جدول  /3

 للنشاط األساسية الدورات حسب للمؤسسة اإلجمالية الخزينة تجزئة إمكانية الخزينة سيولة جدول  لنا يتيح

 إلى ويهدف األساسية القوائم ضمن الخزينة سيولة جدول  بتقديم املؤسسات املالي املحاسبي النظام ألزم حيث

 تمثل فالخزينة  يعادلها، وما النقدية توليد على املؤسسة قدرة لتقييم أساسا املالية القوائم مستعملي إعطاء

 ودرجة املالي التوازن  مستوى  على الحكم في موضوعية أكثر ا معيار وتعتبر النقدية التدفقات لجميع ا مركز

 :يلي ما وتشمل التدفقات هذه باستخدام املتعلقة واملعلومات للمؤسسة النقدية السيولة

 :التشغيلية األنشطة من املتولدة النقدية التدفقات 1-3

 للمؤسسة مدا خيل تولد التي األنشطة تلك التشغيلية باألنشطة يقصد : االستغالل دورة تدفقات 1-1-3

 األساسية النشاطات من التدفقات هذه وتتشكل التمويل، أو االستثمار أنشطة إلى تنتمي ال والتي

 للمؤسسة.

                                                           
  السعدي عياد ، مرجع سبق ذكره ، ص: 65 – 1.66 
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 بيع عن األموال وتحصيل سحب عمليات وتشمل :االستثمارية األنشطة عن املتولدة النقدية التدفقات 3-1-2

 األجل. طويلة مالية أصول 

 عالقة لها التي العمليات جميع األنشطة هذه وتشمل :التمويل أنشطة عن املتولدة النقدية التدفقات  3-1-3

 .1قروض أو خاصة أمواال كانت سواء األموال بحركة

  :نذكر املقاييس هذه أهم منالخزينة :  تدفقات جدول  من املستخرجة املقاييس   3-2

 ارتفاع مدى تحديد إلى يهدفان مؤشرين خالل من الربحية جودة حساب يتم :الربحية جودة مقاييس  3-2-1

  :يلي حسابهما كما ويتم التشغيلية األنشطة من السنة خالل عليها املتحصل النقدية

  والضريبة. الفائدة قبل النتيجة  ÷التشغيلية النقدية التدفقات التشغيلية = صافي النقدية مؤشر -

 .تشغيلي نقدي تدفق توليد على املؤسسة أرباح قدرة مدى النسبة هذه توضح

 . املبيعات صافي ÷التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات جملة  =النقدي  التدفق نسبة -

 .النقدي تحصيل في االئتمان سياسات كفاءة مدى النسبة هذه تعكس

 :وهي أساسية نسب ثالثة خالل من السيولة جودة تحسب :السيولة جودة مقاييس 3-2-2

 الخارجة النقدية التدفقات جملة ÷ التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق النقدية =صافي تغطية نسبة -

 .والتمويلية االستثمارية لألنشطة

 .والتمويلية التزاما تها االستثمارية مواجهة على املؤسسة قدرة النسبة هذه توضح  

  املستحقة الديون  ÷التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي =الضرورية النقدية التدفقات نسب -

 احتياجا تها ملواجهة يكفي بشكل الرئيسية األنشطة من النقدية إنتاج على املؤسسة قدرة مدى النسبة هذه تبين

  الضرورية. التمويلية

   .التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي ÷املدفوعة الفوائد = املدفوعة الفائدة نسبة -

  .التشغيلية األنشطة نقدية على اعتمادا املسددة الفوائد على النسبة هذه تدل

 واملالحق( الخاصة األموال )جدول  األخرى  القوائم مساهمة 3-2-3

 كان الجدول  هذا املحاسبية، الدورة خالل املال رأس لحركة تحليلية وضعية الخاصة األموال تغيرات جدول  يقدم

 عملية في يساعد رئيسيا جدوال أصبح لكنه الوطني املحاسبي املخطط إطار في امللحقة الجداول  من يعتبر

 حيث األساسية املالية القوائم بتفسير تسمح وفيرة معلومات يقدم امللحق كذلك للمؤسسة، املالي التشخيص

 تعتبر املالحق في املتضمنة فاملعلومات ،الحسابات إعداد أثناء طبقت التي التقييم وطرق  املحاسبية الطرق  يشرح

 في عنها التقرير يتم لم التي البنود عن توضيحات بمعرفة له تسمح فهي املالي املدير أو القرارة لصانع أساسية

 .2املالية القوائم

 القرار اتخاذعملية  مراحلاملطلب الثاني : 

 املراحل هذه من مرحلة كل في .متتالية مراحل بعدة تمر القرار صنع عملية أن يتبين املختلفة تعار يفها خالل من

                                                           
  السعدي عياد ، مرجع سبق ذكره ، ص : 1.67 
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 حيز ووضعه الوجود إلى القرار ظهور  غاية إلى النشاطات من جملة ( جماعة أو فردا القرار صانع فيها ينجز

 :يلي فيما املراحل هذه وتتمثل والتقييم التنفيذ

 ,وإدراكها املنظمة مستوى  على الوجود إلى ما مشكلة أو قضية ظهور  حالة في :إدراك املشكلة و اكتشاف مرحلة  -

 القيام الواجب اإلجراءات في التفكير ويبدأ ,الوضع ملعالجة اإلرادة له تكون  وأن بوجودها اإلقرار املسير على يتعين

 ومن.املوالية املراحل إلى املرور يمكن وال ,الحد هذا عند يتوقف ش يء كل فان ذلك غياب وفي .بعد فيما بها

 لتعقيدات تفاديا وذلك أمكن إن املناسب الوقت في حلها يتسنى حتى املناسب الوقت في املشكلة اكتشاف األحسن

 .معالجتها في التأخر عن تترتب

 :يلي كما تلخيصها يمكن أنواع إلى اإلدارية املشكالت وتنقسم

 :هما نوعين إلى بدورها تنقسم :متوقعة مشكالت أوال : 

 طلبيه قبول  ذلك أمثلة ومن.املنظمة حياة في يوميا املتكررة العادية القضايا تلك في تتمثل  :روتينية مشكالت /1

 .رفضها أو ما زبون  من

 بالنسبة أكثر أهمية ذات بقضايا تتعلق التي املشكالت تلك في تتمثل :وحيوي  استراتيجي بعد ذات مشكالت  /2

 طرحها وعملية متوقعا يكون  حدوثها أن إال يوميا تتكرر  ال وهي بسابقاتها، مقارنة ومستقبلها املنظمة لحياة

 الجمعية انعقاد بمناسبة وتعالج تطرح التي الهامة املسائل تلك ذلك ومثال دوري، بشكل مبرمجة تكون  ومعالجتها

 .للشركاء العادية العامة

 مفاجئ بشكل السطح إلى تطفو التي اإلدارية املشكالت تلك هي اسمها، يدل كما :متوقعة غير مشكالت ثانيا:

 .وحيوي  استراتيجي طابع ذات أو عادي طابع ذات تكون  أن ويمكن

 بالعملية القفز يتم باملوضوع للتكفل جدية رغبة ووجود املشكلة اكتشاف بعد :املشكلة وتحليل تحديد مرحلة -

 تسمح التي بشأنها الكافية الحقائق بجمع وذلك للمشكلة الدقيق التشخيص فيها يتم التي الثانية مرحلتها إلى

 طبيعتها من كل تحديد على التركيز يجب صحيح بشكل املشكلة ولتحديد لها، الجيدين والتحليل بالتحديد

 .1وكامل دقيق بشكل وأسبابها

 :يلي كما حددت األسئلة من مجموعة عن اإلجابة يتطلب الحقائق تلك إلى التوصل إن

 ؟ املشكلة نوع ما -

 نشأت؟ كيف -

 ؟ فيها والجوهرية الهامة النقاط هي ما -

 ؟ وقعت وأين متى -

 ؟ املشكلة لحل املالئم الوقت هو ما -

 ؟ املناسب الوقت في حلها عدم عن املترتبة املشاكل هي ما -

                                                           
2 حامدي علي ، أثر جودة املعلومات املحاسبية على صنع القرار في املؤسسات االقتصادية الجزائرية ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم اإلقتصادية و 

.48، ص :   2011التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر،   
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 1؟ مصدرها هو وما الالزمة املعلومات هي ما -

وتحليل املشكلة يبرز من خالل تبيان دور التحليل املالي في إتخاد القرارات اإلدارية حيث أن نظام املعلومات 

 في أي منشأة بصورة فعالة بلغة مالية ، وبالتالي فإن هذا النظام يتمثل  في: االقتصاديةيعكس األنشطة 

، تعتبر هده البيانات في قائمة املركز املالي و قائمة الدخل و بيانات التغيرات في حقوق املالكين )املساهمين ( 

 لمنشأة.ل االقتصاديوضعها الراهن ضعيفة الداللة حيث أنها ال تعكس بالضرورة كفاية األداء 

وهنا يأتي دور املحلل املالي الذي يجب أن يبدل جهدا كبيرا في عمليات تحليل البيانات و تفسيرها بقصد التأكد من 

 .التطابق نتائج التحليل مع األهداف املرغوبة

و نجاحه ترتبط بقرارات اإلدارة ، هذه القرارات تتطلب  اقتصاديوكما هو معروف فإن قوة أداء أي نشاط  

تستند أساسا على التحليل املالي الذي يدرس  االختياراتبين البدائل وهذه  االختيارأساسا سلسلة مستمرة من 

 . 2الوضع املالي للمنشأة و حركة املوارد املالية فيها 

 باملشكلة عالقة لها التي البيانات جمع على الدور  يأتي للمشكلة الدقيق التشخيص بعد :البيانات جمع مرحلة -

 مختلف األخيرة هذه في تتوفر وأن البيانات من ممكن قدر أكبر جمع ويستحسن .املتاحة املختلفة املصادر من

 كلما عليها، املحصل البيانات في والجودة الوفرة تحققت فكلما .وغيرها ومالئمة دقة من جودتها تؤكد التي املعايير

 التأكد، حالة من فأكثر أكثر االقتراب ثم ومن واملخاطرة التأكد عدم حالتي عن باالبتعاد القرار لصناع ذلك سمح

 .نتائجه معرفة وكذا الراشد القرار إلى الوصول  من يمكنهم مما

 من يتم بل ارتجالية أو عشوائية بطريقة يأتي ال والفعال الراشد القرار إلى التوصل إن :البدائل تحديد مرحلة -

 وقدرتها املتاحة لإلمكانيات تبعا املمكنة (الحلول ) البدائل مختلف طرح يتطلب الذي ومدروس عميق تفكير خالل

 إلى إضافة القرار لصانع املتاح املمكن الحل ذلك بالبديل ويقصد املطروح اإلشكال من التخلص إلى التوصل على

 أكثر. أو آخر ممكن حل

 :منها عوامل عدة فيهما تتحكمان ونوعها البدائل عدد إن

 القرار؛ بصانع متعلقة شخصية عوامل -

 املنظمة؛ إمكانيات -

 أو سريعة معالجة تتطلب كانت إذا القضية ما حسب التنفيذ حيز إلى النهائي بالقرار للخروج املتاح الوقت -

 .كثيرة بدائل إليجاد أكثر واالستشارة بالتفكير له يسمح القرار صانع أمام الوقت من متسع هناك

 .البدائل طرح عملية في املتبع العمل أسلوب -

 بتحديد الجوانب كل من املطروحة املختلفة البدائل دراسة تتم املرحلة هذه في :البدائل تقييم مرحلة -

 .بديل كل عن مستقبال املتوقعة والسلبيات االيجابيات

  :يلي ما بديل كل تقييم عند عليها التركيز يتم التي النقاط أهم ومن   

                                                           
  ا حامدي علي ، مرجع سبق ذكره،ص : 49 .1 

  منير شاكر محمد وأخرون ، التحليل املالي مدخل صناعة القرارات ، الطبعة 1، دار وائل ، األردن ، 2005، ص: 25، 26 .2 
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 لتنفيذه؛ الالزمة والبشرية املادية اإلمكانيات توفر ومدى البديل تنفيذ إمكانية -

 واإلتقان؛ السرعة حيث من يحققها التي الكفاية ومدى البديل تنفيذ تكاليف -

 ؛ككل واملجتمع وخارجها املنظمة داخل على البديل تنفيذ آثار -

 العالقات واهتزاز قوة ومدى التنظيم أفراد على انعكاساته مدى أي ,للبديل والنفسية االجتماعية اآلثار -

 ؛الجمهور  مصالح يهم البديل كان إذا يمسها خاصة  التي

 ؛البديل هذا لتبني الظروف مناسبة -

 ؛للبديل املرؤوس استجابة -

 .البديل تنفيذ يستغرقه الذي الزمن -

 املعلومات جودة بمدى مرتبط األمر وهذا بينها النفعية املوازنة نجاح إلى يقود جيدا تقييما البدائل كل تقييم إن   

 صانع لحاجات ومستجيبة الكافي بالقدر ومتوفرة جيدة املعلومات هذه كانت فكلما القرار صانع لدى املتوفرة

 .1املطروحة البدائل ملختلف وعقالني منطقي تقييم إلى بالتوصل األخير لهذا سمحت كلما املقام، هذا في القرار

 بين املوازنة إلجراء القرار لصانع الطريق يمهد البدائل تقييم إن :والواقعي املناسب البديل اختيار مرحلة -

 املطروح اإلشكال لحل مناسبا يراه الذي للبديل باختياره األمر في يفصل ثم املقترحة املمكنة البدائل مختلف

 ومتكاملة متداخلة عديدة اعتبارات الحسبان في اخذ يجب ألنه للغاية ومعقدة مهمة العملية هذه وتعتبر

 :أهمها ومن البدائل تقييم عليها يركز التي بتلك عالقة لها االعتبارات هذه .أحيانا ومتناقضة

 ؛منه املتوقعة باملكاسب البديل من املتوقعة املخاطر مقارنة  -

 ؛البديل يتطلبه الذي والوقت الجهد  -

 .البديل لتنفيذ واملالية والبشرية منها املادية املتاحة اإلمكانيات  -

 التنظيمي اإلطار في عنه يعلن قرار صيغة إلى تحويله يتم املختار البديل معرفة بعد :القرار إصدار مرحلة -

 به القيام املطلوب التصرف أي القرار صلب تحديد يتم حيث بذلك للقيام املناسب الوقت اختيار مع .املحدد

 إضافة إمكانية مع أخرى  جهة من القرار تنفيذ عليه يتعين من وتحديد جهة، من هذا وجدت إن تفاصيله بكل

 .وغيرها التنفيذ أجال ,التنفيذ توقيت تحديد مثل أخرى  عناصر

 بذلك، املعنية الجهات أو الجهة طرف من الواقع أرض على املتخذ القرار تطبيق يعني :القرار تنفيذ مرحلة -

 .القرار طبيعة حسب معينة زمنية لفترة مستمرا أو واحدة دفعة إما التطبيق هذا ويكون 

 بعد انه حيث القرار تنفيذ عن املترتبة النتائج تقييم في تتمثل املتابعة هذه إن :القرار تنفيذ متابعة مرحلة -

 في تكون  قد نتائج ,تدريجيا أو واحدة دفعة إما الظهور  في عنه املترتبة النتائج تبدأ املتخذ القرار تنفيذ في الشروع

 ونجاح فعالية مدى على للوقوف تقويم محل تكون  النتائج هذه .للقرار مباشرة غير أثار أو مباشرة أثار شكل

 .اجله من اتخذ الذي الهدف تحقيق في القرار

 :يلي ما إلى القرار صانع تقود قد هذه التقويم عملية إن

 ؛األصلية بمعطياتها مطروحة كانت التي القضية معالجة مسار نهاية ثم ومن املتخذ القرار عن التام الرضا  -

 :يلي فيما يتمثل قد الذي آخر بقرار الخروج يستدعي مما أكثر، أو لسبب املتخذ القرار عن الرضا عدم  -

                                                           
  1حامدي علي ، مرجع سبق ذكره، ص : 49.
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 الذي الظرف أو العائق زوال بعد الحقا تنفيذه إلى العودة تتم أن على املعني القرار لتنفيذ املؤقت اإليقاف -

 ؛اإليقاف لهذا املقدرة املدة انقضاء أو املؤقت اإليقاف كان وراء

 ؛املعني القرار وإتمام تعديل -

 .آخر بقرار تعويضه عدم أو وتعويضه نهائيا املعني القرار إلغاء -

 

 وهي أساسية مراحل ثالث في مختصرة فيه تكون  نحو على القرار صنع مراحل تصنيف يمكن أنه الباحث ويرى    

 :يلي كما

 ؛القرار التخاذ السابقة املرحلة -

 ؛القرار اتخاذ مرحلة -

 .القرار التخاذ الالحقة املرحلة -

 .والفرعية الرئيسية املتسلسلة األنشطة من مجموعة أو نشاطين تضم املراحل هذه من مرحلة كل إن   

 املالية االستثمارية القرارات على املحاسبية املعلومات جودة املطلب الثالث : أثر

 مختلفة مصادر من ليهاع يحصل جيدة محاسبية معلومات إلى بدوره يحتاج املالية األوراق مجال في املستثمر إن

 املعلومات نستعرض املالية، االستثمارية القرارات أنواع إلى التطرق  فبعد .راشدة قرارات بصنع له تسمح

 املحاسبية

 القرارات على وأثرها الداخلية املحاسبية املعلومات وكذلك املالية األوراق في للمستثمر بالنسبة املهمة

 االستثمارية

 .املالية

 :املالية األوراق مجال في االستثمارية القرارات أنواعأوال: 

  :هي االستثمارية القرارات من أنواع ثالثة املالية األوراق مجال في املستثمر يواجه العادية الحاالت في

 القيمة بأن يرى  عندما القرار هذا إلى املستثمر ويلجأ مالي، أصل حيازة في لقرار ا هذا يتمثل : ءالشرا قرار /1

 النقدية، التدفقات لهذه املصاحبة املخاطرة االعتبار بعين األخذ مع املتوقعة، النقدية للتدفقات الحالية

 املستثمر لدى والحافز الرغبة تكون  املعادلة فهذه التداول، محل املالي لألصل الحالية السوقية القيمة تفوق 

 .1الشراء قرار التخاذ

 السوقية قيمته تكون  عندما معين مالي بيع أصل أو تداول شراء عن املستثمر يحجم :التداول  عدم قرار /2

 هناك تكون  الحالة هذه في ألن املخاطرة، ظل في املتوقعة النقدية للتدفقات الحالية القيمة تساوي  الحالية

 .املستثمر ينتظرها عوائد

 من أكبر السوقية قيمته تكون  عندما بحوزته معين مالي أصل بيع قرار إلى املستثمر يلجأ :البيع قرار  /3

 هناك بأن املستثمر يرى  الحالة هذه في ألن املخاطرة، ظل في املتوقعة النقدية للتدفقات الحالية القيمة

 قوى  تفرزها التي الجديدة الوضعيات ينتظر ذلك بعد .العملية هذه وراء من أرباح لتحقيق مواتية فرصة

 .عدمه أو مالي أصل شراء في يتمثل جديد قرار،لصنع املالية السوق  في والطلب العرض
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 املالية األوراق في للمستثمر بالنسبة املحاسبية املعلومات أهم ثانيا: 

  تداول  حركة على وتؤثر االستثمارية القرارات اتحاد عملية في تؤثر التي املحاسبية املعلومات من العديد يوجد

 من كل ويعتبر النشر تكلفة تفوق  منها املحققة املنفعة أن طاملا املعلومات هذه نشر األمر ويتطلب املالية األوراق

 البيانات أن كما االستثمارية القرارات التخاذ الالزمة املحاسبية املعلومات مفردات أهم من واملبيعات السهم ربح

 االستثمار قرارات اتخاذ في أهمية ذات وتكون  األرباح بتوزيع بالتنبؤ وثيقة عالقة لها النقدية بالتدفقات املتعلقة

 :يلي ما في املعلومات هذه وتتمثل

 : املحاسبي الربح /1

 أو البيع أو بالشراء سواء املالية األوراق في االستثمار قرارات في تؤثر التي املحاسبية املعلومات من الربح يعتبر

 مدى يبين مؤشرا تعطي والتي للشركة الكسبية القدرة توضح التي املعلومات من الربح ويعتبر بها، االحتفاظ

 باملعلومات املحاسبي الربح أرقام وتمدنا .السابقة الفترة خالل لها املتاحة املوارد استخدام في الشركة كفاءة

 األسهم، أسعار في بالتغير يرتبط السنوي  الربح في التغير أن إلى باإلضافة الفترة خالل النقدية التدفقات عن

 في املالي الربح ويستخدم .األسهم أسعار في مهما عامال يمثل الدفتري  املحاسبي الربح أن القول  يمكن ذلك وعلى

 في تستخدم والتي التوزيعات السهم ربح ,االستثمار على العائد مثل واملؤشرات النسب من العديد استخراج

 .األسهم بأسعار التنبؤ في املتماثلة الشركات بين باملقترنة املتعلقة املجاالت

 تكون  أن يجب فإنها املالية األوراق في االستثمار قرارات على مؤثرة بالربحية املتعلقة املعلومات تكون  ولكي      

 يجب كما آلخر عام من ثابتة وأسس لقواعد وفقا إعدادها ويتم ودورية منتظمة بصفة تنشر وان للجميع متاحة

 الربح يعتبر كما ,واملقارنة للتنبؤ كأساس استخدامها يتم حتى سنوات خمس عن تقل ال سابقة مدة توفرها

 لها ملا السهم قيمة على تؤثر حيث املالية األوراق في املستثمر قرارات على تؤثر التي املعلومات أهم من املحاسبي

 زيادة إلى تؤدي التي املحتجزة األرباح على بتأثيرها وذلك للسهم الدفترية القيمة على وكذلك السهم ربع على اثر من

 .1للسهم الدفترية القيمة

 

 : السهم ربح /2

 في احتجازه تم أو قسيمات شكل في منه جزء توزيع تم سواء عام كل نهاية في املجمعة الثروة من نصيب يمثل

 ربح ويعتبر ,االستثمار قرارات على تؤثر التي املحاسبية املعلومات أهم من اعتبر وقد مرحلة أرباح احتياط صورة

 للداللة مقبوال مؤشرا يعتبر أنه كما الشركة أصول  في السهم نصيب يعكس ألنه األسهم لحملة فائدة ذا السهم

 .الجارية بالتزاماتها الوفاء على الشركة مقدرة على

 

 : األرباح توزيع /3

 السهم بربح أو ككل الشركة يحققها التي باألرباح فقط ليس املالية باألوراق التعامل في املستثمر سلوك يتأثر

 على يتوقف به البيع أو الشراء في املستثمر يرغب الذي فالسعر األرباح هذه توزيع بقرارات أيضا يتأثر ولكنه
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 أهم ومن وبقائها العوائد تحقيق من التأكد درجة وعلى املستقبل في السهم يحققه أن يمكن الذي املتوقع العائد

 .ممنوحة أسهم شكل في أو نقدا كانت سواء األسهم على املوزعة األرباح العوائد هذه

 أهدافه له تحقق التي املحفظة اختيار في املستثمر مساعدة في هاما دورا األرباح بتوزيع املتعلقة املعلومات وتلعب

 بتوزيع املتعلقة املحاسبة املعلومات لها يتعرض التي املخاطرة درجة تخفيض مع املتوقع العائد تعظيم له وتضمن

 املعلومات من تعتبر املماثلة الشركات حققته ملا مسايرتها ومدى املحققة األرباح إلى التوزيع هذا ونسبة الكوبونات

 عليها تبنى التي واألسباب األرباح توزيع بقرارات املستثمر معرفة أن كما .القرارات اتخاذ تحسين في تساعد التي

 األرباح وتعتبر املالية األوراق في التعامل مجال في سلوكه على املؤثرة الهامة املعلومات من تعتبر القرارات هذه مثل

 .الشركة في التشغيل مستوى  على دالالتها إلى باإلضافة للشركة النقدية للتدفقات مؤثرا عامال واملوزعة املحققة

 املالية االستثمارية القرارات على وأثرها الداخلية املعلومات ثالثا: 

 فكل األخرى، املعلومات نظم شأن ذلك في شأنه فرعية أنظمة املحاسبي املعلومات لنظام أن إلى اإلشارة سبقت

 .معينة محاسبية معلومات ينتج منه فرع

 وحساب امليزانية في ترد التي تلك مثل املالية املحاسبة معلومات نظام عن تنتج محاسبية معلومات نجد وعليه

 منها املستفيدين مختلف متناول  في وتوضع عنها باإلفصاح املؤسسات تلزم األخرى  املالية والقوائم الدخل

 .والخارجيين الداخليين

 والتي املوازنات في ترد التي تلك مثل اإلدارية املحاسبة معلومات نظام عن تنتج محاسبية معلومات نجد كما   

 إدارة إلى املوجهة املعلومات من فهي وغيرها، التنوع أو التوسع أو النمو نحو املستقبلية املؤسسة بخطط تتعلق

 تتصف املعلومات هذه كانت إذا .عنها اإلفصاح إلزامية غياب في اآلخرين املستفيدين من سواها دون  املؤسسة

 فرصة لحائزيها توفر فإنها بأخرى، أو بطريقة عليها الحصول  املستثمرين من قليلة فئة واستطاعت بالجودة

 التعامل بشأن قراراتهم صنع في استغاللها جراء من آخرين، مستثمرين حساب على معتبرة، منافع لجني 1كبيرة

 قرارات على مزدوج أثر املعلومات لهذه أن القول  ويمكن .املعنية املؤسسة وسندات أسهم يخص الذي

 بتحقيق لهم تسمح ألنها عليها، الحصول  من يتمكنون  الذين املستثمرين فئة على ايجابيا أثرها يكون  .املستثمرين

 تداول  عدم أو بيع، شراء، كان سواء املناسب املالي االستثمار قرار على اإلقدام جراء من خسائر تجنب أو أرباح

 1.اإلضافية املعلومات تلك على االطالع بفضل إليه املتوصل املالية األوراق

 على مبنية تكون  قراراتهم ألن املعلومات من النوع لهذا املفتقدين املستثمرين أولئك على سلبيا أثرها يكون 

 أصال أرباح يحققون  ال أو ضئيلة أرباحا يحققون  يجعلهم الوضع وهذا مالئمة، أقل وبالتالي شموال أقل معلومات

 .خسائر في يقعون  أو 

 حيث فمن السوق، كفاءة وعلى املستثمرين على عديدة آثارا املعلومات من النوع لهذا أن ترى  الصدد هذا في    

 على الحصول  في التكافؤ عدم خلق شأنه من املعلومات هذه على البعض حصول  أن نجد املستثمرين على أثرها

 املعلومات لديها التي الفئة ستقوم كما ,األخرى  حساب على لفئة عادية غير أرباح تحقيق إلى يؤدي ما املعلومات

 تدفع قد أنها إلى باإلضافة السوق  داخل عادلة غير مضاربة إلى يؤدي مما األخرى  للفئة إتاحتها عدم على بالعمل
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 ملستويات تحملهم وبالتالي االستثمارية البدائل باختيار متعلقة سليمة غير قرارات اتخاذ إلى املستثمرين بعض

  .متوقعة غير مخاطرة

 على املحاسبية للمعلومات وصريحا مباشرا تأثيرا هناك بأن والباحثين الكتاب من الكثير يتفق عامة وبصفة   

 االستثمارية القرارات اتخاذ في واملرتقبين الحاليين املستثمرين على تأثيرها جانب من سواء املالية األوراق سوق 

 جانب من أو ، جديدة استثمارات في الدخول  أو منها التخلص قرار أو املالية باألوراق االحتفاظ قرار مثل املالئمة

 األوراق سوق  حركة وتنشيط التداول  حجم على تأثيرها جانب من أم األسهم على العائد أو أسعار على التأثير

  .ذلك غير أو املالية

 :شقان له املالية األوراق سوق  على املحاسبية املعلومات أثر أن  مصطفي محمد سليمان ويرى    

  

 البورصة في أسهمها تطرح التي الشركات عن باملعلومات املستثمرين إمداد طريق عن وذلك ري يالتيسي الدور /1

 .القرار ذلك وترشيد دعم بهدف البيع أو الشراء قرار اتخاذ قبل

 

 والعوائد، الخواطر بين املطلوب التوازن  يحقق بشكل املالية األوراق محفظة إدارة وظيفة على التأثيري  الدور  /2

 ن.اإلمكا بقدر التوازن  املالية األوراق لسوق  ويحفظ املستهدفة الربحية للمستثمرين يحقق بما

 تنشيط على املباشر غير أو املباشر سواء وتأثيرها املحاسبية املعلومات دور  أن  جهته من خليل إبراهيم ويرى    

 املعلومات هذه في يتوفر لم ما محدودا، يكون  به األسهم وأسعار التداول  حركة وزيادة املالية األوراق سوق 

 املعلومات عن اإلفصاح عند املالئم التوقيت خاصية أهمية إلى Barthبيرث  أشار املطلوب لذا الجودة مستوى 

 دقتها وعدم املعلومات نشر تأخير بأن  دوبان مفيد أشار كما املالية، االستثمارات أسعار على وأثرها املحاسبية

 سلوك على سلبي تأثير يحدث عليها متفق محاسبية ومعايير مبادئ على اعتمادها وعدم عرضها في والتحيز

ا تحملها في يرغب التي املخاطر درجة في ويؤثر املستثمر  التنبؤية القدرة أن ذلك إلى يضاف .لظروفه وفقا

 األوراق سوق  في املستثمر سلوك على التأثير في فعال دور  لها الفترية أو السنوية سواء املحاسبية للمعلومات

 .املالية

 وذلك املالي االستثماري  والقرار الرأسمالي االستثماري  القرار بين مقارنة إجراء يمكن انه الباحث يرى  سبق مما

 1 :يلي كما

 املحاسبية للمعلومات داخلي مستخدم باعتبارها املؤسسة إدارة قبل من يصنع الرأسمالي االستثماري  القرار

 تكون  الحالة هذه في .للمؤسسة الحاسبية املعلومات نظام عن ناتجة محاسبية معلومات على باعتمادها

 :املحاسبية املعلومات

  املؤسسة أن باعتبار الخارجيين لألطراف عنها مفصح غير معلومات استعمال إمكانية) اكبر بحجم متوفرة

 ؛بذلك قانونا ملزمة ليست

 املؤسسة؛ إدارة إليها تحتاج وقت أي في متوفرة  -
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 من توضيحات طلب يمكن معلومة أي بشان غموض أي وجود حالة في ألنه واالستيعاب للفهم قابلية أكثر  -

 ؛املالية التقاريرمة معدو 

 .متعمدة أخطاء بها محاسبية بمعلومات نفسها اإلدارة تضلل أن يعقل ال ألنه موثوقية أكثر  -

 محاسبية معلومات باستخدام ليصنع مرشح الرأسمالي االستثماري  القرار أن القول  يمكن ذلك لكل واعتبارا   

 .أكثر ايجابيا يكون  القرار على وتأثيرها أكثر بجودة تمتاز

 يعتمدون  الذين الخارجيين املستخدمين بين من باعتبارهم املستثمرين قبل من يصنع املالي االستثماري  القرار أما

 عليه املنصوص بالقدر املؤسسة قبل من عنها املفصح املالية التقارير من يستخرجونها محاسبية معلومات على

 باإلفصاح ملزمة املؤسسة ليست داخلية معلومات) إضافية معلومات على حصولهم عدم يفترض انه أي قانونا

 .رالقرا صنع في أكثر فائدة لها (عنها

 

 :بكونها تتميز الحالة هذه في املحاسبية املعلومات فان وعليه

 ؛اإلفصاح حيث من ناقصة باعتبارها املستثمرين حاجات تلبي ال -

 ؛لهم مناسبة غير تكون  أن يمكن محددة أوقات في املستثمرون عليها يتحصل -

 ؛خاطئة بكيفية أو صحيحة بكيفية إما تأويلها يتم أن يحتمل وحينئذ جوانبها بعض في غموض تتضمن -

 .اكتشافها يمكن ال قصد غير عن أو قصد عن تظليالت تتضمن -

 القرار صانع أيدي بين املتوفرة املحاسبية املعلومات لجودة أن القول  يمكن سبق ما ضوء على أنه الباحث ويرى 

 .القرار صنع في بالغ أثر

 إلى التوصل على تساعد فإنها مفيدة تجعلها التي املطلوبة النوعية بالخصائص تتميز املعلومات هذه كانت فإذا

 .املعني الطرف على بالفائدة تعود جيدة قرارات

 :هما احتمالين هناك يكون  حينئذ املطلوبة بالجودة تتميز ال املعلومات هذه كانت إذا أما   

 ؛عليها االعتماد حالة في راشد غير قرار إلى التوصل -

 1.جيد قرار إلى للتوصل مفيدة تكون  أخرى  معلومات عن البحث مع نهائيا استبعادها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة 

                                                           
   1حامدي علي ، مرجع سبق ذكره، ص:118.
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يعتبر أي من تقنيات النظام املحاسبي املالي سواء يدوي أو إلكتروني إن لم يطبق داخل املؤسسة االقتصادية فال 

جدوى من تواجده أصال، فالتحول الذي شاهدته املؤسسات االقتصادية إلى أنظمة معلومات محاسبية 

بداية ملراحل دورة النظام و تكون الحاجة على الحصول على أجهزة ومعدات لتطوير الكترونية تعتبر في حد ذاته 

 .العمليات املحاسبية و مسايرة التطورات في بيئة العمل أمر مشروع

خالل دورة تشغيل نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني يستطيع كل من مشغلي النظام في إدارة املؤسسة و 

ممن  آخرونإلدخالها للنظام املحاسبي و  إعدادهايستخدمونه لتجميع البيانات و  أولئك الذين وأولئك الذين

. ولهذا تؤدي املتابعة خبرة بالنظام ككل و التعرف على مواطن قوته و ضعفه اكتسابيستخدمون مخرجاته من 

ملشاكل الدورية للنظام إلى اكتشاف سبل جديد لتحسين أدائه و تطوير وظائفه، حيث تتم صيانة وتصحيح ا

  .العالقة أثناء تنفيذ املؤسسة االقتصادية لنظامها املحاسبي
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 تمهيد 

سة يمكن القول إن الهدف من التربص هو تجسيد دراسة الجانب النظري و معرفة مدى تطابقه على الدرا

راسة النظرية هذه األخيرة قد سهلت لنا تقبل معلومات الد أن التطبيقية )على مستوى املؤسسة( ، بإضافة إلى

 بشكل مبسط وفي وقت اقل.

و يعود السبب الرئيس ي الختيارنا ملؤسسة الجزائرية للمياه بالتحديد لكونها مؤهلة وفق معايير دولية، ونظرا 

ق الداخلي و كان هذا األخير أجبرت الجزائر بان تنشأ إدارة للتدقي 2000لاللتزامات الدولية الجزائرية منذ سنة  

 موضوع دراستنا .

 كما أن التدقيق الداخلي ال تمارسه كل املؤسسات الوطنية بصفة رئيسية.

  :رئيسيين محورين إلى أساسا الفصل هذا قسم فقد التطبيقي بالجانب اإلملام وبغرض

  .أقسامها مختلف و الدراسة محل للمؤسسة النظرية للدراسة أساسا خصص :األول  املبحث

 املقابلة الخاصة بالدراسة . :الثاني املبحث أما
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 املبحث األول: تقديم عام مؤسسة الجزائرية للمياه 

الجزائرية للمياه فأصبحت تسمى ب اآلنالجزائرية للمياه كانت تسمى سابقا بمقاولة بتسيير مياه مستغانم أما 

 101/01وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي بموجب املرسوم التنفيذي رقم  1987تأسست سنة 

احات تحت وصاية وزارة املوارد املائية وجاء إنشاء الجزائرية للمياه في أعقاب اإلصال  2001افريل  21املؤرخ في 

لحة العمومية إلدارة السليمة للموارد املائية وفي نفس الوقت ضمان املصاملؤسس ي الذي بدأته الحكومة لضمان ا

 وجودة الخدمة .

ور لجميع القواعد احيث تتميز املؤسسة بكونها مستقلة ماليا وذات الشخصية املعنوية تخضع في عالقتها بالد    

ة مياه البحر األهم وهي تصفي والنظم اإلدارية ومن أهم التغييرات التي وصلت إليها الجزائرية للمياه وتعتبر

  .وتنقيتها لجعلها صالحة للشرب لتوزيعها على السكان

تعريف ومهام وإمكانيات الجزائرية للمياه بمستغانم: املطلب األول   

أوال : تعريف مؤسسة الجزائرية للمياه   

سيدي بن احوى  خزانتعرف احاليا باملؤسسة الجزائرية للمياه بمستغانم وهي مؤسسة اقتصادية تجارية تقع في 

ذلك تعتبر مستغانم وتعتبر من أهم املؤسسات الحساسة التي لها دور فعال في االقتصاد الوطني وك 528ص.ب

يصال املياه ملنازل بالنسبة للمجتمع أهم ركيزة الستمرار الحياة فقد عملت املؤسسة بكل تقنياتها لبدل مجهود إل 

  .املواطنين وجميع املؤسسات الخاصة والعامة

 ثانيا : مهام مؤسسة الجزائرية للمياه

 - ؛تنفيذ السياسة الوطنية ملياه الشرب على كامل التراب الوطني 

 - ؛ية التابعةتسيير عملية إنتاج مياه الشرب ونقصها وتوزيعها ومعالجتها وتخزينها وتجديد الهياكل القاعد 

  ؛لها وتنميتها عبر مختلف البلديات

 - ؛وزعةمراقبة نوعية املياه امل 

 - ؛تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع 

  ؛إدخال كل تقنية للمحافظة على املياه -

.اإلنتاج والتوزيع والتخزين واملعالجة -   

مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم  إمكانيات :ثالثا   

:املادية إمكانيات  – 
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يتوضح من خالل الجدول املوالي : :التسيير -  

  . مؤسسة الجزائرية للمياه واحدة مستغانمكيفية التسيير في  :(1-3الجدول رقم)

 عدد البلديات املسيرة 32

التسييرنوع  تسير كلي ومزدوج  

ساكن 800441  عدد سكان الوالية 

ساكن 643491  عدد السكان املستفيدين 

مياه واحدة مؤسسة الجزائرية للفي  و املوارد املائية اإلمكانيات املادية من املنشآت القاعدية(:  2-3الجدول رقم )

 مستغانم.

ت القاعديةآاملنش  

1461  km  للشبكة اإلجماليالطول  

الخزاناتعدد  112  

276600 m3 قدرة التخزين 

العميقة والعيون  اآلبارعدد  65  

 عدد محطات الضخ 28

 محطة معالجة املياه 01

25000 m3/j قدرة املعالجة 

البحرمحطة تحلية املياه  01  

200000 m3/j قدرة الضخ 

 املوارد املائية

1472  10³m³ املياه الباطنية 

5676  10³m³ املياه السطحية 

35548 10³m³ )مياه البحر )تحلية 

 املردود التقني 96%

 املردود التجاري  65%

اإلجمالياملردود  62%  

 عدد التسربات املصلحة 10246
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:البشرية إمكانيات -  

:عمال في الجزائرية للمياه واحدة مستغانم لعدد ا -   

  ؛عامل منهي  820 عدد العمال الكلي -   

؛عقد دائم غير محدود املهلة  784 -     

     .عقد دائم محدود املهلة 316 -   

يمكن إبرازه من خالل الجدول املوالي::البشرية  اإلمكانياتالتفصيل في  -    

  مؤسسة الجزائرية للمياه واحدة مستغانم.أنواع اإلمكانيات البشرية في (: 3-3جدول رقم ) 

 املهنة العدد

عام  إطار 01 (cadre supérieur ) 

 (les cadres )إطارات 114

 (maitrise)  مسير  141

 (exécution)  تنفيذ 553

األمن أعوان 291 (agent sécurité) 

 

ملمؤسسة الجزائرية للمياه بمستغانالتنظيمي لتقديم وشرح الهيكل  :الثاني املطلب  

يا كانت مؤسسة خاصة أو عمومية لها هيكل تنظيمي خاص بها وذلك تماش سواءلكل مؤسسة اقتصادية  

.وأهدافها اإلستراتيجية املسطرة . وفيما يلي نبين مخطط الهيكل التنظيمي للمؤسسة  
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العمومية الجزائرية للمياه وحدة مستغانمالهيكل التنظيمي للمؤسسة : ( 1-3)  رقم الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .األرشيف من باملؤسسة خاصة مستندات :املصدر

 مدير الوحدة

 األمانة

 مساعد مكلف ابملنازعات 

 مساعدة قانونية

 إطار وكيل دعاوي وتصوير

 

مساعد مكلف ابألمن وحفظ 
 الذمم 

 خلية اإلعالم اآليل

 مركز التحليل

 

ة دائرة املالي
 واحملاسبة

دائرة 
املوارد 
 البشرية

دائرة اإلدارة 
 والوسائل 

يةدائرة التجار   

.مصلحة احملاسبة  

 مصلحة امليزانية
.واملالية  

 مصلحة احملاسبة
.والتسيري  

 مصلحة

.يالتسيري الشخص  

.مصلحة األجور  

.مصلحة التكوين  

مصلحة الوسائل   
.العامة )التمويل(  

اإلدارة  مصلحة
.ةوالعالقات اخلارجي  

.مصلحة الفوترة  

.مصلحة التغطية  

مصلحة كبار 
  .املستهلكني

مصلحة عالقات 
.الزابئن  
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شرح مختلف مصالح الهيكل التنظيميثانيا :    

 - مدير الوحدة:

لحق في اتخاذ املخطط الهيكلي التنظيمي للمؤسسة والذي له ا رأسواملسير للمؤسسة تجده على  املسئول هو 

-  .األهدافحقيق ومن مهامه التمتع بالسلطة التي تمكنه بالقيام بمسؤولياته كاملة لت األوامر وإصدارالقرارات 

  :األمانة

ائل واستقبال واملصالح الداخلية والخارجية للمؤسسة ويكمن دورها في تسجيل الرس املسئول وهي الوسيط بين 

.املهنة   أسرارالزوار وكذلك استقبال هواتف املدير ولها دور فعال في احفظ   

املساعد املكلف باملنازعات -    

ؤسسة سواء مع املصالح املوجودة لدى املؤسسة بصفتها الواجهة القانونية التي تضمن هيبة امل أهمتعتبر من 

  .املتعاملين هما التنظيم الهيكلي أوالزبائن 

كون دراسة كل املصلحة تعتبر همزة وصل بين كل املصالح وتقوم بدراسة ملفات ديون الزبائن بحيث ت أنكما    

يقة )نموذج عن وثاعتذارهودية عن طريق  الزبون لتسوية وضعيته بصفةومن ثم استدعاء  احداملف على 

(اعتذار  

التقسيط لدفع بنموذج عن تعهد شرفي ل املؤسسة تقدم تسهيالت وهذا عن طريق الدفع بالتقسيط أناكما 

يجة فان نت إلي لم يتم التوصل أولم يستجيب الزبون لالستدعاء  وإذاونموذج االعتراف بالدين واالعتراف بالدين 

   . القضاء للفصل فيه إلىامللف يحال مباشرة 

:املساعدة القانونية-  

 من مهامها :

؛بالقطع املواطنين أو اإلنذار إعالم -  

.تنوب عن املؤسسة في املجالس القضائية  -  

:وكيل دعاوي وتصويرإطار  -  

  .لتسلم للمديريقوم بتصوير عملية سرقة املياه ويقوم بطبع الصور وكتابة محضر عليها 

:املساعد املكلف باألمن وحفظ الذمم -  

ات هو ملك للشركة من معد والحراس واملحافظة على كل ما األمن أعوانوعن  األمنعن توفير  املسئول وهو 

.وشرط الوقاية األمنيةكل ممتلكاتها بصفة عامة لتوفير الظروف  أيوتجهيزات   
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:اآللي اإلعالمخلية  -  

.الحاصلة في مختلف املصالح اإلعطابتقوم بتصليح   

   :مركز التحليل - 

الصحة وذلك من ب املؤذيةمن سالمتها من الجراثيم  للتأكدويشرف عليه رئيس احيث يقوم بمراقبة وتحليل املياه 

:زانات فهناكوالخ اآلبارمياه صالحة للشرب للمواطن ومراقبة نوعية املياه املوزعة عبر الشبكات من  إيصالاجل   

  ؛مخبر التحاليل الفيزيائية -

 ؛الكيمائيةمخبر التحاليل  -

 .مخبر التحاليل املعادن    -

  :الدائرة التجارية -

القتصادية املؤسسة تحمل طابع تجاري وصناعي فانه يستلزم وجود دائرة تجارية تشرف على الشؤون ا أنبما 

                                                  :والتجارية في املديرية كما تقوم بمتابعة امللفات ومراسالت مستهلكي املاء ومن مهامها 

                              

  ؛يام بعملية بيع املاء باملقابلالق -

         .للمؤسسة استراتيجيهوضع  -

                                                :مصالح تتمثل في   أربعةوتضم الدائرة التجارية 

ة :الفوتر  مصلحة -  

ستواها احسب بحيث تسهل لها عملية الفوترة التي تتم على م اآللي اإلعالمهذه املصلحة محل الدراسة بوسائل 

  .ثالثي أواملواعيد املحددة لكل ثنائي 

   : مصلحة التغطية -

  .وهي التي تقوم بتغطية ومتابعة ديون املؤسسة للمستهلكين الذين لم يتم تسديد فواتيرهم

   : مصلحة كبار املستهلكين -

عيد املحددة هو تجاري يستهلك املاء وتكون املوا كل ما أيمحالت واملطاعم و  واإلداراتوهي الشركات واملؤسسات 

                                                      . فيها ثنائية

  : مصلحة عالقات الزبائن - 
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ال ااحتياجات الزبائن التي تستقبل الزبون وتضع عالقة بين املؤسسة والزبون وتقوم باستقب األولىوهي املصلحة 

.ومعالجتها  

   :وتضم:  والوسائل اإلدارةدائرة  -

:(نمصلحة الوسائل العامة )التموي -  

         .القضائية عن املواد واللوازم وتقوم بتقديم وسائل استثمارها في سجالت رسمية لدى الهيئات مسئولةفهي 

  :والعالقات الخارجية اإلدارةمصلحة  -

  .بهصفقات وهي تشرف على توزيع كل ما تجل بإبرامتقوم بشراء كل ما تحتاجه وذلك  اإلدارةهذه  أن أي

:دائرة املوارد البشرية والتكوين -   

  كاألتي :مصالح وهي  أربعةوهذه املصلحة تضم 

:مصلحة املستخدمين -   

 إلىة من دخولهم التي يتصل بها العامل وتقوم بمتابعة املسار الوظيفي لكل عمال املؤسس األولىوهي املصلحة 

 غاية التقاعد والحفاظ على احقوقهم.

   :ومن الوثائق التي تنجز على مستوى هاته املصلحة نذكر

.عطلة نموذج وثيقة ممارسة املهنة -نموذج وثيقة سند   

  :األجور مصلحة  - 

ة .ا وكشف الرواتب لكل عمال املؤسسشهري األجور  بإعدادوهي املصلحة التي تقوم   

  :مصلحة التكوين -

ركزين على كل عامل وهناك م إجباري على تكوين العمال في مجال عملهم ويكون هذا التكوين  املسئولةوهي 

:للتكوين هما   

 ؛مركز التكوين بتيزي وزو خاص بالتقنيين -

 .باإلداريينمركز التكوين بقسنطينة خاص  -

:مهام دائرة املوارد البشرية والتكوين   

 ؛األخرى التنسيق بين املراكز التابعة للواحدة واحتى املصالح  -
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  ؛ترقية العمال وتكوينهم -

 الطبية؛الحرص على الفحوصات  -

 العمال؛ أجور تحديد  -

 دراسة ملفات التوظيف؛ -

 تحديد مناصب العمل؛ -

 ؛دراسة ملفات التوظيف -

               .تحديد مناصب العمل  -

: وتضم مصلحتين وهما:  دائرة املحاسبة واملالية -  

  :مصلحة املحاسبة -

 إعدادل النتائج و كافة البيانات واملعلومات وتحلي وإظهارتقوم هذه املصلحة بمعالجة جميع العمليات املحاسبية 

  .امليزانية السنوية للمؤسسة

  :مصلحة املالية -

. اليةوالنفقات ملعرفة وضعيتها امل اإليراداتالشيكات ومراقبة  بإصدارالشؤون املالية  بإدارةتتكفل   

ليملواوكاالت في الشكل ايتجسد  الهيكل الخاص بمختلف  ت:ل الخاص بمختلف الوكاال ثالثا: الهيك  

.مراكز الجزائرية للمياه واحدة مستغانم(:   2-3الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 4 

 .األرشيف من باملؤسسة خاصة مستندات :املصدر

 

 

 مراكز اجلزائرية للمياه وحدة مستغامن

 مركز
 عشعاشة

مركز 
 مزغران

مركز 
سيدي 

 علي

مركز 
حاسي 
 ماماش

مركز 
 سريات

مركز 
سيدي 
 خلضر

مركز 
عني 
 اتدلس

مركز 
 مستغامن
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 املبحث الثاني : مقابلة 

لخضر زاحاف .سم و لقب صاحب املقابلة : ا  

دائرة املحاسبة و املالية . الجهة التي يعمل بها :  

ا .له كيفية مباشرة عمليات ) املذاخيل و املخرجات ( مقارنة مع اإلجراءات املخصصةموضوع املقابلة :   

مستغانم . –خزان سيدي بن احوى  528ص /ب مكان املقابلة :   

. 04/2017/ 26 تاريخ املقابلة :  

:تمهيد  

يات تسيير على كيفكيفية مباشرة عمليات ) املذاخيل و املخرجات ( مقارنة مع اإلجراءات املخصصة لها  ترتكز

لجوانب الواحدات، وتعالج ااملناطق و جزائرية للمياه على مستوى املركزي، السيولة للمؤسسة العمومية ال

:التالية  

 تفويض سلطة التوقيع، فتح وغلق الحسابات البنكية؛ -

 املديرية العامة (؛ –منطقة (وعلى مستوى ) منطقة  –تسيير التدفقات املالية على مستوى ) واحدة  -

 يدي؛تسيير الحسابات البنكية و الحساب الجاري البر  -

 .تسيير صندوق املدفوعات النقدية على مستوى كل من املنطقة و الواحدة -

ات البنكية تصف هذه اإلجراءات القواعد الرئيسية للرقابة الداخلية، التي يتعين مراعاتها في إدارة الحساب     

فعال التسيير الو صناديق املصاريف الخاضعة للمنظمة، وهذا لضمان أكبر قدر من سالمة و أمن األموال و 

 للتدفقات املالية.

بائن (.الوكاالت التجارية، التي تحكمها إجراءات تسيير العمالء) الز  مدا خيلهذه اإلجراءات ال تعالج أموال      
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الجزائرية ة على مستوى مؤسسالبنكية و سلطة التوقيع  لحساباتلاملطلب األول : قواعد الرقابة الداخلية 

    :للمياه بمستغانم

 من ناحية تفويض سلطة التوقيع:أوال: 

ة العمومية ، وهذا ملسائل املؤسسالعام الواحيد الذي له الصالاحيات إلعطاء تفويض سلطة التوقيع هو املدير

سب طريقة التوقيع املشترك الصيغة.الجزائرية للمياه، هذه السلطة تفوض اح  

 :على  مستوى مديرية املنطقة -

  .املنطقة و مدير املالية و املحاسبة للمنطقةالتوقيع املشترك بين مدير 

 على مستوى مديرية الوحدة: -

.رئيس دائرة املالية و املحاسبة التوقيع املشترك بين مدير الواحدة و  

  :ئق اإلدارية التاليةإن املديرية املركزية للمالية و املحاسبة تحضر ملفات تفويض سلطة التوقيع على أساس الوثا

 :مدير املنطقةطلب مقدم من طرف  -

رئيس  طقة،، مدير املالية و املحاسبة للمنمدير الواحدةيض السلطة ملدير املنطقة، قرار إداري  ينص على تفو  

  .دائرة املالية و املحاسبية للواحدة

 يجب على مديرية املنطقة  ) طلب إجراء تحريات ( عن طريقإرسال أي ملف من هذا النوع،  قبل تحويل أو

يرية املركزية الوطني، و النتيجة ترسلها إلى املديرية املركزية للموارد البشرية و كذلك للمد الشرطة و الدرك

 للمالية و املحاسبة.

ة عليه على مستوى املديرية املركزية للمالية و املحاسبة مكلفة لتكوين ملف تفويض سلطة التوقيع للمصادق   

 البنك ) موطن الحساب البنكي (.

ى مهام ملسئول ) مدير الواحدة أو املالية و املحاسبة ( أصحاب سلطة التوقيع، أاحدهم تحول إلفي احالة ما إذا: ا

ء سلطة أخرى أو استقال من املؤسسة، على مدير املنطقة أن يعلم فورا املديرية العامة للقيام بإجراءات إلغا

 التوقيع و استبداله.

يصادق عليها  غلق احساب بنكي أو بريدي من الواجب أن كل عملية فتح أو فتح و غلق الحسابات البنكية: ثانيا: 

طي يقدمه من طرف املديرية املركزية للمالية و املحاسبة و املخولة من طرف املدير العام و هذا من خالل طلب خ

 مدير املنطقة، موقع و يحتوي على تفسيرات.

     :حدة مستغانمالجزائرية للمياه بو اختبار فرضيات الدراسة في مؤسسة املطلب الثاني: 
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ؤسسة األم إن عملية التدقيق الداخلي تتواجد في مؤسسة الجزائرية للمياه على مستوى اإلدارة العامة وهي امل

يق الداخلي الذي الجزائرية للمياه مقرها بالعاصمة وهذه الدائرة هي التي تقوم بعملية مراقبة التيسيرات و التدق

ب من جهة التي تبعث إليها من طرف الواحدات وكذلك يتم عن طريق طليتم من خالل فحص املراسالت الدورية 

طوات تكون ) مدير الواحدة ( بعد اكتشاف خلل في التسيير و تتم هذه العملية من خالل الخ معينة، عادة ما

 التالية: 

 يقوم املدقق الداخلي بفحص جميع الوثائق و البيانات؛  -

 مقارنة جميع الوثائق و البيانات مع اإلجراءات املخصصة لها طبقا للنظام املحاسبي املالي؛  -

 التحقق من جميع املعلومات الواردة في الوثائق و البيانات و املتمثلة في النقائص؛ -

 إعداد التقرير النهائي الذي يحتوي على مجموعة من النقائص يجب تصحيحها؛ -

 ات وتقديمها إلى املحاسب.  إعداد التوصيات و التعليم -

 

ومما سبق يمكن إبراز أهمية التدقيق الداخلي املتمثلة في االلتزام بتطبيق اإلجراءات املنصوص عليها 

 .كتابيا وفقا النظام املحاسبي املالي املطبقة في مؤسسة الجزائرية للمياه ) واحدة مستغانم(

اب بنكي احس تشمل ،مديرية الواحدة ) واحدة مستغانم ( على مستوى  تسيير التدفقات املالية  إجراءات احيث أن

بنكي للمخرجات ) مدفوعات و املصاريف (. احساباخيل و دللم  

تأدية و ألشغال تحصيالت املاء، ا : تتلقاه من فيما اخيل على مستوى املراكزدبنكي للمالحساب ويتمثل ال   

للمؤسسة ) الواحدة(.خدمات التي تقوم بها مختلف الوكاالت التجارية التابعة   

األموال  كل املذاخيل من خالل تحويلخيرة من فهو ما تتلقاه هذه األ داخيل على مستوى الواحدة املاحساب  أما   

 من احسابات املذاخيل املوجودة على مستوى املراكز ) أي جمع املذاخيل (.

يتم تمويل هذا الحساب من خالل: ف(:  االستغاللاحساب املصاريف و النفقات ) و بخصوص   

 ؛اخيل و تسديدات محتملة من مؤسسات التأميندأموال املتحصل عليها من احسابات بنكية للم -

 ؛هو مقدر في امليزانية التقديرية و مصاريف كلية احسب ما االستغاللتتم نفقات  -

 ؛مدفوعة للمديرية املنطقة و املديرية العامة ) نفقات  اشتراكاتتتم  -

 ن الوطني للتطهير  و مديرية الري؛دفع مستحقات احسابات للغير ، كالديوا مننفقة تتم ال -

 ي مدفوعات لصالح املديرية العامة؛هذه املدفوعات لصالح مديرية املنطقة وهذه األخيرة تجر  -

 الغ الرسم على التطهير و الجباية.يتم دفع كذلك مب -

 

دةمن طرف مدير الواحتتم عملية تحويل األموال املحصل عليها من خالل الحساب البريدي الجاري كما أن   
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و رئيس دائرة املالية و املحاسبة أما تحويل األموال من احساب املذاخيل إلى احساب النفقات تتم بموافقة كتابية 

  .من طرف مدير املنطقة

 أوال: تسيير صندوق املصاريف:

 عن تسيير الحسابات البنكية و الحسابات الجارية البريدية  املسئولةئيسية للهيئات دور واملهام الر ال -

  :و صناديق املصاريف

  ؛تحكم في تسير رأس املال العامل و السيولة -

  ؛متابعة و مراقبة الوضعية املالية -

  ؛تسيير احسابات البنك و الحساب الجاري و القيام بمراقبتها مراقبة فعلية احقيقية لألرصدة -

 هام الرئيسية ألمين الصندوق :املدور و ال -

  ؛أمين الصندوق معين عن طريق قرار إداري  -

 ؛أمين الصندوق مسؤول عن الخزينة و الواحيد الذي القابض ) أي له ( مفتاح الخزينة -

املفتاح الثاني و األرقام السرية للخزينة : يوضع في غالف مغلوق موضوعة عند مدير الواحدة و ال  -

ي احالة الشدة القصوى و هذا بإنشاء محضر كتابي لفتح الغالف بحضور شاهدين إثنين تفتح إال ف

 .مختارين من بين العمال )الواحدة (

 يقوم بتسيير أموال الخزينة . -

 يجري تحويالت من صااحب البنك إلى الصندوق كتمويل  -

 يأمن عملية التسوية النقدية ) دفع املصاريف نقدا وهذا تطبيقا مطابقا لقوانين تسيير الخزينة  -

التأكد من صحة الوثائق املرفقة لعملية  اإلنفاق و هذا من خالل  التأكد من صحة الخدمة عن  -

 الوصل أو الفاتورة .

تسوية للنفقات ، هذين إنشاء وصل للمذاخيل لكل عملية تحصيل أموال ، ووصل دفع لكل عملية  -

املبلغ باألرقام و باألاحرف و يكونان بتأشيرة من املدير و   ،الرقم التسلسلي  ،التاريخب مرفقة الوثيقتين

  ؛رئيس دائرة املالية و املحاسبة

سجل املذاخيل و املدفوعات) ظالة الحساب ( وهذا السجل يكون على صفحات مزدوجة لمسك أني  -

 ؛) نسختين (

لى احين إرسالها إلى دائرة املالية و املحاسبة، الصفحة عب و املحافظة على الوثائق يقوم بترتي -

وثائق املرسلة إلى األصلية لسجل املدفوعات و املداخيل يكون موقف الرصيد موقع عليه و يرفق بال

 دائرة املالية؛

 إن الصفحة املزدوجة ) الثاني نسخة( يجب أن يحتفظ بها باألرشيف. -

 سحب  بنكي لتمويل الصندوق :  -
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أمين الصندوق يوجه طلب أموال في نسختين موقع عليهما، إلى مسؤول املالية و املحاسبة  -

موقعة من طرف أمين . للمصادقة عليهما من خالل النسخة األصلية لطلب أموال لتمويل الصندوق 

الحسابات البنكية و  الصندوق و املسؤول املالي، يقوم مسؤول مصلحة املالية املكلف بتسيير

أمين الصندوق، يمرره إلى  باسممتابعتها بإنشاء شيك ) صك بنكي ( باملبلغ املطلوب و املصادق عليه 

يعطي الصك املوقع إلى أمين الصندوق ،و املسؤول املفوض بسلطة التوقيع للحساب البنكي املستغل

حساب البنكي للمدفوعات و يحتفظ بالنسخة األصلية لطلب األموال مع وثائق املحاسبية لل

 ؛االستغاللصاريف م

و يرفق معه نسخة من طلب  مدا خيلأمين الصندوق يسحب األموال من البنك، و ينشأ وصل  -

 ؛األموال و التي صودق عليها من طرف املسؤول املالي

 ؛دج على مستوى الواحدة شهريا 100000.00عتبة تمويل احساب الصندوق موقفة إلى احد  -

ة عمدير اإلدارة و الوسائل، مسؤول املشاريع موق ، بها و املوجهة إلى مسييري املراكز املبالغ املسموح -

 دج  شهريا؛ 1000.00احد    إلى

 .يسجل عملية املذاخيل في السجل املخصص للمداخيل و املدفوعات و يحتفظ بالوثائق -

 مداخيل أخرى :  -

 ؛أمين الصندوق يقبل إال املذاخيل املسموح بها و املبررة -

لألموال : بنسختين وااحدة موجهة للدائرة  االستالمعملية تحصيل يقوم أمين الصندوق بإنشاء وصل  لكل -

 و الثانية يحتفظ بها مع وثائق الخزينة. املالية

 تسوية النفقات نقدا: -

 5000.00قيمته  في احدود ما التسوية النقدية مسموح بها إالاملشتريات وتأدية خدمات لصالح املؤسسة :  -

دج ( يجب تسويته بتسوية بنكية أو  5000.00كل عملية أين يكون املبلغ أكثر من املسموح به ) ، احيث أن دج

العتبة ( يجب مرافقة طلبية وتحتم األمر بتسوية تفوق املبلغ املسموح به )  تعذرفي احالة ما إذا   شيك بنكي،

 بة للتسويةتسوية تعديل مفصل يشرح الوضعية موقع عليه من طرف الهيئة الطالب

 ؛و يكون مصادق عليه من طرف املدير ورئيس دائرة املالية و املحاسبة 

 ؛من صحة الوثائق املبررة للنفقة املراد تغطيتها أو تسويتها يتأكدأمين الصندوق يجب أن يتحقق و  -

 ؛أمين الصندوق يتأكد من صحة تأشيرة الهيئات املكلفة و التي لها الصالاحية -

وكما هي موضحة  نفقة قد ثم تسويته يجب أن توضع عليه )عالمة بالختم ( مالاحظةكل وثيقة ) ملف (  -

 : في الشكل املوالي

على مستوى الجزائرية للمياه وحدة  لنفقاتاوثائق الخاص ب (: نموذج عالمة الختم  3-3الشكل رقم)

.مستغانم  
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 الخزينة

 دفع نقدا ) باألاحمر (

.......................................في يوم   

 

 .األرشيف من باملؤسسة خاصة مستندات :املصدر

 

عمال الشخص الواحيدة الذي له صالاحية است باعتبارهرئيس املركز يقوم مستوى الواحدة مع العلم أن على 

لتي أعطيت له ) واستغالل و تبرير وثائقيا عمليات ) صندوق املصاريف ( شهريا هذا األخير ملزم أن يبرر املبالغ ا

 منحت له( من طرف الواحدة و إرجاع املبالغ املتبقية كرصيد في أخر الشهر. 

   استعمالاملشروع هو الشخص الواحيد الذي له صالاحية فعلى مستوى املشاريع )األشغال( أما    

و  أعطيتلتي و استغالل و تبرير وثائقيا عمليات ) صندوق املصاريف ( شهريا هذا األخير ملزم أن يبرر املبالغ ا 

 منحت له من قبل الواحدة، و إرجاع املبالغ املتبقية كرصيد في أخر الشهر.

.الى األجرة نقدمنع منعا باتا منح تسبيقا عي كما أنه  

  :سيير الحسابات البنكيةتثانيا: 

 تسوية املوردين: -

ق التي تبرر صحة استالم الوثائق : املكلف بتسيير احسابات البنك يستلم طلبيات التسوية مرفقة بكل وثائ -

الثانية سخة النفقة ، من قبل مختلف ) الهيئات ، الدوائر ( ويوقع على احافظة إرسال يحتفظ بنسخة ويرجع الن

 إلى الهيئة التي طلب التسوية.

ل الوثائق مراقبة و التحقق :  املكلف بتسيير احسابات البنك مجبر على التأكد من سالمة و صحة ك -

 اإلجبارية التي ترفق عملية اإلنفاق أو التسوية و منها مايلي: 

ة؛طلبية التسوية تحتوي على التأشيرة و ترخيص التسوي -   

 ؛مالاحظة مجبرة ،مالاحظة ) الخدمة متممة (صلية مع مالاحظة ) قابل للتسوية (؛ الفاتورة األ  -

  ؛وصل الطلبية - 

صل اإلستالم يشهد بتأدية الخدمة. و  -  

 

 

 

 حماية دفاتر الشيكات و السندات: -

 :إعداد أوامر الدفع  -
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حسابات باملتابعة للاملكلف  يعتبرعلى مستوى الواحدة ، كما أنه مستعمل أمر الدفع لتسوية موص ى عليه إن

 و الذي يقوم بإعداد أوامر الدفع أو شيكات البنكية و يقدمها للمسؤول املالي رئيس دائرة املالية هالبنكية 

 التشطيب على كل الشيكات في زاوية الصك.مع إلزامية ، و املحاسبة و مدير الواحدة على احد السواء لتوقيع

و الودائع الغير مدفوعة يجب أن تحتفظ في مكان أمن  هذه الشيكاتاالحتفاظ بالشيكات و الودائع : -

 .)صندوق الخزينة(

 تسوية املوردون )الديون(: -

 ؛كل وثيقة نفقة أنشأ لها أمر دفع أو تسوية يجب أن توضع عليها مالاحظة)عالمة ( على شكل ختم -

النفقات على مستوى الجزائرية للمياه  دفع نموذج عالمة الختم الخاص بوثائق (: 4-3الشكل رقم)  

 .وحدة مستغانم

 

 الخزينة

 

 دفعت يوم ......................

 ب )شيك أوامر دفع ( رقم ...............

 

 .األرشيف من باملؤسسة خاصة مستندات :املصدر

 

تتبعها و تستلم في على أساس فاتورة شكلية مسموح بها إال في احاالت استثنائية و الفاتورة األصلية  تسوية -

 ؛ساعة ال أكتر 72احدود 

 ؛إجباري فتح و مسك سجل للشيكات املسلمة للتسوية لصالح املورد -

 ؛إجباري فتح و مسك  سجل للشيكات املحصل عليها من طرف الزبائن -

 ؛املعامالت التجارية مع الخارج )الدولية( تتم بواسطة املديرية العامة فقط -

 .تسيير الصفقاتمراقبة و ااحترام إجراءات  -

 :تكون من خالل توفر العناصر التالية مراقبة صحة الفاتورة  -

 ؛اسم ولقب أو املقر االجتماعي للمورد -

 ؛عنوان املورد ، رقم الهاتف و الفاكس و العنوان اإللكتروني -

 ؛الصفة القانونية و طبيعة النشاط -
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 ؛رقم السجل التجاري  -

 ؛رقم التعريف اإلاحصائي -

 ؛رقم التعريف الجبائي -

 ؛رقم املادة الجبائية -

 ؛رقم الحساب البنكي -

 ؛طريقة التسوية -

 ؛تاريخ و رقم األمر -

 ؛تكون معنونة لصالح املؤسسة العمومية الجزائرية للمياه واحدة مستغانم -

 ؛تسمية و كمية القيم املباعة أو تأدية خدمات املحققة -

 ؛سعر الواحدة خارج الرسم ، القيم املباعة ـو املأداة -

 ؛اإلجمالي خارج الرسم للقيم املباعة أو الخدمات املأداةالسعر  -

 ؛طبيعة ونسبة الرسم و املستحقات الجبائية -

 ؛الرسم على القيمة املضافة أو الطابع ) غير خاضع للضريبة ( -

  ؛السعر اإلجمالي لكل الرسوم -

 ؛موقع و مصادق عليها من طرف املورد -

 ؛أن ال تحتوي على أي خطأ أو تحميل كتابي -

 العمليات الحسابية ودون أخطاء.دقة  -

 أعمال أخر الشهر للصندوق و حسابات البنكية : -

صدة املرفقة في في نهاية كل شهر املكلف باملتابعة الصندوق و الحسابات البنكية يجب أن يحرص على صحة أر  -

ضر توافق السجالت املخصصة للصندوق و الحسابات البنكية و األرصدة املرفقة لدى مصلحة املحاسبة،مح

ذا لعامة و مسؤول املالية ، هاألرصدة مرفقة يجب أن يكتب ) من إعداده ( موقع من طرف مسؤول املحاسبة ا

بة دورية لهذه به لدى رئيس دائرة املالية و املحاسبة ، هذا األخير مطالب بمتابعة و مراق االاحتفاظاملحضر يجب 

.األعمال املحاسبية  

مع وضعية املالية للمؤسسة  إرسالهالصندوق نقدا ( و  داخلإعداد محضر وقف الصندوق ) املبلغ املوجود  -

 ة املركزية للمالية و املحاسبة املديرية العامة.غلى املديري

 .إعداد هذه الوضعية املالية للمؤسسة -

عمليات وهذا سبق يمكن التنويه إلى أن هناك اتصال و تنسيق واسع بين مختلف األدوار و املهام و ال من خالل ما

ة للمؤسسة و هذا تراتيجياحتى يتسنى للمسيرين و الساهرين على السير الحسن للمؤسسة تحقيق األهداف اإلس

نظمة ومناهج ذات جودة عالية من بينها األ  آلياتللتسيير الحسن داخل املؤسسة وفقا لتطبيق  اتجسيد
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ال تكون هناك  املعلوماتية اإللكترونية و مراقبة و تدقيق الحسابات الخاصة بالتدفقات الصادرة و الواردة احتى

   أي تالعب

قيقة لنظام نتائج د إعطاءبصفة مباشرة على تحليل و  مما تساعدبين الوظائف،  في املهام تداخلأو انزالق أو  

اخل املؤسسة لعمليات املتعددة داملعلومات املحاسبي أثناء معالجة البيانات التي يتم جمعها خالل األنشطة و ا

  .القرارات السليمة اتخاذعلى  املسيرينبالتالي الوصول إلى مخرجات تساعد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:خالصة  
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قدر من املالئمة  املالية بأكبرنستنتج من خالل الدراسة امليدانية أن املعلومات املحاسبية الواردة في التقارير 

ما يبين الرغبة  القرارات ويكون من خالل تحسين جودة املعلومات املحاسبية اتخاذالكفاءة لتلبية االاحتياجات و و 

 في استخدام نظام معلومات جيد و فعال.

إن لتقنيات نظام و في األخير وكمقارنة ملا ثم دراسته في الفصول السابقة و ملا هو مطبق فعال في املؤسسة، ف   

ر اإلستراتيجي املؤسسة و بكفاءة عالية خاصة و أن التسيياملعلومات املحاسبي مبررات فعلية لتطبيقها داخل 

اعل بين هذه العناصر للمؤسسة الحديثة يتطلب الدقة في التنظيم و التخطيط و التوجيه و الرقابة و بالتالي التف

القرارات الرشيدة. اتخاذللوصول إلى   

ؤسسة من لية التدقيق الداخلي في املوكخالصة قول يمكن أن نجزم من خالل الدراسة امليدانية أن تفعيل عم   

و  التنسيق خالل ضرورة تصميم نظام متكامل للمعلومات املحاسبية و اإلدارية يقع على عاتقه تحقيق عالقات

مثل بالدرجة األساس و التي تت االقتصاديةالترابط و التكامل بين كافة النظم الفرعية التي تتواجد في املؤسسة 

   .املحاسبية و باقي األنظمة املعلوماتية األخرى بكل من نظام املعلومات 
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معالجة  ق الداخليدور تقنيات النظام املالي املحاسبي في تفعيل عملية التدقيحاولنا من خالل تناولنا ملوضوع 

ة التدقيق الداخلي كيف تساهم تقنيات النظام املحاسبي املالي في تفعيل عمليإشكالية البحث التي تدور حول 

 و بالتالي إعطاء صورة حقيقية للمؤسسة من الناحية االقتصادية و املالية ..الخ ؟ 

، وانطالقا من التي قمنا بدراستها ميدانيا في مؤسسة الجزائرية للمياه من خالل الفصول الثالث لهذه املذكرة

ت األساسية، وباستخدام األساليب املشار إليها في املقدمة .الفرضيا  

 إدخالالعالم  ومن خالل هذه الدراسة، نستنتج أن التغيرات املتتالية في االقتصاد العالمي أجبر العديد من دول 

تماش ى مع اقتصادية لت إصالحاتعلى مستوى اقتصادياتها، و الجزائر كغيرها من الدول باشرت في  إصالحات

بهذه  لألخذ التغيرات العاملية، فبعد أن تبنت العديد من الدول معايير املحاسبة الدولية سعت الجزائر كذلك

 املعايير بهدف التوافق في مجال العمل املحاسبي.

إصدار القانون باستجابت لهذه املستجدات الدولية  أنهاورغم أنها لم تتبنى معايير املحاسبة الدولية صراحة إال 

حاسبة يتضمن النظام املحاسبي املالي، يتوافق بدرجة عالية مع معايير امل 27/11/2007املؤرخ في  11/ 07رقم 

ات التي النظري أو من الناحية التقنية، رغم مالحظة بعض االختالف أملفاهيميالدولية سواء من حيث اإلطار 

جزائرية في إعداده.ترجع أساسا إلى خصوصيات البيئة االقتصادية ال  

في إعطاء ،ر هدف تقنيات النظام املحاسبي املالي من تفعيل عملية التدقيق الداخليينحصومن ناحية أخرى 

ن طرف تحسين وتعديل اإلجراءات الرقابية املوضوعة موضعية حقيقية للمؤسسة االقتصادية إضافة إلى 

بمرافقة  وممتلكاتها من الضياع و اإلهمال، وذلك لهااإلدارة ويهدف بالدرجة األولى إلى السهر على حماية أصو 

ل و األدوات مجموعة من الوسائ باستخداممنفذي الرقابة في تنفيذ املهام و املسؤوليات املتعلقة بها، وذلك 

ن.انو كليف من اإلدارة أو بقوة القو التعديالت حول العمليات التي تمت مراجعتها، بت وتقديم النصائح  

  :اط التاليةسبق ذكره، فإن هذا البحث سمح لنا بالخروج بعدة استنتاجات يمكن عرضها في النقإضافة إلى ما 

 اختبار فرضيات البحث؛ -

 أهم النتائج املتوصل إليها؛ -

 توصيات البحث.  -
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 : بعد دراسة مختلف جوانب املوضوع، وعرض مختلف عناصر هذا البحث بشقيه  اختبار فرضيات البحث

 امليداني ، ثم اختبار مدى صدق فرضيات البحث التي ثم طرحها في البداية وكانت النتائج كالتالي:النظري و 

إن تقنيات النظام املحاسبي املالي على عملية التدقيق الداخلي من التي تنص على  بخصوص الفرضية األولى :

من خالل اتخاذ القرارات الرشيدة و  الدعائم األساسية املساهمة في حل كل املشاكل املالية منها أو التنظيمية

ألن املؤسسات تستخدم ملؤسسات، فقد تحققت القضاء على التداخل في املهام بين الوظائف املختلفة داخل ا

مجموعة من اإلجراءات لتحقيق الرقابة الداخلية الفعالة على العمليات ضمن املؤسسة،ومن أهم هذه 

هام ذات العالقة يبعضها البعض إضافة إلى التحديد املسبق اإلجراءات هي : الفصل بين الوظائف و امل

للصالحيات و املسؤوليات عن تنفيذ األعمال و األنشطة و التقويم املستقل لألداء في مختلف الوحدات 

 .التنظيمية داخل املنظمة

ية التدقيق تطور تقنيات النظام املحاسبي املالي في عملاملتعلقة بكون أن  أما بخصوص الفرضية الثانية :

الداخلي من خالل ضرورة تصميم نظام متكامل للمعلومات املحاسبية يقع على عاتقه تحقيق عالقة التنسيق و 

ألن من متطلبات  ي تتواجد في املؤسسة االقتصادية، فقد تحققتالترابط و التكامل بين كافة النظم الفرعية الت

تقنيات النظام املحاسبي املالي هو الحاجة إلى قاعدة بيانية وهي عبارة عن مجموعة من امللفات املرتبطة مع 

بعضها البعض بصورة منطقية و مخزونة بطريقة منظمة تسهل وصول البرامج التطبيقية إليها بهدف معالجة 

ظام املعلومات املحاسبية أمرا هاما، حيث أن ذلك يساعد البيانات ويمثل وجود قاعدة البيانات ضمن مكونات ن

على تحقيق الفوائد عديدة من بينها : املساهمة في تحقيق التكامل بين النظم الفرعية للمعلومات في الوحدة 

 .االقتصادية من خالل إمكانية إمداد و تبادل البيانات فيما بينها من خالل مصدر موحد

 

 ا :أهم النتائج املتوصل إليه 

أن البيانات املثمتلة في شكل تقارير مالية ثمتل املادة األولية لتقنيات النظام املحاسبي املالي ذلك من أجل  -

 املعالجة لتكون مخرجات في شكل معلومات محاسبية مالئمة لعملية اتحاد القرارات.

من أجل الوصول إلى جودة  النظام املحاسبي املالييعتمد تفعيل عملية التدقيق الداخلي على جودة التقنيات  -

في املعلومة املحاسبية لتصبح في األخير تعبر جودة املخرجات على جودة املذخالت و نجاح النظام املحاسبي 

  إخراج (. –معالجة  –الذي يعتبر املحرك األساس ي للدورة املحاسبية ) اذخال 

ة و عرض معلوماتها املحاسبية في أهمية الثبات في الطرق املحاسبية التي تستخدمها املؤسسات و معالج -

التقارير املالية للعديد من الفترات املالية املتعاقبة مما يساعد بصورة أفضل املالئمة للمعلومات املحاسبية 

 .وجودتها إلنجاز عملية اتخاذ القرار

املعلومات و  يمن متطلبات تفعيل عملية التدقيق الداخلي توفير عوامل املالئمة و الثقة و املصداقية ف -

البيانات التي ثم تجميعها بغرض معالجتها و الحصول على مخرجات مالئمة إلتمام عملية اتخاذ القرار و في 

 الوقت املناسب.
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ملحاسبية في انجاح عملية في تحديد حاجة املؤسسة للتقارير املالية و استخدام كافة الوسائل ا االستمرارية -

و الفعالية في القبول العام لدى املؤسسة في استخدام تقنيات النظام اتخاد القرار اعتمادا على الجودة 

 املحاسبي املالي.

 : توصيات البحث 

تقنية و محاسبية تعتمدها املؤسسة ويتم التدقيق عليها من جهة خارجية مؤهلة  وإجراءاتضبط سياسات  -

 يكون هناك انحياز. محاسبيا و تكنولوجيا حتى ال

التعليم و التدريب على جميع املستويات مهنتي املحاسبة و التدقيق بشكل يجعل ضرورة إعادة هيكلة نظم  -

اإلملام بتقنيات نظام املعلومات املحاسبي بغرض تجديد النظام املحاسبي بشكل عام و بالتجارة اإللكترونية 

 يتهم .بشكل خاص يعمل على منح املستخدمين األساسيين لشهادات علمية و عملية ومزاولة املهنة و ترق

ضرورة إعادة النظر في معايير املحاسبية و صياغتها بشكل يتالءم مع التطورات الحادثة في مجال التسيير و  -

 إدارة األعمال وبيئة التجارة اإللكترونية.

ة تكنولوجية متخصصة بترقية نظام املعلومات املحاسبي بشكل يتماش ى و اقترح تكوين مصلحة محاسب -

 كل عام.التطورات التكنولوجية بش

لجة بغرض املعا إدخالها إعادةنظام املعلومات املحاسبي بغرض  إلستخدماتضرورة مالئمة التقارير املالية  -

 بشكل يتالءم و متطلبات املؤسسة في الوظائف املوكلة لها و بالتالي اتخاذ القرارات الرشيدة.
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  مصر  

 .  2003قاسم و اخرون ، نظام املعلومات املحاسبية ؛ كلية الحدباء ، العراق ، ــ 13

   ، الجزائر . 2010لخضر عالوي ، نظام املحاسبة املالية ، الورقة الزرقاء ، ــ 14

ابراهيم عثمان ، تطور الفكر املحاسبي بين النظرية و التطبيق ، دار الكتب محمد عباس بدوى ، األميرة  -15

  . 2012والوثائق القومية ،مصر ، 

، دار الكنوز 1محمد غافل سعد ، خالد راغب الخطيب ، دراسة معمقة في تدقيق الحسابات ، الطبعة  - 16

 . 2008املعرفة العلمية ، عمان ، 

 ، 2007، املكتبة العصرية ، مصر ، 1مبادئ املحاسبة املالية ، الجزء مسعد محمود الشرقاوي ،  -17

 ، الجزائر ، 2010مصطفى طويل ، النظام املحاسبي و املالي الجزائري ، دار الحديث للكتاب ،  -18
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  .2005دار وائل ، األردن ، ، 1، التحليل املالي مدخل صناعة القرارات ، الطبعة  وآخرونمنير شاكر محمد  -19

 

 و املذكرات:الرسائل 

السعدي عياد ، أثر مخرجات النظام املحاسبي املالي في صنع قرار التمويل في املؤسسة االقتصادية ، مذكرة ــ 1

  .2014ماجستير  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ،جامعة مسيلة ، الجزائر ، 

وفق النظام املحاسبي املالي  ومعايير املحاسبة الدولية ، مذكرة ماستر الطيب مداني ، القوائم املالية املدمجة ــ 2

 . 2015قتصادية و التجارية و علوم التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر ، اال ،كلية العلوم

بروبة إلهام ، تأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على التدقيق املحاسبي باملؤسسة االقتصادية ، مذكرة ــ 3

  دكتورة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير  ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر  .

بن فرج زوينة ، املخطط املحاسبي البنكي بين املرجعية النظرية و تحديات التطبيق مذكرة دكتورة ،كلية ــ 4

  ،  2014لجزائر ، العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة فرحات عباس ، ا

بوخلفة خفيظة ، املراجعة الخارجية لألعمال نهاية الدورة وفق النظام املحاسبي املالي ، مذكرة ماستر ، كلية ــ 5

  . 2014العلوم االقتصادية و التجارية و التسير ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر ،

وصعوبة التطبيق ، مذكرة ماستر ، كلية العلوم االقتصادية و بوداع ملياء ، النظام املحاسبي املالي بين الضرورة ــ 6

  .2015، الجزائر ، 1995اوت   20التجارية و التسير ، جامعة 

بوفروعة سفيان ، نظم املعلومات املحاسبي ودوره في تسيير املؤسسة االقتصادية ، مذكرة ماجستير ، كلية ــ 7

  .  2012، جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ، العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

حامدي علي ، أثر جودة املعلومات املحاسبية على صنع القرار في املؤسسات االقتصادية الجزائرية ، مذكرة ــ 8

  . 2011ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر،

رحمون ، تكييف القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية وفق النظام املحاسبي املالي ، مذكرة سليم بن ــ 09

  ،2013ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر ، 

سسة ، مذكرة ماجستير ، كلية شعباني لطفي ، املراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير املؤ ــ 10

  . 2004العلوم االقتصادية ة التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

طارق حميطوش،أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على عملية إتخاد القرار في املؤسسة االقتصادية، مذكرة ــ 11

 .2013ماستر ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ،الجزائر ، 

عون وردية ،دور النظام املحاسبي املالي في اإلفصاح عن املعلومة املالية ، مذكرة ماستر، كلية العلوم  ــ 12

  .  2015االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة أكلي محند ولحاج ،الجزائر ، 
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رارات املالية ، مذكرة ماستر ،كلية محمد بن عمر ، دور القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي في إتخاد القــ 13

 العلوم االقتصادية و التجارية و التسيير ، جامعة حمه لخضر ، الجزائر ،

مريم قطش ،مدى امكانية اسقاط نماذج الفشل املالي مع متطلبات النظام املحاسبي املالي ،مذكرة ماستر، ـــ 14

. حيدوس ي بشرى ، أثر 2015،الجزائر، 1955أوت  20ة كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامع

النظام املحاسبي املالي على جودة املعلومات املحاسبية املالية ، مذكرة ماستر ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية 

  . 2015، الجزائر ، 1995اوت   20و التسير ، جامعة 

مهيري سهام ، أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على األداء املالي لشركات التأمين الجزائرية، مذكرة ماستر ،  ــ 15

  .2014كلية العلوم االقتصادية و التجارية و التسير ، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر ، 

قتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، نوي هناء ، النظام املحاسبي املبسط ، مذكرة ماستر ، كلية العلوم االــ 16

 . 2011جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر ،
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 ملخص: 

و  الترياق املضاد للفساد املالي  يعتبر بمثابةالوطني الذي  االقتصادأحد ركائز و مقومات  داخليةوجود تقنيات لنظام محاسبي مالي كجهة رقابية  يعتبر

صورة حقيقية للمؤسسة محل التدقيق الداخلي من النواحي  إعطاءو بالتالي  الداخلينوعا من املصداقية في عملية التدقيق  إلضافتهااإلداري نظرا 

يفرض عليها أن تبقى محافظة على استقاللية التي  الداخليو املالية ..الخ حيث أن قيام تقنيات النظام املالي بالدور في تفعيل عملية التدقيق  االقتصادية

د شرطا أساسيا في مهمة تدقيق الحسابات.تع  

سة و اعتمدنا هدف دراستنا إلى معرفة دور تقنيات النظام املالي املحاسبي في تفعيل عملية التدقيق الداخلي و جعلها تعبر عن الوضعية الحقيقية للمؤستو 

الضوء على نتائج تطبيق تقنيات إلى تسليط نيات النظام املالي إضافة أيضا في دراستنا على التعريف باإلطار النظري للنظام املحاسبي املالي و متطلبات تق

الشخصية على مستوى دائرة اد القرار و عالقتها بتقنيات النظام املالي املحاسبي و بعض املقابالت خالنظام املالي في عملية التدقيق الداخلي و عملية ات

 محل الدراسة بغية تحليل عملية التدقيق الداخلي لتوصل إلى فهم أوضح لإلشكالية املطروحة.املحاسبة و املالية ، حيث ثم تحليل تقريرا للمؤسسة 

عملية التدقيق  إتمامليتم  إجباري تقنيات النظام املالي املحاسبي لها دور كبير في تفعيل عملية التدقيق الداخلي حيث تعتبر عنصر  إنخلصت الدراسة إلى 

إعطاء التوجيهات  و استخراج النقائص و  الرأي إعطاءفي  التداخلالقرار من خالل عملية  اتخاذا تساعد في عملية يتم تدقيق حيث أنه و من دونها ال

.للتصحيح  

 

 .تقنيات النظام املحاسبي املالي، النظام املحاسبي املالي، تفعيل عملية التدقيق الداخلي  الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

The existence of the techniques of a financial accounting system as an internal control body is one of the pillars of the national 

economy, which is the antidote to financial and administrative corruption because it adds some credibility in the internal audit process 

and thus give a real picture of the institution of the internal audit of the economic and financial aspects, As the techniques of the 

financial system play a role in activating the internal audit process, it must remain independent, which is a prerequisite for the audit 

function. 

Our study aims at understanding the role of the financial accounting techniques in activating the internal audit process and making it 

reflect the true position of the institution. We also adopted in our study to introduce the theoretical framework of the financial 

accounting system and the requirements of the financial system techniques. Internal audit and decision making process and its  

relationship to the financial accounting system techniques and some personal interviews at the accounting and finance level, and then 

analyzed the report of the institution in question in order to analyze the internal audit process to arrive at a clearer understanding of my 

problem At hand. 

The study concluded that the techniques of the financial accounting system have a great role in activating the internal audit process as 

it is considered an obligatory element to complete the audit process without which it is not checked as it helps in the decis ion making 

process through the overlap process in giving opinion, correction. 

Key words: Financial accounting system techniques, financial accounting system, the activation of the internal audit process. 

 


