
الشعبية الديمقراطية زائرة ا ة ور م   ا

العلمي والبحث العا التعليم   وزارة

بن ميد ا عبد سباجامعة   مستغانمد

سي ال وعلوم والتجارة قتصادية العلوم   لية

العلوم واملحاسبةقسم   املالية

  

ماس ادة ش نيل متطلبات ضمن مقدمة تخرج اديميمذكرة   أ

سي :التخصص ال ومراقبة املحاس    التدقيق

  

  

  

الطالب     طرف من   :ةستاذ إشرافتحت                             :                                                       مقدمة

محمد راء  مقيدش                                                                                                        سماعيل الز   فاطمة

املناقشةأعضاء   :نة

واللقب  الصفة امعة  الرتبة  سم ا   عن

سا الرحمان  رئ عبد   مستغانم  -أ-محاضرأستاذ  سعد

رةمقيدش  مقررا الز مساعدة  فاطمة   مستغانم  -أ- أستاذة

ن  مناقشا م محمد اوي محاضر  م   مستغانم  -ب–أستاذ

  

امعية ا   2017/2018:السنة

املحاس   املؤسسةأداءلتفعيلكآليةالتدقيق

 



 
 
  

واملر لو ا وعانت ي در سندا انت و ا بحنا روغمرت أش سعة ن و ع نا و حملت ال إ

الوجود أملك ما أغ إ أ ما إ أوصلت  .أمي....ح

  

املعا أبلغ أن ي وأراد ي ا ر الذي إ ء ع يبخل ولم عليمي املشقة تكفل الذي   إ

الذ أعزماإ إ والطاعة الص ع مث ان ي.....عنديي  .أ

  

الوالدين وحب ا وحالو ش الع مرارة ي قاسمو من ل ماإ   .وطاع

أ اء, سليمان :إ   .شام, زكر

ي أخوا راء, مليكة, حياة:إ الز  .فاطمة

  

املتواضعوااناللذينساتذةافةوا العمل ذا تقديم  .سندا

  

 
  

  

  



  
  
  

طرقنا س الذي بالعقل نا وم العلم نور إ دانا الذي مد   ا

إتمام ع والعزمة رادة رحمتھ موجبات من أعطانا الذي مد   ا

عظيم وجاللك بمقامك يليق حمدا رب يا نحمدك  .عملنا

  

من م م اص أ حث و إعداد وراء ل يكون أن العادة   جرت

نتقدم ألن ميل ا باب ومن بالتوجيھ والبعض بالن م   سا

الصة ا شكراتنا  :ب

  

من* عت لمإ وإرشاداابنصائحبخل ةاالقيمة   الوج

  

واملحاسبة,  مقيدش: ستاذة املالية العلوم قسم اساتذة ل    و

  

املتواضع*  العمل ذا إلنجاز العون مداد ي مد من ل   .إ

  
  
  

  



املوضوعات رس  ف

 املوضوع 

داء   إ

وتقدير   شكر

رس   ف

I  داول ا  قائمة

II ال ش  قائمة

1 - 2 عامة   مقدمة

ول  التدقيق :الفصل حول عموميات  

يد 04  تم

ية: ول املبحث 05 . التدقيقما  

التدقيق  : ول املطلب 05 تطور  .مراحل

ي 08 الثا ف: املطلب وطرقھعر  التدقيق

الثالث 10 التدقيق :املطلب داف وخصائصھ, ا ميتھ .ا  

ي 12 الثا التدقيق:املبحث وفروضھ, انواع . وسائل  

ول 12 التدقيق: املطلب .انواع  

ي 18 الثا التدقيق: املطلب  .وسائل

الثالث 24 التدقيق: املطلب  .فروض

الثالث 26 التدقيق: املبحث  .معاي

ول 26 العامة: املطلب  املعاي

ي 30 الثا ي: املطلب امليدا العمل .معاي  

الثالث 32 واملالئمة: املطلب افية ال دلة ع املراجع حصول معيار  

 خالصة 33

ي  الثا املؤسسة:الفصل اداء تفعيل املحاس املعلومات نظام  دور

يد 35  تم

القرارات: ول املبحث 36 اتخاذ                                        عملية

ول  36 القرارات: املطلب اتخاذ عملية وم                             مف

ي 44 الثا ا: املطلب يفا وتص القرارات  أنواع

الثالث 45 القرار: املطلب اتخاذ مية   أ



 

ي 47 الثا ا: املبحث شأ القرارات اتخاذ و ية املحاس  .املعلومات

ول  47 القرارات: املطلب اتخاذ واملدير املحاسبة  دور

ي 48 الثا القرارات: املطلب شيد ل ا صالحي ومدى ية املحاس املعلومات  دور

الثالث 50 شيد: املطلب ل كأساس ية املحاس املعلومات صالحية  .القراراتمدى

الثالث 51 واتخاذ:املبحث املنظمة اتيجية اس ع املحاس املعلومات نظام تأث

 القرارات

ول ا 51 للمنظمة: ملطلب قيمة املحاس املعلومات نظام يضيف  كيف

ي 54 الثا القرار:املطلب واتخاذ املنظمة اتيجية اس ع ية املحاس املعلومات نظم أثر  

الثالث 56 املستقب: املطلب القرار  مدى

ع 58 الرا ماس:املطلب ملذكرة  دراسة

 خالصة 62

عامة 63  خاتمة

 املراجع 65

ص   امل

 Résumé 

  

 

 



 I 

  داول ا  :قائمة

 

 

 

  الصفحة  العنوان  الرقم

التدقيق  )1- 1( داف ال التار   08  التطور

ار  )1-2( ا والتدقيق الداخ التدقيق ن ب   15  املقارنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 II 

 ال ش  :قائمة

 

  الصفحة  العنوان  الرقم

ة  )2-1( دار القرارات ل   43   ي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة املقدمة



 العامة  المقدمة

 

1 

 

اتساع في ، تعقدها و ، تعددهاتعرف املؤسسات الاقتصادية تطورات مستمرة و سريعة من تنوع في أنشطتها

الوسائل املادية و البشرية املستعملة فمواكبة هذه التطورات عليها بإتباع حجمها و انتشارها جغرافيا و ضخامة 

سياسات مسطرة بغية الوصول إلى ألاهداف املرسومة لكنها قد تواجه عقبات و عوائق داخلية في ظل محيط مليء 

التسيير املختلفة من قد ينجم عنها انحرافات  فيه العمليات املنجزة و تكثر املعلومات املتدفقة مما تباألخطاء تعدد

 .تنظيم، تخطيط، توجيه و رقابة

إن أي مؤسسة اقتصادية معاصرة تسعى إلى تحقيق معدالت نمو سريعة مع الحرص على البقاء و الاستمرارية       

فيذ وللوصول إلى هذا املسعى البد من املتابعة الجيدة ألداء املهام و مدى كفاءة هذا ألاداء و التحقق من الالتزام بتن

، باإلضافة إلى هذه الحاجات الداخلية البيانات و دقة القوائم املالية السياسات املسطرة و كذا التأكد من صحة

طراف املتعاملة مع املؤسسة من املساهمين ، بنوك و إدارة للتدقيق املحاسبي ، توجد متطلبات خارجية من ألا 

 .الخ....الضرائب ، نقابات العمال

املحاسبي تطورات مستمرة و في مسار مواز للمحاسبة إذ أن املحاسبة نظام هدفه توفير  لقد شهد التدقيق   

املعلومات الاقتصادية لتكون نقطة بداية للتدقيق املحاسبي الذي يتولى عملية فحص البيانات، الحسابات و 

ة ، فالتدقيق بمثابة العين عليها و مدى داللة القوائم املالي الاعتماداملستندات للتأكد من صحتها و تحديد درجة 

الساهرة على كل ما يتعلق باملؤسسة سعيا لتحقيق أهدافها و سياستها املتبعة، إذ يضطلع بأهمية بالغة لذا يجب 

القيام بمهمة املراجعة و الرقابة من طرف أشخاص ذوو كفاءات علمية و مؤهالت فنية باالضافة إلى امتيازهم 

الحياد ، كما يجب أن تتصف التقارير التي يحررونها باملصداقية و املوضوعية كونها  ، و هذا ما نقصد بهباالستقاللية

و  ن أجل اتخاذ قرارات تتصف بالرشادو ذلك م ألاساس الذي يعتمد عليه من طرف مستخدمي القوائم املالية

    . الصواب

مراجعة الحسابات في ترشيد املحاسبي و التدقيق أهمية " ذا موضوعو بناءا على ما سبق سوف نتطرق في بحثنا ه   

 ."القرارات

 :ملعالجة هذا املوضوع و إلعطاء صورة واضحة عنه ارتأينا أن نطرح إلاشكالية التالية

 ما هي أهمية التدقيق املحاسبي؟ و مدى تأثيره كإطار متكامل على ترشيد القرارات ؟ 

 :ت الفرعية التاليةو ملناقشة هذا إلاشكال الرئيس ي قمنا بتقسيمه إلى التساؤال 

 ما هي العموميات و املفاهيم ألاساسية للتدقيق؟ 

 هي القواعد العامة ملهنة املراجعة؟ ما 

 كيف تتم عملية مراجعة الحسابات ؟ 

 



 العامة  المقدمة

 

2 

 

 :فرضيات املوضوع

 :ملعالجة املوضوع قمنا بوضع جملة من الفرضيات كانت على النحو التالي

  بترشيدهامراجعة الحسابات تسمح ملتخذي القرارات. 

  بالزوالاملؤسسة التي ال تراجع نفسها محكوم عليها. 

 إن تقرير املراجع يعزز من ثقة مستخدمي القوائم املالية. 

 :أهمية املوضوع  

تكمن أهمية بحثنا في ألاهمية البالغة التدقيق املحاسبي في ترشيد القرارات و هذا من خالل الخدمة التي يسديها   

 .   الية و باعتباره الضرورة الحتمية التي ال مناص منها كونه البوصلة التي تقوم مسار املؤسسةملستخدمي القوائم امل

 :دوافع اختيار املوضوع

 :في املوضوع  اختيار تتلخص مبررات   

  الطلب عليه خاصة  ازديادإيمانا منا بأهمية التدقيق املحاسبي في الدور الذي يلعبه في اتخاذ القرارات مع

 .ا ملعارفنا و ذلك إلمكانية تطبيقه في الحياة العملية املستقبليةالسوق و توسيع اقتصادفي ظل ظروف 

 قابلية املوضوع للبحث و الدراسة و توفر املراجع في هذا إلاطار. 

 :أهداف املوضوع

 :يهدف موضوعنا إلى جملة من ألاهداف أهمها     

  املحاسبي على ترشيد القرارات من خالل القوائم املاليةتبيان أثر التدقيق. 

 إبراز أهمية مهنة املراجعة. 

 ء املكتبة و توسيع املجال العلميإثرا. 

 :مصادر املوضوع

اعتمدنا أثناء دراستنا على مختلف ألادوات املكتبية متمثلة في مختلف الكتب باللغة العربية و كذا مختلف     

 .ريعية القانونية كما قمنا بإجراء مقابالت مع مزاولي مهنة محافظ الحساباتالوثائق الرسمية و التش
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 التمهيد 

يعتبر التدقيق املحاسبي ومراجعة الحسابات ميدان واسع شهدت تطورا كبيرا وبشكل ملحوظ 

أن يحتل أهمية بالغة في ترشيد القرارات لذلك حاولنا أن نسلط الضوء على بعض  ومتواصل أدت به

العموميات واملفاهيم املتعارف عليها وذلك من أجل تحديد إلاطار العام للموضوع الكلي وتناول جوانبه 

التاريخي املختلفة في ثالث مباحث ، انطالقا من ماهية املراجعة في املبحث ألاول التي تشتمل على التطور 

 .كضرورة وخطوة البد من املرور بها

وصوال إلى املبحث الثالث الذي  فروضه ومخاطره ووسائله،وكذا في املبحث الثاني أنواع التدقيق 

 .يتضمن معايير التدقيق املتعارف عليها
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 ماهية التدقيق : املبحث ألاول 

إستعراض التطور التاريخي للتدقيق ومفهومه بغية وضع اللبنة ألاساسية للموضوع كان البد من 

 .وكذلك طرقه باإلضافة إلى تبيان ألاهداف التي يرمي إلى تحقيقها

 مراحل تطور التدقيق : املطلب ألاول 

 :في مجال إستعراض تطور املراجعة كعلم وكمهنة يمكن عرض أهم املالمح التالية

 .1عن ألاباء بدأت املراجعة كمهنة غير منظمة يتوراثها ألابناء -1

بدأت املراجعة في مصر، بصفة خاصة في صورة مراجعة حكومية ملصروفات الدولة وإيراداتها مع نشأة  -2

 .الحكومة في مصر

كان هذا طبيعيا حيث واكبت  كانت إيطاليا وإنجلترا موطنا لتطور املهنة في العصر الوسيط والحديث، -3

 :يلي املراجعة في ذلك تطور املحاسبة في هذين البلدين ومن مظاهر هذا التطور ما

  م في فيينا بإيطاليا ، وقد أطلق عليها كلية املحاسبة 1851تأسست أول جمعية للمحاسبين عام

للحصول على لقب خبير  وكانت تطلب ثالث سنوات تمرين عملي بجانب النجاح في إمتحان

 .محاسب

  م باململكة املتحدة1553أشخاص أسمائهم في سجل املحاسبين في مدينة ادنبرة عام  6سجل. 

  م تأسس مجمع املحاسبين القانونين بإنجلترا1991في عام. 

جلترا بدأ إهتمام باملراجعة كعلم منذ أفتتحت أول كلية للمحاسبة بإيطاليا ، وتأسيس مجمع املحاسبين بإن -4

، وحيث بدأ إلاهتمام على ألاصول العلمية والعملية املمكنة في مجال املهنة وإذا حاولنا التعرف على أهم 

 :يلي مظاهر تطور املهنة في مصر يمكن أن نالحظ ما

  م1936تأسيس جمعية املحاسبين واملراجعين املصرية. 

  م1981لسنة  33صدور قانون تنظيم املهنة رقم. 

 م1984لسنة  26ات املساهمة رقم صدور قانون شرك. 

  1985تأسيس نقابة املحاسبين واملراجعين املصرية عام. 

  م1985إصدار دستور مهنة املحاسبة واملراجعة عام. 

  م1964إنشاء الجهاز املركزي للمحاسبات عام. 

                                                             
 12ص  الجامعية املطبوعات ديوان ، العامة املحاسبة ، الاعمش ابراهيم 1
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  م1955لسنة  144م ثم القانون 1968لسنة  44صدور القانون رقم. 

 ة املحاسبين واملراجعينتأسيس نقابة التجاريين ونقاب. 

  م1951لسنة  189صدور قانون الشركات رقم. 

  م1991لسنة  213صدور قانون شركات قطاع ألاعمال العام . 

وفي هذا املجال الجامعي نجد أن الجامعات واملعاهد العليا قد اهتمت منذ نشأتها بتدريس أصول 

 .ر الوقتوأساليب املراجعة لطالبها مع تزايد الاهتمام بذلك على م

ومن حيث تطور ألاهداف يمكن القول بأن املراجعة قد مرت في ذلك بمراحل ثالث وراء كل منها أساس 

 :ولكل منها نتائجها كما يلي

 مرحلة اكتشاف ألاخطاء: املرحلة ألاولى

في بادئ آلامر املمارسة كان ينظر إلى املراجعة على إنها وسيلة الهدف منها اكتشاف ألاخطاء والغش 

والتزوير املوجود بالدفاتر ، وأن مهمة مراقب الحسابات قاصرة فقط على تعقب تلك ألاخطاء واكتشافها ، 

لحسابية للدفاتر والسجالت وقد بمعنى أن النظرة وقتها ألهداف الرقابة كانت تحددها من التحقق من الدقة ا

 :ساعد وجود هذا الهدف ما يلي

 .صغر حجم املنشآت وضآلة عدد العمليات املالية -1

 .سيادة نظرية امللكية املشتركة في الفكر املحاسبي -2

النظر إلى مراقب الحسابات على أن مهمته هي تعقب وتصيد ألاخطاء في إلاجراءات املحاسبية وكان من  -3

 :لك على املراجعة ما يلينتيجة ذ

 (.الشاملة)إتباع طريقة املراجعة التفصيلية  -

 .التركيز على تحقيق ومراجعة عناصر املركز املالي -

 .مسؤولية مراقب الحسابات كانت مسؤولية مدينة تجاه عمله وهو صاحب املنشأة -

 .1كانت املرجعة املستندة هي صلب عمل املراقب -

 

 

                                                             
 تطبيقية،مجلة دراسة الهاشمية ألاردنية اململكة في املالية ألاوراق بورصة في ألاسهم بأسعار التنبؤ في املنشورة املحاسبية املعلومات دور  م 2003 حشيش،خليل، أبو 1

 18ص 
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 مرحلة إبداء الرأي في القوائم املالية  :املرحلة الثانية

كان القضاء إلانجليزي الفضل في إظهار التحول إلى هذه املرحلة عندما قرر في بعض أحكامه الصادرة 

م، إن الهدف الرئيس ي للمراجعة ليس اكتشاف ألاخطاء والغش املوجود بالدفاتر وأنه ليس مفروضا 1591عام 

، أن يقوم بعمله وهو يشك في كل ما يقدم إليه ، أو من يعاونوه ويقدمون أن يكون جاسوسا أو بوليسيا سريا 

 .1له البيانات واملعلومات التي يطلبها

ومن هنا بدأ املراقب يفصح عن رأيه الفني املحايد في تقريره عن صحة البيانات التي تتضمنها القوائم 

 :املالية وقد ساعد على ظهور هذه املرحلة ما يلي

 خصوصا القضاء إلانجليزي  أحكام القضاء. 

 كبر حجم املنشأة وتعدد عملياتها. 

 :وكان من نتيجة ذلك على مراجعة ما يلي

 ظهور أهمية املراقبة الداخلية كوسيلة للرقابة الداخلية. 

 صعوبة إجراء مراجعة تفصيلية و إلاعتماد على أسلوب املراجعة إلاختيارية. 

  فقط أمام عمليه و لكن أمام الغير أيضا أصبح املراقب مسؤوال. 

  إلاهتمام بفحص حركة ألاموال بجانب فحص مراكز ألامول و ظهور أهمية قوائم الدخل بجانب

 .قائمة املركز املالي

 (مسؤولية إلاجتماعية للمراجعة)مرحلة تعدد ألاهداف املراجعة : املرحلة الثالثة

و ذات نسبية أكبر من املراجعة و تقاريرها، كان ال مناص  مع ازدياد الحاجة إلى املعلومات أكثر شمال 

 .من أن يتسع نطاق املراجعة ومن ثمة أهدافها بما يحقق مسؤولية إلاجتماعية املعتقة عليها

و يمكن تلخيص التطور التاريخي ألهداف التدقيق و مدى الفحص و أهمية الرقابة الداخلية عليها في 

 :الجدول التالي
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 التطور التاريخي ألهداف التدقيق(: 11)م الجدول رق

 أهمية  الرقابة الداخلية مدى الفحص الهدف من عملية التدقيق املدة

 به الاعترافعدم  بالتفصيل اكتشاف التالعب و اختالس  1811قبل

 عدم إلاعتراف به بالتفصيل اكتشاف التالعب و اختالس 1811-1581

تحديد مدى سالمة وضعية التقرير و  1581-1911

املركز املالي ، اكتشاف ألاخطاء 

 الكتابية

بعض إلاختيارات و 

لكن ألاساس هو 

 املراجعة التفصيلية

 عدم إلاعتراف به

تحديد مدى سالمة وضعية التقرير و  1918-1922

املركز املالي، اكتشاف التالعب و 

 ألاخطاء

بالتفصيل و 

 مراجعة اختيارية

 طحياعتراف س

تحديد مدى سالمة وضعية التقرير و  1922-1941

املركز املالي، اكتشاف التالعب و 

 ألاخطاء

 بداية في إلاهتمام مراجعة اختيارية

تحديد مدى سالمة وضعية التقرير و  1941-1961

 املركز املالي

 إلاهتمام و التركيز القوي  مراجعة اختيارية

هالل، ألاسس العلمية و العملية ملراجعة الحسابات إلاسكندرية، دار محمد سمير العبات، عبد هللا  :املصدر

 16:،ص1999الجامعية،

 تعريف التدقيق و طرقه: املطلب الثاني

 تعريف التدقيق: الفرع ألاول 

هو الفحص إلانتقادي املنظم بواسطة املبادئ و املعايير و القواعد و ألاساليب بغية الحصول : مفهوم التدقيق

قرائن إلاثبات لفحص أنظمة الرقابة الداخلية ، البيانات ، الحسابات املثبتة في الدفاتر و على أدلة و 

السجالت بهدف إبداء رأي فني محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي للمؤسسة في نهاية فترة 

ثم توصيل تلك النتائج إلى زمنية و مدى تصويرها لنتائج أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة عن تلك الفترة 

 :1راف املعنية و بالتالي يشمل التدقيق ثالث عناصرطألا 

فحص املستندات، السجالت و الدفاتر الخاصة باملؤسسة للتأكد من صحة و سالمة العمليات التي  :الفحص

 (.الكمي، النقدي)تم تسجيلها ، تحليلها ، تبويبها أي فحص القياس املحاسبي 
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نية الحكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبير سليم لنتيجة أعمال املؤسسة عن هو إمكا :التحقيق

 .فترة زمنية معينة

إن الفحص و التحقيق وظيفتان مرتبطتان إذ تمكنان املدقق من إبداء رأيه و ذلك من خالل إثبات         

 .صورة عادلة لنتيجة املؤسسة و مركزها املالي

لنتائج عملية الفحص و التحقيق في شكل التقرير  حقيقيةهو ختام عملية التدقيق إذ هو بلورة  :التقرير

 .يقدم إلى ألاطراف املعنية سواء كانت داخل املؤسسة أو خارجها

 1طرق التدقيق: الفرع الثاني

 :تتضمن عملية التدقيق استعمال الطرق التالية على سبيل املثال الحصر

تطبق في الحكم على صالحية الطرق املحاسبية املستعملة بمشروع العميل ومدى كفاءة نظام  :املالحظة -أوال

 .   الرقابة الداخلية عالوة على إستخدامها عند القيام بعمليات الجرد ألصول املشروع املختلفة

ي كما تستخدم املالية و ألاصول الشبيهة لتقرير وجودها الفعل الاستثماراتتطبق في تدقيق  :التفتيش-ثانيا

 .صول وإلايرادات و املصاريف العادية و ما يشابه ذلك من بنودللحصول على بيانات داعمة لتكاليف ألا 

تطبق للتأكد من أرصدة الحسابات و مبالغ العمليات التجارية مع أطراف خارج (:التعزيز)التثبيت-ثالثا

 .ساليات و بضائع ألامانة و غيرهاة كاإلر صول املوجودة في عهدة أشخاص خارجاملشروع و أرصدة ألا 

 خاصة أو معادلة شبيهة بيانات مع مقارنتها الجارية املالية البيانات و الحسابات أرصدة على تطبق : املقارنة -رابعا

 .هامة تغيرات أي وراء الكامنة ألاسباب لبيان الحقة أو سابقة بفترات

 صالحية نشرها و عليها الاعتماد مدى لتقرير الجارية البيانات و الحسابات على تطبق : التحليل -خامسا

 .املعني املشروع عن كمعلومات

 العمالء وأرصدة املدة آخر بضاعة كاحتساب عميل من املقدمة الرقمية البيانات على تطبق : الاحتساب -سادسا

 .غيرها و املستحقات و مقدما واملدفوعات

 القوائم في عنها إلافصاح يمكن التي القضايا و ألامور  و املعني املشروع بيانات على تطبق : الاستفسار -سابعا

 املركز على ألاثر املتحمل ذات املنظورة التوقعات و املستقبلية الخطط و العرضية الالتزامات مثل املنثورة املالية

 ضوء على مداه يقرر  أساس اختياري  على الطرق  هذه استخدام يتم انه بالذكر الجدير من و للمشروع املالي

 املذكورة الطرق  تطبيق أن كما الداخلية هذا الرقابة أنظمة كفاية مدى و ، باملشروع املحاسبية الطرق  كفاية

 التدقيق بعملية للقيام الالزمين الوقت و من الجهد نصيبا ويستغرق  التدقيق عملية من ضروري  جزء تمثل آنفا

 السجالت و الدفاتر فحص و اختيار في إلاحصائية العيناتاستعمال  املوضوع ايالء ألاخيرة السنوات في تم قد و
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 التي املالي املركز بنود تدقيق في هذه إلاحصائية الطرق  استخدام امليدانية نجاعة التجربة وأثبتت ، كبيرا اهتماما

 في تزيد أن هذه إلاحصائية للطرق  يمكن و الدائنة ألارصدة و كالذمم في  العادة كثيرة حسابات فتح تستلزم

 . للمدقق الذاتي الرأي و الشخص ي الحكم مع سريا ما  استعملت إذا مستقبال ألاهمية

 

 أهداف التدقيق، أهميته و خصائصه: املطلب الثالث

يكتس ي التدقيق أهمية بالغة لدى العديد من إلاطراف كما إنها تحقق أهداف مختلفة وذلك في ظل 

 .خصائصهق سنبرز أهداف التدقيق ،أهميته و مجموعة من الخصائص املميزة له وفي هذا السيا

 أهداف التدقيق: الفرع ألاول 

لدى استعراضنا للتطور التاريخي للتدقيق و التطورات و املتغيرات التي شملت أهدافه أن يتفق الكثير من 

 املفكرين و الباحثين على تقسيمها إلى أهداف تقليدية و أهداف حديثة

 : وفرعية رئيسية نوعان هي و :التقليدية ألاهداف -أوال

 :هما عنصرين على تشمل و : الرئيسية ألاهداف  1-

 عليها الاعتماد مدى و بالدفاتر املثبتة املحاسبية البيانات صدق و دقة و صحة من التحقق  -أ

 املالي للمركز املالية القوائم مطابقة مدى عن قوية أدلة على يستند محايد فني رأي إبداء  -ب

 :(ثانوية )فرعية أهداف 2-

 .غش أو أخطاء من السجالت و بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف  -أ

 .ذلك دون  تحول  إجراءات و ضوابط بوضع الغش و ألاخطاء ارتكاب فرص تقليل  -ب

 .مستقبال أو حاضرا مناسبة قرارات اتخاذ و إلادارية السياسات رسم و تقرير في عليها إلادارة اعتماد  -ج

 .الستثماراتهم املناسبة القرارات اتخاذ من تمكينهم و املالية القوائم مستخدمي طمأنة  -د

 .1الضريبة مبلغ تحديد في الضرائب دائرة معاونة  -ه

 .املدقق بمساعدة الحكومية للهيئات الاستثمارات ملئ و املختلفة التقارير تقديم – و

 : املتطورة أو الحديثة ألاهداف -ثانيا

 .معالجتها طرق  أسبابها و و الانحرافات تحديد و ألاهداف تحقيق مدى و تنفيذها متابعة و الخطة مراقبة  1-

 .املرسومة لألهداف وفقا ألاعمال نتائج تقييم  2-

 .النشاط نواحي جميع في إلاسراف منع طريق عن ممكنة إنتاجية كفاية أقص ى تحقيق  3-

 .املجتمع ألفراد الرفاهية من ممكن قدر أقص ى تحقيق  4-

 التدقيق أهمية : الثاني الفرع
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 على كبيرا اعتمادا تعتمد التي الجهات من متعددة مجموعة تخص وسيلة اعتباره في التدقيق أهمية تتمثل

  خصوصا ، املستقبلية خططها رسم و اتخاذ القرارات في للمشروع البيانات املحاسبية

 تلك قبل من فيها الثقة يدعم مما املشروع إدارة عن مستقلة أو محايدة قبل جهة من املحاسبية البيانات اعتماد 

 : يلي فيما تتمثل التي الجهات

 :املشروع  إدارة – أوال

 لتحقيق أهداف للمستقبل التخطيط و الرقابة في تخدم التي املحاسبية البيانات على املشروع إدارة تعتمد

 املحاسبية البيانات على أساسيا اعتمادا تعتمد إنما بالتخطيط املتعلقة القرارات و ، عالية املشروع بكفاية

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

 محايدة فنية هيئة قبل من فحصها طريق عن إال املحاسبية

 ويقومون  املالية القوائم صحة و بسالمة املدقق تقرير على يعتمدون : املوردين و للدائنين التدقيق أهمية -ثانيا

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

 1للمؤسسة املالي للمركز القوة تمنحها التي نسب الخصومات تفاوت

 قخصائص التدقي: الفرع الثالث

 :يمكن أن نتعرف على خصائص التدقيق من خالل التعاريف التالية و التي نحصرها فيما يلي 

التدقيق عملية منتظمة تعتمد على الفكر و املنطق لذلك فهو يعتبر نشاطا يجب التخطيط له مسبقا : أوال 

 كما يجب أن تكون عملية التنفيذ بأسلوب منهجي و ليس بطريقة عشوائية

حصول على أدلة و قرائن و يتم تقييمها بطريقة موضوعية و يعتبر ذلك جوهر عملية التدقيق و ضرورة ال: ثانيا

 هو ألاساس الذي يعتمد عليه املدقق في إبداء رأيه عن القوائم املالية للمؤسسة

يشمل التدقيق على إبداء الرأي أو إصدار الحكم و من ثمة فمن الضروري وضع مجموعة من املعايير  :ثالثا

ي يتم استخدامها كأساس للتقييم و إصدار الحكم الشخص ي و من جملة هذه املعايير املبادئ املحاسبية الت

 املتعارف عليها ، التي تستخدم كمعيار للحكم على مدى سالمة البيانات محل الدراسة 

 الاتصال حيث إيصال نتائج التدقيق إلى ألاطراف املعنية و ذلك فإن التدقيق يمثل وسيلة من الوسائل: رابعا

يعتمد املدقق في عرض نتيجة الفحص و الدراسة و إيصالها إلى الجهات املعنية على التقرير الذي يتضمن رأيه 

 . الفني املحايد
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 فروقه و وسائل ، التدقيق أنواع : الثاني املبحث

 التدقيق أنواع : ألاول  املطلب

وبالتالي     إليها ينظر التي الزاوية باختالف لذلك و تبويبات أو أنواع عدة إلى الحسابات التدقيق عملية تنقسم

 الفحص مدى و الحدود حيث من إليه ينظر فقد متعددة أنواع للتدقيق بان القول  نستطيع

 أخرى  زوايا إلى باإلضافة الالتزام حيث من إليه ينظر قد كما الاستقالل و التوقيت حيث من إليه ينظر قد و

  :التالية الفروع في الزوايا هذه توضيح يمكن سبق ما على بناءا و مختلفة

 الحدود حيث من التدقيق :ألاول  الفرع

 الجزئي التدقيق و الكامل التدقيق إلى الحدود حيث من التدقيق ينقسم

 :1الكامل التدقيق -أوال

خالل  تمت عملية كل فحص يعني ال و يؤديه الذي للعمل محدود غير إطارا للمدقق يخول  الذي التدقيق هو و

 نهاية في املدقق على يتعين و عليها املتعارف املستويات أو للمعايير التدقيق يخضع إنما و معينة محاسبية فترة

 و الفحص نطاق عن النظر بغض ككل املالية التقارير صحة و عدالة مدى عن املحايد الفني الرأي أن يقدم ألامر

 اختباراته شملتها املفردات التي

أن  يعني هذا و الداخلية الرقابة على تعتمد ال التي تلك و الصغيرة املنشآت التدقيق هذا يناسب لذلك و

 الرقابة نظام قوة و متانة على يتوقف ذلك فان التدقيق من النوع هذا على تعتمد عندما الكبيرة املنشئات

 اختباراته في املدقق توسع يعني الذي النظام هذا ضعف الداخلية أو

 :الجزئي التدقيق – ثانيا

 قيود على بعض العمليات املعنية أي أن التدقيق يتضمن وضع قاملدق عمل فيه يقتصر الذي التدقيق هو و

 على تدقيقها املطلوب العمليات تحدد التي هي املدقق تعين التي الجملة أن يراعى املجال و أو املطلوب النطاق على

 سبيال الحصر 

 ألامر هنا يتطلب لذلك و به املكلف التدقيق حدود أو نطاق أو مجال في املدقق مسئولية تنحصر الحالة هذه في و 

عن  التقرير من املدقق يتمكن حتى ، منه الهدف و التدقيق حدود يبين( ارتباط  رسالة) كتابي اتفاق وجود

 . الاتفاق في عليه ينص لم بش يء القيام في التقصير إليه ينسب كي إليها توصل التي النتائج و اتبعت التي الخطوات

 : يلي ما الجزئي التدقيق أمثلة من و

 . مدفوعات و مقوضات من النقدية العمليات تدقيق على الاتفاق  -

 .معينة فترة خالل آلاجلة العمليات تدقيق على الاتفاق  -

                                                             
 .01-01، مرجع سبق ذكره، صاحمد حلمي جمعة، مدخل حديث لتدقيق الحسابات - 1
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 .فقط املالي املركز قائمة عناصر تدقيق على الاتفاق  -

 .التزاماتها سداد على املنشأة قدرة دراسة على الاتفاق  -

 الوقت حيث من التدقيق : الثاني الفرع

 : إلى ينقسم و

 املدقق الن ذلك و الحجم املتوسطة و الصغيرة للمنشآت مناسبا النهائي التدقيق يعد : النهائي التدقيق – أوال

 تدقيقها بعد للبيانات تعديل أي حدوث لعدم ضمان هذا في و الحسابات ترصيد و الدفاتر إقفال بعد يبدأ عمله

 املنشأة على مساعديه و املدقق تردد لعدم ذلك و املنشأة داخل العمل في ارتباك حدوث عدم إلى يؤدي كما انه ،

 على يؤخذ لكن و بعملية التدقيق القائمين جانب من السهو احتماالت تخفيض إلى يؤدي انه إلى ،باإلضافة

 : التالية الاحتماالت النهائي التدقيق

 .النتائج تأخر  -أ

 .املدقق مكتب في ارتباك حدوث  -ب

 .التالعب و الغش و ألاخطاء اكتشاف عدم -

  .املرغوب املستوى  على بالفحص املدقق قيام عدم-د

 املدقق يلتزم الن ذلك و للحسابات التدقيق بعملية للقيام الالزمة الزمنية الفترة قصر إلى الاحتماالت هذه ترجع

ما  أو الشركة نظام و الشركات لقانون  وفقا محددة مواعيد في املحايد الفني الرأي إبداء و التدقيق بإنهاء عملية

 املدقق مكتب في العمل ضعف نتيجة كذلك و متقاربة أو واحدة للشركات املالية السنةنهاية  تواريخ كانت إذا

 وقتا من املنشأة على بالتردد الحسابات مدقق فيه يقوم الذي املستمر التدقيق يعد : املستمر التدقيق – ثانيا

 التدقيق يعد آخر بمعنى و ، تمت التي املحاسبية العمليات بفحص للقيام دورية غير أو دورية فترات على آلخر أو

 من غيرها و ألاموال لشركات مناسبا يعد النوع هذا فان لذلك أو السنة خالل بأول  أوال يتم الذي املستمر التدقيق

 للمدقق توفر نها أ كما لفحصها نسبيا طويل وقت إلى تحتاج حيث العمليات من ضخم بعمل تقوم التي املنشآت

 و الغش ارتكاب فرص تقليل أو يفتال بالتالي و التدقيق عملية في على التوسع يساعد مما املدة خالل الكافي الوقت

 ، واحد وقت في املصحح و املانع التدقيق عليه يطلق لذلك و ألاخطاء اكتشاف سرعة ذلك عن فضال التالعب

 و التدقيق نتائج تأخر أهمها و النهائي التدقيق عيوب على إلى القضاء يؤدي إتباعه فان تقدم ما إلى باإلضافة

 : أهمها العيوب بعض يبرز قد انه إال املستمر التدقيق مزايا من الرغم على و ، املدقق بمكتب ألاعمال ارتباك

 .التدقيق محل املنشأة في العمل ارتباك  -أ

 .متصل غير تدقيق انه  -ب

 .املنشأة موظفي و املدقق بين إلانسانية العالقات توطيد  -ج

وكذلك  مواعيد أساس على للتدقيق برنامج بإعداد املدقق قيام خالل من العيوب هذه معالجة يمكن لكن و

 بأرصدة مذكرات عمل للمدقق يمكن كذلك و ، تدقيقها تم التي للعمليات العالمات و الرموز  استخدام
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 يؤديها أو للمدقق يمكن املستمر و النهائي التدقيق من كل أن بالذكر جدير هو ما و ، تدقيقها تم الحسابات التي

 .اختياري  أو أساس تفصيلي على

 الاستقالل حيث من التدقيق: الثالث الفرع

 : إلى الاستقالل حيث من التدقيق ينقسم

 بواسطة والسجالت الدفاتر في املسجلة املؤسسة لعمليات املنتظم الفحص عملية هو :1الداخلي التدقيق– أوال

 املؤسسات ألامر حجم لكبر نظرا التدقيق من النوع هذا نشأ قد و للمؤسسة تابعين مدققين أو داخلية جهة

 إتمامها فور  وجديتها املشروع عمليات من التحقق تضمن رقابة و وقاية أداة وجود استلزم الذي

و سجالت       لدفاتر املحايد إلانتقادي الفحص بأنه الخارجي التدقيق تعريف يمكن : 2الخارجي التدقيق – ثانيا

 و منه املطلوب الفحص لنوعية أتعاب عنه يتقاض ى عقد بموجب خارجي شخص بواسطة مستنداتها و املنشأة

 من يتضح معينة و فترة خالل للمنشأة املالية التقارير عدالة و صدق عن املحايد الفني الرأي إبداء دفبه ذلك

 :يلي فيما حصرها يمكن تشابه أوجه هناك أن الخارجي التدقيق و الداخلي التدقيق بين السابقة التفرقة

عليها  والاعتماد فيها الثقة يمكن التي و الضرورية املعلومات توفير إلى يهدف فعال محاسبي نظام يمثل منها كل  -أ

 نافعة مالية تقارير إعداد في

 يوجد والغش كما التالعب و ألاخطاء حدوث تقليل أو ملنع الداخلية للرقابة فعال نظام وجود يتطلب منها كل  -ب

 : التالية النقاط في توضيحه يمكن بينهما تتعاون  أيضا

 الفحص عند يقوم بها التي الاختبارات لكمية الخارجي املدقق إقالل يعني الداخلي للتدقيق جيد نظام وجود  -أ

 للتدقيق املالي النظام كفاءة عن فضال للمدقق الجهد و الوقت توفير وبالتالي

 التكامل صفة يؤكد هذا و الخارجي التدقيق عن يغني ال الداخلي للتدقيق نظام وجود أن  -ب

   بينهما اختالفات هناك أن إال الخارجي و الداخلي التدقيقين بين التكامل و التشابه من الرغم على و

 : يلي إيجازها فيما يمكن

 .الهدف حيث من  -

  .باملنشأة العالقة حيث من  -

 .العمل حدود و نطاق حيث من - 

 .لألداء املناسب التوقيت حيث من  -  

 .املستهدفين حيث من  -

 : التالي الجدول  يوضحها كما ذلك و

                                                             
 36الرقابة الداخلية و التدقيق المحاسبي لالستثمارات في المؤسسة االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص زيتوني إبراهيم، - 1
  .01-01-03، مرجع سبق ذكره، صاحمد حلمي جمعة، مدخل حديث لتدقيق الحسابات - 2
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 املقارنة بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي  (:2)الجدول رقم

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي البيان م

 الهدف 1

تحقق اعلي كفاءة إدارية  -أ

وإنتاجية من خالل القضاء 

على إلاسراف و اكتشاف 

 ألاخطاء والتالعب والغش 

التأكد من صحة املعلومات  -ب

 املقدمة لإلدارة لالسترشاد بها

في رسم الخطط واتخاذ 

 القرارات وتنفيذها

إبداء الراي الفني املحايد عن مدى صدق و عدالة 

التقارير املالية عن فترة محاسبية معينة و توصيل 

 النتائج إلى الفئات املستفيدة منها

 

عالقة القائم  2

بعملية 

التدقيق 

 باملنشأة

موظف من داخل املنشاة 

 (تابع)

منهي من خارج املنشاة  شخص طبيعي أو معنوي 

 (املستقل)

3 
نطاق وحدود 

 التدقيق

تحدد إلادارة نطاق عمل 

املدقق الداخلي كما أن طبيعة 

عمله يسمح له بتوسيع 

عمليات الفحص و الاختبارات 

ملا لديه من وقت و إمكانيات 

تساعده على تدقيق العمليات 

 .التدقيق 

نطاق و حدود العمل وفقا للعقد املوقع بين  يتحدد

املنشاة و املدقق الخارجي و العرف السائد و املعايير 

التدقيق املتعارف عليها و ما تنص عليه قوانين 

منظمة ملهنة التدقيق و غالبا ما يكون التدقيق 

الخارجي تفصيلي أو اختياري وفقا لطبيعة و حجم 

 عمليات املنشأة محل التدقيق 

التوقيت  4

 املناسب ألداء

يتم الفحص بصورة  -1

 مستمرة طوال السنة املالية

 اختياري وفقا لحجم املنشاة  -2

أو خالل فترة ( نهائية)يتم الفحص مرة واحدة  -1

 ( مستمرة)دورية أو غير دورية طوال السنة املالية 

 قد يكون كامل أو جزئي -2

 إلتزامية وفقا للقانون السائد    -3
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 قراءة التقارير املالية  -1 إدارة املنشاة املستفيدين 8

 أصحاب املصالح -2

 إدارة املنشأة -3

 2000.املدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان، : املصدر                    

  التدقيق من حيث إلالزام : الفرع الرابع

  قانون الشركات، ) هو التدقيق الذي تلتزم به املنشآت وفقا للقانون السائد  :التدقيق إلالزامي

و يتم تعيين املدقق من خالل الجمعية العامة و هي التي تقدر ( قوانين الضرائب، قانون الاستثمارات

أتعابه و في حالة تعدد املدققين فإنهم مسئولين بالتضامن و بدون استثناء من ذلك ، يعين مؤسسو 

 ( .اختباري )كة املدقق ألاول و من الضروري أن يكون التدقيق في هذه الحالة كامل الشر 

  ألاصل في التدقيق أن يكون اختياري  ويرجع أمر تقرير القيام به  ( :الاختياري )التدقيق غير إلالزامي

ت إلى املنشأة و إلى غيرهم من أصحاب املصالح، لذلك فإن هذا التدقيق يناسب الشركات و املنشآ

الفردية ألنه يفيد في الثقة و الاطمئنان إلى الحسابات املعتمدة من املدقق عند تحديد أنصبة 

الشركاء املتضامنين عند الانضمام أو الانفصال و كذلك اطمئنان الشريك املوص ي في الحسابات ألنه 

الية املعتمدة للمدقق غير مسموح له بالتدخل قي إلادارة، باإلضافة إلى اطمئنان البنوك إلى التقارير امل

عند طلب قروض فضال  عن ألامل في القبول إلاقرارات املقدمة من املنشأة للضرائب و عدم تعديلها 

 .و اعتمادها

من حيث مدى الفحص أو حجم الاختبارات: الفرع الخامس  

 هو التدقيق الذي كان سائد في بداية املهنة و فيه يقوم املدقق  :1"التفصيلي:"التدقيق الشامل

بفحص جميع القيود و الدفاتر و السجالت و املستندات للتأكد من أن جميع العمليات مقيدة 

بانتظام و أنها صحيحة كما أنها خالية من ألاخطاء أو الغش والتالعب و لذلك ستؤدي إلى زيادة أعبا 

ضه مع عاملي الوقت و التكلفة الذي يحرص املدقق على مراعاتها ء التدقيق فضال عن تعار 

باستمرار، و تجدر بنا إلاشارة إلى أن هذا النوع قد شمل بالنسبة إلى جزء معين من العمليات و قد 

 .يكون شامال بالنسبة لجميع العمليات وهذا وفق العقد املبرم بين املدقق وأصحاب املؤسسة

                                                             
 64:أحمد حلمي جمعة، المدخل الحديث للتدقيق، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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  د هذا النوع على الاختبار لجزء من املفردات من الكل مع تعميم نتائج هذا يستن :1التدقيق الاختباري

، حيث أن هذا النوع يتجلى (املجتمع)على كل أو مجموع املفردات( العينة)الفحص للمفردات املختارة 

خاصة في املؤسسات كبيرة الحجم و املتعددة العمليات التي تصحب فيها املراجعة الشاملة لكل 

لذلك تظهر لنا و بإجالء أهمية الرقابة الداخلية في تحديد حجم العينة من خالل تقييم العمليات ، 

هذا النظام و اكتشاف مواطن الضعف و القوة في ألاجزاء املكونة له من ناحية و من ناحية أخرى 

 تحديد مدى إمكانية تطبيق هذا النوع من املراجعة ، مادام املراجع يهدف من وراء فحص البيانات و 

السجالت املحاسبية إلى إبداء رأي فني محايد حول مدى تعبير املعلومات املحاسبية للوضعية 

 :الحقيقية للمؤسسة فإنه البد بمراجعة العينة املختارة في ظل هذا النوع وفق الخطط التالية

 املعاينة على أساس التدقيق. 

 املعاينة على أساس القبول أو الرفض. 

 املعاينة الاستكشافية. 

 :د يكون الحكم الصادر عن املراجعة العينية ممثل ملفردات املجتمع و هذا راجع إلى املشاكل التاليةق

 عدم تمثيل العينة املختارة ملفردات املجتمع ككل. 

 عدم الاعتماد على ألادوات إلاحصائية املناسبة الختيار العينة. 

 ألاخطاء الواردة عند عملية تقديم معلم املجتمع. 

 

 أنواع التدقيق ألاخرى : السادسالفرع 

 :يوجد أنواع مختلفة للتدقيق نذكر منها ما يلي     

  تدقيق إلاداري. 

 تدقيق الاجتماعي. 

 تدقيق املستندي. 

 تدقيق ألاهداف. 

 تدقيق العمليات. 

 تدقيق املالي. 

 

                                                             
الشهامي طواهر، مسعود صديقي، المراجعة و تدقيق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة التطبيقية، ديوان لمطبوعات محمد  - 1

 49:،ص4004الجامعية،
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وسائل التدقيق: املطلب الثاني    

لكي يدلي املراجع برأيه حول شرعية و صدق الحسابات و الصورة الصادقة للقوائم املالية البد من     

إتباع منهجية ، كما سبق أن رأينا و البد من توفر وسائل تقنية يفهم بواسطتها الوضعية ويجمع أدلة إثبات 

 :يبرر بها رأيه تتمثل تلك الوسائل فيما يلي

:راقبة الداخليةوسائل شرح و تقييم امل -(1  

لقد سبقا لنا تعريف املراقبة الداخلية على أنها مجموعة ضمانات متمثلة في طرق وإجراءات     

العمل املكتوبة و غير املكتوبة و تعليمات إلادارة املوجودة و املعمول بها على مستوى كل مصلحة من مصالح 

فاظ على الذمة و حمايتها و السهر على املؤسسة، تلك الضمانات تساهم في التحكم فيها عن طريق الح

الحفاظ على نوعية املعلومات املتدفقة، و كذا تطبيق سياسات إلادارة عن طريق التعليمات بهدف تحسين 

آلاداءات و ال يتسنى ذلك إال إذا كان هنالك مخطط تنظيمي ومستخدمون ذوو كفاءة عالية و واعون مع وجود 

 .الوثائق الالزمة

يقوم املراجع باإلطالع على إلاجراءات املكتوبة و الغير املكتوبة و يلخصها : راءات املعمول بهاوصف إلاج -أوال

 :بإحدى الطريقتين

   Mémorandum أو UNE DESCRIPTION NARRATHVE   إما إعداد ملخص إلجراءات قد تكون طويلة 

صالح الطالبة، أو وصف تلك عملية الشراء التي تقوم بها مصلحة الشراء لفائدة كل امل أي حوصلة كوصف

إلاجراءات عن طريق ما يسمى بخرائط التتابع حيث يتم وصف إلاجراءات عن طريق أشكال تبين الوثائق 

املستعملة و كيفية انتقالها عبر املصالح كما يبين بصفة خاصة مختلف أنواع الرقابة التي تخضع لها من 

جمع أو عدم جمع وظائف متعارضة في ) وب و مزايا ذلكطرف موظفي تلك املصالح أثناء مرورها و معرفة عي

 .1( شخص واحد

 :ملخص إجراءات البيع :مثال

 تجمع طلبيات الزبائن على مستوى مصلحة الزبائن و تسجل بحسب أصولها. 

 دج 211111تتم دراسة قدرة الزبون على الدفع لكل طلبية تعدى مبلغهاال. 

  ر و إرسال املنتجاتنسخ إلى مصلحة التسليم لتحضي 3يتم إرسال. 

  ترسل نسخة إلى املحاسبة لتحضير الفاتورة و نسخة أخرى تبقى في مصلحة الزبائن ملتابعة مختلف

 .عمليات إلارسال

 تعد مصلحة املحاسبة الفاتورة و ترسل نسخة منها إلى مصلحة الزبائن ملراقبة كشف الشروط. 

                                                             
 66نفس المرجع السابق ص  1
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 إلاجراءات يعني القيام باختبارات الاستمراريةإن تقييم :تقييم إلاجراءات املعمول بها: ثانيا

ما دام املراجع قد قام باالختبارات الفهم و وقف على نقاط القوة والضعف لها، عليه إذن تأكيد أو نفي       

نقاط القوة باستمرار مما يضمن الحماية و الحفاظ على ألاصول ومصداقية و نوعية املعلومات املتدفقة 

 :ات املحتواة في الوثائق املالية و للقيام بذلك يستعمل املراجع وسيلتينالداخلة في املعلوم

التي تخص جملة أنواع الرقابة الواجب     Questionnaire de contrôle interne   استمارة املراقبة الداخلية

 القيام بها قصد التأكد من نجاح إلاجراءات و دليل التقييم

  Guide d évaluation  الذي بواسطته يتم التأكد من تحقيق ألاهداف ما وراء كل مراقبة تضمنتها إلاجراءات

 1بصدد الدراسة

 مثال مبسط عن الاستمارة: 

 هل سندات الاستالم؟ -(1

 .تقارن مع السلع التي تم الحصول عليها -   

 .تقارن مع الطلبية -   

 .تحمل تأشيرة املخازن  -   

 :ورد من طرف مصلحة املحاسبة حسابيا؟ هذا يعني أن هل يتم تدقيق فاتورة امل -(2

 .تقارن تلك الفاتورة مع سند استالم املمض ى -  

 .مع شروط املوردين -  

 مثال مبسط عن دليل التقييم: 

 :هل عمليات الاستالم تتطابق و الطلبيات ؟ هذا يعني أن -(1

 .هناك رقابات عند استقبال البضائع -  

 .الطلبيات و سندات الاستالمهناك مقارنة بين  -  

 :هل عمليات الدفع للموردين مبررة؟ هذا يعني أن -(2

 حول الفواتير( أو محاسبة املوردين في حالة وجودها)هناك تدقيق تقوم به مصلحة املحاسبة -  

 .هناك موافقة على سندات الاستالم -  

 :وسائل فحص الحسابات -(2

باعتبار املراجع املالي محترف يختار جملة من الطرق و الوسائل تتماش ى وألاهداف املراد تحقيقها تمكنه       

 :فحص الحسابات و إلادالء بالرأي املدعم بقرائن ، هذه الطرق و الوسائل هي
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قامت به املؤسسة تعتبر أنجع وسيلة يلجأ املراجع للتأكد من مدى صحة الجرد الذي : املشاهدة العينية -أوال 

املراجعة، وذلك فيما يخص املخزونات، الاستثمارات، ألاوراق املالية والنقود، بتعبير آخر ليس املقصود بها 

تطبيقها من طرف املوظفين املعنيين ثم القيام عن طريق تقنيات السبر في ألاخير باختبارات التدقيق و 

املؤسسة ينبغي أن تتوفر في تلك إلاجراءات الشروط  الفحص إلانتقادي لإلجراءات الجرد املعمول بها في

 :التالية

 أن تكون مكتوبة. 

 تحدد فيها أماكن التخزين، مكانا بمكان و تواريخ جردها. 

  تهيأ ألاماكن و أجنحة السلع تسهيال لعملية الجرد و تفاديا للنسيان أو العد مرتين للسلع أحيانا

 .أخرى 

  السلع فيما بينها و يفرق فيما يخص نفس السلعة بين الجزء املعطوب وامليت إن وجد كما  تعزل

 .تفصل الكميات اململوكة من طرف الغير في حالة وجودها

 البد من التعرف على السلع اململوكة لدى الغير. 

 ظائف و بأعضائها و مسؤولياتها وتحديد الو ( فرقة أو فرقتين على الغالب)يتم تعيين فرق الجرد

 .إلاشراف بكل وضوح

  تتوقف حركات املخزونات أثناء عملية الجرد املادي و عمال على توقف العملية إلانتاجية و إتمام

إلانتاج قيد إلانتاج ، يتم إخراج الكميات بعين الاعتبار و ذلك تفاديا للنسيان من شمولية العملية في 

 .النهاية

 ها في املنظمة كل الترتيبات الحترام مبدأ الاستقاللية البد أن تتضمن إجراءات الجرد املعمول ب

للدورات بحيث أن كل السلع التي وصلت من املوردين تم تسجيلها في املحاسبة و أن كل إلادخاالت 

 .  1التي حدثت قبل انطالق عملية الجرد املادي لها فواتيرها

  كات الجرد من جديدتقارن بطاقات الجرد املادي و بما هو مسجل و ذلك قبل انطالق حر. 

إن دور املراجع أثناء عملية الجرد املادي هو مالحظة عمل فرق الجرد بهدف الوقوف على مدى احترام   

إلاجراءات و مدى جدية ألاعضاء و الوقوف على العيوب و الصعوبات إن وجدت، كما يقوم املراجع باختبارات 

و يتحقق ماديا من الكميات الظاهرة عليها أو يأخذ التحقق هو بنفسه عن طريق العينات كأن يأخذ بطاقات 

رموز السلع ويعد الكميات وهذا ليتأكد في النهاية أن تلك الكميات التي وجدها هي نفس الكميات الظاهرة في 

 .قوائم الجرد النهائية
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 :فحص الدفاتر و الوثائق -ثانيا

اتر و التسجيالت الظاهرة فيها يتأكد املراجع أحيانا من حقيقة بعض العناصر بالرجوع إلى الدف

واملستندات و الوثائق املبررة لهامش مراقبة مخصصات إلاهتالكات و املؤونات، مراقبة كيفية إنتاج املؤسسة 

لنفسها ، مراقبة الفواتير موردين لتبرير ألارصدة و نفقات أخرى ، مراقبة نفقات املستخدمين مع دفتر ألاجور 

 .  1الخ...فيما يخص العاملين، الكشوف و تصريحات إلادارة 

إن حصول املراجع على املصادقات املباشرة من طرف املتعاملين مع املؤسسة التي : املصادقات املباشرة-ثالثا

يراجعها بمختلف أنواعهم يعد من أقوى ألادلة على املراجعة ، لكي تكون كذلك فلطلبيات املصادقة التي 

يار عينة ممثلة و إرسال طلبيات ملفرداتها مفردة بمفردة و تلقى الردود يرسلها املراقب لهؤالء شروط منها اخت

 .من طرف هذا ألاخير مباشرة كما سبق القول 

 :املراجعة القياسية و الفحص التحليلي -رابعا

من ( أو عدمه)يلزم على املدقق بالقيام بدراسة مقارنة ملؤشرات تغييرها و تطويرها و مدى تناسقها 

 .يما بينها و مقارنتها مع املعلومات العامة الحاصل عليها من املؤسسةدورة إلى أخرى ف

إن طريقة القياس تسمح للمراجع بالوقوف على الاتجاهات التي تأخذها املؤشرات املدروسة كزيادة        

 . وانخفاض ديون املوردين، وتدهور رأس املال العامل( حالة البيع ألجل)الحقوق على الزبائن

إن قياس و تحليل هذه التقنية يلجأ إليها املراقب في بداية املهمة لتوجيه عملية املراجعة التي يجب         

 . القيام بها كما تستعمل في النهاية للتأكد من تناسق املعلومات املالية في مجموعها

ر ويقدم املسيرون و يستفسر املراجع أثناء أداء مهمته على كثير من ألامو : تصريحات املسيرين: خامسا

املسؤولون شروحا عديدة شفوية يدونها كي يرجع لها في الحاجة و قد تقدم له تلك التصريحات كتابيا في 

 .شكل رسائل و هذا كدليل أفضل و أقوى 

 :تقنيات السبر -(3

د الاختبار هناك املجتمع إلاحصائي و هناك العينة املمثلة لهذا املجتمع، كما لها شروط يجب توفرها عن      

لتكون حقا ممثلة ملجتمعنا و إذا كانت كذلك فإن الباحث سيولي كل اهتمامه لدراسة دقيقة ملفرداتها و له أن 

 .يعمم النتائج املتوصل إليها على املجتمع كله

إن املجتمع إلاحصائي في املراجعة قد يكون الفواتير، القيود املحاسبية، أما العينة فهي اختبار مجموعة 

ير، مجموعة قيود لتكون مفرداتها في مثالنا هذا الفاتورة و القيد املحاسبي، تخضع كل مفردة إلى مراقبة فوات

معينة و ذلك حسب هدف املراجع و قد تعددت أنواع الرقابة فقد تراجع الفاتورة مراجعة محاسبية أي 

بة، التخفيضات سعر الوحدة، كميات الضري)التأكد من صحة العمليات الحسابية الظاهرة عليها

 (.الخ...املمنوحة
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دراسة العمليات الحسابية )إن الفاتورة و كل مستند محاسبي تخضع إذن إلى مراجعة حسابية

 (.دراسة مقارنة)ومراجعة قياسية( الخ...دراسة الناحية الشكلية في اليومية)مراجعة مستندية( الظاهرة عليها

في إتباع الطرق إلاحصائية في ذلك حسب ألاهداف التي يرغب للمراجع الحرية عند استعمال تقنيات السبر     

في الوصول إليها، لكن في حالة اختيار الطرق إلاحصائية املعقدة في الغالب عليه إلاملام بها ثم إتباع الخطوات 

 .التالية التي ال مفر منها

 :تصور السبر/ 1

عليه في هذه الخطوة تحديد ألاهداف املراد تحقيقها ألن تحديد الهدف يؤدي إلى تحديد أنواع 

الذي يريد املدقق أن يتحقق من ( أو ألاخطاء)الرقابة التي ينبغي القيام بها، هذا يؤدي إلى تحديد نوع الخطأ

فه التأكد من عدم املبالغة غيابه، و عليه تحديد املجتمع إلاحصائي حسب ألاهداف املسطرة ، فإذا كان هد

بالنقصان لعنصر املوردين فإن املتجمع في هذه الحالة ليس ميزان املراجعة موردين لكل سندات الاستالم أو 

 .التسديدات التي تمت بعد تاريخ نهاية الدورة

دة يتكون املجتمع إلاحصائي كذلك من مفردات تتعدد أحيانا إذا أن عنصر الزبائن كمجتمع يتضمن ع    

 .مفردات مثل الفاتورة أو القيد على املراجع حسب هدفه اختيار املقدرة املناسبة بأقل تكلفة ممكنة

كما على املراقب أحيانا تقسيم املجتمع إلى طبقات إذا كانت عملية السبر تخص القيم وتحديد في هذه املرحلة 

 .املفردات املهمة مما سيؤدي إلى انخفاض حجم العينة

تختار العينة بثالث طرق ، الطريقة املوجهة الشخصية حيث يختار املتدخل العينة حسب  :عينةاختيار ال/ 2

حد سنه الشخص ي مما يتعارض مع إلاحصاء، الطريقة العشوائية حيث تعطى أرقام تسلسلية للمفردات و 

طالقا من نقطة تختار مفردات العينة باستعمال جدول ألارقام العشوائية، و طريقة السبر الترتيبي بحيث ان

 .1مثال 88أو 38أو  28معينة تؤخذ املفردات املرتبة

يتم استغالل نتائج املراقبة بالقيام بنوعين من التحليل ، يقوم املتدخل بتحليل  :استغالل نتائج املراقبة/ 3

يقوم كمي للنتائج من أن ألاخطاء و الانحرافات التي تم الوقوف عليها ال تتعارض و ألاهداف املسطرة كما 

 .أم ال( متعمدة)بتحليل لتلك ألاخطاء و التأكد فيما كانت تكرارية أو ال و كذلك فيما كانت إرادية

 :املراجعة و املعلوماتية -(4

يساعد في انتشار املعلوماتية بصفة عامة و معلوماتية التسيير بصفة خاصة ، إن للمسير دور أساس ي       

جد نفسه مضطرا لدراسة مختلف النظم املعلوماتية و التطبيقات كمتخذ القرارات، و املدقق هو آلاخر و 
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املختلفة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بها للوقوف على نقاط القوة والضعف للنظام، و أثار ذلك على 

 .املعلومات املتدفقة و الوثائق الصادرة ذات الطابع املالي واملحاسبي بصفة خاصة

 لقد أصبح استعمال املعلوماتية من طرف املؤسسات مهما : ملعلوماتيةألاخطار الناتجة عن استعمال ا

كان حجمها اليوم في تسييرها ش يء مفرغ منه، غير أن ألاخطار محتمل أن تتعرض لها املؤسسة نتيجة 

هذه الاستعماالت كبيرة ، من هذه ألاخطار نذكر ألاخطار املادية مثل السرقة و التخريب، التعطل و 

ن ، ألاخطاء الناتجة عن املعطيات في الحاسوب و إرسالها باإلضافة إلى أخطار عدم السير الحس

 1.التصور، التزوير و التخريب الغير املادي، أخطار إفشاء ألاسرار والتالعب باملعلومات

 .تلك ألاخطار على املراجع عدم تجاهلها بل ينبغي عليه أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للمهمة وانجازها

 إن ألاهمية الكبيرة و الانتشار السريع لنظام املعلوماتية و تفاديا : املحيط القانوني الخاص باملعلوماتية

ألخطاره سابقة الذكر، أدى إلى إصدار قوانين و تنظيمات خاصة باملحاسب و املعلوماتية على املراجع 

 :إلاملام بها، نذكر على سبيل املثال

علوماتية ، النظرية القانونية للفواتير املرسلة عن طريق الفاكس،و قانون املحاسبة و موقفه من امل

 .         قانون املعلوماتية و الحريات بفرنسا

 على املراجع إلامام بالسياسة املتبعة في املؤسسة التي : العناصر املميزة للمؤسسة موضوع املراجعة

مركزية أو ال مركزية، جماعية أو يراجعها حول املعلوماتية و أخطار ذلك مثل كون املعلوماتية 

 (. قاعدة املعلومات واملعلوماتية للشيكات) شخصية

  حتى يتمكن املدقق من إبداء رأي صائب أو : مميزات نظام املراقبة الداخلية في املحيط معلوماتي

عادل حول املعلومات املالية و املحاسبية املتدفقة من مختلف املصالح عليه أن يتولى الإلهتمام 

الالزم ملصلحة املعلوماتية و أخذ نظرة دقيقة حول نظام مراقبتها الداخلية، فيقدر جودة هذه 

 .                                                    املراقبة بقدر جودة املعلومات الصادرة

 مهما كان قسم املعلوماتية على مستوى املؤسسة :التشخيص على مستوى مصلحة املعلوماتية

على املراقب القيام بتشخيص و ذلك حتى تتضح له الصورة ( الخ....مصلحة، دائرة)وضوع املراجعة م

. 

 تزخر السوق اليوم ببرمجيات نموذجية وتطبيقات تكاد تعطي : التشخيص على مستوى التطبيقات

، مختلف عمليات الاستغالل في املؤسسات ، ومن هذه التطبيقات نذكر املشتريات،تقييم املخزونات

الاستثمارات، إلاهتالكات و ألاجور، يتأكد املتدخل بالنسبة لكل تطبيق من هذه التطبيقات من وجود 

 :العناصر التالية
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  دفتر الشروط، الوثائق، شرح مختلف أنواع الرقابة التي تتوفر عليها )مراقبة داخلية

 (.التطبيقية

 (.ة، شاملة، حقيقيةصحيح)مختلف أنواع الرقابة حول املعلومات الداخلة و الخارجة 

  الرقابات التي تخص املصادقة على مختلف أنواع املعالجة التي تخضع لها

 (.صحيحة، شاملة)املعلومات

 أمن ضمان سرية املعطيات. 

 طريقة أو طرق املراجعة و التدقيق. 

 ة بخبيرلتفادي ألاخطار املحتملة الوقوع و ما تخلفه من أثار خاصة على املعلومات على املراجع الاستعان

 . معلوماتي مما أدى إلى ظهور مراجع معلوماتي

إن حجم املعلومات على اختالف أنواعها التي تجمعها فرقة املراجعة في إطار أداء مهمتها  :ترتيب امللفات -(5

 كبير نبغي ترتيبه بطريقة منظمة و ترتب املعلومات في ملفين دائم و جاري يختلف محتواها باختالف أهدافها،

الزمن الفعلي، أوراق التوظيف املالية و إيراداتها، إلاقتراضات و فوائدها، )ترتب الوثائق و تستعمل رموزا

 (.املؤونات و مخصصاتها، استرجاعها، مع إلاشارة إلى القوائم املالية الخاصة بها

 1فروض التدقيق: املطلب الثالث

جاالت، حيث يقوم التدقيق على جملة الفروض تعتبر الفروض نقطة البداية ألي تفكير منظم في أغلب امل

تتخذ إلاطار النظري يمكن الرجوع إليه في عمليات التدقيق املختلفة، لذلك ستورد أهم الفروض التجريبية و 

التي يمكن للمؤسسة من خاللها مجابهة املشاكل التي قد تعترضها و كان البد من إيجاد هذه الفروض لحلها و 

 :ة التدقيق و نوعية املشاكل و يمكن حصر هذه الفروض فيما يليالتي تتالءم مع طبيع

 : قابلية البيانات املالية للفحص -أوال

تتمحور املراجعة على فحص البيانات و املستندات املحاسبية بغية الحكم على املعلومات املحاسبية    

كتقييم البيانات املحاسبية من جهة و الناتجة عن النظام املولد لها، ينبع هذا الفرض من املعايير املستخدمة 

 :مصداقية املعلومات من جهة أخرى، تتمثل هذه املعايير فيما يلي

 مالئمة املعلومات أي مالئمة املعلومات املحاسبية الحتياجات املستخدمين املحتملين. 

  إلى قابلية الفحص و هذا يعني أنه إذا قام شخصان أو أكثر بفحص املعلومات نفسها البد أن يصال 

 .النتائج نفسها التي يجب التوصل إليها

 عدم التحيز في التسجيل و يقصد به أن يكون املدقق عادال عند تسجيله للحقائق. 
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  القابلية للقياس الكمي و هذا ما يجب أن تتصف به املعلومات املحاسبية و تعني أنه يتم تحويلها إلى

أكبر املقاييس الكمية شيوعا في ذلك و ليس قيم كمية من خالل عمليات محاسبية و تعتبر النقود 

 .املقياس الوحيد بين املدققين

 :عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة املراجع و إلادارة -ثانيا

حيث يقوم هذا الفرض على تبادل في املنافع بين املراجع و إلادارة من خالل إمداد هذه ألاخيرة بمعلومات    

ية التخاذ على أساسها قرارات صائبة و العطس كذلك بالنسبة إلى تمت مراجعتها من طرف املراجع، بغ

املراجع يمده بمعلومات يستطيع أن يبدي على أساسها رأي فني محايد صائب على الواقع و حقيقية تمثيل 

 .املعلومات املحاسبية للمؤسسة

 :ةخلو القوائم و أية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية و تواطئي -ثالثا

يشير هذا الفرض إلى مسؤولية املراجع عن اكتشاف ألاخطاء الواضحة عن طريق بذل العناية املهنية     

الالزمة و عدم مسؤوليته عن اكتشاف ألاخطاء و التالعبات التي تم التواطؤ فيها خاصة عند تقييده بمعايير 

 .املراجعة املتفق عليها

 :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية -رابعا

إن وجود نظام سليم و قوي للرقابة الداخلية للمؤسسة، يمكن من التقليل من حدوث ألاخطاء       

والتالعبات إن لم نقل حذفها نهائيا، كما يجعل املراجعة اقتصادية و عملية تبنى املراجعة الاختيارية بدال من 

 .التفصيلية

 :التطبيق املناسب للمبادئ املحاسبية -خامسا

ذا الفرض على أن املعلومات قد تم إعدادها وفقا للمبادئ املتفق عليها إذ يعتبر الالتزام بها مؤشرا يقوم ه     

حقيقيا للحكم على صالحية القوائم املالية الختامية، و عن مدى تمثيل نتيجة نشاط املؤسسة إلى املركز 

 .1املالي

 :ون كذلك في املستقبلالعناصر و املفردات التي كانت صحيحة في املاض ي سوف تك -سادسا

يعتبر هذا الفرض أن العمليات التي قامت بها في املاض ي تمت وفق إجراءات سليمة و ضمن نظام سليم      

فإنه يفترض استمرار الوضع كذلك في املستقبل و العكس صحيح لذا بات على املراجع في  للرقابة الداخلية،

الحالة العكسية بدل من العناية املهنية لكشف مواطن الضعف في إلاجراءات ونظام الرقابة املفروض في 

 .الفترات القادمة

  :فقط( مدقق)مراقب الحسابات يزاول عمله كمراجع  -سابعا
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يقوم املراجع في هذا البند بعمله كمراجع للحسابات و ذلك وفق ما توضحه الاتفاقية املبرمة ما بين     

املؤسسة و املراجع على أن ال تخل هذه الاتفاقية بمعايير املراجعة و على رأسها استقاللية املراجع في عمليه ، 

ا يلتزم املراجع بوظائفه املحددة و أن يسعى إلى نشير كذلك في إطار املراجعة الداخلية على أن يلتزم على أنه

 . تحقيق ألاهداف املتوخاة من العملية

 

 التدقيق معايير :الثالث املبحث

 و في إطار لها املمارسون  يعمل أن اجل من مهنة ألي ألاساسية املقومات أهم من معايير وجود وجوب إن    

 رئيسية أقسام ثالثة إلى تنقسم هي و عليها املتعارف املعايير من مجموعة الحسابات لتدقيق و نهجهاعلى  يسيرون

 .التقرير إعداد معايير و امليداني العمل معايير ، العامة املعايير هي و

 العامة املعايير :ألاول  املطلب

 في املراجع هذا يلعبه الذي الدور  ملحورية ذلك و الحسابات مراجع بشخص للمراجعة العامة املعايير تهتم    

 فيما للمراجعة العامة املعايير تتمثل و للمراجعة املنهي الكيان مقومات أهم يعتبر شك بال فهو عملية املراجعة

 1:يلي

 املراجع تأهيل معيار. 

  املراجع استقالل معيار. 

 للمراجع املالئمة املهنية العناية معيار. 

     (محافظ الحسابات) املراجع تأهيل معيار :  ألاول  الفرع

 بواسطة الفحص يتم أن يجب " بأنه املراجع بتأهيل املتعلق للمراجعة العامة املعايير من ألاول  املعيار يقض ي     

 على مضمونه ركز قد املعيار أن من الرغم على و " كمراجع الخبرة و الغني التدريب لديهم أشخاص أو شخص

 و العلمي تأهيله هو و ذلك قبل أساسيا مطلبا هناك أن يفترض أنه إال للمراجع املنهي بالتأهيل املتعلق الجانب

 :هي و أساسية عناصر ثالثة على يعتمد للمراجع املتكامل التأهيل أن القول  يمكن فإنه لذلك و املنهي

 التعليم املستمر  -العلمي التأهيل - 

 املنهي التأهيل  -

املوافق ل  1411شوال عام  12املؤرخ في  15- 91عرف القانون التنفيذي رقم : تعريف محافظ الحسابات

، أن  21يتعلق بمهنة الخبير املحاسبي و محافظ الحسابات و املحاسب املعتمد في مادته  1991أبريل سنة  21

يعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية :" محافظ الحسابات ما يلي

اسمه الخاص و تحت مسؤوليته مهنة الشهادة بحصة و انتظامية حسابات الشركة و الهيئات املنصوص ب

 ".عليها في مادته ألاولى أعاله بموجب أحكام التشريع املعمول به
                                                             

 42:رويش، أصول المراجعة، مرجع سبق ذكره، صدسيد راشد، محمود ناجي لعبد الفتاح الصحن، رجب ا - 1



عموميات حول التدقيق                            الفصل األول                                    
 

27 
 

 : الخصائص املهنية و املعنوية ملحافظ الحسابات و شروط الالتحاق باملهنة 

 :التأهيل العلمي -أوال

والتي يمكن ترجمتها بالتكوين النظري والتطبيقي حيث تشمل املعرفة في ثالثة مجاالت  املؤهالت        

 :أساسية

 معرفة معمقة في املحاسبة والتمكن الكبير بالتنظيم املحاسبي و تقنيات املراجعة. 

  معارف في الاقتصاد العام و املؤسسات التي تساعده على فهم املؤسسة فهما جيدا ليس فقط

 . من الناحية املحاسبية و لكن على مستوى أنظمتها و تنظيمها، مسيريها و محيطها الخارجي

   معارف الكافية في قانون ألاعمال حتى يترف حدود مهنته و مسؤولياته من جهة التدقيق املعمق

 . انب القانوني و التشريعي للمؤسسة و مدى تأثيره على صحة و انتظامية القوائم املاليةفي الج

و يعني هذا املعرفة املعمقة في القانون التجاري التشريعات، الضريبيين، القانون الجنائي املطبق على 

 .ألاعمال التجارية و معرفة القانون املدني

 قبل املحاسب تدريب ضرورة على ينطوي  فإنه للمراجع املنهي بالتأهيل يتعلق فيما أما : املنهي التأهيل -ثانيا

 و مشاكل من ممكن قدر بأكبر إلاملام يمكنه حتى كافيا فنيا مهنيا تدريبا مستقلة ممارسة للمهنة ممارسته

 املحاسبة بجوانب ألاول  املقام في يهتم للمراجع الفني املنهي التأهيل أن من الرغم على و املهنية ملمارسة  متطلبات

 .1املراجعة و

 في للتدريب حاجته يتجاهلوا ال أن يجب املحاسبة و املراجعة مكاتب في املراجع هذا تأهيل على القائمين فإن    

 أحد يمثل أصبح املثال سبيل على للبيانات الالكتروني فالتشغيل جدية بصورة تأهيله يتم حتى أخرى  مجاالت

 . التطبيقية الناحية من خاصة بصفة و جيدا املالية الحسابات مراجع بهايلم  أن يجب التي املجاالت

 إجبارية أو اختيارية بصورة املراجع التحاق ضرورة فيعني املستمر للتعليم بالنسبة أما : املستمر التعليم -ثالثا

 يستجد ما كل تتبع خالل من العلمية و املهنية معرفته تحديث يمكنه حتى ذلك و املستمر التعليم برامج ببعض

 و الدولية املهنية إلاصدارات احدث على التعرف للمراجع يتيح املستمر فالتعليم فكرية و مهنية قضايا من

 التشريعات احدث على والتعرف املحاسبي إلافصاح و القياس مجال في حدث الذي التطور  على التعرف و املحلية

 الحاجة مدى و املراجعة خدمات على املستحدث الطلب على التعرف و املهنة ممارسة و تنظيم على املؤثرة

 .املستحدث الطلب هذا تواكب حتى املهنة لتطوير

 الاستقالل معيار : الثاني الفرع

 يجب املهنية بالواجبات املرتبطة ألامور  جميع في " بأنه للمراجعة العامة املعايير من الثاني املعيار يقتض ي

 العمل على الشخص بقدرة الاستقالل ويرتبط "الواقع و الظاهر في استقالل على املراجعون  أو املراجع يحافظ أن
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عموميات حول التدقيق                            الفصل األول                                    
 

28 
 

 على قيدا تكون  أن يمكن منفعة أي إلى السعي أو قبول  على ترفعه تتطلب املراجع نزاهة و موضوعية و بنزاهة

 مصالحه بين الفصل منه فتتطلب املراجع موضوعية أما بأمانة املهنية واجباته أداء على قدرته من تحد و سلوكه

 أهمية تتبع و مراحلها بجميع املراجعة لعملية انجازه خالل محايدا يكون  حتى املنهي عمله متطلبات و الشخصية

 في املراجع حياد و استقالل بمدى يتحدد الخارجي املراجع رأي على الاعتماد درجة و الثقة مدى من املعيار هذا

 و كبير حد إلى متعارضة مصالحهم تكون  ما غالبا املالية القوائم ومستخدمي املصالح ذات فاألطراف الرأي إبداء

 الخارجي املراجع يلجأ ثم من و للمشروع املالية أحوال عن محايد فني رأي إلى تحتاج فهي ثم من

 املراجع يتعين لذلك و املصلحة ذات ألاطراف تلك أمام مركزه يفقده ال حتى الاستقالل ذلك تدعيم إلى باستمرار

 على التأثير ثم ومن توافرها الواجب الاستقالل أو الحياد درجة في الشكوك تشير التي املواقف تلك عن يبتعد أن

 1.يصدره الذي الرأي على الاعتماد مدى و الثقة درجة

 مفهوم الكتابات تلك حددت قد و املراجع باستعمال املقصود تحديد تناولت التي الكتابات تعددت قد و

 :مجالين في الاستقالل

 بمراجعة يقوم التي املنشأة في أسرته أفراد احد أو للمراجع مادية مصالح وجود عدم بمعنى : املادي الاستقالل

 و خاللها املالية العمليات سالمة مدى عن برأيه سيدلي التي و للفحص تخضع التي الفترة خالل ذلك و عملياتها

 الشركاء أو املساهمين ما يكون  لن الخارجي املراجع أن ذلك معنى و عليها املتفق أتعابه بخالف الحال بطبيعة هذا

 فيها العملين بين من يكون  أن أو حساباتها تراجع التي الشركة في

 أو العميل تدخل أو ضغوط أي وجود عدم خالل من مهنيا املراجع استقالل بمعنى : الذهني أو الذاتي الاستقالل

 لنتائج املالية القوائم تمثيل دقة و الدفاتر سالمة من التحقق بشأن املراجع به يقوم الذي الدور  في عليا سلطة

 إجراءات بينها من و الضغط عدم مظاهر من عدد خالل من ذلك تحقيق يمكن و للمشروع املالي املركز و ألاعمال

 كأدوات الجوانب تلك استخدام عدم يهدف ذلك كل و أتعابه تحديد كيفية و الخارجي املراجع عزل  و تعيين

 املطلوب الاستقالل معيار من يضعف بما (الحسابات مراقب) املراجع على ضغط

 الاستقالل تحقق أن ملجتمع يجب ا داخل دورها على املراجعة و املحاسبة مهنة تحافظ لكي انه املالحظ من و

 قد أو يضعف شك ال و احدهما فقدان الن بينهما الفصل دون  الثاني و ألاول  بمجاليه الخارجي للمراجع الكامل

  .ككل الاستقالل ثم من و املجال الثاني يلغي

 : هي و املراجع الستقالل أبعاد ثالثة تحديد أمكن فلقد أخرى  ناحية من و

 املراجعة برنامج إعداد عند املراجع يتمتع بها التي الحرية ذلك يعني و : املراجعة برنامج إعداد في الاستقالل -أوال

 ال و املطلوبة للمهام العام إلاطار حدود في ذلك و أداءه املطلوب العمل حجم و العمل خطوات تحديد ناحية من

 املراجع على التأثير أو املراجع حددها التي إلاجراءات تعديل في إلادارة تدخل عدم يتضمن البعد هذا أن شك

 املوضوع بالبرنامج ترد لم مجاالت لفحص
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 املجالت هو اختيار عملية في تدخل أو ضغوط عن املراجع بعد ذلك يعني و : الفحص مجال في الاستقالل -ثانيا

 : أهمها جوانب عدة ذلك يتضمن و الفحص لعملية تخضع سوف التي املفردات و السياسات و ألانشطة

 في الحق وكذلك  الشركة فروع و املكاتب دفاتر و السجالت لجميع الفحص و الاطالع في الكامل املراجع حق  1-

 مصادر أية من املعلومات جمع

 الاختبارات أداء و والفحص عمليات خالل بالشركة العاملين بين و املراجع بين الفعال و املثمر التعاون   2-

 قبول  محاولة أو للفحص تخضع التي املستندات و املفردات املجاالت و تحديد محاولة في إلادارة تدخل عدم -3

 فحص أو مراجعة دون  املستندات و املفردات لبعض املراجع

 الرأي إبداء و الفحص عمليات على يؤثر مما املتبادلة املصالح خلق و الشخصية العالقات عن البعد  4-

 الحقائق إظهار على للتأثير ضغوط أو تدخل وجود عدم ذلك يعني و : التقرير إعداد مجال في الاستقالل-ثالثا

 الفحص عمليات خالل اكتشافها تم التي الحقائق إظهار على التأثير أو الفحص عمليات خالل اكتشافها تم التي

 عدة تتضمن أن يمكن ثمة من و الدراسة محل الختامية املالية القوائم عن النهائي الرأي طبيعة على التأثير أو

 : أهمها جوانب

 التقرير في حقائق أية لتعديل الغير من وصاية و تدخل أي وجود عدم 1-

 الرقم على املالي القوائم مع املرفق و للمراجع الرسمي التقرير من ألاهمية ذات العناصر بعض استبعاد تجنب 2-

 رسمية غير تكون  قد أخرى  تقارير في وجودها من

 ذلك و قصد بدون  أو بقصد سواء معنى من أكثر تحمل التي أو الغامضة ألالفاظ و العبارات استخدام تجنب 3-

 املراجعة تقرير في التوصيات و التحفظات ذكر أو الرأي إبداء عند

 إبداء عند أو الحقائق عرض بصدد سواء التقرير محتويات املراجع يحدد لكي طرف أي من تدخل وجود عدم 4-

  الدراسة محل املالية القوائم عن الفني الرأي

 إذا بأنه " القول  خالل من التقرير و إعداد كيفية و الفحص مجال بين العالقة تصوير للبعض أمكن لقد و

 أن تريد بماذا أخبرتنا إذا و تقريرنا في تكتبه أن يمكن بما تخبرك فسوف فحص من به تقوم أن يجب بما أخبرتنا

 " اختبارات و فحص من به القيام علينا يتعين بما نخبرك فسوف تقريرنا في نقوله

 هي و املراجع يتجنبها أن يجب التي املحظورات من مجموعة عن عبارة جوهرها في القواعد و التفسيرات هذه

 :1على تنطوي 

 معينة مالية عالقات. 

 و   موظفيه أحد أو العميل إدارة من جزء أنه على باملراجعة للقائم العامة فيها ينظر التي العالقات

 و مباشرة مالية عالقات إلى تمييزها يمكن عميله بها مع القيام املراجع على يحظر التي املالية املعامالت
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 عالقته في الحسابات مراجع يتجنبها أن يجب التي املالية العالقات تنطوي  و مباشرة غير مالية عالقات

 : يلي ما على عميله مع

 فترة أو املنهي الارتباط فترة أثناء عمالءه أسهم في القيمة صغيرة أو كبيرة استثمارات ألي الحسابات مراجع ملكية *

 املالية القوائم في الرأي إصدار

 التي القروض ذلك من يستثنى و حساباتها بمراجعة يقوم التي املنشأة من قرض على الحسابات مراجع حصول  *

 الاقتراض إجراءات " إطار في تتم كانت إذا املالية املؤسسات من عمالءه من الحسابات مراجع عليها يحصل

 ذلك من يستثنى و السماح فترة و القسط قيمة أو إلاقراض مدة أو الفائدة معدل في له تمييز دون  و  العادية

 .بالكامل املضمونة و القيمة قليلة القروض أيضا

أما العالقات املالية غير املباشرة التي يجب أن يتجنبها املراجع الحسابات في عالقاته بالعمالء فيمكن أن 

 :تنطوي على مايلي

  الحسبات في إحدى الوحدات التي يديرهاوجود مصالح مالية كبيرة للمراجع. 

  وجود دعاوي قضائية مرفوعة فعال أو وجود تهديد برفعها بين العميل وللمراجع. 

أما فيما يتعلق في العالقات التي يبدو فبها املراجع الحسابات كأنه جزء من إدارة العميل والتي يجب ان 

 :يتجنبها املراجع هي كتالي

 لدى املنشأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة قبول املراجع كموضف. 

 قيام أو إلارتباط بأي خدمات حسابية أو ضريبية أو إدارية أو غيرها للمنشأة العميل. 

 معيار العمل امليداني: املطلب الثاني

يهتم املعيار الفحص امليداني بوضع إرشادات عامة للكيفية التي يمكن أن يتم بها تنفيذ عمليات املراجعة 

يير الفحص امليداني مقارنة باملعايير العامة للمراجعة تعتبر أكثر تحديا أو تشمل معايير على ثالثة معايير ومعا

  1:وهي

 .التخطيط السليم للعمل لإلشراف على نظام الرقابة الداخلية -

 .تقييم مدى إمكانية إعتماد على نظام الرقابة الداخلية -

 .واملالئمةالحصول املراجع على ألادلة الكافية  -

ونظرا ألننا سوف نتناول هذه املعايير الثالثة بالتفصيل في هذا املطلب فإننا سنتعرض لها هنا باختصار 

 .بهدف التعريف بالخطوط العريضة لها

 معيار التخطيط السليم للعمل وإلاشراف املالئم على املساعدين : الفرع ألاول 
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 أشخاص بواسطة و معينة توقيتات في معينة مهام انجاز على منظمة عملية بوصفها املراجعة عملية تنطوي 

 يجب " بأنه يقض ي امليداني الفحص ألاول  العيار لذلك و سليما تخطيطا لها التخطيط يتطلب ما هو و معينين

 تحقيق يتطلب و " وجودهم حالة في املساعدين على املالئم إلاشراف مباشرة يجب و كافية بدرجة  العمل تخطيط

 : التالية الثالثة ألانشطة انجاز املعيار هذا

 .العمل خطة وضع و املراجعة بيئة اكتشاف : أوال

 .الفحص مهام على املساعدين تخصيص :ثانيا

 .أدائهم تقييم و املساعدين على املالئم إلاشراف : ثالثا

 الداخلية الرقابة نظام على الاعتماد إمكانية مدى تقييم معيار : الثاني الفرع

 الداخلية الرقابة أساليب تقييم و دراسة يجب " بأنه امليداني الفحص معايير من الثاني املعيار يقض ي      

 على و " املراجعة إطار تحدد سوف التي و املطلوبة الاختبارات مدى لتحديد و عليها لالعتماد كأساس املطبقة

 و يجريه الذي الفحص نطاق يتحدد الداخلية الرقابة لنظام الحسابات مراجع يجريه الذي التقييم نتيجة ضوء

  .1جمعها الواجب املراجعة أدلة عمق مدى و طبيعة و إتباعها يجب التي إلاجراءات مدى

 الحكم على كبير حد إلى سيعتمد الداخلية الرقابة نظام بتقييم يتعلق فيما الحسابات مراجع عمل املعروف من و

 مراعاة يمكن املجال هذا في الحسابات مراجع حكم ترشيد يمكن حتى و الحسابات ملراجع الشخص ي التقدير و

 : التالية الاعتبارات

 امثل نظام وجود القيام بها بافتراض يجب التي املراجعة أعمال يعكس للمراجعة مبدئي برنامج من الانطالق/1

 تحديد يمكن املراجعة محل املنشأة في البرنامج هذا عناصر تطبيق إمكانية دراسة خالل من و الداخلية للرقابة

 .املبدئي املراجعة برنامج تعديل يتم ضوءها على التي و املتوافرة غير الداخلية الرقابة مقومات

 إذا خاصة بصفة و املراجعين من عمل من فريق خالل من الداخلية الرقابة نظام تقييم عملية انجاز بفضل/ 2

 الحالة هذا في ويجب الفرد حكم من أفضل املجموع  حكم من انطالقا ذلك العميل، منشأة عمليات حجم كان

 .الداخلية الرقابة نظام جودة مدى على الحكم في املستخدمة املعايير و ألاساليب توحيد

 تحقيق يمكن حتى ذلك و البعض بعضهم أحكام بفحص العمل فريق يكونون  الذين املراجعون  قيام بفضل/ 3

 .أحكامهم بين التقارب من ممكن قدر أكبر

 نظام تقييم نتائج التقرير إعداد عن الحسابات مراجع مسؤولية مدى حول  جدال املعيار هذا تطبيق أثار قد -    

 20 رقم املعيار ألامريكي القانونيين املحاسبين مجمع أصدر املجال هذا في و العميل منشأة لدى الداخلية الرقابة

 مجلس أو العميل بمنشأة املراجعة لجنة إلى يقدم تقرير إعداد أهمية إلى الحسابات مراجع نظر فيه وجه والذي

 أن على ألامريكية املتحدة الواليات في العمل ويجري  هذا ألامر يتطلب حينما الحكومية املنظمات بعض أو إلادارة
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 أخرى  ناحية من و الداخلية الرقابة نظام قوة مدى إلى البنوك إلى بالنسبة تقريره في الحسابات مراجع يشير

 للشركات بالنسبة الداخلية الرقابة نظام في قصور  بأي إبالغها ألامريكية املبادالت و البورصة لجنة تتطلب

 البورصة في املسجلة

 .أيضا ذلك ألامريكية الحكومية الجهات بعض تتطلب كما

 املالئمة و الكافية ألادلة على املراجع حصول  معيار : الثالث الفرع

 خالل من مالئمة و كافية أدلة على الحصول  يجب " بأنه امليداني الفحص معايير من الثالث املعيار يقض ي    

 موضع املالية القوائم في الرأي إلبداء معقول  أساس لتكوين املصادقات و الاستعالم و املالحظة و الفحص

 و الاستعالم و واملالحظة الفحص طريق عن عليها الحصول  يتم معلومات عن عبارة املراجعة ، دليل الفحص

 بهدف تكوين ذلك و العميل بنشأة وإلاجراءات التصرفات (سالمة عدم أو )سالمة على قرينة لتوفير املصادقات

 إلى النظر ما حد إلى يمكن و الفحص محل املالية القوائم وسالمة صدق مدى في املنهي الرأي إلبداء معقول  أساس

 .ألادلة لتجميع ومتكاملة منظمة عملية نهاأ على املراجعة

 الرقابة لنظام الحسابات مراجع يجريه الذي التقييم و الفحص ذلك املراجعة أدلة تجميع قبيل من يعتبر       

 على فقط الاعتماد يمكنه ال الحسابات مراجع لكن و عليه الاعتماد إمكانية من للتأكد العميل بمنشأة الداخلية

 غير ولكنه التصميم ناحية من مثاليا يكون  قد الداخلية الرقابة فنظام الحالة هذه في يجريه الذي الفحص نتيجة

 الداخلية الرقابة نظام تقييم و فحص عملية تظهرها التي النتائج يجعل ما هو و ، الواقع في كاملة بصورة منفذ

 بعض من عليها الحصول  يتم التي ألادلة من بمزيد النتائج هذه تدعيم يجب فانه لذلك و العكس ي لإلثبات قرينة

 .1ألاخرى  املراجعة إجراءات

 إلى ألاحيان بعض في الحسابات مراجع يضطر قد و ألادلة لكفاية متعددة مستويات هناك أن إلى إلاشارة تجدر و

 أرصدة من للتحقق بالنسبة املثال سبيل فعلى كافية غير أخرى  ألدلة بالنسبة تعتبر التي ألادلة ببعض ألاخذ

 العمالء من رد وجود عدم حالة في كافيا دليال املنشأة بدفاتر لحساباتهم  الدفتري  الرصيد اعتبار يمكن العمالء

 اقل الدفترية ألارصدة هذه كون  من الرغم على ذلك و الحسابات مراجع قبل من لهم أرسلت التي املصادقات على

 .املصادقات من كفاية

 أن يمكن التي القيود بعض حساباته في يأخذ أن الكافية و املالئمة ألادلة بجمع قيامه عند املراجع على يجب      

 و املالئمة ألادلة لتجميع الالزمة التكلفة و الجهد و الوقت قيود مثل ذلك و ألادلة لهذه تقييمه و اختياره على تؤثر

 أيضا املراجع على يجب كما ألادلة تجميع بشأنه يتم الذي العنصر أو للعملية النسبية ألاهمية كذلك و الكافية

 مدى فتحديد خبرته و الدليل مصدر صدق على التركيز خالل من كذلك و ألادلة في ثقة مستوى  من يزيد أن

 .املراجع قبل من شخص ي حكم مسألة النهاية في تعتبر كفايته و الدليل مالئمة
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 : الفصل  خالصة

 

 في الواردة التدقيق عموميات بإبراز ذلك و للتدقيق العريضة الخطوط نوضح أن حاولنا سبق ما على بناءا      

 أن شأنها من التي و املالية القوائم مراجعة و املحاسبي التدقيق لعملية الدعائم بمثابة هي و الفصل هذا

 العامة وألاهداف جهة من املراجع طرف من املرسومة لألهداف تحقيق و عليها للمعايير املتعارف تستجيب

 لذلك و الحالية الاقتصادية الظروف ضل في بالغة بأهمية يحض ى التدقيق أصبح لقد و  ثانية جهة من للتدقيق

 . املوالي الفصل في إليه سنتطرق  ما هذا و املراجعة مهنة ممارسة خطوات و قواعد يتبع أن املراجع على يجب

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 تمهید:

ام �عد نظام المعلومات المحاسبیة جزء من النظام الكلي للمعلومات و�لعب هذا النظ

 قیقةصحیحة ود،دورًا هامًا وفعاًال في تزو�د مختلف مستو�ات اتخاذ القرار �معلومات جاهزة

في الوقت المناسب تساعدهم في اتخاذ مختلف القرارات،و�تم توفیر هذه المعلومات عن 

 التقار�ر والقوائم التي تعد من واقع البیانات الیومیة الفعلیة.طر�ق 

ما �وهدف نظام المعلومات المحاسبي هو إنتاج تقار�ر دقیقة وذلك في الوقت المالئم 

 �ساعد متخذي القرارات على اتخاذ قرارات رشیدة.

 نظامًا للمعلومات ال �قف عند حدود البیانات والمعلومات �عدالنظام المحاسبي و 

ار صانع القر  من شأنها إفادةتعداها لیشمل بیانات ومعلومات �میة ووصفیة  یبل  ،المالیة

 �التعدد والتنوع.الذین یتمیزون والمستخدمین 
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 المبحث األول: عملیة اتخاذ القرارات

 تعتبر عملیة اتخاذ القرارات مرحلة حساسة تحتاج فیها المؤسسة إلى معلومات ذات

 جودة ونوعیة وتتمیز �مجموعة من خصائص والتي تم التعرف علیها مسبقا في الفصل األول

،من خالل هذا المبحث سنتعرف على عملیة اتخاذ القرارات ومختلف الخصائص التي 

 تمیزها.

 یة اتخاذ القراراتالمطلب األول: مفهوم عمل

ائف المدیر في أي تمثل عملیة صنع القرارات دورا محور�ا من أدوار ووظ 

ة أو خاصة ،صناعیة أم تجار�ة أم خدمیة ،�صنع یومیا العدید من مؤسسة سواء عام

ا ، القرارات في شتى المجاالت ،سواء في مجاالت اإلنتاج أو التسو�ق أو المالیة أو غیره

 عالقة �مختلف الوظائف اإلدار�ة من تخطیط وتنظیم وتوجیه ورقا�ة.وهذه العملیة لها 

یواجه صانعو القرارات ضغوطا وتحد�ات ومواقف وأحداث �صعب السیطرة   

تصالیة رة االعلیها من أهمها: ظاهرة العولمة ،المنافسة الشدیدة ،التغییر البیئي المتسارع ،الثو 

وغیرها ،وهذه الضغوطات والتحد�ات تجعل  والمعلوماتیة ،تعقد المؤسسات وز�ادة حجمها

 .عملیة صنع القرارات أكثر تعقیدا وأهمیة من أي وقت مضى

 وهناك فرق بین القرار وعملیة صنع القرار ،فالقرار هو سلوك ،تصرف واعي من بین

هذا  تنفیذلعدة بدائل ،إنه اختیار واعي من بین بدیلین فأكثر تم تحلیلهما ،یتبع فعل أو إجراء 

 لقرارختیار ،أما عملیة صنع القرار فتتضمن سلسلة من الخطوات المترا�طة المؤد�ة إلى ااال

 .،وتنفیذ هذا القرار ومتا�عته

إن القرار مرحلة في عملیة مستمرة لتقییم البدائل  Harrison�قول الكاتب هار�سون 

 من أجل إنجاز هدف معین.
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یرى أن القرار عبارة عن اختیار من بین بدیلین أو  Robbinsأما الكاتب رو�ینز 

أكثر ،أما عملیة صنع القرار فتتكون من سلسلة خطوات متتا�عة تبدأ بتشخیص المشكلة 

 1وتنتهي بتقییم فاعلیة البدیل الذي تم اختیاره.

اتخاذ القرار هو اختیار البدیل �معنى أنه لو �ان هناك بدیل واحد للحل فال داعي 

 2ار في ذلك.التخاذ قر 

ولقد عّرف فقهاء القانون اإلداري القرار �أنه: "الوسیلة التي تستخدمها اإلدارة لتمكینها 

 3من القیام بوظائفها ومباشرة النشاطات المو�لة إلیها".

  :القرار ماهیة

 ال وما �جب ما �شأن القرار لصانع المحددة واإلدارة النهائي البث قرار كلمة تعني

 .ونهائیة محددة نتیجة و�لى معین لوضع للوصول فعله �جب

 وضع في وهي تشكیلها سبق استجا�ة تنشط وسیلة �عتبر القرار أن البعض و�رى 

 �صبح الحاالت المعقدة جدا في فإنه �ذلك االستجا�ة، تلك یتطلب موقف ظهور عند استعداد

  .4قبل من قائمة استجا�ة ال حیثمقبولة عمومّا  استجا�ة معالم لتحدید وسیلة القرار

 البدیل �اختیار تنتهي التي الجماعیة أو الفرد�ة االستجا�ات سلسلة: هو القرار وصنع

 و�نما فحسب القرار اتخاذ �عني ال القرار صنع مفهوم إن. معین موقف مواجهة في األنسب

                                                           
األردن -،الطبعة الثانیة ،دار الحامد للنشر ،عمان وظائف المنظمة)-اإلداریةالعملیات -مبادئ اإلدارة الحدیثة (نظریاتحسین حریم ، 1

 .88-87، ص 2009،

، (ماجد محمد الفرا، یوسف عاشور، فارس أبو معمر،یوسف بحر، رشدي وادي)اإلدارة المفاھیم والممارسات الفرا ماجد وآخرون 2
 ..89-88، ، ص 2003الطبعة األولى، غزة، 

 .75، ص 1998، سابق مرجعكنعان نواف،  3
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 نفسیة،عوامل : عدة عوامل نذ�ر على سبیل المثال فیها تتداخل تتسم �التعقید عملیة هو

 .واجتماعیة اقتصاد�ة سیاسیة،

 إلى واحد  فرد نشاط یتضمن وصول: اإلداري  القرار �عتبر الندبرج نظر وجهة ومن

 .أهدافها لتحقیق مساهمتهم في �المؤسسة اآلخر�ن سلوك في یؤثر الذي �االختیار القیام

 في المطاف نها�ة یبدو البدائل بین االختیار �ان و�ن أنه وتودین طومسون  و�رى 

 ذلك� �شیر إنه بل النهائي االختیار على مقتصراً  لیس القرار مفهوم أن إال القرارات صنع

 .االختیار ذلك إلى تؤدي التي األنشطة تلك إلى

 رحلةم �مثل القرار فاتخاذ القرار، واتخاذ القرار صنع مفهومي بین التفرقة �جب ولهذا

 .القرارات صنع عملیة في مرحلة آخر �مثل القرار اتخاذ أن �معنى ،القرار صنع من

 :القرار اتخاذ

 هدف لتحقیق المتاحة البدائل بین الرشید االختیار أسلوب أو عملیة هو القرار اتخاذ

  :1و�التالي. معین

من أجل  متتا�عةال خطواتال مجموعة من إتباع عن طر�ق یتم القرار اتخاذ إن -1

 أمثل؛ حل إلى الوصول

 �إتباع ومقارنتها وتحلیلها تحدیدها �جب بدیلة حلوالً  لها مشكلة أو موقف أي -2

 محددة؛ ومقاییس قواعد

 تعتمد األمثل الحل واختیار االختیار قواعد وتحدید البدائل اكتشاف طر�قة إن -3

 .القرار فاعلیة مدى لقیاس الرئیسي والمعیار تحقیقها، �مكن أهداف مجموعة أو هدف على
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 خالل من تحقیقه إلى المؤسسات تهدف الذي لرئیسيا الهدف هو القرار واتخاذ

وتحسین  المؤسسة لتطو�ر مناسب قرار اتخاذ إلى الوصول وهو ،مختلف العملیات اإلدار�ة

  :أبرزها ،مراحل عدةتمر � العملیة وهذه تواجهها، التي المشاكل حل إلى أو أدائها

 دون  عشوائیة وأفكار مقترحات طرح فیها یتم ،والتي اإللكتروني الذهني العصف 

از إبر  من المقترحات تلك بتحلیل المجتمعون  یبدأ المرحلة، هذه انتهاء و�عد لها، مناقشة

القیام و  األنسب االقتراح إلى التوصل یتم ثم ومن ،الضعف ونقاطالقوة  نقاط توضیحو 

ا نشطته�أ القیام من المؤسسة ن�مكّ  الذي األنسب القرار إلى الوصول حتى علیه تعدیالتب

 .�شكل �فؤ وفعال

 الموارد تخصیص لوحده �قرر صغیر فر�ق نجد ما نادرا الكبیرة المؤسسات في

 والذین االختیار عملیة في المشار�ین من( القرار في المصلحة فأصحاب والخارجیة، الداخلیة

 1.�ثیرون ) �قررون 

 :هي عناصر ستة �شمل معین إطار في القرار اتخاذ عملیة وتدور

 المشكلة؛ أو الموقف •

 القرار؛ متخذ •

 الهدف؛ •

 البدائل؛ •

 االختیار؛ إجراءات •

                                                           
1 Pierre-yves Martin , L’entreprise et ses prestataires inoformatiques, sous-traitense de projets 

facilites Management-outsourcing, les éditions d’organisation, 1994, p43. 
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 .البدائل بین نسباأل الحل اختیار عملیة •

 :1القرار اتخاذ في المؤثرة العوامل

 لكل األساسي التوجیه محور المؤسسة أهداف تعتبر: المؤسسة أهداف -1

 اللها یتمالتي من خ القرار اتخاذیتر�ز االهتمام على عملیة  هفإن لذلك بها،القائمة  العملیات

 أو التكتیكیةسواء �انت  المؤسسة أهداف قیتحقب تسمح التي الوسائل أنسب اختیار

 ؛اإلستراتیجیة

خدمة ول المجتمع في نشاطهاب تقوم المؤسسة: المجتمع في السائدة الثقافة -2

 ؛اتلقرار ا اتخاذ عند للمجتمع والثقافیة االجتماعیة سساأل مراعاة من فالبد �التالي. لمجتمعا

 الحقیقة االعتبار في یؤخذ أن �جب: المتاحة والمعلومات الواقعیة الحقائق -3

ال تعد  القرارات أن سیمون  رأي وفي بدیل، على بدیل أو وسیلة من ترجحه وما والواقع

بین  تفضیلال هناك، مستقبلیة حالة تصف ألنهافقط بل تتعداها،  الواقع تصف افتراضات

 يأخالق محتوى  لها أن وهذا �عني المختار، البدیل نحو السلوك توجه�و  أخرى  حالةو  حالة 

 الواقعي؛ محتواهاإلى  �اإلضافة

 جوانب ثالثة في القرار لمتخذ السلو�ي اإلطار تحدید �مكن: السلو�یة العوامل -4

 :هي" الفقي" حسب

 نم �مكن والتي عقالنیتها ومدى الفرد لدى النفسیة �العوامل و�تعلق: األول الجانب

 قراره؛ اتخاذ أثناء للشخص النفسي السلوك تفسیر خاللها
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 الذي األساسي المصدر تعتبرللشخص فهي  النفسیة �البیئةو�رتبط   :الثاني الجانب

یل اختیار البد ثم ومن أمامه،الموجودة  البدائل بین من القرار اختیار إلى الشخص  یوجه

 ؛األنسب واتخاذ القرار �شأنه

 :خالل من للفرد النفسیة البیئة خلق في ذاته التنظیم دور: الثالث الجانب

  ؛ األهدافوضع وتحدید 

 التنظیم؛ داخل الخبرة واكتساب القرار اتخاذ لممارسة الفرص إتاحة 

 والبدائل؛ والبیانات �المعلومات مده 

 السلطة من الالزم القدر منحه مع له المسؤولیات إسناد. 

 :1القرار اتخاذ مراحل

 :المشكلة تشخیص: أوالً 

 على التعرف �صدد  وهو إدراكها القرار متخذ على �جب التي المهمة األمور من

 ةأهمی ودرجة المشكلة، خلق الذي الموقف لطبیعة تحدیده هي وأ�عادها، األساسیة المشكلة

 قرارال واتخاذ لحلها للتصدي المالئم والوقت وأسبابها، أعراضها بین الخلط وعدم كلة،المش

 .�شأنها والمناسب الفعال

 :والمعلومات البیانات جمع: ثانیاً 

 البیانات جمع یتطلب لحلها مناسبة بدائل واقتراحفهما واضحا  المشكلة فهم إن

 یرتبط الفعال القرار اتخاذف ،�شأنها القرار المراد اتخاذ المشكلةبهذه  التي تتعلق والمعلومات
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 والمعلومات الدقیقة البیانات من ممكن �م أكبر على الحصول في القرار متخذ قدرة�

 للحصول الطرق  أحسن تحدیده ومن المختلفة، مصادرها من زمنیاً  والمالئمة وضوعیةالم

نتائج ب ذلك من و�خرج واألرقام والوقائع الحقائق و�قارن . �شكل دقیقا بتحلیله �قوم ثم علیها،

 .المناسب القرار اتخاذ إلى الوصول على عینهت ومعلومات

 ذمتخ �ستخدمها التي والمعلومات البیانات أنواع القرار اتخاذخبراء  �عض صنف وقد

 :إلى القرار

o والثانو�ة؛ األولیة والمعلومات البیانات 

o الكمیة؛ والمعلومات البیانات 

o النوعیة؛ والمعلومات البیانات 

o والحقائق األمور. 

 :وتقو�مها المتاحة البدائل تحدید: ثالثاً 

 :منها عوامل عدة على ونوعها البدیلة الحلول عدد و�توقف

 و�مكانیاتها بها، تلتزم التي والفلسفة تطبقها، التي والسیاسات المؤسسة، وضعیة

 لمنطقيا التفكیر� وتمیزه القرار، متخذ واتجاهات القرار، متخذ أمام المتاح والوقت الماد�ة،

 تصنیف على �ساعد مما األفكارخلف  والتوقع التصور على ز�ّ یر  الذي واالبتكار والمبدع

 .منها معین عدد إلى والتوصل وترتیبها المتوفرة البدائل

 :المشكلة لحل المناسب البدیل اختیار: را�عاً 

 واعتبارات معاییرحسب  األنسب البدیل واختیار المتاحة البدائل بین یتم التفضیل

 :المعاییر هذه أهممن  و االختیار عملیة في القرار متخذ لیهاع �عتمد موضوعیة
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 أو األهداف �حقق الذي البدیل لفیفّض  المحددة، لألهداف البدیل تحقیق -

 ؛ معظمها

 و�جراءاتها؛ هاتنظمأو  وقیمها وأهدافها المؤسسة أهمیة مع البدیل اتفاق -

 لتنفیذه؛ واستعدادهم البدیل للحل المؤسسة أفراد تقبل -

 المؤسسة؛ أفراد بین والمعامالت عامةال العالقات على البدیل تأثیر درجة -

 من الحصول المراد لزمن أو الوقتوا البدیل، الحل في المطلو�ة السرعة درجة -

 المطلو�ة؛ النتائج على خالله

 العادات مثل للمؤسسة الخارجیة البیئة عوامل مع بدیل �ل مالئمة مدى -

 والتقالید؛

 من البیئة هذه تزرعه أن �مكن ومااالستهالك �أنواعه، و  السلوك واعوأن القیم -

 بدیل؛ لكل معوقة أو مساعدة عوامل

 ؛ فیما �خص المحیط البیئي المتاحة المعلومات -

 .سیحققه الذي دیراواإل ،المختار البدیل كفاءة -

 :وتقو�مه القرار متا�عة: خامساً 

لكي یتم التوصل  القرار عن إلعالن المناسب الوقت اختیار القرار متخذ على �جب

 .النتائج أحسن إلى

 لیرى  جالنتائ هذه بتقییم القرار متخذ �قوم نتائجه وتظهر المتخذ، القرار �طبق وعندما

 .أجله من اتخذ الذي الهدف تحقیق في القرار نجاح ومقدار فاعلیتها، درجة
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 الدقة عن تحري ال یتم مساعدیهم أو القرارات متخذ لدى المتا�عة عملیةمن خالل 

 سبابهاأ ومعرفة النقائص اكتشاف على �ساعد وهذا التنفیذ عملیة أثناء التحلیل في والواقعیة

 .هاا لعالج  واقتراح

 مالعال لدى المسؤولیة روح تنمیة على تساعد القرار لتنفیذ المتا�عة عملیة كما أنه

 .القرار اتخاذ في المشار�ة على تشجعهمو 

 :القرارات اتخاذ في المشار�ة

 :منها عدة مزا�ا القرار اتخاذ في للمشار�ة

 لدى وقبوال ثباتا أكثر المتخذ القرار وجعل القرار، نوعیة تحسین على تساعد -

 صادقة؛ ورغبة شدید �حماس بتنفیذه فیقوموا العاملین،

 المؤسسة و�ین القرار متخذ بین المتبادلة الثقة تحقیق إلى المشار�ة تؤدي كما -

 أخرى؛ ناحیة من معه یتعامل الذي والجمهور

 المستو�ات في القیادات تنمیة في یؤثر القرارات صنع عملیة في لمشار�ةوا -

 �حضرهم لتقبل  البحث عن وتجعلهم �المسؤولیة، إحساسهم من ز�دو� المؤسسة، من الدنیا

 صنعها؛ في اشتر�وا التي القرارات وتنفیذ لمشكالتحلول ل

 المؤسسة ألفراد المعنو�ة الروح رفعفي  القرارات اتخاذ في المشار�ةتساهم  كما -

 .الذات وتأكید االحترام حاجة و�شباع

 :األفراد مشار�ة عند االحتیاطات �عض وهناك

 قدرات �ملكون  والتي عملهم،� واضیع التي لها عالقةالم في العاملین إشراك -

 فیها؛ المساهمة من تمكنهم ومهارات
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 البیانات وتوفیر هم،والف والوضوح ةالمالئمتتسم � البیئة المناسبة تهیئة -

 لىع البدائل واختار وتحدید وتحلیلها دراستها من األفراد یتمكن حتى الالزمة والمعلومات

 أساسها؛

 یدلي التي �اآلراء ألخذ مثال المشار�ة، لعملیة المناسبة الفرصة إعطاء وأخیرا -

 تنعكس إ�جابیة نتائج تطبیقها على و�ترتب عملیة فائدة وذات مالئمة �انتذا  إذ األفراد بها

  .المشار�ة طر�ق عن اتخاذه یتم الذي القرار ورشد فعالیة على

  :القرار صنع

 شغلت التي البالغة األهمیة ذات الموضوعات من واتخاذه القرار صنع موضوع �عتبر

 :1أساسیین أمر�ن من األهمیة وتنطلق االجتماعیین العلماء �ال

 إلى عامة �صفة االجتماعیة الدراسات افتقار في و�تمثل: أكاد�مي أمر -1

 الموضوع؛ هذا مثل عن ومفصلة معمقة دراسات

 للقائمین �النسبة المجتمعات من اللون  هذا أهمیة في و�تمثل: مجتمعي أمر -2

 في منها النامیة خاصة المجتمعات تسابق مع منفذین أو مخططین المجتمعات أمر على

 .والتحدیث التنمیة میدان في الدخول

  :القرار صنع مراحل

 رارالق صنع أن في الباحثون  یتفق حیث القرار، صنع لعملیة التحلیلیة النماذج تعددت

 .وترتیبها المراحل هذه في �ختلفون  أنهم إال مراحل �مجموعة �مر

                                                           
 . 105ص ،سابق مرجعالفقي، ابراھیم االه عبد1
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 من تحتو�ه ما یتراوح القرار لصنع تحلیلیة نماذج هناك أن نجد حال أ�ة وعلى

 نجد فمثال محدد، ترتیب في تتم أن �جب أساسیة خطوات وتسع أر�ع مابین خطوات

 :1في المراحل هذه �حدد أنجر�فث

 المشكلة؛ تحدید •

 المشكلة؛ تحلیل •

 ؛المقبول الحل تخصیص یتم من خاللها التي اإلجراءات أو المعاییر وضع •

 المعلومات؛ جمع •

 مقدمًا؛ واختباره األنسب الحل واختیار صیاغة •

 .التنفیذ موضع لمختارا الحل وضع •

 :التالي النحو على أخرى  صورة فیضع لتشفیلد أما

 المشكلة؛ تعر�ف •

 القائم؛ الموقف تحلیل •

 البدائل؛ وتحلیل حساب •

 المداولة؛ •

 .االختیار •

 

                                                           
 107-105ص ،سابق مرجعالفقي، ابراھیم االه عبد1
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 :هي رئیسیة مراحل ثالثة على �شمل القرار صنع أن سیمون  و�رى 

 القرار؛ لصنع المناسبات اكتشاف •

 الممكنة؛ العمل سبل اكتشاف •

 .العمل سبل بین االختیار •

 هافی استخدم اذا العواقب �صیرة هادفة منطقیة رشیدة القرارات صنع عملیة تكون  وقد

 :األولى صورتها في التالي الشكل تتخذ الرشیدة والقرارات التقدیر، وحسن التمییز

 البحث؛ مسار موضوع أو المشكلة تحدید •

 الموقف؛ تحلیل •

 فیها؛ والتدبر البدائل تحدید •

 النتائج هذه ودراسة البدائل هذه من �كل األخذ المترتبة عن النتائج توقع •

 ؛وتحلیلها

 .البدائل هذه بین من االختیار •

 �فرض �ما والتمییز التقدیر وحسن الرشد عنصري  توافر فرض التسلسل هذا إن

 في رشدال من تحد التي العوامل �أن علما البدائل بین اختیار و�مكان والتفكر للتأمل الفرصة

 ةودینامیكی القوى  ومیزان واإلحساسات �العواطف المتعلقة القیم تشتمل القرار صنع مجال

 .شخصیة عوامل إلى إضافة الجماعة

یرى الباحث أن عملیة اتخاذ القرارات اإلدار�ة عملیة مستمرة و�ومیة، �ما أنها تتم 

لمعالجة مشكالت قائمة أو لمواجهة حاالت أو مواقف معینة محتملة الوقوع أو لتحقیق 



لمؤسسةدور نظام المعلومات المحاسبي في تفعيل األداء االستراتيجي في ا  الفصل الثالث: 

 

132 

 

ا أن عملیة اتخاذ القرارات سواء للمدى القر�ب أو البعید، ففي  حیاتنا أهداف مرسومة، �م

صر على المدیر أو �اقي المدراء من القرارات تلقائیًا و هذه العملیة ال تقتالیومیة نتخذ جملة 

 تو�ات حسب ما تقتضیه الحالة.سو�نما تكون في �افة الم

 )1-3اتخاذ القرار في الشكل رقم (و�مكن إجمال مراحل عملیة 
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، دار المسیرة مدخل �مي في اإلدارة-نظر�ة القرارات اإلدار�ةمشرفي حسن،  المصدر:

 .28-19، ص 1997للنشر والتوز�ع، الطبعة األولى، عمان، 

 المشكلة

 الھدف

المعلومات عن 
 الموضوع بشكل كامل

المعلومات عن 
 المشكلة

 تعمیم النتائج الواقعیة للقرار

 مراقبة تنفیذ القرار

 اتخاذ القرار

 التحضیر التخاذ القرار

اإلضافیةجمع المعلومات   
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�أن عملیة اتخاذ القرارات هي عملیة اختیار بدیل واحد من بین مجموعة  ونرى  

ار من البدائل الممكنة لتحقیق هدف أو مجموعة من األهداف خالل فترة زمنیة معینة في إط

 عوامل البیئة المحیطة والموارد المتاحة للمؤسسة.

تبیان ماهیة عملیة اتخاذ القرارات من خالل الصفات الممیزة لهذه العملیة وهي  و�مكن

 1كاآلتي:

س أنها عملیة قابلة للترشید، ذلك أن هذه العملیة تقوم على افتراض مؤداه أنه لی -1

یة �اإلمكان الوصول إلى ترشید �امل للقرار و�نما �مكن الوصول إلى حد من المعقول

 لهذا الترشید؛

 تتأثر �عوامل ذات صبغة إنسانیة واجتماعیة؛ أنها -2

 أنها عملیة تمتد في الماضي والمستقبل؛ -3

 أنها عملیة تقوم على الجهود الجماعیة المشتر�ة؛ -4

 أنها عملیة تتصف �العمومیة والشمول؛ -5

 أنها عملیة دینامیكیة مستمرة. -6

 

 

 

 

 

                                                           
 .87، ص 1998، مرجع سابقكنعان نواف،  1



لمؤسسةدور نظام المعلومات المحاسبي في تفعيل األداء االستراتيجي في ا  الفصل الثالث: 

 

135 

 

 المطلب الثاني: أنواع القرارات وتصنیفاتها.

 دة معاییر منها:تصنف القرارات حسب ع 

 1حسب درجة توفر المعلومات :-أ

یرات هي التي تتخذ في ظروف التأكد التام من طبیعة المتغ القرارات في حالة التأكد: -1

فة معرو  مل المؤثرة في عملیة صنع القرارات، و�التالي آثار القرار ونتائجه تكون اوالعو 

 �صورة مسبقة.

هي التي تتخذ في ظروف وحاالت محتملة الوقوع  القرارات في حالة المخاطرة: -2

 و�التالي فإن على متخذ القرار أن �قدر الظروف والمتغیرات المحتملة الحدوث في

 المستقبل، و�ذلك درجة احتمال حدوثها.

حدید تاإلدارة العلیا عند  بهاهي التي غالبا ما تقوم القرارات في حالة عدم التأكد: -3

أهداف المؤسسة وسیاستها، و�صعب على اإلدارة تحدید الظروف المتوقع وجودها أو 

 حدوثها، �سبب عدم توفر معلومات �افیة، و�التالي صعو�ة التنبؤ بها.

 لتصنیف القانوني للقرارات:احسب -ب

هناك قرارات عامة ملزمة تطبق على عدد غیر محدود من  مدى عمومیة القرار: -1

ات األفراد، مثل إصدار اللوائح وأخرى قرارات فرد�ة �القرارات المتعلقة �التعیین

 الوظیفیة والترقیات والفصل.

هناك قرارات �سیطة ذات �یان مستقل، وأثر قانوني سر�ع �تعیین  تكو�ن القرار: -2

في تر�یبها نواحي قانونیة متعددة وتتم على  موظف واحد، أو قرارات مر�بة تدخل

 مراحل �إجراء مناقصة.

                                                           
 .37، ص 1997، مرجع سابقمشرفي حسن،  1
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 ام.هناك قرارات ملزمة، وهناك قرارات ال تحتل صفة اإللز  أثر القرار على األفراد: -3

ما �مكن معارضته، أو رفضه أو فمن القرارات  قابلیة القرار لإللغاء أو التعو�ض: -4

ن الموظفین أو فصلهم، ومنها ما ال التعو�ض عما قد �سببه من آثار �قرارات تعیی

 1�خضع للمعارضة أو اإللغاء �األعمال التنظیمیة التي �صدرها مجلس اإلدارة.

 حسب وظائف المؤسسة: -ج

 2هناك قرارات تتعلق �إدارة اإلنتاج، التوز�ع، المالیة، الموارد البشر�ة،...الخ.

 تصنیف الشكلي للقرارات: حسب ال-د

ماما وتتطلب اهت : وهي تعتني �معالجة المشاكل المعقدةروتینیةالقرارات األساسیة وال -1

و�لة طفترة خاصًا، و غیر قابلة للتكرار، �غلب علیها الصفة الدائمة وااللتزام بتنفیذها ل

من الزمن، وهناك قرارات روتینیة وهي التي تتكرر �استمرار، وتظهر عادة في 

ها األعمال الكتابیة وغیر الفنیة، وال تحتاج إلى دراسة وتحلیل وجهد ذهني التخاذ

 ارات األخرى.�خالف القر 

ها : وهي تتعلق مباشرة �عمل المؤسسة ونشاطها، و�تخذالقرارات التنظیمیة والفرد�ة -2

المدیر من خالل سلطته �مسؤول إداري في تلك المؤسسة، ولیس �صفته الشخصیة، 

ل في أما القرارات الفرد�ة فهي تلك القرارات التي تعبر عن المدیر �فرد ولیس �مسؤو 

 المؤسسة.

فاألولى تقوم �إتباع برنامج محدد، ثم تصبح �عد  لمخططة وغیر المخططة:القرارات ا -3

فترة ذات طبیعة روتینیة متكررة، �مكن تقر�رها �شكل فوري وتلقائي، واتخاذها ال 

�حتاج إلى جهد و�بداع فكري، و�فضل أن یتم تنفیذها من طرف المستو�ات اإلدار�ة 

                                                           
 .35-34، ص1997، مرجع سابقمشرفي حسن،  1

 .7-6، ص 1996، الجامعة اإلسالمیة، الطبعة األولى،غزة، نظریة القرارات-بحوث العملیاتعاشور یوسف،  2
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أما القرارات  �ة العلیا لضمان سرعة العمل.الدنیا، وعدم تر�یزها بین المستو�ات اإلدار 

غیر المخططة فتتمیز �أنها ذات طبیعة هامة معقدة، وتعالج حاالت ذات آثار �عیدة 

على المؤسسة وتتطلب جهدًا فكر�ًا ووقتًا �افیًا لجمع المعلومات، والسرعة في صنع 

 1القرار.

 المطلب الثالث:أهمیة اتخاذ القرارات

محور العملیة اإلدار�ة، ذلك أنها عملیة متداخلة في جمیع  �عد اتخاذ القرارات 

مجموعة من نها تتخذ ا تمارس اإلدارة وظیفة التخطیط فإوظائف اإلدارة ونشاطاتها، فعندم

 تخطیطعند وضع الهدف، أو  إمافي �ل مرحلة من مراحل وضع الخطة  القرارات

ار أفضل الطرق ، أو اختیوالضرور�ة ةالسیاسات، أو إعداد البرامج، أو تحدید الموارد المالئم

 المختلفة  نشاطاتها، وعندما تضع اإلدارة التنظیم المالئم لستخدام هذه المواردواألسالیب ال

تقسیم  و�یفیةالهیكل التنظیمي، ونوعه، وحجمه  فیما �خصوالمتعددة، فإنها تتخذ قرارات 

نشطة المختلفة، ونطاق اإلشراف اإلدارات واألقسام، والموظفین الذین تحتاجهم للقیام �األ

 2المناسب، وخطوط السلطة، والمسؤولیة واالتصال.

وعندما یباشر المدیر سلطته فإنه یتخذ مجموعة من القرارات سواء عند توجیه  

مرؤوسیه وتنسیق مجهوداتهم أو استثارة دوافعهم، وتحفیزهم على األداء الجید أو حل 

  مشاكلهم. 

تحدید المعاییر  نها أ�ضًا تتخذ قرارا �شأنیفة الرقا�ة فإما تؤدي اإلدارة وظوعند 

نتائج األعمال والتعدیالت التي سوف تجر�ها على الخطة، والعمل على المالئمة لقیاس 

                                                           
 .100ص ،سابق مرجع الفقي، ابراھیم االه عبد1

دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات االداریة "دراسة تطبیقیة على شركات المساھمة العامة في أحمد عبد الھادي شبیر،  2
 .74، ص2006"، رسالة ماجستیر في المحاسبة والتمویل،قسم المحاسبة،  غزة، فلسطین، أكتوبر فلسطین
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تصحیح األخطاء إن وجدت، وهكذا فعملیة اتخاذ القرارات تجري في دورة مستمرة مع 

 1استمرار العملیة اإلدار�ة نفسها.

وتعتبر عملیة اتخاذ القرارات من العملیات المهمة والمعقدة ألنه لها عالقة  

�المستقبل الذي ال �مكن التنبؤ �ه �شكل دقیق،تعتبر عملیة اتخاذ القرارات هي وظیفة المدیر 

 2ألنه یتخذ القرارات عندما �خطط و�نظم و�نسق و�راقب و�وجه.

ف اإلدارة �سبب ما تشهده اإلدارة نظرا ألهمیة القرارات ودورها في تحقیق أهدا 

الحدیثة من تشعب وتعقد أهدافها، �جب فهم أهمیة القرارات في اإلدارة و�یان دورها وارتباطها 

 3�العملیة اإلدار�ة.

القرارات تزداد �كبر حجم المؤسسة، ألنه إذا و�رى الباحث �أن أهمیة اتخاذ  

 كانت المعلومات متوفرة فیها جمیع خصائص ومتطلبات المعلومات فإن هذا �عطي القرارات

 ا قوة ووضوح واكتمالیة. 

 :وأهمیتها القرار صنع في المشار�ة

 األخذ في ضرورة هناك أن الحدیثة المنظمات في القرار صنعى عل القائمون  وجد

 في القرار تر�یز وعدم أمكن �لما المشار�ین دائرة توسیع مع القرار صنع في المشار�ة �مبدأ

 :4أهمها من لمجموعة نتیجة وتأكدت االتجاه هذا ظهر وقد. واحد فرد ید

 حجمها؛ وتضخم المؤسسات نمو •

                                                           
 . 75، ص2006، مرجع سابقأحمد عبد الھادي شبیر، 1

، دار زھران للنشر، المحاسبة اإلداریة ودورھا في ترشید القرارات في المنشأةعبد الحسین الفضل مؤید، عبد الكریم ھادي شعبان،  2
 . 27، ص 2003عمان، 

 .93، ص 1998، مرجع سابقكنعان نواف،  3

 .107ص  ،سابق مرجعالفقي، ابراھیم االه عبد4
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 فإنه ذاتیة قدرات من له توافرت مهما الفرد �أن تؤ�د التي المنطقیة الحقیقة •

 األوقات؛ �ل في الظروف �كل اإلحاطة عن �عجز

 یتجسد الذيالتشاور أي الد�مقراطیة في القیادة و  أهمیته وأبرز الخبراء لمسه ما •

 يف تؤثر التي القرارات بتلك یتعلق فیما خاصة القرار صنع في المشار�ة نطاق توسیع في أ

 همبین تعاون  ضمان مثل دةمتعد ا�جابیات من ذلك �حققه وما وظائفهم، في أو المشار�ین

 .هم�مهمت والتزام

تكتسب  تصبح �حیث القرارات إثراء إلى یؤدي قد المشار�ة قاعدة توسیع إن •

 الحتیاجات مالئمة أكثر تكون  المتخذة اإلجراءات أن �ما متنوعة، وخبرات �معلومات

 اهتماما أكثر �صبح مشارك �ل أن إضافة إلى المشار�ون  معه یتفاعل الذي الموقف

 براتخ �كسبه وهذا ،�ه تتأثر المتخذة واإلجراءات القرارات نا أطالم وتفاعال معه ف�الموق

 .ونضجه �فاءته من تز�د أكثر

 :التالي التدرج حسب وذلك ،درجات عدة على المرؤوسین اشتراك �كون  وقد

 إطالقًا؛ المرؤوسین مشار�ة عدم -

 بسیطة؛ال موراأل في صغیرة اقتراحات للمرؤوسین بتقد�م السماح -

 ؛نسبیة ةیهملها أ  موضوعات في المرؤوسین لتشاور معا -

 ؛الهامة قراراتال في المرؤوسینالتشاور مع  -

 .القرار اتخاذ عملیة في ةتام مشار�ة المرؤوسین مشار�ة -

 نهفإ المؤسسة عن نیا�ة القرار عصن �مهمة واحد شخص �كلف بینما الندبرج و�قول

وعند  البدائل، وتقییم تحدید وفي المشكالت تمییز في ساهموا الذینالتغافل عن  �مكنال 



لمؤسسةدور نظام المعلومات المحاسبي في تفعيل األداء االستراتيجي في ا  الفصل الثالث: 

 

140 

 

 الرسمیة االتصال قنوات عن طر�ق القرار عناصر إرجاع �مكن النهائي للخیار التوصل

 في القرار صنع عملیة أن إلى النظرلهذا �جب إعادة  عدیدین، أشخاص إلى الرسمیة وغیر

 معین لشخص فرد�ا جهدا ولیست شخص من ألكثر مشتر�ا جهدا ذاتها في تعني المؤسسات

 من صدر قد النهائي القرار �ان ولو حتى القرار صنعالتنظیم ل هیكل في موقعه �ان مهما

 .الشخص هذا قبل

 المطلب الرا�ع: خصائص عملیة اتخاذ القرارات

هناك عدة خصائص تتمیز فیها عملیة اتخاذ القرار وهذه الخصائص �مكن  

 1اجمالها �اآلتي:

 إن عملیة اتخاذ القرار تتصف �الواقعیة؛ -1

م ي �قو عملیة اتخاذ القرار تتأثر �العوامل اإلنسانیة المنبثقة عن سلو�یات الشخص الذ -2

 �اتخاذ القرار سواء �ان فرد أو مجموعة؛

أي قرار إداري البد وأن �كون امتدادا من الحاضر إلى المستقبل ألن معظم  إن -3

 القرارات اإلدار�ة �المؤسسات هي امتداد واستمرار للماضي؛

إن عملیة اتخاذ القرار هي عامة وهذا �عني أنها تشمل معظم المؤسسات على  -4

 اإلدار�ة في المؤسسات؛تشمل جمیع المناصب تخصصاتها، وشاملة حیث 

 إنها عملیة تتكون من خطوات متتا�عة؛ -5

 إنها عملیة تتأثر �عوامل البیئة المحیطة؛ -6

 .إنها عملیة تشمل عدة نشاطات، �ما أنها تتصف �االستمرار أي أنها عملیة مستمرة -7

 

                                                           
مدخل نظري -نظریة اتخاذ القرارات اإلداریةعلي علي حسین وآخرون( الساعد رشاد محمد یوسف، عرفة السید عبد الوھاب)  1
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 المبحث الثاني: المعلومات المحاسبیة واتخاذ القرارات �شأنها

 اراتالمطلب األول: دور المحاسب والمدیر في اتخاذ القر 

سبق وأن ذ�رنا �أن اتخاذ القرارات هو جوهر العملیة اإلدار�ة والقرارات إما أن  

تكون قرارات تخطیطیة أو قرارات رقابیة.و�مكننا التمییز بین دور الذي یلعبه �ل من المدیر 

 :1والمحاسب في عملیة اتخاذ القرارات �ما یلي

 في مجال التخطیط:-1

ن �قوم بتحدید األهداف التي یر�د تحقیقها خالل فترة معینة من الزم المدیر

 واإلجراءات الالزمة أو التي تسمح له بتحقیق هذه األهداف في إطار موارد محددة

رات تتسم �الندرة، وفي بیئة ظروف تتسم �عدم التأكد �شأن ما �حیط المؤسسة من متغی

یل أو وفي هذه الحالة �كون اختیار البد اقتصاد�ة، سیاسیة، فنیة، ثقافیة، اجتماعیة،

 المحاسباإلجراء الذي �سمح بتحقیق األهداف صعب ومعقد، ومن هنا �أتي دور 

الذي یوفر للمدیر المعلومات التي تمكنه من تكو�ن رؤ�ة واضحة عن العواقب 

 المختلفة والنتائج المتوقعة لكل بدیل.

 في مجال الرقا�ة:-2

وتعبر الفاعلیة والكفاءة، بین أساسیین هما اهتمام المدیر ینصب على جان

الفاعلیة عن القدرة على تحقیق األهداف في ظل التغیرات البیئیة المحیطة، أي أنها 

تحسین لعالقة نوعیة ولیست �میة بین المدخالت والمخرجات �غض النظر عن 

تحقیقًا  التكلفة، أما الكفاءة فتعبر عن مدى حسن استغالل الموارد المتاحة دون إهدار،

                                                           
 .61-60، ص2000دارة العامة، الریاض،، الجزء األول، معھد اإلالمحاسبة اإلداریة مع تطبیقات بالحاسب اآلليزامل أحمد محمد، 1



لمؤسسةدور نظام المعلومات المحاسبي في تفعيل األداء االستراتيجي في ا  الفصل الثالث: 

 

142 

 

لهدف معین. و�عبارة أخرى هي تحقیق الهدف �أقل تكلفة ممكنة، وهكذا فإن الكفاءة 

 تجسید لعالقة �میة ولیست نوعیة بین المدخالت والمخرجات.

نتائج �مقارنة النتائج الفعلیة مع ال المدیرولتقییم الفاعلیة والكفاءة، �قوم 

حدث من أخطاء أثناء عملیة المخططة وفي هذه الحالة �م اكتشاف ومراجعة ما 

بدأ التنفیذ، وهنا �أتي دور المحاسب فبمجرد وضع الخطة موضع التنفیذ ی التخطیط أو

من خالل إجراءات النظام المحاسبي في حصر وتجمیع نتائج التنفیذ  المحاسب

ور�ة الضر  الفعلي لتلك الخطة، وهذا األمر تكون نتیجته النهائیة توفیر البیانات الفعلیة

 إلعداد التقار�ر المالیة للوفاء �احتیاجات األطراف الخارجیة.

عد خاذ القرار إال �و�رى الباحث أن المدیر ال �ستطیع في �ثیر من األحیان ات

 ج إلىتقصي الحقائق وجمع المعلومات، حتى و�ن اتخذ قرارًا مفاجئًا فهو ال یزال �حتا

 المعلومات.

ط، وأخیرا عالقة المعلومات واتخاذ القرارات ال ترتبط فقط �ظهور المشكالت فق

ن فالمعلومات مهمة جدا في عملیة اتخاذ القرارات والمدیر یتخذها یومیًا ، �ما أ

المدیر الناجح هو من �حتفظ �قدر �بیر من المعلومات مصنفة ومبو�ة في سجالت 

 المؤسسة �مكنه الرجوع إلیها وقت الحاجة.

 تلترشید القرارادور المعلومات المحاسبیة ومدى صالحیتها  المطلب الثاني:

 ور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القراراتد-1

المعلومات تعد مادة القرار اإلداري، فإذا �انت عملیة اإلنتاج تتطلب المواد  

اإلداري في اتخاذ القرارات هي البیانات والمعلومات التي تتوافر  اإلنساناألولیة فإن مادة 

لد�ه، و�توقف نجاح القرار على مدى صحة هذه المادة ودقتها وطر�قة تنظیم تأمینها 
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وتخز�نها ونقلها إلى المراكز التي نحتاج إلیها. ومن المالحظ أن نجاح القرارات وسالمتها 

یتوقف على دقة وفعالیة نظام االتصاالت الذي ینقل البیانات والمعلومات إلى مراكز اتخاذ 

التي تفصل بین مراكز المعلومات ومراكز اتخاذ القرار، أي القرارات �ما یتوقف على المسافة 

 1قصرت تلك المسافة �انت عملیة اتخاذ القرار أكثر فاعلیة. كلما

إن عملیة اتخاذ القرارات هي عملیة مستمرة ال تنتهي �مجرد اتخاذ قرار معین،  

فقد یترتب على القرار المتخذ مواقف معینة تستدعي اتخاذ قرارات جدیدة، �ما أن عملیة 

لدى متخذ القرار من المعلومات مع العلم  اتخاذ القرارات تعتمد في �ل مراحلها على ما یتوفر

�أن درجة جودة المعلومات المتوفرة لدى متخذ القرار لها تأثیر �بیر على درجة جودة القرار 

الُمَتَخذ، فكلما زادت درجة جودة تلك المعلومات �ان متخذ القرار في حال أفضل. وهذا األمر 

فیما یتعلق �األهداف والنتائج  یتطلب من اإلدارة ضرورة البحث عن أفضل المعلومات

 2المتوقعة للقرارات البدیلة.

 3ومن المبادئ الواجب مراعاتها في تصمیم نظام المعلومات ما یلي: 

د المعلومات أساسًا ضرور�ًا التخاذ القرارات، فبدون المعلومات �صعب تحدی تعتبر -1

 المشكلة أو تحدید بدائل الحل، �ما �صعب تحدید معاییر المفاضلة بین البدائل؛

مة �جب أن تكون المعلومات مالئمة للقرار المعروض، أو �مكن تجمیع البیانات الالز  -2

 وتحو�لها إلى معلومات مالئمة؛

 جمیع المعلومات قبل تحدید البدائل؛أن یتم ت -3

 لفة.تتوقف الحاجة إلى معلومات دقیقة على األسالیب المستخدمة لقیاس البدائل المخت -4

                                                           
 .194-193، ص 1997، دار زھران، القاھرة، نظریة القرارات اإلداریةأیوب نادرة،  1

 .44-42، ص 2000، مرجع سابقزامل أحمد محمد،  2

 .78، ص 2006، مرجع سابقأحمد عبد الھادي شبیر،  3
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ها یرجع اهتمام اإلدارة �المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات ألنه یتم إعداد

ت وتوفیرها عن طر�ق مختصین في قیاس وتجمیع وتسجیل وتبو�ب وتوصیل المعلوما

تسییر �المعلومات المحاسبیة ألنها المحرك ل اإلدارةو�ذلك �عود اهتمام  وهم المحاسبون.

المؤسسة، وتحدد قدرتها على ممارسة نشاطاتها، �ما تتوقف درجة التسییر الفعال 

یق للمؤسسة على مدى وفرة وجودة المعلومات الالزمة للتخطیط والرقا�ة والمتا�عة لتحق

 األهداف المرجوة.

التغذ�ة العكسیة للمعلومات في نظم الرقا�ة تنتج نتیجة المقارنة بین ما هو إن 

مستهدف طبقًا للموازنة ونتائج األداء الفعلي وتستخدم المعلومات التي تتضمنها التقار�ر 

 1المحاسبیة في:

تسجیل االنجازات عن مدى التقدم الحاصل في األداء الفعلي قیاسًا �األداء  -

 المخطط؛

االنتباه نحو مدى التباین الحاصل بین األداء الفعلي واألداء المخطط  جذب -

 والتوجیه نحو تحدید المشكلة، وتحدید القاعدة المالئمة لحل هذه المشكلة؛

 البیانات والمعلومات المحاسبیة فمن اذ القرارات �عتمد �شكل أساسي علىوألن اتخ

 قرار:بیة في المراحل التالیة التخاذ الالضروري التعرض لدور البیانات والمعلومات المحاس

 تحدید المشكلة؛ -

 تحدید بدائل حل المشكلة؛ -

 مات المناسبة؛جمع المعلو  -

 اتخاذ القرار. -

                                                           
، مكتبة دار الثقافة للنشر مدخل محاسبة المسؤولیة وتقییم األداء-اإلداریةالمحاسبة كحالة جبرائیل جوزیف، حنان رضوان حلوة،  1

 .24-21، ص 1996والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، 
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یة و�عتبر تحدید المشكلة من أهم مراحل اتخاذ القرار حیث تعتمد أو تتوقف علیها �ق

دائل بقرار في تحدید المراحل األخرى. و�مجرد تحدید المشكلة تحدیدًا دقیقًا یبدأ متخذ ال

لتالیة: یغة االعالج المتاحة وفي االختیار بین البدائل، وقد تأخذ القاعدة التي تحكم القرار الص

 "�جب دائمًا اختیار البدیل األقل تكلفة أو األسرع عائدًا أو األقل مخاطرة".

دة إن المعلومات المحاسبیة �طبیعة الحال تكون �میة أو مالیة وهذا من شأنه مساع

ه  متخذ القرار �صورة أكثر فعالیة مما لو �انت وصفیة أو شخصیة، إضافة إلى ما تتمیز �

هذه المعلومات من خصائص معینة تجعلها مفیدة وهامة عند دراسة المشكلة ومعالجتها 

قد و ،... واتخاذ القرار حیالها، وتتمثل أولى هذه الصفات �المالئمة والتوقیت المناسب والدقة

 الخصائص في الفصل األول.ذ�رت هذه 

وتستمد البیانات والمعلومات المحاسبیة صفاتها من أدوات النظام المحاسبي ومن 

 ومن المفاهیم التي یتحرك خاللها، فالموازنات تمثل مصدرا دائماً  مجموعته المستند�ة

هامة یدة و ومستمرًا لتوفیر البیانات والمعلومات المحاسبیة المعیار�ة الواقعیة التي تعتبر مف

 عند اتخاذ القرارات لما تتمتع �ه من مزا�ا وأهمها:

 الئمة؛مو�التالي فهي  الفترة التي �غطیها القرار المراد اتخاذه تغطي فترة سر�انها -

ي و�التالي فه ،�مكن الحصول علیها فورًا وحین الحاجة إلیها وفي الوقت المالئم -

 ذات توقیت مناسب؛

متخصصة ومحققة بتجارب میدانیة  بنیت على دراسات فنیة و�حوث علمیة -

 .و�التالي فهي دقیقة ،عملیةو 
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 1لترشید القرارات: �أساسمدى صالحیة المعلومات المحاسبیة -2

الهدف النهائي ألي نظام محاسبي �طبیعة الحال هو توفیر المعلومات  

 المناسبة التخاذ القرارات في الوقت المناسب، �الشكل المناسب، و�المضمون المناسب و

أن  �التكلفة المناسبة وللشخص المناسب، وحتى یتم اتخاذ القرارات الصائبة، فمن الضرورة

 خالتالت من المعلومات، و�ما أنه القرارات تؤثر في عالم الواقع، فإن المدتكون هناك مدخ

العالم الواقعي �صورة مالئمة أو توصیل ظروف  أو ترجمة إرسالالمعلومات تأتي من من 

 لصناع القرار، ومهما �انت طبیعة العالم الواقعي فإننا لن ندر�ه إال إذا حصلنا على

 ي تجري فیه.معلومات عن ظروفه واألحداث الت

 راراتتعتبر المعلومات المحاسبیة أحد األر�ان األساسیة للنظام المتكامل التخاذ الق

سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى أي وحدة اقتصاد�ة مشتقة منها، بل أن من أهم 

اذ أسباب وجود المحاسبة وتطورها المستمر یتمثل في أنها توفر معلومات تعتبر أساس التخ

دارة بة سواء لمواجهة احتیاجات اإلسات، حیث �قوم المحاسب بتوفیر المعلومات المناالقرار 

ت، قرارااألطراف الخارجیة لترشید عملیة اتخاذ ال �مستو�اتها المختلفة أو لمواجهة احتیاجات

م ومعنى ذلك أنه توجد معاییر معینة للحكم على مدى صالحیة المعلومات التي ینتجها نظا

 التخاذ القرارات وترشیدها. �أساساستخدامها  المحاسبة �غرض

�رًا اللجان المنبثقة عن مجمع المحاسبین األمر�كي قد أصدرت تقر  إحدىفي الواقع أن 

عن تطو�ر نظر�ة المحاسبة، ور�زت اهتمامها في هذا التقر�ر على أر�عة خصائص أساسیة 

 للمعلومات المحاسبیة المناسبة لترشید القرارات، وتتمثل تلك الخصائص فیما یلي:

 المالئمة؛ -

                                                           
 .83، ص 2006، مرجع سابقأحمد عبد الھادي شبیر،  1
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 القابلیة للتحقق؛ -

 ز؛التحرر من التمی -

 القابلیة للقیاس الكمي. -

ة، ولكن ما هو المعیار الذي �جب أن �ستخدم في تحدید المعلومات المفیدة أو النافع

وما هي المواصفات التي �جب توافرها في المعلومات المحاسبیة حتى تكون نافعة، لذلك 

 علقت اللجنة في مقدمة تقر�ر مجمع المحاسبین األمر�كي �ما یلي:

 ي ال �خضع أل�ة قیود في مجال قابلیتهعتبر المعیار الوحید الذمعیار المنفعة �

 على �افة العملیات المحاسبیة، وتقاس درجة منفعة المعلومات المحاسبیة �مدى للتطبیق

 توافقها مع احتیاجات متخذي القرارات.

 والواقع أن مجمع المحاسبین األمر�كي ال �عتبر أول من نادى �معیار المنفعة حیث

 قبل ذلك فر�ق من رواد الفكر المحاسبي المعاصر. نادى �ه

والمعیار الشامل وهو معیار المنفعة �عني �جب أن تكون المعلومات المحاسبیة نافعة 

وهنا �جب أن نقرر أن منفعة أي شيء تتمثل في مقدرته على إشباع حاجات معینة، و�ناء 

قادرة على إشباع حاجات  على ذلك فإن المعلومات المحاسبیة تكون ذات منفعة إذا �انت

مستخدمي هذه المعلومات وهم �ثیرون وحاجاتهم متعددة ومتشا�كة، وقد تكون متعارضة في 

�عض األحیان فالمعلومات المحاسبیة التي قد تكون نافعة لمستوى اإلدارة العلیا قد ال تكون 

راف األخرى التي وقد ال تكون �ذلك �النسبة لألطكذلك �النسبة للمستو�ات اإلدار�ة األخرى، 

لها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في المؤسسة مثل المّالك، مصلحة الضرائب، البورصة، 

الموردین، العمالء...الخ. �ما أن المعلومات قد تكون نافعة في وقت معین وقد ال تكون 

 كذلك في وقت آخر، ولذلك فإن المعلومات التي تعطي اإلجا�ة الكافیة والجوهر�ة لكافة أو
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لمعظم التساؤالت التي تثور في أذهان مستخدمیها هي المعلومات التي تناسبها صفة 

 1معلومات نافعة.

 إذا �ان البعض �قرر یرى أن المنفعة هو المعیار الوحید الذي ال �خضع أل�ة قیود

�ره ذفي مجال قابلیة التطبیق على �افة المعلومات والعملیات المحاسبیة إال أنه مما سبق 

�أنه على العكس توجد قیود عدیدة �خضع لها هذا المعیار في مجال التطبیق ومن نجد 

 أهمها:

 وقت إتاحة المعلومات المحاسبیة؛ -1

 اختالف مستو�ات استخدام هذه المعلومات داخلیًا؛ -2

 اختالف األطراف الخارجیة األخرى التي تستخدم هذه المعلومات؛ -3

 اختالف طر�قة عرض المعلومات المحاسبیة؛ -4

 اختالف األشخاص في درجة إدراكهم لهذه المعلومات. -5

ذ�رت على سبیل المثال ولیس الحصر، إال أنه یبقى معیار المنفعة  ولكن هذه القیود

المعلومات المحاسبیة، هذا المعیار العام أو الرئیسي الذي �حتل مكان الصدارة بین معاییر 

من هذا المعیار، أو اعتبارها مواصفات �اإلضافة إلى المعاییر األخرى �مكن اعتبارها مشتقة 

 2للمعلومات النافعة.

 

 

 

                                                           
 .85، ص 2006، مرجع سابقأحمد عبد الھادي،  1

 .86، ص 2006، مرجع سابقأحمد عبد الھادي،  2
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 اذ القراراتالمنظمة واتخ إستراتیجیةالمبحث الثالث: تأثیر نظام المعلومات المحاسبي على 

 المطلب األول: �یف �ضیف نظام المعلومات المحاسبي قیمة للمنظمة

نظام �قوم نظام المعلومات في المؤسسة بتقد�م عدد من المساهمات فمثال  

و�قدم خدمات جیدة آلیا و�قلل األخطاء  نشطةینظم األ الذي تم تحدیثهالجدید أو  المعلومات

�صعب قیاسه، فالعوائد  اآلخر ، ومن هذه المساهمات ما �مكن قیاسه والبعضز�ائنومبتكرة لل

التي تتحملها المؤسسة، أما  أو المصار�ف في تخفیض التكالیفالتي �مكن قیاسها تتمثل 

تحسین  هالسوقیة للمؤسسة وسمعتها ومن حصةإ�جابي على ال عائدالتي �صعب قیاسها فلها 

 1وتحقیق میزة تنافسیة، و�مكن تحدید هذه المنافع في التالي: الر�ح

 األخطاء؛من تقلیل ال -1

 المرونة؛ -2

 سرعة النشاط؛ الرفع من -3

 التخطیط والرقا�ة اإلدار�ة؛ وتطو�ر تحسین -4

 ؛ز�ادة المبیعات وفتح أسواق جدیدة -5

 تنافسیة؛میزة تحقیق  -6

 ؛التنظیم في المرونة الرفع من -7

 معنو�ات الموظفین. الرفع من -8
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 :ومن األهداف األساسیة لقیاس مساهمات أو منافع نظم المعلومات المحاسبي ما یلي

معدات وأجهزة  واستعمال نظام معلومات محاسبي مبني على استخدام إعداد -

لمستخدمي المعلومات الصافیة المقدرة  األر�احدیثة، وذلك عن طر�ق تجمیع ح

 النظام الجدید؛ عدادمال إل رأس تكلفةومقابلتها ب

 ةمعین مصلحةتطلب تائص النظام الحالي، فقد خاصیة من خصغییر المبادرة بت -

بدرجة تفضیل أكثر، ومثل هذا التغییر یؤدي إلى تكلفة مضافة  مثال معلومات

 ؛التغییر البد وأن تقابلها منفعة مضافة تبرر ذلك

إمكانیة  عدم الحصول على معلومات معینة منإعداد تقر�ر جدوى حول إمكانیة  -

 اقتصاد�ة، فال ذات منفعةي تنتجها المحاسبة لمعلومات التاكن ت، فإذا لم ذلك

 إلنتاجها؛ �ستدعيیوجد ما 

محاسبي هو من نظام المعلومات ال لرئیسياألحوال قد �كون الهدف ا�ل وفي  -

 ، ولكن هناك أهداف أخرى یتوقع أن �حققها النظام المحاسبي مثلاألر�احتعظیم 

ات لظاهرة التعلیم عن طر�ق بیان رعا�ة واالهتماموفیر خدمات أحسن أو توجیه الت

 تكالیف.التدفق العكسي، أو تخفیض ال

�التر�یز على قیمة المعلومات  اتسمتفي مفاهیم قیمة المعلومات  التطور الحاليإن 

واحدة وهي القرار، �معنى أن نظام المعلومات المحاسبي �كون له قیمة فقط عندما  جهةمن 

ا، أي تسهل اتخاذ القرار وتحسن عنه في القرارات التي یتم اتخاذه لناتجةتؤثر المعلومات ا

 إمكانیاته نظام المعلومات المحاسبي تتوقف على المتوقعة منه، وهذا �عني أن منفعة لمنافعا

 1في تخفیض عنصر عدم التأكد.
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 سلسلة القیمة ونظم المعلومات المحاسبیة:-1

هو تحقیق وتقد�م قیمة وفائدة لعمالئها وهذا یتطلب أداء عدد إن الهدف ألي مؤسسة 

 :1من النشاطات، وتتكون من خمس عناصر أساسیة والتي تقدم قیمة �شكل مباشر لعمالئها

وهي نشاطات یتم من خاللها استالم وتخز�ن وتوز�ع  عم لوجستي داخلي:د-1-1

ستالم السلع التي تباع. مثال ذلك الخدمات واالمواد األولیة المستخدمة في المنظمة إلنتاج 

ناعة ومناولة وتخز�ن الحدید والزجاج والجلود واإلطارات وغیره من المواد المستخدمة في ص

 السیارات والمستلمة من الخارج.

وهي نشاطات من خاللها یتم تحو�ل المدخالت إلى منتج  شاطات تشغیلیة:ن-1-2

في مصنع للسیارات �قوم بتحو�ل المواد  اإلنتاجنهائي أو خدمة نهائیة. مثال ذلك خط 

 األولیة التي تستخدم في صناعة السیارة إلى منتج نهائي وهو السیارة.

وهي نشاطات تتضمن توز�ع المنتجات والخدمات للز�ائن.  لدعم الخارجي:ا-1-3

 مثال ذلك شحن السیارات إلى و�الء البیع.

وهي نشاطات تساعد العمالء على شراء منتجات لمبیعات والتسو�ق:ا-1-4

 تقوم المؤسسة �عملها.المؤسسة وخدماتها. مثل الحمالت اإلعالنیة المختلفة التي 

وهي نشاطات لدعم الز�ائن. مثال ذلك الصیانة البیع:  خدمات ما �عد-1-5

 والضمان اللذان �عطیان للز�ائن �عد عملیة البیع.

 

                                                           
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة األولى، المعلومات المحاسبیةنظم نضال محمود الرمحي، زیاد عبد الحلیم الذیبة،  1

 .29-28، ص 2011عمان، 
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ها أنشطة الدعم تسمح للعناصر الخمسة �انجاز أعمالها �فعالیة و�فاءة. و�مكن تجمیع

 في أر�عة مجموعات وهي: 

لتي اوهي أنشطة المحاسبة، والتمو�ل، والقانون، واإلدارة  مؤسسة:البنیة التحتیة لل-1

 سة؛تساعد المنظمة في أداء وظائفها. ونظام المعلومات المحاسبي هو جزء من بنیة المؤس

ف، وتعیین، وتدر�ب، وتطو�ر الموظفین وتقد�م وتتضمن توظیالموارد البشر�ة: -2

 المنافع لهم؛

لعة أو الخدمة مثل البحث وهي نشاطات خاصة بتحسین الس التكنولوجیا:-3

 يوالتطو�ر واالستثمار في تكنولوجیا معلومات حدیثة، وتحدیث وتطو�ر الموقع االلكترون

 للمؤسسة وتصمیم المنتج.

دین، والمعدات الالزمة وهي أنظمة خاصة �شراء المواد األولیة، المور  الشراء:-4

 للقیام �أعمال الشراء األساسیة. 

 یف �ضیف نظام المعلومات المحاسبي قیمة للمنظمة:ك-2

نظام المعلومات المحاسبي �نظام دعم �قدم معلومات دقیقة وهذا �مكن العناصر 

وظائفها وأنشطتها �شكل فعال ونشط أكثر و�تمكن هذا الخمسة السابق ذ�رها من تأد�ة 

 :1النظام من فعل هذا من خالل

 ؛تتحسین اإلنتاجیة وتقلیل التكلفة/كلفة المنتجات أو الخدما -1

 ز�ادة الكفاءة والفعالیة من خالل تقد�م معلومات و�یانات دقیقة؛ -2
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في المعرفة وذلك من خالل مشار�ة لعدد �بیر من الموظفین  المشار�ة -3

 للمعلومات والبیانات في مكاتب عدة في مؤسسة واحدة؛

 تحسین وتطو�ر أداء وفعالیة عملیات سلسلة العرض؛ -4

تحسین نظام التدقیق الداخلي حیث تتم حما�ة النظام والمؤسسة من مشاكل  -5

ت والمشاكل االقتصاد�ة عدة �الغش واألخطاء وفشل األنظمة والبرمجیا

 والطبیعیة؛

 تحسین القدرة على اتخاذ القرار.  -6

 ارالقر  المنظمة واتخاذ إستراتیجیةالمطلب الثاني: أثر نظم المعلومات المحاسبیة على 

 دور نظام المعلومات المحاسبي في عملیة اتخاذ القرارات:-1

وسائل الكتشاف الحقائق  ة المعلومات في المؤسسة على أنها�مكن النظر إلى أنظم

را سسة نظ، فان مشكلة اتخاذ القرارات تزداد �لما �بر حجم المؤ اإلدار�ةذات الصلة �القرارات 

میع لتنوع األهداف وتعقدها، وفي هذه الحالة تظهر الحاجة إلى أنظمة للمعلومات تقوم بتج

 وحفظ البیانات.

و�تم جمع البیانات عن طر�ق مالحظة األحداث االقتصاد�ة في المؤسسة، و�رسال 

ما و ز�نها، عنها إلى متخذ القرارات الذي �قوم بدوره في ضوء المعلومات السابق تخ إشارات

ت لبیاناالتي یرسلها جامع ا اإلشارات�شاهده في محیط العمل، فإذا �ان االتصال فعاًال، فإن 

 ثر في متخذ القرارات �ما لو شاهد األحداث بنفسه.سوف تحدث نفس األ

وفي دراسة أخیرة قدم لنا ا�جیري، وجید�كي، ونایت تحلیال نظر�ا عن العالقة بین 

ز تمیی البیانات المحاسبیة وعملیة اتخاذ القرارات في المشروع، و�قوم التحلیل المذ�ور على

 عملیة اتخاذ القرارات بثالثة عوامل رئیسیة هي:
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 ت القرارات؛مدخال -أ

 مخرجات القرارات؛ -ب

 نماذج اتخاذ القرارات. -ت

رار فمدخالت القرار عبارة عن العوامل التي �ستند إلیها متخذ القرار �صدد اتخاذه الق

اذج خرجات القرار عبارة عن القرار الذي �قوم �اتخاذه مدیر المؤسسة، أما نمماإلداري، و 

 قرار ومجموعة من مدخالت القرار.القرارات فهي تمثل العالقة التي تر�ط بین ال

أن أحد األغراض الرئیسیة إلعداد وتوز�ع البیانات المحاسبیة هو مساعدة متخذ  كما

القرارات في عملیة التنبؤ �قیمة المتغیرات في نماذج اتخاذ القرارات التي �قوم �االستناد إلیها، 

حیث أن مثل هذا التنبؤ �قیمة المتغیرات �عتبر ر�نًا أساسیًا في عملیة اتخاذ القرارات. لذلك 

ن القول �أن مساهمة نظام المعلومات المحاسبي تنحصر في تولید البیانات ذات الطا�ع �مك

اتخاذ  االقتصادي التي �ستند إلیها متخذ القرارات في التنبؤ �قیمة المتغیرات في نماذج

القرارات التي �قوم �إتباعها في االختیار من بین استعماالت الموارد االقتصاد�ة المحدودة 

 1روع.إلدارة المش

 ر:المنظمة واتخاذ القرا إستراتیجیةأثر نظم المعلومات المحاسبیة على -2

إن عملیة اتخاذ القرار هي عملیة معقدة وتتكون من أكثر من خطوة وهي التعرف على 

واختیار  و��جادطرق لحل المشاكل،  إ�جادالمشكلة، جمع وترجمة المعلومات والبیانات، 

 حلول منطقیة وعملیة، وتطبیق الحلول.

إن نظام المعلومات المحاسبي �ساعد على جمیع األصعدة في عملیة اتخاذ وصنع 

القرار، حیث أن التقار�ر تساعد في عملیة توقع المشاكل المرتقبة أو المتوقع حدوثها وهناك 
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مستخدمین وهناك العدید من أكثر من طر�قة التخاذ القرار یتم تقد�مها لصانعي القرار وال

األدوات والوسائل التي تمكن صانعي القرار من ترجمة البیانات والمعلومات لدیهم واتخاذ 

مثل الرسوم البیانیة، �ذلك نظام المعلومات المحاسبي �مكن أن �قدم نتیجة القرار المناسب 

 1لألحداث.

 تساعد المعلومات متخذي القرار �طرق عدة منها:

 متطلبات أنشطة اإلدارة؛تحدد أوضاع  -1

المناسب وتحد من  اإلجراءالختیار  اإلجراءاتتقدم العدید من البدائل أو  -2

 والوسائل غیر المناسبة؛ اإلجراءات

تقد�م ردة فعل عن القرارات السا�قة حیث تساعد في تحسین نوعیة القرارات  -3

 المتخذة في المستقبل؛

 محددة.تقد�م معلومات و�یانات دقیقة �مواعید معینة و  -4

إن درجة دعم نظام المعلومات المحاسبي لصانعي القرار تختلف من حالة إلى أخرى 

رة و�المناسبة فإن القرارات �مكن أن تصنف حسب نوعیة الدائرة أو المر�ز الوظیفي الصاد

 عنه أو حسب هدفها المستقبلي.

 بنیة القرارات: •

فالقرارات الرئیسیة أو األساسیة هي قرارات تكون  تختلف القرارات �حسب تنوع بنیتها

من قبل الموظفین والقرارات الروتینیة ال �مكن أن تكون مبهمة أو أن یتم التجادل  مفهومة

�شأنها لوضوحها و�مكن لهذه القرارات أو التعلیمات أن تكون أتوماتیكیة. أما القرارات شبه 

تعدیل وتقییم وهي ال تعتبر نهائیة. القرارات أو الرئیسیة فهي قرارات أو تعلیمات �حاجة إلى 
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التعلیمات غیر األساسیة هي قرارات غیر منهجیة وغیر روتینیة وال یوجد نظام معین لحل 

 .المشكالت في هذا النوع من التعلیمات أو القرارات

 مدى القرار المستقبلي: •

عال داء فلتشغیلیة وتعني أإن القرارات المتخذة تختلف �اختالف هدفها المستقبلي، الرقا�ة ا

لى إتعود فونشط و�فؤ لمهام معینة ومن األمثلة على ذلك إدارة المخزون. أما الرقا�ة اإلدار�ة 

االستخدام الفعال والمهني المحترف للمصادر لتحقیق أهداف المؤسسة مثل فیما �خص 

وسیاسات سة تطو�ر المصادر البشر�ة والتخطیط االستراتیجي و�عود إلى وضع أهداف للمؤس

خطوط  و��جادلتحقیق هذه األهداف ومن األمثلة على ذلك وضع سیاسات محاسبیة ومالیة 

 إنتاج جدیدة.

ط اإلدارة العلیا تهتم وتتعامل مع القرارات الشبه روتینیة والغیر روتینیة �التخطی

، أما لتحكماالستراتیجي، أما اإلدارة الوسطى فتتعامل مع القرارات الشبه روتینیة �المراقبة وا

 ك أداءاألقل فیتعاملون مع القرارات الروتینیة مثال عن ذل اإلدارةالمشرفین والموظفین في 

 ل ومراقبة أدائه.العم

وهناك العدید من فرص لالستثمار في قطاع تكنولوجیا المعلومات وذلك لتطو�ر عملیة 

دیها لمؤسسات ال تتوفر لدیها مصادر �افیة لتطو�ر أنظمة المعلومات اتخاذ القرار فمعظم ال

 ةلذلك من المهم توقع التطورات المحتملة لنظام المعلومات المحاسبي وذلك من أجل ز�اد

سة المؤس إستراتیجیة، ومن أجل اتخاذ هذا القرار �طر�قة حكیمة البد من معرفة اإلیرادات

منهم أن % 25فعلى سبیل المثال سئل خمسین صاحب قرار عن أهم ثالثة مهارات فأجاب 

 التفكیر االستراتیجي والتخطیط �أتي في أول القائمة.
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 1:التخطیط االستراتیجي وهي هناك طر�قتان أساسیتان �مكن للمؤسسات أن تتبعها في

خدمات ومنتجات إضافیة  والمقصود إضافة االختالف في المنتج: إستراتیجیة -1

غیر متوفرة لدى المتنافسین في السوق وهذا یؤدي إلى إضافة سعر اضافي على 

 سعر المنتج؛

 والمقصود هنا نضال المؤسسة لكي تصبح أكثر :التكلفة المنخفضة إستراتیجیة -2

 .السلعة إنتاجفعالیة في 

سلعة أو خدمة أفضل من المنافسین  إنتاجفي �عض األحیان تنجح �عض المؤسسات في 

تضمن العمل ت فإستراتیجیة اإلستراتیجیتین�كلفة قلیلة فعلى المؤسسات االختیار بین هاتین 

عمل خیارات فیجب على المؤسسات اختیار استراتیجیات عمل محددة ترغب في تبنیها 

 ستراتیجیات رئیسیة وهي:و�وجد ثالث ا

وتشمل تطو�ر و�نتاج مجموعة من منتجات وخدمات  متنوعة: إستراتیجیة -1

 المؤسسة؛

 وهي تتضمن تلبیة جمیع متطلبات مجموعة من العمالء أو الحاجات: إستراتیجیة -2

 �عضها؛

وهي تتضمن خدمة مجموعة معینة من الز�ائن والذین  :الدخول إستراتیجیة -3

�ختلفون عن المجموعات األخرى في عوامل عدة منها الموقع الجغرافي، حجم 

 المجموعة أو حجم العمالء، وهذا یؤدي إلى خلق متطلبات مختلفة.

الثالث غیر مخصصة لقطاع معین �حد ذاته. إن  اإلستراتیجیةإن هذه العناصر 

معینة هو أمر مهم ألنه �مّكن المؤسسة من التر�یز على أهم أهدافها،  جیةإستراتیاختیار 
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ومن الخطر أن تتبنى المؤسسة قاعدة �ل شيء للجمیع، إن االختیار ما بین هذه 

االستراتیجیات هو أمر مهم لكن األمر األهم هو تصمیم نشاطات المؤسسة والتي تساعد 

 معینة وتطبیقها. إستراتیجیةفي تبني 

مؤسسات التي تحقق النجاح في استقطاب األشخاص إلیها علیها أن ال تخشى إن ال

لى عالمتبناة سر�ة ألنه من الصعب  اإلستراتیجیةمن تقلید المنافسین لها أو من إ�قاء 

 المنافسین أن یتبنوها حرفیًا.

�مثال  اإلستراتیجیةمن الممكن أن یؤثر في إن التطور في تكنولوجیا المعلومات 

ة االنترنت ساهمت في تغییر �ثیر من نشاطات المؤسسات حیث ساهمات تطور خدم

من خالل تقلیل الكلفة �شكل �بیر وساعدت على التواصل وسرعة اتخاذ القرار و�مكن 

�رها االستراتیجیات الثالث السابق ذ إتباعأن تؤثر خدمة االنترنت أ�ضا في اختیار  أو 

ا تجاتهفإنه من الممكن أن تتواجد المؤسسة ومن حیث أن االنترنت �منع العوائق الجغرافیة،

 في أي مكان.

إن نظام المعلومات المحاسبي مصمم �شكل منظم یلعب دورا مهما في تبني واختیار 

العمل، ومن أجل تحقیق أهداف العمل فیجب أن تجمع البیانات والمعلومات  إستراتیجیة

ام المعلومات �حتوى على عن �ل نشاط معین على حدى ومن المهم أ�ضًا أن �كون نظ

 1بیانات مالیة وغیر مالیة عن المؤسسة.
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5102/5102المدرسة االبتدائٌة: العربً زٌور                                            السنة الدراسٌة :   

    ساعة ونصف. الصف :الرابعة ابتدائً                                                        المدة 

 فً نشاط  اللغة األخٌراختبار  الثالثً 

 السند:

 أقول  لتالمٌذي فً آخر السنة الدراسٌة :

صعٌب ..فكٌف إن الوداع  درسا و إنما أتٌت ألودعكم، إن   أقدم  أي أوالدي .ال تُخرجوا كتبكم ألنً لم آت لـــ

دَّعُ صدٌقًا ، وكٌف ان كان ولدا وكٌف ان كان ا دَُّعون  أوالدا .كان الُمو   لُمو 

)قد ال أملك نفسً وأنا أودع  أحبتً( ألنً ال أدري هل ألقاكم   بعد عامً هذا. لكن ما ٌسعدنً أنكم  

ستتفرقون فً  المستقبل لتشغلوا مختلف وظائف الحٌاة وتبنوا الوطن .لذا أوصٌكم ان تبقى نصائِحً ماثلة 

حٌنها سأشٌر إلٌكم وكلً فخر وأقول  بناة للوطن وحصنه المنٌع أمام أعٌنكم فال تنسوها واِعملوا بها لتكونوا

 علمت هؤالء .

 االسئلة:

 البناء الفكري:

 .اختر عنوانا مناسبا للنص -

 ما الذي ٌسعد المعلم؟ -

 ٌسعدنً . –اشرح المفردتٌن : آخر  -

 من السند.  -ٌجتمعون -هات ضد الكلمة  -

 البناء اللغوي.

 اعرب ما تحته خط. -

 الجدول من السند. امأل -

 جمع مذكر سالم إشارةاسم  همزة وصل فعل معتل

    

 (.أنتماالمثنى المخاطب )  إلىاسند العبارة بٌن قوسٌن  -

 هؤالء. –نصائح  –علل كتابة الهمزة فً  -

 الوضعية االدماجية:

 أنهى كالمه استأذنت لترد على كالمه  . أنتخٌل لو أنك أحد التالمٌذ الذٌن خاطبهم هذا المعلم ..و بعد 

وحروف  الفاعل أسطر ترد فٌها على هذا المعلم الذي وقف مودعا تالمٌذه موظفا اسم  2اكتب فقرة من 

 .العطف
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يد  :تم

وفعاال اما دورا النظام ذا لعب و للمعلومات الك النظام من جزء ية املحاس املعلومات نظام عد

م ساعد املناسب الوقت ودقيقة يحة ، زة جا بمعلومات القرار اتخاذ ات مستو مختلف د تزو

التقار ق طر عن املعلومات ذه توف تم ،و القرارات مختلف واقعاتخاذ من عد ال القوائم و ر

الفعلية اليومية   .البيانات

متخذي ساعد بما املالئم الوقت وذلك دقيقة ر تقار إنتاج و املحاس املعلومات نظام دف و

رشيدة قرارات اتخاذ ع   .القرارات

واملعلوما البيانات حدود عند يقف ال للمعلومات نظاما عد املحاس اوالنظام يتعدا ،بل املالية ت

بالتعدد ون يتم الذين ن واملستخدم القرار ع صا إفادة ا شا من ووصفية كمية ومعلومات بيانات شمل ل

  .والتنوع
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ول  القرارات: املبحث اتخاذ                                        عملية

وتتم ونوعية جودة ذات معلومات إ املؤسسة ا ف تحتاج حساسة مرحلة القرارات اتخاذ عملية عت

ع تعرف س املبحث ذا خالل من ، ول الفصل مسبقا ا عل التعرف تم وال خصائص من بمجموعة

ا تم ال صائص ا ومختلف القرارات اتخاذ   .                عملية

ول ا القرارات: ملطلب اتخاذ عملية وم                             مف

خاصة، أو عامة سواء مؤسسة أي املدير ووظائف ادوار من ا محور دورا القرارات صنع عملية تمثل

م سواء ، املجاالت ش القرارات من العديد يوميا ،يصنع خدمية أم ة تجار أم نتاجصناعية جاالت

وتنظيم تخطيط من ة دار الوظائف بمختلف عالقة لعا العملية ذه و ، ا غ أو املالية أو ق سو ال أو

ورقابة                                                                         1.وتوجيھ

ا م أ من ا عل السيطرة يصعب وأحداث ومواقف وتحديات ضغوطات القرارات عو صا رة:يواجھ ظا

ادة وز املؤسسات عقد واملعلوماتية، تصالية الثورة سارع، امل البي لتغي ا الشديدة، املنافسة العوملة،

أك القرارات صنع عملية تجعل والتحديات الضغوطات ذه و ا، وغ ا وقتم أي من مية وأ عقيدا

  .م

من وا اختيار انھ بدائل عدة ن ب من وا تصرف ، سلوك و القرار صنع وعملية القرار ت ب فرق ناك و

فتتضمن القرار صنع عملية أما ختيار، ذا لتنفيذ إجراء أو فعل بع ي ن ما تحليل تم فأك ن بديل ن ب

الق إ املؤدية طوات ا من عتھسلسلة متا و القرار ذا وتنفيذ ن   .                                                 رار

ن مع دف انجاز اجل من البدائل لتقديم مستمرة عملية مرحلة القرار إن سون ار اتب ال .                                                                    يقول

اتب ال ونأما فتت القرار صنع عملية أما ، أك أو ن بديل ن ب من اختيار عن عبارة القرار إن يرى ي رو

اختياره تم الذي البديل فاعلية بتقييم ت وت لة املش يص ب تبدأ عة متتا خطوات سلسلة   .                                       من

انھ بمع البديل اختيار و القرار ذلكاتخاذ قرارات التخاذ دا فال ل ل واحد بديل ناك ان .                                                                 لو

بأنھ القرار داري القانون اء فق عرف ا: "ولقد بوظائف القيام من ا لتمكي دارة ا ستخدم ال الوسيلة

إل لة املو شاطات ال   .                    اومباشرة

القرار  ية     :                                                                              ما

لوضع للوصول فعلھ يجب ال وما يجب ما شان القرار ع لصا املحددة دارة و ي ا ال البث قرار لمة ع

ائية و محددة يجة ن وا ن                    .       مع

                                                             
م 1 حر ن ديثة,حس ا دارة ات( مبادئ ة–نظر دار املنظمة–العمليات الثانية,)وظائف شر,الطبعة لل امد ردن,دارا -ص, 2009,عمان

87-88             .  
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موقف ور ظ عند استعداد وضع و ا شكيل سبق استجابة شط ت وسيلة عت القرار أن البعض رى و

استجابة معالم لتحديد وسيلة القرار يصبح جدا املعقدة االت ا فانھ كذلك ستجابة، تلك يتطلب

قبل من قائمة استجابة ال حيث عموما                                                                          .             مقبولة

و القرار ة: وصنع مواج سب البديل باختيار ت ت ال ماعية ا أو الفردية ستجابات سلسلة

ن مع وإنما. موقف فحسب القرار اتخاذ ع ال القرار صنع وم مف                                                         إن

املثال يل س ع ا م نذكر عوامل عدة ا ف تتداخل بالتعقيد سم ت عملية سياسية،: و نفسية، عوامل

واجتماعية  .                                                     اقتصادية

داري القرار عت نظر ة وج سلوك:ومن يؤثر الذي باالختيار القيام إ واحد فرد وصول يتضمن شاط

ا داف أ لتحقيق م م مسا باملؤسسة ن   .خر

وم مف إن إ القرارات صنع املطاف اية يبدو البدائل ن ب ختيار ان وان انھ وتودين طومسون رى و

انھ بل ي ا ال ختيار ع مقتصرا س ل ختيارالقرار ذلك إ تؤدي ال شطة تلك إ كذلك   .                             ش

، القرار صنع من مرحلة يمثل القرار فاتخاذ القرارات، واتخاذ القرار صنع ومي مف ن ب التفرقة يجب ذا ول

القرارات صنع عملية مرحلة آخر يمثل القرار اتخاذ أن   .                                                                                         بمع

القرار :                                                                              اتخاذ  

القرار التااتخاذ و ن مع دف لتحقيق املتاحة البدائل ن ب الرشيد ختيار أسلوب أو عملية                                                                         1:و

امثل/1 حل إ الوصول اجل من عة املتتا طوات ا من مجموعة إتباع ق طر عن يتم القرار اتخاذ                                                            .إن

محددة/2 س ومقاي قواعد بإتباع ا ومقارن ا وتحليل ا تحديد يجب بديلة حلوال ا ل لة مش او موقف                                                          .أي

واخ/3   ختيار قواعد وتحديد البدائل شاف اك قة طر دافان أ مجموعة أو ع عتمد مثل ل ا تيار

القرار فاعلية مدى لقياس الرئ ،واملعيار ا تحقيق   .يمكن

ة، دار العمليات مختلف خالل من تحقيقھ إ املؤسسات دف الذي الرئ دف ال و القرار واتخاذ

أو ا أدا ن وتحس املؤسسة ر لتطو مناسب قرار اتخاذ إ الوصول و ا و تواج ال ل املشا حل ذه ،إ و

مراحل، عدة تمر ا العملية   :أبرز

اء ان عد ،و ا ل مناقشة دون عشوائية ار وأف حات مق طرح ا ف يتم ،وال ي و لك الذ العصف

ث ،ومن الضعف ونقاط القوة نقاط وتوضيح إبراز من حات املق تلك بتحليل املجتمعون ،يبدأ املرحلة مذه

وفعال كفؤ ل ش ا شط بأ القيام من املؤسسة يمكن الذي سب اح ق إ التوصل   .                             يتم

اب فأ ارجية، وا الداخلية املوارد تخصيص لوحده يقرر صغ ق فر نجد ما نادرا ة الكب املؤسسات

القرار ة ن(املص املشارك ختيمن يقررون عملية والذين ون )ار   .                                                كث

القرار  اتخاذ عملية عناصروتدور ستة شمل ن مع   :               إطار

 لة؛ املش أو   املوقف

 القرار؛متخذ  

                                                             
يوسف  1 العمليات,عاشور القرارات-بحوث ة سالمية,نظر امعة   .                                                             7-6ص,1996,غزة,و الطبعة,ا
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 دف؛   ال

 البدائل؛             

 ختيار؛   إجراءات

 البدائل ن ب سب ل ا اختيار  .عملية

  

القرار اتخاذ املؤثرة                                                    1:   العوامل

املؤسسة1- داف ا :ا القائمة العمليات ل ل سا الوجيھ محور املؤسسة داف أ كزعت ي فانھ ،لذلك

داف أ بتحقيق سمح ال الوسائل سب ا اختيار يتم ا خالل من ال القرار اتخاذ عملية عا تمام

أو التكتيكية انت سواء اتيجيةاملؤسسة   ؛س

املجتمع -  السائدة ب :الثقافة تقوم املجتمعاملؤسسة دمة و املجتمع ا م. شاط من فالبد التا راعاةو

اتخاذ عند للمجتمع والثقافية جتماعية   القراراتسس

املتاحة3- واملعلومات الواقعية قائق أو:ا وسيلة من ھ تر وما والواقع قيقة ا عتبار يؤخذ أن يجب

تص ا أل ، ا تتعدا بل فقط الواقع تصف اضات اف عد ال القرارات أن سيمون رأي ،و بديل ع فبديل

أن ع ذا ،و املختار البديل نحو السلوك توجھ و أخرى وحالة حالة ن ب التفضيل ناك ، مستقبلية حالة

الواق ا محتوا إ باإلضافة أخال محتوي ا   ل

السلوكية- حسب :العوامل جوانب ثالثة القرار ملتخذ ي السلو طار تحديد   : "الفقھ"يمكن

ول انب تعلق:ا لديو النفسية اومدىالفردبالعوامل ني السلوكعقال تفس ا خالل من يمكن وال

؛ قراره اتخاذ أثناء ص لل   النف

ي الثا انب إ:ا ص ال يوجھ الذي سا املصدر عت ف ص لل النفسية ئة بالب رتبط و

أمامھ، املوجودة البدائل ن ب من القرار اخت اختيار ثم ،ومن شأنھ القرار واتخاذ سب البديل يار

الثالث انب خالل:ا من للفرد النفسية ئة الب خلق ذاتھ التنظيم   :          دور

وتحديد   داف؛ وضع

؛ التنظيم داخل ة ا ساب واك القرار اتخاذ ملمارسة الفرص   إتاحة

والبدائلمد والبيانات باملعلومات   ؛ه

السلطة من الالزم القدر منحھ مع لھ املسؤوليات   .                                 إسناد

                                                             
شب 1 ادي ال عبد امل,احمد ةدور دار القرارات اتخاذ ية املحاس ن"علومات فلسط العامة مة املسا ات شر ع تطبيقية رسالة"دراسة

ل التمو و املحاسبة ست املحاسبة, ماج ن,غزة,قسم ر,فلسط   .74ص2006اكتو
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القرار اتخاذ   :                                                                    مراحل

لة: أوال املش   :                                                                يص

لة  املش ع التعرف بصدد و و ا إدراك القرار متخذ ع يجب ال مة امل مور ،من ا عاد وأ ساسية

ا أعراض ن ب لط ا وعدم ، لة املش مية أ ودرجة ، لة املش خلق الذي املوقف لطبيعة تحديده

ا شأ واملناسب الفعال القرار واتخاذ ا ل للتصدي املالئم ،والوقت ا   .وأسبا

واملعلومات :ثانيا البيانات   :جمع

من بدائل اح واق ا وا ما ف لة املش م ف ذهإن تتعلق ال واملعلومات البيانات جمع يتطلب ا ل اسبة

يرتبط الفعال القرار ،فاتخاذ ا شأ القرار اتخاذ املراد لة   املش

واملالئمة املوضعية واملعلومات الدقيقة البيانات من ممكن كم اك ع صول ا القرار متخذ بقدرة

أحس تحديد ،ومنھ املختلفة ا مصادر من دقيقزمنيا ل ش ا بتحليل يقوم ،ثم ا عل صول ل الطرق ن

القرار. اتخاذ إ الوصول ع عينھ ومعلومات تائج ب ذلك من خرج و رقام و والواقع قائق ا قارن و

  .املناسب

واملعلومات البيانات أنواع القرار اتخاذ اء خ عض صنف إوقد القرار متخذ ا ستخدم   ال

واملع ؛البيانات ة والثانو ولية   لومات

النوعية؛ واملعلومات   البيانات

؛ الكمية واملعلومات   البيانات

قائق وا   .مور

ا:ثالثا م وتقو املتاحة البدائل :تحديد  

ا م عوامل مدة ع ونوعا البديلة لول ا عدد توقف   :و

ا م تل ال ،والفلسفة ا تطبق ال ،والسياسات املؤسسة أماموضعية املتاح ،والوقت املادية ا انيا ،وإم

القرارمتخذ متخذ ات واتجا ، التصور ،القرار ع يركز الذي ار بت و واملبدع املنطقي بالتفك ه وتم

ا م ن مع عدد إ والتوصل ا وترتي املتوفرة البدائل يف تص ع ساعد مما ار ف خلف   .والتوقع

عا البديل: را لةاختيار املش ل 1:املناسب  

ا عل عتمد موضوعية واعتبارات معاي حسب سب البديل واختيار املتاحة البدائل ن ب التفضيل يتم

عملي القرار املعايمتخذ ذه م أ ومن ختيار   :ة

املحددة- داف لأل البديل الب ،تحقيق افيفضل معظم أو داف يحقق الذي   ؛ديل

البدي- ؛اتفاق ا وإجراءا ا وأنظم ا وقيم ا داف وأ املؤسسة مية أ مع   ل

                                                             
شب  1 ادي ال عبد ذكره‘ احمد سبق   .82ص‘ مرجع
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املؤسسة- أفراد لتنفيذهتقبل م واستعداد البديل ل   ؛ل

؛- املؤسسة أفراد ن ب واملعامالت العامة العالقات ع البديل تأث   درجة

البديلدرجة- ل ا ة املطلو صو  ،السرعة ا املراد الوقت أو خاللھوالزمن من ةل املطلو النتائج   ؛ع

ارجي- ا ئة الب عوامل مع بديل ل مالئمة والتقاليدمدى العادات مثل للمؤسسة   ؛ة

و - بأنواعھالقيم الك س و السلوك منأنواع ئة الب ذه تزرعھ أن يمكن وما معوقة، أو مساعدة عوامل

بديل ل   ؛ل

البيالعوامل- املحيط يخص فيما   ؛املتاحة

سيحققھ- الذي يراد و املختار، البديل   .كفاءة

  

  

  

مھ:خامسا   وتقو القرار عة        :متا

النتائج أحسن إ التوصل يتم ي ل القرار عن عالن املناسب الوقت اختيار القرار متخذ ع   .يجب

املتخذ القرار يطبق بتقييموعندما القرار متخذ يقوم نتائجھ ر وتط ا، فاعلي درجة ى ل النتائج ،ذه

الذي دف ال تحقيق القرار نجاح اجلھومقدار من   .اتخذ

                                                                                                                  

ال يتم م مساعد أو القرار متخذ لدى عة املتا عملية خالل أثناءمن التحليل والواقعية الدقة عن تحري

ا ل عالجا اح واق ا أسبا ومعرفة النقائص شاف اك ع ساعد ذا و التنفيذ   .                                                            عملية

العما لدى املسؤولية روح تنمية ع ساعد القرار لتنفيذ عة املتا عملية انھ املشاركةكما ع م ع و ل

القرار   .                                            اتخاذ

القرارات اتخاذ   :                                                           املشاركة

ا م عدة مزايا القرار اتخاذ      :                                          للمشاركة

القرار - نوعية ن تحس ع نفيذه ،ساعد ب ،فيقوموا ن العامل لدى وقبوال ثباتا أك املتخذ القرار وجعل

؛ صادقة ورغبة شديد   بحماس

يتعامل - الذي ور م وا املؤسسة ن و القرار متخذ ن ب املتبادلة الثقة تحقيق إ املشاركة تؤدي كما

؛ أخرى ناحية من   معھ

من - د يز ،مما املؤسسة من الدنيا ات املستو القيادات تنمية يؤثر القرار صنع عملية واملشاركة

الإحسا القرارات وتنفيذ للمشكالت حلول عن البحث لتقبل م يحضر م ،وتجعل باملسؤولية م س

؛ ا صنع وا   اش

ام - ح حاجة وإشباع املؤسسة ألفراد ة املعنو الروح رفع القرارات اتخاذ املشاركة م سا كما

الذات                                .                      وتأكيد

فراد مشاركة عند حتياطات عض ناك   :                               و
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- ، م عمل عالقة ا ل ال املواضيع ن العامل من إشراك م تمك ارات وم قدرات ون يمل وال

ا ف مة                                           .املسا

سميئة - ت املناسبة ئة ،الب م والف والوضوح الالزمةباملالئمة واملعلومات البيانات يتمكنوتوف ح

وتح ا وتحليل ا دراس من ا؛فراد أساس ع البدائل اختبار و   ديد

ا - إعطاء ا املشاركة،وأخ لعملية املناسبة ألخذلفرصة فرادمثال ا يد ال مالئباآلراء انت مةذا

ا القرار ورشد فعالية ع تنعكس إيجابية نتائج ا تطبيق ع تب و عملية فائدة يتموذات لذي

املشاركة ق طر عن   .اتخاذه

القرار   :صنع

العلماء        بال شغلت ال البالغة مية أ ذات املوضوعات من واتخاذه القرار صنع موضوع عت

ن نجتماعي أمر من مية نوتنطلق   1:أساسي

ادي .1 أ ذا: أمر مثل عن ومفصلة معمقة دراسات إ عامة بصفة جتماعية الدراسات افتقار تمثل و

 املوضوع؛

مجتم .2 أو: أمر ن مخطط املجتمعات أمر ع ن للقائم سبة بال املجتمعات من اللون ذا مية أ تمثل و

ا م النامية خاصة املجتمعات سابق مع والتحديثمنفذين التنمية ميدان  .الدخول

القرار صنع   : مراحل

النماذج        القرارعددت صنع لعملة بمجموعة،التحليلية يمر القرار صنع أن الباحثون يتفق حيث

ا وترتي املراحل ذه يختلفون م أ إال   .مراحل

سع   و ع أر ن ب ما خطوات من ھ يحتو ما اوح ي القرار لصنع تحليلية نماذج ناك أن نجد أية وع

املراحل يحدد فث أنجر نجد فمثال محدد، ب ترت تتم أن يجب أساسية   :خطوات

 لة؛ املش  تحديد

 ل؛ املش  تحليل

  املقبو ل ا تخصيص يتم ا خالل من ال جراءات أو املعاي  ل؛وضع

 املعلومات؛  جمع

 مقدما؛ واختباره سب ل ا واختيار  صياغة

 التنفيذ موضع املختار ل ا  .وضع

فيض شفيلد ل التاأما النحو ع أخرى صورة   :ع

 ل؛ املش ف  عر

                                                             
د  1 مؤ الفضل ن س ا شعبانعبد,عبد ادي م شاة,الكر امل القرارات ترشيد ا ودور ة دار شر,املحاسبة لل ران ز عمان,دار

  .27ص,2003,
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 القائم؛ املوقف  تحليل

 البدائل؛ وتحليل  حساب

 املداولة؛ 

 ختيار.  

سيمون  رى سيةو رئ مراحل ثالثة ع القرار صنع   :أن

 القرار؛ لصنع املناسبات شاف  اك

 املمكنة؛ العمل سبل شاف  اك

 العمل سبل ن ب  .ختيار

ا ف استخدم اذا العواقب ة بص ادفة بنطقية ادفة منطقية رشيدة القرارات صنع عملية ون ت وقد

تتخ الرشيدة والقرارات التقدير، وحسن والتمي ا صور التا ل الش   :ذ

 البحث؛ مسار موضوع أو ل املش  تحديد

 املوقف؛  تحليل

 ا؛ ف والتدبر البدائل  تحديد

 ا؛ وتحليل النتائج ذه ودراسة البدائل ذه من ل ب خذ عن تبة امل النتائج  توقع

 الدالئل ذه ن ب من  .ختيار

عنصري        توافر فرض سلسل ال ذه للتأملإن الفرصة يرفض كما والتمي التقدير وحسن الرشد

شتمل القرار صنع مجال الرشد من تحد ال العوامل بأن علما البدائل ن ب اختيار ان وإم والتفكر

صية عوامل إ إضافة ماعة ا وديناميكية القوى ان وم حساسات و بالعواطف املتعلقة   .القيم

أن         الباحث مشكالتيرى ة ملعا تتم ا أ كما ، ومية و مستمرة علمية ة دار القرارات اتخاذ عملية

أو  حاالت ة ملواج أو لقائمة او الوقوع محتملة معينة اتخاذدأتحقيقمواقف عملية أن كما مرسومة، اف

ت القرارات من جملة نتخذ اليومية حياتنا ففي البعيد، أو ب القر للمدى سواء العمليةالقرارات ذه و لقائيا

و  املدراء با أو املدير ع تقتصر الةانماال ا تقتضيھ ما حسب ات املستو افة ون   .ت
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رقم       ل الش القرار اتخاذ عملية مراحل اجمال مكن   ).1-2(و

ة دار القرارات ل   ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حسن،: املصدر ةمشر دار القرارات ة ة-نظر دار كمي شرمدخل لل ة املس دار عمان،، ، و الطبعة ع، ص1997والتوز ،19-28.  

 المشكلة

 
 الھدف

 المعلومات عن 

 المشكلة

المعلومات عن 
الموضوع بشكل 

 كامل

 التحذیر التخاذ القرار

 جمع المعلومات اإلضافیة

 اتخاذ القرار

 مراقبة تنفیذ القرار

 تعمیم النتائج الواقعیة
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القرارات     اتخاذ عملية بأن منونرى دف لتحقيق املمكنة البدائل من مجموعة ن ب من واحد بديل

زم ة ف خالل للمؤسسةداف املتاحة واملواد املحيطة ئة الب عوامل إطار معينة   .نية

اتخاذ   عملية ية ما تباين مكن الصفاتو خالل من يالقرارات اآل و العملة ذه ل ة   :املم

إ .1 الوصول ان باإلم س ل أنھ مؤداه اض اف ع تقوم العملية ذه أن ذلك شيد، لل قابلة عملية ا أ

شيد؛ ال ذا ل املعقولية من حد إ الوصول يمكن وإمنا للقرارات امل  ترشيد

ا .2 اجتماعية؛أ ر سانية إ صبغة ذات عوامل  تتأثر

وا .3 املا تمتد عملية ا  ستقبل؛ملأ

كة؛ .4 املش ماعية ا ود ا ع تقوم عملية ا  أ

والشمول؛ .5 بالعمومية تتصف عملية ا  أ

مستمرة .6 ديناميكية عملية ا   .أ

  

ي الثا ا: املطلب يفا وتص القرارات   .أنواع

حس القرارات اتصنف م معاي عدة   :ب

املعلومات  . أ توفر درجة  1:حسب

التأكيد .1 حالة املؤثرة: القرارات والعوامل ات املتغ طبيعة من التام التأكد ظروف تتخذ ال

مسبقة بصورة معروفة ون ت ونتائجھ القرار آثار التا و القرارات، صنع  .عملية

املخاطرة .2 حالة أنال: القرارات القرار متخذ ع فإن التا و الوقوع محتملة وحاالت ظروف تتخذ

ا حدو احتمال درجة وكذلك املستقبل، دوث ا املحتملة ات واملتغ الظروف  .يقدر

التأكد .3 عدم حالة املؤسسة: القرارات داف أ تحديد عند العليا دارة ا تقوم ما غالبا ال

ع صعب و ا، معلوماتوسياس توفر عدم ب س ا، حدو أو ا ووجود املتوقعة الظروف تحديد دارة

ا بؤ الت ة صعو التا و  .افية،

للقرارات  . ب ي القانو يف التص  :حسب

القرار .1 عمومية اللوائح: مدى إصدار مثل فراد، من محدود غ عدد ع تطبق ملزمة عامة قرارات ناك

ف قرارات القر وأخرى والفصلدية قيات وال الوظيفية نات بالتعي املتعلقة  .ارات

القرار .2 ن و مستقبل،: ت كيان ذات سيطة قرارات قرارات,ناك أو واحد، موظف ن كتعي ع سر ي قانو اثر

مناقصة كإجراء مراحل ع وتتم متعددة قانونية نوا تركيب تدخل  .مركبة

فراد .3 ع القرار لزام:أثر صفة تحتل ال قرارات ناك و ملزمة، قرارات  .ناك

ض .4 التعو أو لإللغاء القرار ب: قابلية س ما قد عما ض التعو أو رفضھ أو معارضتھ، يمكن ما القرارات فمن

لغا أو للمعارضة يخضع ال ما ا وم م، فصل أو ن املوظف ن عي كقرارات آثار المن التنظيمية األعمال ء

دارةيص مجلس ا  .در

                                                             
نادرة  1 ة,ايوب دار القرارات ة ران, نظر ز رة,دار   194-193ص,1997,القا
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املؤسسة  . ت وظائف  :حسب

ة،   شر ال املوارد املالية، ع، التوز نتاج، بإدارة تتعلق قرارات   .ا....ناك

للقرارات  . ث الشك يف التص  :حسب

ية .1 والروتي ساسية قابلة: القرارات وغ خاصا، تماما ا وتتطلب املتعلقة ل املشا ة بمعا عت و

الللتكرار، و ية روتي قرارات ناك الزمن، من لة طو ة لف ا نفيذ ب ام ل الدائمة الصفة ا عل غلب

ذ د وج وتحليل دراسات إ تحتاج وال الفنية، وغ الكتابية عمال عادة ر وتظ باستمرار، تتكرر

خرى  القرارات بخالف ا  .التخاذ

والفردية .2 التنظيمية خاللو: القرارات من املدير ا تخذ و ا، شاط و املؤسسة عمل مباشرة تتعلق

عن ع ال الفردية القرارات أما صية، ال بصفتھ س ول املؤسسة، تلك إداري كمسؤول سلطتھ

املؤسسة مسؤول س ول كفرد  .املدير

املخططة .3 وغ املخططة تصبح:القرارات ثم محدد، برنامج باعتبار تقوم طبيعةفاألو ذات ة ف عد

ج إ يحتاج ال ا واتخاذ ي، وتلقا فوري ل ش ا ر تقر يمكن متكررة، ية أنروتي فضل و فكري، ابداع و د

سرعة لضمان العليا ة دار ات املستو ن ب ا ترك وعدم الدنيا، ة دار ات املستو طرف من ا تنفيذ يتم

ب. العمل فتتم املخططة غ القرارات عنأما عيدة آثار ذات حاالت عا و معقدة، امة طبيعة ذات ا أ

والسرعة املعلومات، مع افيا ووقتا ا فكر دا ج وتتطلب القرارصاملؤسسة  . نع

الثالث القرار: املطلب اتخاذ مية   أ

ة، دار العملية محور القرارات اتخاذ وظائفعد جميع متداخلة عملية ا أ دارةذلك

دارة تمارس فعندما ا، شاطا منو مرحلة ل القرارات من مجموعة تتخذ ا فإ التخطيط وظيفة

أو ة، والضرور املالئمة املوارد تحديد أو امج، ال اعداد أو السياسات، تخطيط أو دف، ال وضع مراحل

تضع  وعندما املوارد، ذه الستخدام ساليب و الطرق أفضل ااختيار شاطا ل املالئم التنظيم دارة

تقسيمامل وكيفية مھ و ونوعھ، ، التنظي ل ي ال يخص فيما قرارات تتخذ ا فإ واملتعددة، ختلفة

املناسب، شراف ونطاق املختلفة، شطة باأل للقيام م تحتاج الذين ن واملوظف قسام، و دارات

وامل السلطة، تصالوخطوط و القراراتوعندم1.سؤولية من مجموعة يتخذ فإنھ سلطتھ املدير يباشر ا

حل أو يد ا داء ع م وتحف م، دوافع ثارة اس أو م ودا مج سيق وت مرؤوسيھ توجيھ عند سواء

م ل   .مشا

نتائج لقياس املالئمة املعاي تحديد شأن قرارا تتخذ أيضا ا فإ الرقابة وظيفة دارة تؤدي وعندما

اتخاذوالتعديال  فعملية كذا و وجدة، إن خطاء يح ت ع والعمل طة، ا ع ا تجر سوف ال ت

ا نفس ة دار العملية استمرار مع مستمرة دورة تجري    .القرارات

                                                             
الرم  1 محمد الذيبة,نظال ليم ا عبد اد ية,ز املحاس املعلومات والطباعة, نظم ع والتوز شر لل ة املس و,دار - 28ص,2011,عمان,الطبعة

29  .  
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بھ بؤ الت يمكن ال الذي باملستقبل عالقة ا ل ألن واملعقدة مة امل العمليات من القرارات اتخاذ عملية عت و

دقيق، ل سقش و نظم و يخطط عندما القرارات يتخذ ألنھ املدير وظيفة القرارات اتخاذ عملية عت

وجھ و راقب   .و

عقد و شعب من ديثة ا دارة ده ش ما ب س دارة داف أ تحقيق ا ودور القرارات مية أل نظرا

و  ا دور يان و دارة فب القرارات م ف يجب ا، داف ةأ دار بالعملية ا   .ارتباط

ا ف متوفرة املعلومات انت إذا ألنھ املؤسسة، م بك تزداد القرارات اتخاذ مية أ بأن الباحث رى و

واكتمالية ووضوح قوة القرارات عطي ذا فإن املعلومات ومتطلبات خصائص   .جميع

ض ناك أن ديثة ا املنضمات القرار صنع ع القائمون القراروجد صنع املشاركة بمبدأ خذ رورة

واحد فرد يد القرار ترك وعدم أمكن لما ن املشارك دائرة توسيع يجة. مع ن تجاه ذا ر ظ وقد

ا م أ من   : ملجموعة

 ا؛ م م وت املؤسسات  نمو

 فإنھ ذاتية قدرات من لھ توافرت ما م الفرد بأن تؤكد ال املنطقية قيقة لا ب حاطة ع ز

وقات؛ ل  الظروف

 املشاركة نطاق توسيع يتجسد والذي القيادة الديمقراطية أي شاور ال ميتھ أ وأبرز اء ا ملسھ ما

من ذلك يحققھ وما م، وظائف أو ن املشارك تؤثر ال القرارات بتلك بتعلق فيما خاصة القرارة صنع

متعددة مإيجابيات م بم ام وال م بي عاون ذمان  .مثل

 ،متنوعة ات وخ بمعلومات سب تك تصبح بحيث القرارات إثارة إ يؤدي قد املشاركة قاعدة توسيع إن

أن أنكما إ إضافة ون املشار معھ يتفاعل الذي املوفق الحتياجات مالئمة أك ون ت املتخذة جراءات

ب تماما ا أك يصبح مشارك ذال و بھ، تتأثر املتخذة جراءات و القرارات أن طاملا معھ وتفاعال املوقف

ھ ون كفاءتھ من د تز أك ات خ  .يكسبھ

التا التدرج حسب وذلك درجات، عدة ع ن املرؤوس اك اش ون ي   :وقد

إطالقا؛ - ن املرؤوس مشاركة  عدم

فب - ة صغ احات اق بتقديم ن للمرؤوس سيطة؛السماح ال  مور

امة؛ - ال القرارات ن املرؤوس مع شاور  ال

القرار - اتخاذ عملية تامة مشاركة ن املرؤوس  .مشاركة

عن التغافل يمكن ال فإنھ املؤسسة عن نيابة القرار صنع مة بم واحد ص لف ي نما ب ندبرج ال قول و

البد وتقييم تحديد و املشكالت تمي موا سا ارجاعالذين يمكن ي ا ال بار ل التوصل وعند ائل،

إعادة يجب ذا ل عديدين، اص أ إ الرسمية وغ الرسمية تصال قنوات ق طر عن القرار عناصر

دا ج ست ول ص من ألك ا مش دا ج ا ذا ع املؤسسات القرار صنع عملية أن إ النظر
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موقعھ ان ما م ن مع ص ل منفرديا صدر قد ي ا ال القرار ان ولو ح القرار لصنع التنظيم ل ي

ص ال ذا   .قبل

القرارات اتخاذ عملية   1 :خصائص

ي اآل ا اجمال يمكن صائص ا ذه و القرار اتخاذ عملة ا ف تتم خصائص عدة   :ناك

بالواقعية؛ .1 تتصف القرار اتخاذ عملة  إن

سواء .2 القرار باتخاذ يقوم الذي ص ال سلوكيات عن ثقة املن سانية بالعوامل تتأثر القرار اتخاذ عملية

أ فرد  مجموعة؛, ان

باملؤسسات .3 ة دار القرارات معظم ألن املستقبل إ اضر ا من امتدادا ون ي وأن البد إداري قرار أي إن

؛ للما واستمرار  امتداد

حيثإن .4 وشاملة ا، تخصصا ع املؤسسات معظم شمل ا أ ع ذا و عامة القرار اتخاذ عملية

املؤسسات؛ ة دار املناصب جميع  شمل

عة؛ .5 متتا خطوات من ون تت عملية ا  إ

املحيطة؛ .6 ئة الب عوامل تتأثر عملية ا  إ

ا .7 أ كما شاطات، عدة شمل عملية ا أإ باالستمرار مستمرةتتصف عملية   .ي

  

ي الثا ا: املبحث شأ القرارات اتخاذ و ية املحاس   .املعلومات

ول  القرارات: املطلب اتخاذ واملدير املحاسبة   دور

تخطيطية قرارات ون ت أن إما والقرارات ة دار العملية ر جو و القرارات اتخاذ بأن ذكرنا وأن سبق

رقابية قرارات كماو. أو القرارات اتخاذ عملية واملحاسب املدير من ل يلعبھ الذي دور ن ب التمي مكننا

  :ي

التخطيط .1  :مجال

الاملدير        أو الالزمة جراءات و الزمن من معينة ف خالل ا تحقيق د ير ال داف بتحديد يقوم

شأن التأكد عدم سم ت ظروف و بالندرة، سم ت محددة موارد إطار داف ذه بتحقيق لھ سمح

و اجتماعية، ثقافية، فنية، سياسية، اقتصادية، ات متغ من ؤسسة ِ امل يحيط ونما ي الة ا ذه

الذي املحاسب دور ي يأ نا ومن ومعقد، صعب داف بتحقيق سمح الذي جراء أو البديل اختيار

ل ل املتوقعة والنتائج املختلفة العواقب عن ة وا ة رؤ ن و ت من تمكنھ ال املعلومات للمدير يوفر

   .بديل

  

 

                                                             
واخرون  1 ن حس ع يوسف(ع محمد رشاد اب,الساعد الو عبد السيد ة)عرفة دار القرارات اتخاذ ة   .21ص,2001,نظر

  



ي الثا املؤسسة:                                                       الفصل اداء تفعيل املحاس املعلومات نظام دور  
 

48 
 

الرقابة .2  :مجال

ما ن أساس ن جانب ع ينصب املدير تمام والكفاءة،ا تحقيقالفاعلية ع القدرة عن الفعالة ع و

املدخالت ن ب كمية س ول نوعية لعالقات ن تحس ا أ أي املحيطة، ية البي ات التغ ظل داف

دار، إ دون املتاحة املوارد استغالل مدى عن فتع الكفاءة أما لفة، الت عن النظر غض واملخرجات

تجسيد الكفاءة فإن كذا و ممكنة، لفة ت بأقل دف ال تحقيق أخرى عبارة و ن، مع دف ل تحقيقا

واملخرجات املدخالت ن ب نوعية ست ول كمية   .لعالقة

والكفا الفعالية ذهولتقييم و املخططة النتائج مع الفعلية النتائج بمقارنة املدير يقوم يتمءة، الة ا

فبمجرد املحاسبة دور ي يأ نا و التنفيذ، أو التخطيط عملية أثناء أخطاء من حدث ما ومراجعة شاف اك

نتائ وتجميع حصر ي سا ا النظام إجراءات خالل من املحاسب يبدأ التنفيذ موضع طة ا جوضع

إلعداد ة الضرور الفعلية البيانات توف ائية ال يجتھ ن ون ت مر ذا و طة، ا لتلك الفع التنفيذ

ارجية ا طراف باحتياجات للوفاء املالية ر   .التقار

وجمع      قائق ا تق عد إال القرار اتخاذ حيان من كث ستطيع ال املدير أن الباحث رى و

املعلوماتاملعلوما إ يحتاج اليزال و ف مفاجئا قرارا اتخذ وإن ح   .ت،

جدا      مة م فاملعلومات فقط، املشكالت ور بظ فقط ترتبط ال القرارات واتخاذ املعلومات عالقة ا وأخ

من كب بقدر يحتفظ من و النا املدير أن كما يوميا، ا يتخذ واملدير القرارات اتخاذ عملية

اجةاملعل ا وقت ا إل الرجوع يمكنھ املؤسسة الت ة ومبو مصنفة   .ومات

  

ي الثا القرارات: املطلب شيد ل ا صالحي ومدى ية املحاس املعلومات   .دور

القرارات .1 اتخاذ ية املحاس املعلومات  دور

سان         مادة فإن ولية املواد تتطلب نتاج عملية انت فإذا داري، القرار مادة عد املعلومات

ة مدى ع القرار نجاح توفق و لديھ، تتوافر ال واملعلومات البيانات القرارات اتخاذ داري

إ ا ونقل ا وتخز ا تأمي تنظيم قة وطر ا ودق املادة نجاحذه ن املالحظ ومن ا، إل تحتاج ال املراكز

اتخاذ مراكز إ واملعلومات البيانات ينقل الذي تصاالت نظام وفعالية دقة ع يتوقف ا وسالم القرارات

قصرت لما أي فعاليةالقرار، أك القرار اتخاذ عملية انت املسافة   1.تلك

عملية القرارات اتخاذ عملية املتخذإن القرار ع تب ي فقد ن، مع قرار بمجرد ت ت ال مستمرة

ما ع ا مراحل ل عتمد القرارات اتخاذ عملية أ، كما جديدة، قرارات اتخاذ ستد معينة مواقف

ا ل القرارات متخذ لدى املتوفرة املعلومات جودة درجة بأن العلم مع املعلومات من القرار متخذ لدى يتوفر

حالت القرار متخذ ان املعلومات تلك جودة درجة زادت لما ف املتخذ، القرار جودة درجة ع كب أث

والنتائج داف باأل يتعلق فيما املعلومات أفضل عن البحث ضرورة دارة من يتطلب مر ذا و أفضل،

البديلة للقرارات   .املتوقعة

                                                             
نادرة  1 ة,ايوب دار القرارات ة ذكره, نظر سبق   .194-193صمرجع
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الواجب املبادئ يومن ما املعلومات نظام تصميم ا   :مراعا

تحديد .1 أو لة املش تحديد يصعب املعلومات فبدون القرارات، التخاذ ا ضرور أساسا املعلومات عت

البدائل؛ ن ب املفاضلة معاي تحديد يصعب كما ل، ا  بدائل

البيانات .2 تجميع يمكن أو املعروض، للقرار مالئمة املعلومات ون ت أن معلوماتيجب إ ا ل وتحو الالزمة

 مالئمة؛

البدائل؛ .3 تحديد قبل املعلومات تجميع يتم  أن

املختلفة .4 البدائل لقياس املستخدمة ساليب ع دقيقة معلومات إ اجة ا  .تتوقف

تمام ا فبيرجع ية املحاس باملعلومات ال دارة القرارات قھناتخاذ طر عن ا وتوف ا إعداد يتم

تمام ا عود وكذلك املحاسبون، م و املعلومات وتوصيل ب وتبو يل و وتجميع قياس ن مختص

ية املحاس باملعلومات كمادارة ا، شاطا ممارسة ع ا قدر وتحدد املؤسسة، سي ل املحرك ا أل

وف مدى ع للمؤسسة الفعال سي ال درجة للتتوقف الالزمة املعلومات وجودة والرقابةرة تخطيط

امل داف لتحقيق عة   .رجوةواملتا

ونتائج للموازنة طبقا دف مس و ما ن ب املقارنة تج ت الرقابة نظم للمعلومات العكسية التغذية إن

ية املحاس ر التقار ا تتضم ال املعلومات ستخدم و الفع   :داء

املخطط؛يل - باألداء قياسا الفع داء اصل ا التقدم مدى عن  نجازات

لة، - املش تحديد نحو والتوجيھ املخطط داء و الفع داء ن ب اصل ا التباين مدى نحو باه ن جذب

ل؛ املشا ذه ل املالئمة القاعدة  وتحديد

البيا ع اسا ل ش عتمد القرارات اتخاذ لدوروألن التعرض الضروري فمن ية املحاس واملعلومات نات

القرار التخاذ التالية املراحل ية املحاس واملعلومات   :البيانات

ل؛ - املش  تحديد

لة؛ - املش بدائل  تحديد

املناسبة؛ - املعلومات  جمع

القرار -  .اتخاذ

عل تتوقف أو عتمد حيث القرار اتخاذ مراحل م أ من ل املش تحديد عت خرى،و املراحل بقية ا

ن ب ختيار و املتاح العالج بدائل تحديد القرار متخذ يبدأ دقيقا تحديدا ل املش تحديد مجرد و

التالية الصيغة القرار تحكم ال القاعدة تأخذ وقد   :البدائل،

مخاطرة" قل أو عائدا سرع أو لفة ت قل البديل اختيار دائما   ".يجب

ذا      و مالية أو كمية ون ت ال ا بطبيعة ية املحاس املعلومات بصورةإن القرار متخذ مساعدة شأنھ من

معينة خصائص من املعلومات ذه بھ تتم ما إ إضافة صية، أو وصفية انت لو مما فعالية أك
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وتت ا، حيال القرار واتخاذ ا ومعا لة املش دراسة عند امة و مفيدة ا باملالئةتجعل الصفات ذه أو مثل

والدقة، املناسب ول ... والتوقيت الفصل صائص ا ذه ذكرت   .وقد

ندية املس مجموعتھ ومن املحاس النظام أدوات من ا صفا ية املحاس واملعلومات البيانات ستمد و

ومستم دائما مصدرا تمثل فاملوازنات ا، خالل يتحرك ال يم املفا واملعلوماتومن البيانات لتوف را

ا م وأ مزايا من بھ تتمتع ملا القرارات اتخاذ عند امة و مفيدة عت ال الواقعية ة املعيار ية   :املحاس

مالئمة؛ - ف التا و اتخاذ املراد القرار ا غط ال ة الف ا ا سر ة ف  غطي

مناسب؛يمكن - توقيت ذات ف التا و املالئم، الوقت و ا إل اجة ا ن وح فورا ا عل صول  ا

دقيقة - التا و وعلمية؛ ميدانية بتجارب ومحققة متخصصة علمية حوث و فنية دراسات ع ت  .بن

  

الثالث القرارات: املطلب شيد ل كأساس ية املحاس املعلومات صالحية   .مدى

ا دف يال ا القراراتأليل التخاذ املناسبة املعلومات توف و ال ا بطبيعة محاس نظام

املناسب املضمون ،و املناسب   الوقت

ان الضروري ،فمن الصائبة القرارات اتخاذ يتم ح ، املناسب ص ولل املناسبة لفة الت   و

مدخالت ون املدخالتت ،فان الواقع عالم تؤثر القرارات انھ ما و ، املعلومات   من

مالئمة بصورة الواق العالم ظروف توصيل او ترجمة او ارسال من ي تأ املعلومات   من

ع حصلنا اذا ندركھ ال فإننا الواق العالم طبيعة انت ما القرار،وم   لصناع

ال حداث و ظروفھ عن فيھمعلومات   .تجري

القرارات التخاذ امل املت للنظام ساسية ان ر احد ية املحاس املعلومات   عت

م ا من ان ،بل ا م مشتقة اقتصادية وحدة اي مستوى ع او املؤسسة مستوى ع   سواء

التخاذ اساس عت معلومات توفر ا ا يتمثل املستمر ا وتطور املحاسبة وجود   اسباب

دارةالقرا احتياجات ة ملواج سواء املناسبة املعلومات بتوف املحاسب يقوم ،حيث   رات

القرارات، اتخاذ عملية شيد ل ارجية ا طراف احتياجات ة ملواج او املختلفة ا ا   بمستو

نظام ا تج ي ال املعلومات صالحية مدى ع كم ل معينة معاي توجد انھ ذلك   ومع

ااملحاسبة وترشيد القرارات التخاذ كأساس ا استخدام   .غرض

را تقر اصدرت قد ي مر ن املحاسب مجمع عن ثقة املن ان ال احدى ان   الواقع

اساسية خصائص ع ار ع ر التقر ذا ا تمام ا ،وركزت املحاسبة ة نظر ر تطو   عن

تل القرارات،وتمثل شيد ل املناسبة ية املحاس يللمعلومات فيما صائص ا   :ك

  املالئمة-

للتحقق،   القابلية

، التم من   التحرر

، الك للقياس   القابلية

النافعة، او املفيدة املعلومات تحديد ستخدم ان يجب الذي املعيار و ما   ولكن
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نافعة،لذلك ون ت ح ية املحاس املعلومات ا توافر يجب ال املواصفات   وما

نة ال يعلقت كما ي مر ن املحاسب مجمع ر تقر   1:مقدمة

قابليتھ مجال قيود ألية يخضع ال الذي الوحيد املعيار عت املنفعة   معيار

بمدى ية املحاس املعلومات منفعة درجة ية،وتقاس املحاس العمليات افة ع   للتطبيق

القرارات متخذي احتياجات مع ا   .توافق

املحاس مجمع ان حيثوالواقع املنفعة بمعيار نادى من اول عت ال ي مر ن   ب

املعاصر املحاس الفكر رواد من ق فر ذلك قبل بھ .نادى  

نافعة ية املحاس املعلومات ون ت ان يجب ع املنفعة معيار و و الشامل انواملعيار نقرر ان يجب نا و

معينة حاجات اشباع ع مقدرتھ تتمثل ء اي ناءمنفعة ون ،و ت ية املحاس املعلومات فان ذلك ع

حاجات اشباع ع قادرة انت اذا منفعة متعددة ذات م وحاجا ون كث م و املعلومات ذه مستخدمي

متعارضة ون ت وقد شابكة، دارة وم ملستوى نافعة ون ت قد ال ية املحاس فاملعلومات حيان عض

ون  ت ال قد خرى العليا لألطراف سبة بال كذلك ون ت ال وقد خرى، ة دار ات للمستو سبة بال كذلك

الضرائب،البورصة، ال ة املالك،مص مثل املؤسسة مباشرة غ او مباشرة مصا ا املوردين، ل

ون .ا...العمالء ت ال وقد ن مع وقت نافعة ون ت قد املعلومات ان اخر، كما وقت فانكذلك ولذلك

او افة ل ة ر و وا افية ال جابة عطي ال ا املعلومات مستخدم ان اذ تثور ال ساؤالت ال ملعظم

نافعة معلومات صفة ا تناس ال   .املعلومات

التطبيق قابلية مجال قيود ألية يخضع ال الذي الوحيد املعيار و املنفعة ان يرى يقرر البعض ان اذا

ذكرهع سبق مما انھ ية املحاس والعمليات املعلومات عديدة افة قيود توجد العكس ع بأنھ نجد

ومن التطبيق مجال املعيار ذا ا ل ا يخضع م   :ا

ية؛-1 املحاس املعلومات اتاحة   وقت

داخليا؛-2 املعلومات ذه استخدام ات مستو   اختالف

املعلومات؛-3 ذه ستخدم ال خرى ارجية ا طراف   اختالف

ية؛4 املحاس املعلومات عرض قة طر      اختالف

املعلومات؛-5 ذه ل م ادراك درجة اص   اختالف

املنفعة معيار يبقى انھ صر، ا س ول املثال يل س ع ذكرت القيود ذه   ولكن

ذا ية، املحاس املعلومات املعاي ن ب الصدارة ان م يحتل الذي الرئ او العام   املعيار

مواصفاتباإلضا ا اعتبار املعيار،او ذا من مشتقة ا اعتبار يمكن خرى املعاي ا   فة

النافعة   .للمعلومات

  

  
                                                             

ف  1 جوز ائيل ج حلوة,كحالة رضوان ة,حنان دار داء–املحاسبة وتقييم املسؤولية محاسبة ع,مدخل شروالتوز لل دارالثقافة مكتبة

و,   .24-21ص,1996,عمان,الطبعة
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الثالث القرارات:املبحث واتخاذ املنظمة اتيجية اس ع املحاس املعلومات نظام   تأث

ول ا للمنظمة: ملطلب قيمة املحاس املعلومات نظام يضيف   كيف

نظام  نظاميقوم فمثال مات املسا من عدد بتقديم املؤسسة تم املعلومات الذي او ديد ا املعلومات

ما مات املسا ذه ائن،ومن لز ومبتكرة جيدة خدمات قدم و خطاء قلل و آليا شطة ينظم تحديثھ

قياسھ،فالعوائد يصعب خر والبعض قياسھ الت يمكن تخفيض تتمثل ا قياس يمكن اوال اليف

املؤسسة،أما ا تتحمل ال ف للمؤسسة املصار السوقية صة ا ع ي ايجا عائد ا فل ا قياس يصعب ال

ن تحس ومنھ ا التا وسمع املنافع ذه تحديد مكن و تنافسية، ة م وتحقيق ح :الر  

  

من-1   ؛خطاءالتقليل

  املرونة-2

شاط؛-3 ال سرعة من   الرفع

ا-4 ر وتطو ن ة؛تحس دار والرقابة   لتخطيط

جديدة-5 اسواق وفتح املبيعات ادة   ز

ي تحقيق-6   تنافسية؛م

التنظيم؛-7 املرونة من   الرفع

ن-8 املوظف ات معنو من   .الرفع

ي ما املحاس املعلومات نظم منافع او مات مسا لقياس ساسية داف   :ومن

زةاعداد- واج معدات واستعمال استخدام ع مب محاس معلومات قنظام طر عن حديثة،وذلك

ديد، ا النظام إلعداد مال رأس لفة بت ا ومقابل املعلومات ملستخدمي املقدرة الصافية اح ر  تجميع

معينة- ة مص تتطلب فقط ، ا النظام خصائص من خاصية بتغي معلومات املبادرة بدرجةمثال

تقا وان البد مضافة لفة ت ا يؤدي التغي ذا ،ومثل أك ذلكتفضيل ر تقر ر ت مضافة منفعة ا   بل

انية- ام عدم من معينة معلومات ع صول ا انية ام حول جدوى ر تقر تكناعداد لم فاذا ذلك،

ستد ما يوجد ،فال اقتصادية منفعة ذات املحاسبة ا تج ت ال ااملعلومات   .إلنتاج

و- املحاس املعلومات نظام من الرئ دف ال ون ي قد حوال ل ناك و اح،ولكن ر عظيم

مثل املحاس النظام ا يحقق ان يتوقع اخرى داف تمام ا وا الرعاية توجيھ او احسن خدمات توف

اليف الت تخفيض ،او العك التدفق بيانات ق طر عن التعليم رة   .لظا

املعلوماتا قيمة ع ك بال سمت ا املعلومات قيمة يم مفا ا ا التطور و ن واحدة ة ج من

عندما فقط قيمة لھ ون ي املحاس املعلومات نظام ان عنھ القرار،بمع الناتجة املعلومات تؤثر

ع املتوقعة املنافع وتحسن القرار اتخاذ ل س ا،اي اتخاذ يتم ال نظامالقرارات منفعة ان ع ذا و نھ

تھ ان ام ع تتوقف املحاس التأكد املعلومات عدم عنصر   .تخفيض
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ية-1 املحاس املعلومات ونظم القيمة 1:سلسلة  

عدد اداء يتطلب ذا و ا لعمال وفائدة قيمة وتقديم تحقيق و مؤسسة ألي دف ال   ان

اساسية عناصر خمس من ون وتت ، شاطات ال امن لعمال مباشر ل ش قيمة تقدم   :وال

داخ- 1-1 لوجس ع:دعم وتوز ن تخز استالم ا خالل من يتم شاطات وليةو املواد

تباع ال والسلع دمات ا إلنتاج املنظمة ن. املستخدمة وتخز ومناولة استالم ذلك مثال

املستخدم املواد من ه وغ طارات لود وا ديد ارجا ا من واملستلمة السيارات صناعة   .ة

شغيلية- 1-2 منتج:شاطات ا املدخالت ل تحو يتم ا خالل من شاطات خدمة و أو ي ا

املواد.ائية ل بتحو يقوم السيارات مصنع نتاج خط ذلك ستخدم مثال ال ولية

السيارة و و ي ا منتج ا السيارة   .صناعة

ار - 1-3 ا ائن: الدعم للز دمات وا املنتجات ع توز تتضمن شاطات   .و

البيع وكالء ا السيارات ن ذلك   .مثال

ق- 1-4 سو وال منتجات: املبيعات شراء ع العمالء ساعد شاطات ال   و

ا عمل املؤسسة تقوم ال املختلفة عالنية مالت ا ا،مثل وخدما   .املؤسسة

البيعخدمات- 1-5 عد ائن: ما الز لدعم شاطات الصيانة. و ذلك   مثال

البيع عد ائن للز عطيان اللذان   .والضمان

كفاءة بفعالية ا اعمال بانجاز مس ا العناصر سمح الدعم شطة ا.ا تجميع مكن و  

و مجموعات ع :ار  

املؤسسة-1 التحتية ية الق: الب ل، ،التمو املحاسبة شطة ا الو دارة ،و اداء انون املنظمة ساعد

ا ؛. وظائف املؤسسة ية ب من جزء و املحاس املعلومات   ونظام

ة-2 شر ال وتقديم: املوارد ن املوظف ر وتطو ب، وتدر ن، عي و توظيف، ؛ وتتضمن م ل   املنافع

البحث: التكنولوجيا-3 مثل دمة ا او السلعة ن بتحس خاصة شاطات   و

يوا و لك املوقع ر وتطو ،وتحديث حديثة معلومات تكنولوجيا ثمار س و ر تصميملتطو للمؤسسة

  .املنتج

 

الالزمة-4 ،واملعدات ولية،املوردين املواد شراء خاصة انظمة و الشراءالشراء بأعمال ساسيةللقيام  

املنظمة قيمة املحاس املعلومات نظام يضيف :كيف  

                                                             
محمد  1 احمد باملحاسب,زامل تطبيقات مع ة دار العامة,املحاسبة دارة د مع ول زء اض, ا   .61-60ص,2000,الر
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العناصر يمكن ذا و دقيقة معلومات يقدم دعم كنظام املحاس املعلومات انظام ذكر السابق مسة ا

خالل من النظام ذا يتمكن و اك شط فعال ل ش ا شط وا ا وظائف تأدية :من  

لفة -1 ال وتقليل نتاجية ن   تحس

دقيقة-2 بيانات معلومات تقديم خالل من والفعالية الكفاءة ادة   ،ز

ن-3 املوظف من كب لعدد مشاركة خالل من وذلك املعرفة   املشاركة

واحدة؛ مؤسسة عدة اتب م والبيانات   للمعلومات

العرض؛-4 سلسلة عمليات وفعالية أداء ر وتطو ن   تحس

ل-5 مشا من واملؤسسة النظام حماية تتم حيث الداخ التدقيق نظام ن خطاء تحس و الغش عدة

قتصادية ل واملشا مجيات وال نظمة والطبيعية؛ وفشل  

القرار-6 اتخاذ ع القدرة ن .تحس  

ي الثا القرار:املطلب واتخاذ املنظمة اتيجية اس ع ية املحاس املعلومات نظم أثر  

القرارات-1 اتخاذ عملية املحاس املعلومات نظام :دور  

ا النظر قائقيمكن ا شاف الك وسائل ا ا ع املؤسسة املعلومات بالقرارات أنظمة الصلة ذات

نظرا املؤسسة م ك لما تزداد القرارات اتخاذ لة مش ة،فان ذه دار ا،و عقد و داف لتنوع

بتجميع تقوم للمعلومات أنظمة ا اجة ا ر تظ الة الب ا   .ياناتوحفظ

البيا جمع تم وارسالو املؤسسة، قتصادية حداث مالحظة ق طر عن متخذ نات ا ا ع اشارات

ا،وما تخز السابق املعلومات ضوء بدوره يقوم الذي ان القرارات العمل،فإذا محيط ده شا

القرارا متخذ ثر نفس تحدث سوف البيانات جامع ا يرسل ال شارات فعاال،فان لوتصال كما ت

بنفسھ حداث د   .شا

ية املحاس البيانات ن ب العالقة عن ا نظر تحليال ،ونال ي وجيدي ي ايج لنا قدم ة اخ دراسة و

عوامل بثالث القرارات اتخاذ عملية تمي ورع املذ التحليل قوم ،و املشروع القرارات اتخاذ وعملية

سية   :رئ

القرارات؛-ا مدخالت  

القرارات؛مخ- ب رجات  

القرارات؛- ت اتخاذ نماذج  
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القرار اتخاذه بصدد القرار متخذ ا ال ند س ال العوامل عن عبارة القرار فمدخالت

تمثل ف القرارات نماذج اما املؤسسة، مدير باتخاذه يقوم الذي القرار و القرار داري،ومخرجات

مدخ من ومجموعة القرار ن ب ط تر ال القرارالعالقة   .الت

عملية القرارات متخذ مساعدة و ية املحاس البيانات ع وتوز إلعداد سية الرئ غراض احد ان كما

بقيمة بؤ الت ذا مثل ان ا،حيث ال ناد باالس يقوم ال القرارات اتخاذ نماذج ات املتغ بقيمة بؤ الت

القرار  اتخاذ عملية اساسيا ركنا عت ات املعلومات.اتاملتغ نظام مة مسا بان القول يمكن لذلك

ستعماالت ن ب من ختيار ا باتباع يقوم ال قتصادي ع الطا ذات البيانات توليد تنحصر املحاس

املشروع إلدارة املحدودة قتصادية   .املوارد

  

اتيجية-2 اس ع ية املحاس املعلومات نظم القراراثر واتخاذ   :املنظمة

وترجمة جمع لة، املش ع التعرف و خطوة أك من ون وتت معقدة عملية القرار اتخاذ عملية ان

لول  ا وتطبيق وعملية، منطقية حلول واختيار وايجاد ل، املشا ل طرق ايجاد والبيانات،   .املعلومات

ص جميع ع ساعد املحاس املعلومات نظام ران التقار ان القرار،حيث وصنع اتخاذ عملية عدة

ناك و ا حدو املتوقع او املرتقبة ل املشا توقع عملية   ساعد

دوات من العديد ناك و ن واملستخدم القرار لصا ا تقديم يتم القرار التخاذ قة طر من أك

واملعلوم البيانات ترجمة من القرار صا تمكن ال الرسوموالوسائل مثل املناسب القرار واتخاذ م لد ات

لألحداث يجة ن يقدم ان يمكن املحاس املعلومات نظام القرار .البيانية،كذلك متخذي املعلومات ساعد

ا م عدة   1.بطرق

دارة؛-1 شطة أ متطلبات اوضاع   تحديد

جراء-2 الختيار جراءات او البدائل من العديد غتقدم والوسائل جراءات من وتحد املناسب

  املناسبة؛

املتخذة-3      القرارات نوعية ن تحس ساعد حيث السابقة القرارات عن فعل ردة تقديم

        املستقبل؛

محددة-4 و معينة بمواعيد دقيقة يانات و معلومات   .تقديم

فان املناسبة و اخرى ا حالة من تختلف القرار لصا املحاس املعلومات نظام دعم درجة ان

املستقب ا دف حسب او عنھ الصادرة الوظيفي املركز او الدائرة نوعية حسب تصنف ان يمكن                     .             القرارات

القرارات ية ون: ب ت قرارات ساسية او سية الرئ فالقرارات ا ي ب تنوع بحسب القرارات تختلف

ا لوضوح ا شأ التجادل يتم ان او مة م ون ت ان يمكن ال ية الروتي والقرارات ن املوظف قبل من ومة مف

                                                             
الداية   1 يح غزة,منذر دمات ا قطاع املالية البيانات جودة ع ية املحاس املعلومات استخدام ماجست,  اث املحاسبة.رسالة قسم

ل   .37ص,2009,غزة,والتمو
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ا ون ت ان التعليمات او القرارات ذه ل مكن عليمات.توماتكيةو او قرارات ف سية الرئ شبھ القرارات اما

ائية عت ال و وتقييم عديل ا   .بحاجة

ذا املشكالت ل ن مع نظام يوجد وال ية روتي وغ ية من غ قرارات ساسية غ التعليمات

القرارات أو التعليمات من   . النوع

 

الثالث املستقبمدى: املطلب                                                 .القرار

وكفؤ شط و فعال أداء ع و شغيلية ال ،الرقابة املستقب ا دف باختالف تختلف املتخذة القرارات إن

املخزون إدارة ذلك ع مثلة ومن معينة ام الفعال.مل ستخدام إ فتعود ة دار الرقابة واملأما

اتي س والتخطيط ة شر ال املصادر ر تطو يخص فيما مثل املؤسسة داف أ لتحقيق للمصادر ف املح

جديدة إنتاج خطوط وإيجاد ومالية ية محاس سياسات وضع إ عود   .و

،أم اتي س التخطيط ية روتي والغ ية روتي الشبھ القرارات مع وتتعامل تم العليا دارةدارة ا

قل دارة ن واملوظف ن املشرف ،أما والتحكم املراقبة ية روتي الشبھ القرارات مع فتتعامل الوسطي

أدائھ ومراقبة العمل أداء ذلك عن مثال ية الروتي القرارات مع  .فيتعاملون

عملية ر لتطو وذلك املعلومات تكنولوجيا قطاع ثمار لالس فرص من العديد ناك فمعظمو القرار اتخاذ

التطورات توقع م امل من لذلك ا لد املعلومات أنظمة ر لتطو افية مصادر ا لد تتوفر ال املؤسسات

قة بطر القرار ذا اتخاذ اجل يرادات،ومن ادة ز اجل من وذلك املحاس املعلومات لنظام املحتملة

ا يل س فع املؤسسة اتيجية إس معرفة من البد ثالثةحكيمة م أ عن قرار صاحب ن خمس سئل ملثال

فأجاب ارات القائمة25م أول ي با والتخطيط اتي س التفك أن م م   .باملائة

و اتي س التخطيط ا بع ت أن للمؤسسات يمكن تان أساس قتان طر   :ناك

املنتج-1 ختالف اتجية ومنتج: اس خدمات إضافة نواملقصود املتنافس لدى متوفرة غ إضافية ات

املنتج؛ سعر ع إضا سعر إضافة إ يؤدي ذا و   السوق

املنخفضة2  لفة الت اتجية السلعة: اس إنتاج فعالية أك تصبح ي ل املؤسسة نضال نا   .واملقصود

املنافس من أفضل خدمة أو سلعة إنتاج املؤسسات عض تن حيان فععض قليلة لفة ب ن

ع فيجب خيارات عمل تتضمن العمل اتيجية فاس ن اتيجيت س ن ات ن ب ختيار املؤسسات

و سية رئ اتيجيات اس ثالث وجد و ا ن ت ترغب محددة عمل اتيجيات اس اختيار   :املؤسسات

متنوعة_1 اتجية وخد: إس منتجات من مجموعة وإنتاج ر تطو شمل ؛و املؤسسة   مات

اجات_2 ا اتجية ؛: إس ا عض أو العمالء من مجموعة متطلبات جميع تلبية تتضمن ب   و
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الدخول_3 اتجية املجموعات: إس عن يختلفون والذين ائن الز من معينة مجموعة خدمة تتضمن و

ذ ،و العمالء م أو املجموعة م ، غرا ا املوقع ا م عدة عوامل متطلباتخرى خلق إ يؤدي ا

 .  مختلفة

ذاتھ بحد ن مع لقطاع مخصصة غ الثالث اتيجية س العناصر ذه و.إن معينة اتجية إس اختيار إن

، ا داف أ م أ ع ك ال من املؤسسة يمكن ألنھ م م   أمر

ذه  ن ماب ختيار ،إن ميع ل ل قاعدة املؤسسة ب ت أن طر ا لكنومن م م أمر و اتجيات س

ا وتطبيق معينة اتيجية إس تب ساعد وال املؤسسة شاطات تصميم و م   .مر

أو ا ل ن املنافس تقليد من تخ أال ا عل ا إل اص استقطاب النجاح تحقق ال املؤسسات إن

ا غ الصعب من ألنھ ة سر ناة املت اتيجية إس إبقاء حرفيامن ا نو يت أن ن .ملنافس  

مت سا نت ن خدمة تطور كمثال اتيجية س يؤثر ان املمكن من املعلومات تكنولوجيا التطور إن

ع ساعدت و كب ل ش لفة ال تقليل خالل من مت سا حيث املؤسسات شاطات من كث غي

خدمة تؤثر ان مكن و القرار اتخاذ سرعة الثالثالتواصل اتجيات س اتباع او اختيار ايضا نت ن

ا ومنتجا املؤسسة تتواجد ان املمكن من ،فانھ غرافية ا العوائق يمنع نت ن ان حيث ا ذكر السابق

ان م .اي  

و  ، العمل اتيجية اس واختيار تب ما م دورا يلعب منظم ل ش مصمم املحاس املعلومات نظام منان

م امل ومن حدى ع ن مع شاط ل عن واملعلومات البيانات تجمع ان فيجب العمل داف ا تحقيق اجل

املؤسسة عن مالية وغ مالية بيانات ع يحتوي املعلومات نظام ون ي ان .ايضا  
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  دراسة لمذكرة تخرج ماستر :  المطلب الرابع

الطالبة إعداد حفيظة:من سالم   بن

املذكرة قتصادية: عنوان املؤسسة اداء تقييم الداخ التدقيق   دور

املالية العلوم ،قسم س باد ابن ميد ا عبد   جامعة

سي ال ومراقبة محاس تدقيق   تخصص

  .2016 – 2015:السنة

املؤسسة:االشكالیة  اداء تقييم الداخ التدقيق م سا   .؟  كيف

التالية سئلة طرح يمكن الية ش من   : انطالقا

؟- دافھ وأ أنواعھ ما و الداخ بالتدقيق املقصود   .ما

؟- املؤسسة الداخ التدقيق معاي تتمثل   .فيما

؟- ميتھ أ ما و املؤسسة أداء بتقييم ع   .ماذا

  الفرضیات 

قتصادية_1 املؤسسات ميع ة ضرور وظيفة الداخ   التدقيق

دوليا-2 ا عل املتعارف املعاي من مجموعة ع الداخ املدقق عمل نجاح   يتوقف

املتاحة-3 املوارد استخدام كفاءة من بالتحقق سمح قة طر داء   تقييم

الدراسة مية البحث: أ موضوع مية أ ةتتمثل ع عتماد املؤسسة الداخ التدقيق دور ابراز

املتم داء ا للوصول ره وتطو داء مستوى تقيم ع ا،والعمل م ستفادة و ره   تقار

املؤسسة اداء مستوى ع ا وتطبيق التدقيق معاي دراسة   .ضرورة

والتم التفوق أجل من داء تقييم وطرق أساليب   .معرفة

الوطا قتصاد ع بالنفع عود مما ا استمرار ع فاظ وا قتصادية املؤسسات نجاح ع   .ملساعدة

  :أھداف الدراسة 
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وا و مما ة النظر وانب ا ط ر ة،:محاولة زائر ا   املؤسسات

ميتھ وأ دافھ أ وتحديد الداخ بالتدقيق ف   التعر

للتدقيق ديثة ا ات اتجا ا الدوليةمعرفة املعاي يخص فيما   الداخ

والنظام املؤسسة داخل داء   تقييم

داء فعالية تحقيق الداخ املدقق مة   مسا

  :أسباب اختیار الموضوع 

ا م املوضوع ذا الختيار أسباب عدة   :ناك

التخصص بمجال الرتباطھ نظرا باملوضوع ال   تمام

للتدقيق الفع التطبيق قتصاديةعدم املؤسسة داخل   الداخ

دافھ أ تحقيق أجل من املوضوع ذا لدراسة ال   امليول

ا أدا تقييم ا ماسة بحاجة ة زائر ا   املؤسسة

  :ھیكل الدراسة

للبحث،والفصل النظري انب با متعلق ي والثا ول الفصل حيث فصول ثالث ا البحث ذا تقسيم تم

ان با متعلق التطبيقيالثالث   .ب

ن،البحث مبحث ا ينقسم بدوره الفصل ذا ره،و وتطو الداخ للتدقيق العام طار عنوان ول الفصل

الفصل تطبيقھ،اما وآليات الداخ التدقيق معاي ي الثا ،واملبحث الداخ التدقيق حول ول،عموميات

وعالقتھ املؤسسة داء تقييم ا تطرقنا ي يةالثا ما ايضا ن مبحث ا ينقسم ، الداخ بالتدقيق

ي والثا داء ا:تقييم ميدانية بدراسة قمنا التطبيقي الفصل ،و املؤسسة الداخ املدقق انة م

بخاتمة وختمنا بمستغانم للمياه ة زائر ا   الوحدة

الدراسة   :من

اجل من الوصفي املن ع البحث ذا والبياناتاعتمدنا املعطيات وتحليل   جمع

الدراسة   :حدود
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بمستغانم للمياه ة زائر ا الوحدة مستوى ع ميدانية بدراسة ،قمنا انية امل دود   ا

السنة خالل الدراسة ،تمت الزمنية دود   ا

الدراسة   :مرجعية

،اطروحات ماس ،مذكرات علمية ،الكتب،مقاالت املراجع من مجموعة ع   . اعتمدنا

الدراسة ات   :صعو

الداخ بالتدقيق خاصة املراجع نقص اساسا   ترتكز

  :النتائج

:                                   وفقا للدراسة التي قمنا بھا،قد تم التوصل الى النتائج التالیة  

.وجود رغبة للمؤسسة الجزائریة في التطور واالندماج في االقتصاد العالمي -  
.    التدقیق الداخلي اداة یسمح بدراسة المحیط الداخلي والخارجي للمؤسسة -  

.لمعرفة نقاط القوة وتدارك نقاط الضعف واقتناص الفرص وتفادي المخاطر  
یعمل التدقیق الداخلي على تقلیل حدوث االخطاء ویزید من الكفاءة والفعالیة وبالتالي  -

.                              زیادة االرباح المسجلة من طرف المؤسسة  
تتمثل معاییر التدقیق الداخلي في تحدید نطاق عمل المدقق الداخلي بشكل     -  

.                                                                   متعارف علیھ دولیا  
مختلف أنشطة یسمح التدقیق الداخلي بفحص وتقیم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة و -

.                                                                       المؤسسة  
إعداد تقاریر دوریة تسمح باتخاذ القرارات المناسبة لتحقیق أداء كفئ وفعال  -

.                                                    باستغالل االمثل للموارد المتاحة  
ر عملیة تقییم األداء أداة لتشخیص االنحرافات،والمؤسسات الناجحة تلك التي تعتب -

                                                .تقوم بتقییم أدائھا بصفة مستمرة
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  :خالصة 

ا        تصال وسائل واستخدام املعلومات نظام ع عتماد مجال املتعددة ات التغ يجة ديثةن

تحقيق ا م ل ،ومحاولة املؤسسات ن ب املنافسة ام اح ذلك عن ،ترتب العاملية سواق ع نفتاح و

ما استغالل ممكنة كفاءة ع اق للسيطرة موارد من ا فاسواقلد ا ةظاو ستمرار ع

تطلب ،و تنافسية ة م نمرانوتحقيق املسؤول ادارةيحصل من م تمك دقيقة و امة معلومات ع

شا امل العوامل تلك ظل م أنمؤسسا رأينا وال ية املحاس املعلومات نجد املعلومات ذه ن ب من ، بكة

دارة تفيد ة وا مية أ ا  .ل
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  خالصة

نفتاح و ديثة ا تصال وسائل واستخدام املعلومات نظام ع عتماد مجال املتعددة ات التغ يجة ن

كفاءة اق تحقيق ا م ل ،ومحاولة املؤسسات ن ب املنافسة ام اح ذلك عن ،ترتب العاملية سواق ع

ا او سواق ع للسيطرة موارد من ا مالد استغالل ةممكنة م وتحقيق ة ستمرار ع فاض

م مؤسسا ادارة من م تمك دقيقة و امة معلومات ع ن املسؤول يحصل ان مر تطلب ،و تنافسية

شا امل العوامل تلك ميةظل ا ا ل ان راينا وال ية املحاس املعلومات نجد املعلومات ذه ن ب من ، بكة

دارة تفيد ة  .وا
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عامة   :خاتمة

املؤسسة-    م فك ا داف ا تحقيق يل س اطراف عدة مع يتعامل مفتوح نظام املؤسسة عت

ا املحاس التدقيق س ما ذا ،و ا ل ي عقال سي ناك يكن لم ما ار زد التطور ع ال

املعلومات تجميع املؤسسة ملساعدة إرشادي كإطار حاجتھ رت ظ نا ومن املؤسسة تحقيقھ

تحقيق ع ا قدرا مدى معرفة من العل الواقع عن إلدارة املة مت نظرة لتقديم ة الضرور

القرارا واتخاذ داء ن تحس ا دف البناءة احات ق و التوصيات اعطاء ثم ومن ا داف تا

بداء املعاي من مجموعة ع تقوم املحاس بالتدقيق تم املؤسسات من الكث ان فنجد املناسبة

حلول يتضمن والذي ومصداقية مسؤولية ل ل ر تقار اعداد ا وصوال املدقق استقاللية من

مستوى ع ره وتطو داء فعالية تحقيق مة للمسا املوجودة انحرافات لبعض مناسبة

اا داف ا تحقيق والنجاح ا وجود ع فاظ وا   ملؤسسة

الدراسة   :                                                                                      نتائج

التالية النتائج إ التوصل تم ا،قد قمنا ال للدراسة   :                                  وفقا

ر - العالوجود قتصاد ندماج و التطور ة زائر ا للمؤسسة   .غبة

للمؤسسة- ار وا الداخ املحيط بدراسة سمح أداة الداخ   .التدقيق

املخاطر وتفادي الفرص واقتناص الضعف نقاط وتدارك القوة نقاط   .ملعرفة

الكف- من د ز و خطاء حدوث تقليل ع الداخ التدقيق والفعاليةعمل اءة

املؤسسة طرف من لة امل اح ر ادة ز التا   .                              و

متعارف- ل ش الداخ املدقق عمل نطاق تحديد الداخ التدقيق معاي تتمثل

دوليا   .                                                                  عليھ

التد- ومختلفسمح الداخلية الرقابة نظام فعالية وتقيم بفحص الداخ قيق

املؤسسة شطة   .                                                                     أ

وفعال- كفئ أداء لتحقيق املناسبة القرارات باتخاذ سمح ة دور ر تقار إعداد

املتاحة للموارد مثل                                               .        باستغالل

ال- تلك ة النا نحرافات،واملؤسسات يص ل أداة داء تقييم عملية عت

مستمرة بصفة ا أدا بتقييم   .                                                تقوم

                                  :                                      اختيارالفرضيات

و قتصادية:الفرضية املؤسسات بجميع ة ضرور وظيفة الداخ التدقيق

القرارات وترشيد داء ن تحس ع   .                                         ساعد
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وظيفة و ف ،لذلك املؤسسة شطة أ بمختلف يقوم الداخ التدقيق أداة ان حيث

نقاطض ار اظ ا خالل من القرارات وترشيد داء ن بتحس قوم املؤسسة،و ة رور

املؤسسة عن املعلومات من الكث ولديھ التنظي ل ي ال داخل عمل ألنھ .                                                                              الضعف

الثانية ع:الفرضية نجاح متعارفيتوقف املعاي من مجموعة ع الداخ املدقق مل

دوليا ا دف:عل ال داء ومعاي السمات معاي الداخ التدقيق معاي تتمثل

عم كدليل عت ، الداخ التدقيق عملية ضوابط من معقول مستوى توف إ

ون ،و املدقق ذا عمل لنجاح دوات عمل أداء علتنفيذ فاظ ا خالل من

عدم التدقيق ر تقار حول رأيھ إبداء ومصداقيتھ القرارات اصدار موضوعيتھ

بذلھ خالل من تھ ونزا استقالليتھ ع واملحافظة ر و وال الغش أعمال ع التحفظ

الالزمة نية امل   .                                                           العناية

الثالثة املوارد:الفرضية استخدام كفاءة من بالتحقق سمح قة طر داء تقييم

املؤسسة داف أ تحقيق ع فعال،والقدرة بأسلوب و:املتاحة داء تقييم حيث

من للمؤسسة املتاحة املوارد باستخدام ون ،و املؤسسة انجازات قياس عملية

ع وكفاءة ة خ وذات ة شر و مادية انيات دافام ا انجاز ع القدرة اجل من الية

ع م ومساعد ن العامل أداء ر تطو ع املطلوب،والعمل ل بالش ا وتحقيق املؤسسة

متم اداء ع صول ل نھ   .                          تحس

     

احات   :                                                                           اق

                                                                       

جميع- ل مس قسم فتح وضرورة ار ا بالتدقيق تمام و الو ادة ز

للعمل يد ا الس قتصادية،لتحقيق   .                                           املؤسسات

الت- معاي تب الضروري املؤسساتمن دوليا ا عل املتعارف الداخ دقيق

املوضوع ذا تم محلية معاي يوجد ال انھ خاصة ا عمل ر لتطو ة زائر .                                                                          ا

مال - بان ن املوظف طرف من باملسؤولية حساس روح وتنمية توعيھ نيجب املدقق حظات

املستقبل افضل ل ش م قدرا ن لتحس ستخدم ن ماسة-الداخلي بحاجة ة زائر ا املؤسسة

قتصادية الساحة ا وجود ع فاظ ل ل ك املؤسسة تقييم   ا
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املراجع ية قائمة العر  باللغة

 :الكتب

م 1    حر ن ديثة,حس ا دارة ات( مبادئ ة–نظر دار املنظمة–العمليات الطبعة,)وظائف

شر,الثانية لل امد ا ردن,دار .             88-87-ص, 2009,عمان  

يوسف2   العمليات,عاشور القرارات-بحوث ة سالمية,نظر امعة الطبعة,ا

.                                                             7-6ص,1996,غزة,و  

شب2 ادي ال عبد القرارات,احمد اتخاذ ية املحاس املعلومات ةدور تطبيقية"دار دراسة

ن فلسط العامة مة املسا ات شر ل"ع التمو و املحاسبة ست ماج قسم, رسالة

ن,غزة,املحاسبة ر,فلسط .74ص2006اكتو  

د2 مؤ الفضل ن س ا شعبان,عبد ادي م الكر ترشيد,عبد ا ودور ة دار املحاسبة

شاة امل لل,القرارات ران ز .27ص,2003,عمان,شردار  

واخرون1 ن حس ع يوسف(ع محمد رشاد اب,الساعد الو عبد السيد اتخاذ)عرفة ة نظر

ة دار .21ص,2001,القرارات  

محمد1 احمد باملحاسب,زامل تطبيقات مع ة دار دارة,املحاسبة د مع ول زء ا

اض,العامة .61-60ص,2000,الر  

نادرة1 ة,ايوب دار القرارات ة ران, نظر ز رة,دار .194-193ص,1997,القا  

ف1 جوز ائيل ج حلوة,كحالة رضوان ة,حنان دار املسؤولية–املحاسبة محاسبة مدخل

داء ع,وتقييم والتوز شر لل الثقافة دار و,مكتبة .24-21ص,1996,عمان,الطبعة  

الداية1 يح امل,منذر استخدام قطاعاث املالية البيانات جودة ع ية املحاس علومات

غزة دمات ماجست,  ا ل.رسالة والتمو املحاسبة . 37ص,2009,غزة,قسم  

الرم1 محمد الذيبة,نظال ليم ا عبد اد ية,ز املحاس املعلومات ع, نظم والتوز شر لل ة املس دار

و,والطباعة .  29-28ص,2011,عمان,الطبعة  
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شب ادي ال عبد ة,احمد دار القرارات اتخاذ ية املحاس املعلومات ع"دور تطبيقية دراسة

ن فلسط العامة مة املسا ات ل"شر التمو و املحاسبة ست ماج املحاسبة, رسالة قسم

ن,غزة, ر,فلسط   .74ص2006اكتو

نادرة ة,ايوب دار القرارات ة ران, نظر ز رة,دار   .194-193ص,1997,القا

م حر ن ديثة,حس ا دارة ات( مبادئ ة–نظر دار املنظمة–العمليات الطبعة,)وظائف

شر,الثانية لل امد ا ردن,دار  .             88-87-ص, 2009,عمان

محمد احمد باملحاسب,زامل تطبيقات مع ة دار زء ,املحاسبة دارةا د مع ول

اض,العامة   .61-60ص,2000,الر

يوسف   العمليات,عاشور القرارات-بحوث ة سالمية,نظر امعة الطبعة,ا

  .                                                             7-6ص,1996,غزة,و

د مؤ الفضل ن س ا شعبان,عبد ادي م الكر دار ,عبد ترشيداملحاسبة ا ودور ة

شاة امل شر,القرارات لل ران ز   .27ص,2003,عمان,دار

واخرون ن حس ع يوسف(ع محمد رشاد اب,الساعد الو عبد السيد اتخاذ)عرفة ة نظر

ة دار   .21ص,2001,القرارات

ف جوز ائيل ج حلوة,كحالة رضوان ة,حنان دار املسؤولية–املحاسبة محاسبة مدخل

داء ع,وتقييم والتوز شر لل الثقافة دار و,مكتبة   .24-21ص,1996,عمان,الطبعة

الداية يح قطاع,منذر املالية البيانات جودة ع ية املحاس املعلومات استخدام اث

غزة دمات ماجست,  ا ل.رسالة والتمو املحاسبة   . 37ص,2009,غزة,قسم

الرم محمد الذيبة,نظال ليم ا عبد اد ية,ز املحاس املعلومات شر , نظم لل ة املس عدار والتوز

وي,والطباعة    29-28ص,2011,عمان,الطبعة

 

  :واملذكرات الرسائل

املؤسس أداء لتفعيل أداة الداخ التدقيق ، حفيظة سالم بن ، ماس   مذكرة

  



ص   امل

 
 

ص    امل

تفعيل ية املحاس واملعلومات املحاس التدقيق مة مسا الية اش ة معا ا املذكرة دف

عليھ عتمد اسا ومورد امة ثروة ا باعتبار ،وذلك املناسبة القرارات التخاذ مالئمتھ و داء

انتاج مسؤولية ،وترجع ا قرارا اتخاذ املؤسسة سادارة ما ا ية املحاس املعلومات ذه

ذلك ون و املعلومات ذه وعرض ة معا قة طر يؤثر خ ذا ف املحاس املعلومات بنظام

ا مستخدم حاجات تلبية ا شا من وال النوعية صائص ا من بمجموعة تتم مالية قوائم ل ش

القرارات مختلف  اتخاذ

 

RESUME 

Le mémorandum vise à résoudre le problème de la contribution de l'audit comptable et 

comptable dans l'activation de la performance et la capacité à prendre des décisions 

appropriées, comme une ressource importante et une ressource clé sur laquelle la 

direction de l'institution prend des décisions. Cette information est présentée sous la forme 

d'états financiers caractérisés par un ensemble de caractéristiques qualitatives qui 

répondront aux besoins de ses utilisateurs en prenant diverses décisions. 

 

 

 


