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  مقدمة

تعرف المراجعة بانها الفحص االنتقادى المنظم للبيانات والمعلومات الواردة بالدفاتر والسجالت المحاسبية بهدف ابـداء رأى        
. لحسابات والقوائم المالية الختامية عن نتيجة االعمال ، ودى داللة الميزانية عن المركز المالى للمنـشأة  فنى محايد عن مدى داللة ا   

ويتحقق الهدف النهائى للمراجعة عن طريق تحديد المراجع لمجموعة من االهداف الفرعية ، ويقوم بالبحث عن ادلة االثبات المالئمة               
الساليب الفنية المالئمة للحصول على هذه االدلة واخيرا تطبيق االجرات السليمة لتنفيذ هـذه  التى تحقق له هذه االهداف ، واستخدام ا    

  .االساليب الفنية وتطبيقها 

هذه الثـورة التـي نـشأت    " . ثورة تكنولوجيا المعلومات " وحيث أن  العالم يمرفى وقتنا الحاضر بما يمكن أن يطلق عليه             
لقد أدى انتشار نظم الحاسب اآللي إلـى أن  . الحاسب اآللي وتغلغلها في كافة مجاالت الحياة      وانتشرت نتيجة النتشار وتطور أنظمة      

بل لم  .  تعتمد بصورة أساسية في تشغيل بياناتها على أنظمة الحاسب اآللي            تأصبحت معظم منشآت األعمال ، وغيرها من المنظما       
. األنظمة في نقل وتداول البيانات وتوصيل المعلومات إلى مستخدميها    يقتصر األمر على تشغيل البيانات ، بل امتد إلى استخدام هذه            

 وانتـشرت معهـا أنظمـة التجـارة     Electronic data interchangeيكتروني للبيانات لومن ثم فقد انتشرت أنظمة التبادل إال
 Eوميـة اإلليكترونيـة   ، وأنظمـة الخـدمات الحك  E business، وأنظمة األعمال اإلليكترونيـة  E Commerceاإلليكترونية 

government.              فقد أثرت بال شك أنظمة الحاسب اآللي وتطبيقاتها في مجال نظم المعلومات المحاسـبية علـى مقومـات النظـام
المحاسبي وعناصره األساسية ، وعلى أنظمة  الرقابة الداخلية ، وعلى أساليب وإجراءات تشغيل البيانات وتوصيل المعلومات إلـى                   

األمر الذى كان له تأثير بالغا على أعمال المراجعة لهذه األنظمة من ناحية فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ، من                    . المستخدمين  
. ناحية أدلة اإلثبات الواجب الحصول عليها لتأييد  العمليات التي تمت  من خالل هذه األنظمة ، من ناحية أساليب وإجراءات المراجعة

األول ضرورة حصول المراجع على أدلة إثبات بخالف أدلة اإلثبات التقليدية التى تثبـت  : جالين أساسيين   وينحصر هذا التأثير فى م    
صحة هذه العمليات خاصة فى نظم التجارة اإلليكترونية والتبادل اإلليكترونى للبيانات التى تختفى فيها المستندات الورقيـة التقليديـة     

قد يجد المراجع )  مدينين –مخزون سلعى ( لق بأدلة اإلثبات التقليدية كالوجود الفعلى للعنصر   فيما يتع . وتفقد أهميتها كدليل مراجعة     
نفسه فى حاجة إلى استخدام أساليب حديثة يمكن من خاللها الحصول على هذه األدلة باستخدام اسلوب المعاينة اإلحصائية اإللكترونية 

  . بدال من االساليب التقليدية 

   :فى خمسة فصول على النحو النالى لمؤلف التعرض لخمسة موضوعات اهذا وسوف يتم فى 

  .نظم المعلومات المحاسبية ونظام الحاسب االلى:  االول الفصل

  نظم المعلومات المحابية ونظم اداة قواعد البيانات : الثانى الفصل

 MS Access مقدمة عن برنامج : الثالثالفصل

 MS Accessتخدام برنامج  تصميم نظم محاسبية باس: الرابعالفصل

 )تنفيذ عملية المراجعة(   فى اعمال المراجعة والتدقيق Excel استخدام : الخامس الفصل
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  الفصل االول

  نظم المعلومات المحاسبية ونظام الحاسب اآللي

  :مفهوم نظام الحاسب اآللي.  ١/١
 األجهزة والبرامج اإلليكترونية التي يتم استخدامها مجموعة علىsystem  computerاآلليطلق اصطالح نظام الحاسب ي

بواسطة المستخدمين   لحين استخدامها وتخزين هذه المعلومات  وInformationوتحويلها إلى معلومات   Dataفي تخزين البيانات  
  .في اتخاذ القرارات ومزاولة األنشطة 

 Hardwareيتكون نظام الحاسب كما هو معروف من مجموعتين أساسيتين من العناصر هي األجهزة أو العناصر المادية و
 وتتمثل العناصر المادية في مجموعة األجهزة الالزمة إلدخال البيانات إلى الحاسب وتشغيلها وتلقى  . Softwareوالبرامج 

  .لبيانات لتحين تشغيلها وتخزين المعلومات لحين استخدامها المعلومات ، وكذلك األجهزة الالزمة لتخزين ا
  

أما البرامج فتتمثل في مجموعة األوامر الالزمة لتشغيل الحاسب وإجراء التطبيقات المختلفة على البيانات وتخزينها وعرضها ، 
  .أو إخراجها 

 مفهوم نظم المعلومات المحاسبية  . ١/٢

) المالية وغير المالية ( بأنها نظام فرعى داخل المؤسسة يقوم بتجميــــع البيانات    تعرف نظم المعلومات المحاسبية  
وتحويلها إلى معلومات وتقديم هذه المعلومات إلى األطراف المختلفة داخل المؤسسة ) يدويا أو إليكترونيا ( وتحليلها وتبويبها وتشغيلها 

  .تعلق بها من قراراتوخارجها وذلك بهدف مساعدة هذه األطراف في اتخاذ ما ي
     وتعرف البيانات من الناحية المحاسبية بأنها مجموعة من الحقائق أو األرقام غير المرتبة ،التي تعبر عن حقيقة وقوع 

فمحتويات فواتير الشراء . أحداث اقتصادية أو توقع حدوثها مستقبال ،  يتم جمعها أو الحصول عليها الستخدامها في إنتاج المعلومات 
فواتير البيع وإشعارات صرف وتحصيل النقدية تمثل حقائق عن أحداث ناتجة عن أنشطة المنشأة تمثل كلها بيانات حيث ال يمكن و

االعتماد عليها في الحكم على أداء المنشأة واتخاذ القرارات اإلدارية ، ومن ثم يتم جمع هذه البيانات وتسجيلها وتصنيفها تمهيدا 
ا المعلومات فتمثل مجموعة بيانات مرتبة معدة لالستخدام في غرض معين بواسطة شخص معين وفى وقت أم. الستخدامه مستقبال 

محدد ، فهي حقائق لها معنى تؤدى إلى زيادة حصيلة المعرفة وتستخدم في اتخاذ القرارات اإلدارية، حيث تؤدى إلى تخفيض حالة 
  .عدم التأكد التي تالزم المستخدم في اتخاذ قراراته

  
 في ضوء ما تقدم يمكن القول أن قيم المصروفات واإليرادات واألصول والخصوم والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة   

تعتبر في مرحلة إعداد الحسابات والقوائم المالية بمثابة بيانات يتم استخدامها في إنتاج المعلومات التي تتمثل في نتيجة األعمال 
ه القيم تعتبر بمثابة بيانات في مرحلة التحليل المالي للقوائم المالية التي ينتج عنها معلومات في صورة وهذ. والمركز المالي للمنشأة 

اتجاهات ومؤشرات مالية  كما تعد كميات المبيعات المتوقعة وأسعار البيع وكميات المخزون السلعي واحتياجات وحدة اإلنتاج من 
في حين تعتبر القيم الواردة بجداول الموازنة بمثابة معلومات .  الموازنة التخطيطية للمنشأة المواد الخام بمثابة بيانات في مرحلة إعداد

و هذه القيم تعتبر بيانات في مرحلة تقييم األداء التي تتم فيها مقارنة أرقام الموازنة بالفعليات التي حدثت . ناتجة عن هذه المرحلة 
ى مجموعة من المعلومات تتمثل في انحرافات الموازنة ، التي بناء عليها يتم تقييم األداء خالل العام ومن خالل المقارنة يتم الوصول إل

ومن ثم ينبغي اإلشارة إلى أن معلومات مرحلة ما من مراحل التشغيل المحاسبي تعتبر بيانات مرحلة . واتخاذ القرارات التصحيحية 
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كما هو الحال في عمليات التصنيع التي تكون فيها .  مرحلة سابقة اخرى تالية ، وبيانات مرحلة ما تعتبر معلومات مستخرجة من
  .منتجات مرحلة ما بمثابة مواد خام لمرحلة تالية

  
    إذن يمكن القول أن البيانات هي مدخالت النظام  سواء كان نظام محاسبي أو نظام حاسب إلى ، وان مخرجات كالهما 

ت وان  عمليات التشغيل إلى تجرى على البيانات فتتمثل في عمليات المعالجة التي تتم تتمثل في المعلومات الالزمة التخاذ القرارا
بهدف تحويل البيانات إلى معلومات  مثل عمليات المقارنات الحسابية والمنطقية ، عمليات الفرز والتبويب والتلخيص والتنقية للبيانات ، 

وان استخدام آي من . عمليات اإلحصائية ، تطبيق نماذج بحوث العمليات إجراء العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب ، إجراء ال
  .هذه االساليب يتوقف على طبيعة البيانات موضع التشغيل وطبيعة المعلومات المطلوبة والهدف من استخدامها

  نظم المعلومات اإلليكترونية . ١/٣
ام المعلومات المحاسبية ، ونظرا لما تتميز به نظم     نظرا للتطابق التام بين وظائف كل من نظام الحاسب اآللي ونظ

المعلومات المحاسبية الحديثة من تعقد وتضخم في حجم البيانات التي يتم معالجتها كنتيجة منطقية لكبر حجم منشآت األعمال ، ونظرا 
دام أنظمة الحاسب اآللي في  األعمال في الوقت الحالي إلى استختفقد اتجهت منشآ. للحاجة إلى سرعة الوصول إلى المعلومات 

تشغيل بياناتها المالية وغير المالية ، مما أدى إلى ما يمكن أن يطلق علية تزاوج أو اندماج كل  نظم المعلومات ونظم الحاسب اآللي 
دم و هي األنظمة التي تستخ  Electronic Information Systemونشوء ما يمكن أن يطلق علية نظم المعلومات اإلليكترونية 

أجهزة الحاسب اآللي وبرامجه المختلفة في نقل وتداول البيانات بين عناصر النظام وبعضها البعض أو بين عناصر النظام واألطراف 
األخرى خارج النظام ممثلة في البيئة المحيطة ، وفى تشغيل هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات وتوصيل هذه المعلومات إلى 

  : ما تقوم نظم المعلومات اإلليكترونية بالوظائف التالية من خالل أنظمة الحاسب وعادة. مستخدمي النظام
  .استالم البيانات من مصادرها المختلفة داخل أو خارج المنشأة .١
 .فرز وتصنيف وتبويب وتجميع البيانات .٢

 .تخزين البيانات من خالل وسائط التخزين الخارجية .٣

 .معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات .٤

 .زين المعلومات وعرضها وتوصيلها إلى األطراف المستفيدةتخ .٥

فمن زاوية الهدف من هذه األنظمة ووظيفتها األساسية . هذا ويمكن تقسيم نظم المعلومات  اإلليكترونية  من زاويا عديدة 
  :يمكن تقسيم نظم المعلومات اإلليكترونية  فيما يلي 

  

   .  Transaction processing systemليات نظم التشغيل اإلليكتروني للصفقات والعم) ١(

  يقصد به النظام الذى يقوم فقط بتشغيل الصفقات والعمليات اليومية الناتجة عن نشاط المنشأة مثل ذلك تـشغيل عمليـات                    
  وهذا النظام غالبا مـا    . االجور ، تسجيل عمليات الصرف والتحصيل ، وغيرها من األنشطة اليومية التي تمارسها المنشأة               

يطبق بصورة جزئية بمعنى انه قد يقتصر على تشغيل عمليات معينة دون األخرى باستخدام الحاسب ، وعادة مـا تكـون                      
  .العمليات الروتينية المتكررة التي تتم بصورة يومية كما هو الحال في عمليات االجور
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  :Management Reporting Systemنظم التقارير اإلدارية ) ٢(
نظم المعلومات الذى يتم من خاللها استخدام أنظمة الحاسب اآللي لدعم عملية إعداد التقارير اإلدارية ، ومن     ويقصد بها 

وهى النظم التي  من خاللها يتم تشغيل بيانات المنشأة سواء كانت بيانات جارية أو ماضية أو : امثلتها نظم المعلومات اإلدارية 
مرة تساعد اإلدارة في ممارسة وظائفها اإلدارية المختلفة كالتخطيط ، التنظيم والرقابة مستقبلية وذلك بهدف توفير معلومات مست

، وهى النظم التي يتم فيها دمج البيانات مع  Decision Support Systemومنها ايضا  نظم دعم القرار .وغيرها من الوظائف
  ، ونظم Expert systems ونظم الخبرة  . ه متخذ القرار  لحل المشاكل غير التقليدية التي يمكن ان تواجModelsنماذج رياضية 

   . executive Information systemsالمعلومات التنفيذية 
  

  :   اما من زاوية مصادر الحصول على البيانات فيمكن تقسيم النظم االليكترونية الى نوعين 
  

   : Electronic Data Processing (EDP)نظم التشغيل اإلليكتروني  -١
 وهى النظم التي تقوم بتشغيل البيانات الناتجة عن عمليات وصفقات المنشأة استنادا الى المستندات الورقية التي ترتبط بها    

م ، وان كان في بعض الحاالت احيث تعتبر هذه المستندات المصدر األساسي للقيد والتسجيل في ملفات وسجالت النظ.هذه الصفقات 
 في انظمة البيع االليكترونية المطبقة في لم الحاسب مباشرة دون وجود مستندات ورقية ، كما هو الحايتم ادخال البيانات الى نظا

محالت السوبر ماركت ،اال ان السمة االساسية المميزة لهذه االنظمة هو عدم استالم بيانات مرسلة عن بعد من خالل اتصال شبكي 
  .بحاسبات اخرى 

  
  :Electronic Data Interchange(EDI)ت نظم التبادل اإلليكتروني للبيانا -٢

 بين الحاسبات اآللية Standard Format       ويقصد به تبادل البيانات المتعلقة بصفقات األعمال في صورة نمطية 
البيع الخاصة بمنشآت األعمال ، من خالل شبكة اتصاالت إليكترونية دون حاجة الستخدام مستندات ورقية مثل أوامر التوريد ، فواتير 

، مستندات الشحن ، الشيكات الخاصة بالمدفوعات ، بحيث تتم عملية تشغيل البيانات الواردة بهذه المستندات بصورة فورية دون حاجة 
  . إلى أي تدخل بشرى

  
   : اثر استخدام نظم الحاسب اآللي على نظم المعلومات المحاسبية١/٤

 اإلليكتروني للبيانات ، لمحاسبية نتيجة الستخدام تكنولوجيا التشغيل و التباد   ما ال شك فيه أن هناك تأثير كبير على النظم ال
فمن ناحية المحاسبة فهناك . ال يشمل هذا التأثير فقط جوانب المحاسبة ، انما يمتد ايضا الى جوانب المراجعة الخاصة بهذه االنظمة 

رير ، وهناك ايضا تأثير على  االنشطة المتعلقة بادخال البيانات  تأثير مباشر على مقومات النظام من مستندات  ودفاتر وسجالت وتقا
اما من ناحية المراجعة فأن االثر الرئيسي لالنظمة االليكترونية ينشأ من عدم وجود مسار مادي . وحفظها وتبويبها واسلوب تشغيلها 

مكن فحصها ، وال دفاتر وسجالت محاسبية يمكن  حيث ال توجد في بعض االحيان مستندات ورقية ي  Audit Trailللعمليات المالية 
منها استخالص المعلومات مباشرة والرجوع إليها، مما يؤثر بدون شك على اعمال المراجعة حيث يتطلب االمر ان يحصل على المام 

  .كاف بنظم الحاسب اآللي حتى يستطيع دراسة وتقييم اوجه الرقابة االساسية لهذه االنظمة
  

القول ان استخدام نظم الحاسب اآللي ودمجها مع النظم المحاسبية قد تولد عنه عديد من التغيرات  ذات وبصفة عامة يمكن 
  :التأثير المباشر على اعمال المراجعة في تلك النظم ابرزها ما يلي 

  .تركيز العمليات  -١
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 فقدان التوثيق -٢

   المراجعةراختفاء مسا -٣

 اعداد التقارير بصورة الية -٤

  :تأثير المتغيرات السابقة على اعمال المراجعة لا وفيما يلي توضيح
  
  تركيز العمليات . ١/٤/١

 خاصة انظمة التبادل اإلليكتروني للبيانات  على الرقابة االليكترونية ، والتقليل من االعمال االنسانية –        تعتمد النظم االليكترونية 
ظمة مضغوطة ، ويتم فيها تركيز اعمال الرقابة في يد افراد قالئل ، يتم بقدر االمكان ، وعادة ما تكون دورة العمل في مثل هذه االن

التقليل من االعتماد على مبدأ تقسيم العمل الذى هو اساس الضبط الداخلي ، فالوظائف التي كانت تؤدى يدويا بواسطة اقسام مختلفة 
سب ، مما يعطى للعاملين به امكانية االطالع على كافة داخل المنشأة وبواسطة افراد مختلفين ومستقلين اصبحت تُؤدى باستخدام الحا

وهذا يؤدى إلى زيادة احتماالت حدوث االخطاء والغش ، حيث يمكن لشخص واحد داخل او . نواحي تسجيل وتشغيل وحفظ البيانات
رك اثرا ملموسا يمكن من خارج النظام ان ينشئ صفقة وهمية ، او يؤثر في بيانات صفقة فعلية بالتعديل فيها او حذفها دون ان يت

  .خالله فحص واكتشاف هذه االخطاء
  .  التّوثيقفقدان .  ١/٤/٢

في بعض انظمة التشغيل اإلليكتروني للبيانات يقوم الموظف بادخال بيانات المبيعات مباشرة الى الحاسب اآللي دون      
 في نظم التبادل اإلليكتروني للبيانات نتيجة رظهر هذه المشكلة اكثاالعتماد على امر البيع التقليدي الذى يتم اعداده في النظم اليدوي وت

لعدم وجود كثير من المستندات الورقية التي تدعيم وتؤيد العمليات التي يتم ادخالها للنظام مثل فواتير البيع ، اوامر الشراء ، اشعارات 
  . مكن ان يستند اليه المراجع في  القيام باعمال المراجعة تحصيل النقدية ، وغيرها وبالتالي فقدان دليل هام من ادلة المراجعة ي

  
  اختفاء مسار المراجعة  : ١/٤/٣

فالمراجع يبدأ .   في ظل نظم المعلومات اليدوية عادة ما يكون مسار المراجع في ممارسة عمله عكس مسار المحاسب 
 ذلك بالرجوع الى ىفحصها والتحقق من صحتها ، ويقوم بناء علباالطالع على القوائم والتقارير لدراسة ما بها من معلومات والقيام ب

الدفاتر والسجالت النتقاء عينة من العمليات المسجلة بها لكي يقوم بالتحقق منها ، من خالل االطالع على المستندات المؤيدة لها 
  والمحفوظة لدى المنشأة 

 تكون هناك دفاتر وسجالت تقليدية انما ملفات وسجالت يث الح. اال ان هذا الوضع ال يتوافر عادة في النظم االليكترونية 
بل في  كثير من االحيان ال تتواجد المستندات .  وسائط تخزين اليكترونية  ال يمكن االطالع عليها اال من خالل الحاسب ىمحفوظة عل

لمستندات ايضا محفوظة في صورة نماذج الورقية التقليدية ، وهذا االمر ال يعنى عدم وجود المستندات نهائيا انما تكون هذه ا
وهذا النوعية من النماذج والملفات تكون عرضة للتغيير والتبديل فيها دون يترك هذا التغيير اثرا  .  Electronic formsاليكترونية 

لمراجع لمزاولة مهام عمله ان االمر الذى يتعين على ا.  والسجالت التقليدية رماديا ملموسا كما هو الحال في المستندات الورقية والدفات
يكون على دراية بكيفية التعامل مع انظمة الحاسب اآللي بالشكل الذى يمكنه من  الحصول على البيانات والمعلومات من وسائط 

  .التخزين المختلفة  ، وان يستخدم االساليب المناسبة التي تمكنه من الحكم على البيانات المسجلة فيها  
  

  :تقارير بصورة الية اعداد ال. ١/٤/٤
.     ال يتطلب اعداد التقارير جهدا كبيرا في النظم االليكترونية ، فالتقارير عادة ما تنتج بصورة الية كاحد كائنات النظام 

نات عبر فعادة ما يتم تصميم هذه النظم  بحيث ترتبط نماذج ادخال البيانات بملفات النظام بتقاريره مباشرة بحيث يتم بمجرد ادخال البيا
فعلى سبيل المثال في نظم الرقابة على المخزون يتم بمجرد ادخال بيانات حركة االصناف من وارد او . النماذج انتاج التقارير مباشرة 
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 يتم بصورة الية انتاج تقرير يوضح ارصدة االصناف  عقب كل عملية صرف او توريد ، بجانب اعداد تقرير فوري يوضح فمنصر
ومن ثم فانه اذا كانت هناك اخطاء في عملية ادخال البيانات او في برنامج تشغيلها ، . ت الى نقطة اعادة الطلب  االصناف التي وصل

أن هذا االمر يتطلب من احكام الرقابة على مصادر البيانات بهدف التحقق من . فإن المعلومات الواردة بالتقرير سوف تكون خاطئة 
  .لى المخرجات  بحيث يتم فحصها والتحقق من صحتها قبل استخدامها في اتخاذ القرارات صحتها ويتطلب ان تكون هناك رقابة ع

  
  اساليب التشغيل  اإلليكتروني للبيانات. ١/٥

  : للبيانات في مجموعتين من االساليب يتصنف اساليب التشغيل اإلليكترون
   batch processing systemنظام التشغيل بالمجموعات . ١/٥/١

على سبيل المثال . السلوب يتم تجميع البيانات في مجموعات متجانسة ، ثم تشغيلها معا في نهاية فترة زمنية معين طبقا لهذا ا
او تجميع البيانات . يمكن تجميع فواتير البيع االجل لمدة اسبوع ثم تشغيلها معا للتعرف على ارصدة العمالء في نهاية هذا االسبوع 

وعادة ما يتم تحديد . ر معين ثم تشغيلها في نهاية الشهر للحصول على كشوف مستحقات العاملين  باجور العاملين خالل شهةالخاص
الفترة الزمنية التي يتم في نهايتها تشغيل البيانات بناء على طبيعة هذه البيانات ولفترة الزمنية التي يراد في نهايتها الحصول على 

  .المعلومات 
  :لتالية هذا ويتميز هذا النظام بالمزايا ا

  .اقتصادية تشغيل البيانات نتيجة لتجميع البيات في مجموعات وتشغيلها دفعة واحدة مما يخفض من تكلفة تشغيلها  -١
 .تكون  اعمال المراجعة في هذا النظام اسهل حيث ينتج عن هذه االسلوب مسار مراجعة يمكن تتبعه -٢
 

 On line processing system: الفوري  نظام التشغيل . ١/٥/٢

طبقا لهذا االسلوب يتم تشغيل  Real time او النظم ذات الوقت الحقيقيdirect system يسمى ايضا النظام المباشر
البيانات فور حدوث الصفقة بصرف النظر عن نوعها ،  حيث ال توجد فترة زمنية بين حدوث الصفقة وتشغيلها والحصول على 

ى تخزين البيانات في وسائط تخزين مباشرة يمكن من خاللها االستجابة الفورية للحول وتعتمد هذه النظم عل. المعلومات الناتجة عنها 
 عملية الوصول Limitاال انها عادة ما تكون في حاجة الى اساليب رقابة داخلية تضمن حماية النظام وتقيد . على المعلومات المطلوبة 

  .ع النظام الى البرامج والبيات سوى لالشخاص المرخص لهم فقط التعامل م
  

  :وتصنف نظم التشغيل الفوري للبيانات في مجموعتين 
   On-line Transactions processing (OLTP) نظم التشغيل الفوري للصفقات والعمليات -١

مثال ذلك نظـم حجـز   .  ويقصد بها النظم التي تعتمد على قواعد بيانات تدعم التشغيل اليومي لصفقات ومعامالت المنشأة         
 Internet websites salesان ، نظم السحب اآللي للبنوك ، نظم المبيعات التي تتم من خـالل مواقـع االنترنـت    تذاكر الطير

systems.  
  

 . On- line analytical  processingنظم التشغيل التحليلي الفوري  -٢

 بغرض  تحليلها  Retrieveويقصد بها مجموعة البرامج التطبيقية التي تمكن المستخدم من الحول على بيانات من النظام 
وعادة ما يستخدم هذا االسلوب في . وعادة ما تجرى هذه التحليالت بواسطة الحاسبات الشخصية . والحصول على معلومات منها 

  . Decisions support systemsكعنصر مساعد في نظم دعم القرار 
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  الفصل الثانى
  نظم المعلومات المحاسبية
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  الفصل الثانى
  نظم المعلومات المحاسبية

  االليكترونيةنظم إدارة قواعد البيانات و 
  :المفاهيم األساسية . ٢/١

 ، ونظام إدارة قواعد Database system ت ، نظام قواعد البياناData Base“قاعدة بيانات "تعتبر المصطلحات 
كما .  من المصطلحات الشائعة في نظم المعلومات اإلليكترونية في الوقت الحاضر Database Management systemالبيانات 

حيث ينظر حاليا إلى .  تطبيقات الحاسب اآللي ارتباطا بنظم المعلومات المحاسبية زتعتبر تطبيقات نظم إدارة قواعد البيانات  أحد ابر
كاملة للمنشأة أو نظام المعلومات المتكامل للمنشأة الذى يتضمن البيانات المالية النظام المحاسبي إلى انه جزء من قاعدة البيانات المت

 تخزين البيانات الذى ر أو تكراجوالبيانات غير المالية ، والذي من خالله يتم تخزين البيانات في شكل قاعدة بيانات متكاملة تمنع ازدوا
  . خاصة بها بصورة فرديةينتج عن احتفاظ كل قسم أو إدارة بالمنشأة بالبيانات ال

  
 الوقت الحاضر على أي مجموعة من البيانات يتم تخزينها في          وبالرغم  من ان  اصطالح قاعدة بيانات يطلق 

اال ان من تعريف قاعدة البيانات من ناحية . بصورة مرتبة ومنظمة بحيث يمكن استخدام هذه البيانات في الحصول على معلومات 
 الخاص ببيئة نظم المعلومات االليكترونية ١٠٠٣المعلومات االليكترونية   وفقا لما اورده معيار المراجعة الدولي رقم عالقتها بنظم 

يتم المشاركة فيها واستخدامها بواسطة عديد من المستخدمين قاعدة البيانات بأنها مجموعة من البيانات واستخدام نظم قواعد البيانات 
كون كل مستخدم على علم بكافة البيانات المخزونة في قاعدة البيانات ، او الطرق التي تستخدم بها هذه ولتطبيقات مختلفة و ال ي

وينظر . وبصفة عامة فإن المستخدمين يكونوا فقط على علم بالبيانات التي يقوموا باستخدامها. البيانات او االغراض التي تستخدم فيها 
  .ب يتم االستفادة منها عن طريق تطبيقاتها الى قاعدة البيانات على انها ملفات حاس

  
 الحاسب اآللي التي تستخدم النشاء وصيانة وتشغيل قاعدة البيانات بمصطلح برنامج ادارة قاعدة البيانات ، برامج ويشار الى 

لة بينها ، وجعلها متاحة حيث يقوم هذا البرنامج باالشتراك مع برنامج نظام التشغيل بتخزين البيانات والحفاظ على العالقات المتداخ
 Oracle برنامج  ومن هذه النوعية من البرامج.لالستخدام من خالل التطبيقات المختلفة التي تستخدم هذه البيانات في انتاج المعلومات 

   . Ms Accessوبرنامج 
   

بعضها يستخدم في Objects    العناصر تسمى كائنات نهذا ويتكون الهيكل البنائى  ألي قاعدة بيانات من مجموعة م
 وبعضها يستخدم في تشغيل البيانات Formsتخزين البيانات كالجداول ، وبعضها يستخدم في ادخال البيانات الى النظام كالنماذج 

 ، وعادة ما يطلق على قواعد البيانات التي Reports وبعضها يستخدم في عرض المعلومات كالتقارير  Queriesكاالستعالمات 
وان كانت الجداول هي الكائن الرئيسي في أي قاعدة بيانات . Database  object-orientedمن الكائنات تعبير تتضمن عديد 

يقسم داخليا إلى عدد من األعمدة يسمى حقول  ، وعدد من الصفوف يسمى سجالت وذلك  بحيث  Fileويطلق على الجدول اسم ملف 
  :على النحو التالي 

  
 Files تالملفا الجداول  أو -.٢/١/١

تمثل الملفات الهيكل األساسي لقاعدة البيانات حيث تتكون قاعدة البيانات من مجموعة من الملفات ، وتعتبر الملفات       
 من حيث نوعية البيانات المتعلقة بتطبيق معين التي تخزن في قاعد  الملفاتما تنقسم  تخزن فيها البيانات وعادة التيبمثابة األوعية 

  :فرعية المتعلقة بهذا التطبيق الى نوعينالبيانات ال
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 تخزن فيها البيانات الثابتة التي  ال تتغير من فترة تشغيل التي وهى الملفات . Master Filesملفات رئيسيةجداول أو  -أ      

ة لنظم الرقابة  بالنسب. اسم الصنف ، وحدة القياس ، الكمية النموذجية للطلب ، الحد األدنى واألقصى للمخزون مثل ألخرى 
. اسم العميل ، المنطقة البيعية ، الحد األقصى لالئتمان الذى يمنح للعميل  في نظم الرقابة على العمالء . على المخزون السلعى 

أسماء الموظفين ، الوظيفة ، تاريخ التعيين . أو أسماء السلع وأسعارها والرقم الكودي لكل سلعة في نظم المبيعات النقدية الفورية
 وهذه النوعية من الملفات يجب أن يتم تسجيل البيانات الخاصة بها وإدراجها داخل الملف قبل .في نظم الموارد البشرية وهكذا

  .بدء العمل أو التشغيل الفعلي للنظام 
  

 من والمنصرف حركة الوارد  تتغير من دورة تشغيل ألخرى مثل التي تتضمن البيانات التيوهى .  الحركةتجداول أو ملفا - ب     
 .  ، حركة التعامل مع العمالء من بيع وتحصيل ورد ، أو حركة التعامل مع الموردين من شراء وسداد ورد وهكذا كل صنف

 الحركة التي يتم من خاللها تحديد األرصدة النهائية لكل صنف من أصناف المخزون السلعى أو رصيد العميل أو المورد وهذه 
ن كان يتم تصميمها قبل التشغيل الفعلي للنظام إال أن البيانات الخاصة بها ال تدرج إال عند التشغيل الملفات واوهذه . وهكذا 
  .الفعلي

  
 Records السجالت. ٢/١/٢

  على سبيل المثال يمثل السجل البيانات الخاصة بمفردة واحدة داخل الملف وهذه المفردة فى نظم الرقابة على المخزون    
وفى نظم الرقابة على العمالء أما . تاريخ معين بصنف معين ، أو بيانات تتعلق بصفقة شراء أو بيع لصنف معين فىأما بيانات تتعلق 

  .البيانات الخاصة بعميل معين أو البيانات الخاصة بصفة بيع أو عملية تحصيل أو رد بضاعة بواسطة هذا العميل وهكذا 
  

هذا وتتميز . شكل صفوف أفقية حيث يمثل كل صف سجل داخل الجدول وتتمثل السجالت داخل ملفات قاعدة البيانات في 
الجداول أو الملفات الرئيسية بأن عدد سجالتها عادة معروف ومحدد قبل بدء التشغيل فعلى سبيل يمكن معرفة عدد الموظفين بالشركة ، 

ابة على مخرجات التشغيل ، حيث يتم تحديد عدد الخ ، وتفيد هذه الخاصة في الرق.. عدد األصناف التي تتعامل فيها ، عدد العمالء 
المفردات التي تم تشغيلها ومقارنتها بعدد المفردات المعروفة والمحددة  من قبل بهدف التعرف عما إذا كانت هناك عناصر لم يتم 

 التشغيل  مثال بعدد مرات وهذه الخاصية ال تتوافر في ملفات الحركة حيث يصعب التنبؤ قبل بدء. تشغيلها أو لم تدرج في التقارير 
  .التعامل مع عميل معين بالبيع أو الشراء أو الرد ، أو عدد مرات الورود أو الصرف لصنف ما 

  
  Fields الحقول. ٢/١/٣

وتعتبر الحقول بمثابة . اسم الصنف ، كود الصنف مثل Data Item المكان الذي يتم فيه تخزين بند البياناتهو الحقل      
 ويعتبر العنصر األساسي الذي من خالله يتم إحكام الرقابة على المدخالت ، حيث تتيح  األساسية داخل قاعدة البيانات ،وحدة التعامل

 كل حقل بدقة متناهية من ناحية تحديد Propertiesالملفات تحديد خصائص  اإلليكترونية أن يتم عند تصميم تنظم إدارة قواعد البيانا
 وأيضا تحديد مواصفات الحقل من ناحية  حجم -.. نصوص ، أرقام ، تاريخ ، وقت –درج داخل الحقل نوعية البيانات التي سوف ت

 ، وغيرها من المواصفات التي تضمن دقة إدخال Validationبياناته ، تنسيق البيانات وشكلها ، قيود التحقق من صحة البيانات 
 في Testing data عنايته الخاصة عند اتباعه أسلوب البيانات االختبارية وهذه المواصفات التي عادة ما يوليها المراجع. البيانات 

  . فحصه واختباره لمدى دقة عملية إدخال البيانات 
  . تكون فى صورة أعمدة احقول الجدول أو الملف عادة موينبغى اإلشارة إلى أن   هذا 
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اعدة بيانات حسابات العمالء فى منشأة تتعامل بالبيع   نماذج لجداول العمالء فى ق٢ والشكل رقم ١ويظهر كل من الشكل رقم 
  .اآلجل على أن يالحظ أن صفوف الجدول تمثل سجالت واألعمدة تمثل حقول الجدول 

  
  :خصائص نظام قاعدة البيانات.٢/٢

 Data Sharing]هما المشاركة في البيانات :  بخاصيتين اساسيتين Database system]يتميز نظام قادة البيانات 
  :   وفيما يلي تفسير لهاتين الخاصيتين Data independenceواستقالل البيانات عن برامج التطبيقات 

  
  :المشاركة في البيانات  .٢/٢/١

 تتكون قاعدة البيانات من عديد من الملفات ترتبط ببعضها البعض بعالقات ، ويتم تنظيمها بطريقة تسمح بكثير من 
فعلى سبيل المثال قد يستخدم بند .بحيث يكون لكل تطبيق فردى عرض مختلف . في تطبيقات مختلفة المستخدمين باستخدام البيانات 

تكلفة وحدة المخزون من صنف ما بواسطة برنامج تطبيقي النتاج تقرير عن تكلفة المبيعات ، كما يمكن استخدامها بواسطة برنامج 
  .نهاية فترة ما تطبيقي اخر العداد تقارير تقييم ارصدة اصناف المخزن في 

  
  :استقالل البيانات عن برامج التطبيقات   .٢/٢/٢

في ظل نظم قواعد البيانات يتم تخزين البيانات لكي تستخدم في تطبيقات مختلفة ، دون الحاجة الى تكرار البيانات في ملفات 
يتم االحتفاظ ببيانات عن حركة االصناف بالمخازن من مختلفة تبعا للتطبيقات المختلفة التي تستخدم فيها البيانات ، فعلى سبيل المثال قد 

وارد ومنصرف في قاعدة البيانات بمنشأة تجارية الستخدمها في اكثر من برنامج تطبيقي مثل برنامج الرقابة على المخزون ، وبرنامج 
 بها تغيير هيكل البيانات دون التأثير حسابات العمالء ، وبرنامج حسابات الموردين وتقاس عادة درجة االستقاللية بالكيفية التي يمكن

  .على برامج التطبيق ، او العكس
   

  .Relational Databases :1قواعد البيانات االرتباطية وانشاء العالقات بين البيانات . ٢/٣
لية ازدواج أحد الخصائص التي تتميز بها  نظم إدارة قواعد البيانات الحديثة خاصية إدخال و تخزين البيانات بشكل يمنع عم

فعلى سبيل المثال إذا كنـا نرغب في . بمعنى أال يتم تخزين بيان معين فى اكثر من حقل فى اكثر من جدول .  البيانات رأو تكرا
عمل برنامج تطبيقي فرعى الدارة حركة التعامل مع العمالء ، وقد تم انشاء ملفين لتخزين البيانات الخاصة بالعمالء الملف االول 

يه لتخزين البيانات االساسية للعمالء وهى البيانات التي ال تتغير من فترة الخرى مثل كود العميل ، اسم العميل ، المنطقة ويمكن تخص
أما الملف الثاني فيخص لحركة التعامل مع هؤالء  ). ١انظر الشكل رقم ( البيعية ، الحد االقصى لالئتمان الذى يمنح للعميل 

وفى هذا الملف يكتفي بإدراج البيانات التي لم ترد في الملف الرئيسي .  تحصيل او رد للبضاعة العمــالء من عمليات بيع او
على أن يتم  ) ٢انظر الشكل رقم ( للعمالء ، انما يسجل فقط كود العميل فقط دون االسم والمنطقة البيعية وحد االئتمان منعا للتكرار 

يث يتم من خالل هذا الربط إعداد التقرير المطلوب بناء على استعالم يتم إعداده  من الربط بين الجدولين من خالل حقل كود العميل بح
خالل الجدولين السابقين بحيث يكون شامال كافة المعلومات المطلوب ورودها بالتقرير مثل كود العميل واسمه والمنطقة البيعية ومن 

  تمت معه خالله يتم حساب رصيد العميل استنادا إلى حركة التعامل التي 
  

                                                
 وهذه التبويبات Networked  والتنظيم الشبكي  Hierarchical أخرى إلعداد  لتنظيم البيانات داخل قاعدة البيانات مثل التنظيم الهرمي ق توجد طر-   1

   البياناتن على وتتعامل عادة على األحجام الضخمة مىضخمة وتحتاج إلى لغات حاسب ذات مستوتقتصر على الحاسبات الكبيرة ألنها تتطلب ذاكرة 
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وبنفس هذا االسلوب يمكن عمل عالقات بين هذين الملف واية ملفات اخرى خاصة بتطبيقات اخرى خالف تطبيق التعامل مع 
  مثل تطبيق الرقابة على المخزون السلعي ، تطبيق الرقابة على حركة النقدية وهكذا    . العمالء 

  
  

  لرئیسي للعمالء الملف ا١شكل رقم  

  
   ملف حركة التعامل مع العمالء ٢شكل رقم  

خالصة القول أن قواعد البيانات االرتباطية تتيح المشاركة بين البيانات من خالل الربط بين الجداول التى تخزن فيها البيانات 
ت وتتم  عملية الربط من خالل حقل مشترك بين الجداول المراد ربطها بالشكل الذى يمنع تكرار او ازدواج عملية تخزين البيانا

  :ببعضها البعض ، وهذا الربط يأخذ  عدة أشكال من العالقات كالتالي 
وتسمى أيضا عالقة رأس برأس ، ويتم إنشاء هذه العالقة إذا كان هناك جدولين كل  : One to oneعالقة واحد لواحد   -أ 

فعلى سبيل المثال يمكن لمنشأة أن تقوم بإعداد قاعدة .  به في الجدول الثاني طه سجل أخر مرتبسجل في الجدول األول يقابل
بيانات الموارد البشرية الخاصة بها بحيث تتضمن  جدولين للعاملين بها يخصص أحدهما لتخزين البيانات االجتماعية الخاصة 

المفتاح ( حقل الربط بین الجدول 

  )األساسي للجدول 

الحقل المرتبط بحقل 
  يسيالجدول الرئ

  )المفتاح االجنبى ( 
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الخ ، والجدول الثاني يخصص للبيانات المالية مثل الراتب . ..بالموظف مثل رقم الموظف ، اسمه ، عنوانه ، تاريخ ميالده 
الخ ويتم الربط بين الجدول من خالل حقل كود الموظف بحيث يكون لكل موظف سجل في جدول ... األساسي ، البدالت 

بمثابة مفتاح أساسي  في كال الجدول فويعتبر حقل كود الموظ. البيانات االجتماعية يقابله سجل آخر في جدول البيانات المالية 
primary keyد وتوصف بيانات هذا الحقل على انه مميزا وفري unique ألكثر من سجل في نفس ه آي يجوز تكرار 

 .الجدول

 وتسمى أيضا عالقة راس بأطراف ، ويتم إنشاء هذه العالقة إذا كان هناك جدولين كل  :One to many عالقة واحد لكثير  -ب 
بله عدة سجالت مرتبطة في الجدول الثاني، ويتم إنشاء هذه العالقة إذا كان هناك جدولين كل سجل سجل في الجدول األول يقا

مثال ذلك في التعامل مع العمالء حيث يتم التعامل مع العميل الواحد اكثر . في الجدول األول يقابله سجل آخر في الجدول الثاني 
ن كل سجل في الملف الرئيسي للعمالء يقابله اكثر من سجل في جدول  أو التحصيل أو الرد ، بحيث يكوعمن مرة سواء بالبي

ويتم الربط بين الجدول من خالل حقل مشترك بينهما مثال كود العميل على أن يكون هذا الحقل . حركة التعامل مع العمالء 
ن هذا الحقل مفتاح أساسي في  بتكراره الكثر من سجل ، في حين ال يكوحمفتاح أساسي في الملف الرئيسي للعمالء أي ال يسم

 .جدول الحركة  أي يسمح بتكراره باعتبار انه يمكن التعامل مع العميل اكثر من مرة

وتسمى أيضا عالقة أطراف بأطراف  وتنشأ في حالة ما إذا كان هناك جدولين كـل  : Many to manyعالقة كثير لكثير   -ج 
وتنشأ هذه العالقة من خالل حقل .  في الجدول الثاني والعكس صحيح سجل في الجدول األول يقابله عدد ال نهائي من السجالت

 . وهذا النوع من العالقات غير شائع االستخدام. مشترك بن الجدولين يسمح في هذا الحقل بتكرار البيانات في كال الجدول 

 .خالل العالقات  الشكل العام لقاعدة بيانات ارتباطية يتم فيها الربط بين الجدول من ٣ويظهر الشكل رقم 

  
  Access انشاء العالقات بین الجداول في برنامج ٣شكل رقم  

  
 Echo عملية إدخال البيانات وذلك فيما يعرف بمراجعة الصدى ىهذا وتفيد عملية الربط بين الجداول في إحكام الرقابة عل

Checkاصة بالتعامل مع عميل ما فبمجرد كتابة كود العميل يتم تلقائيا إدراج البيانات   فعلى سبيل المثال عند إدخال  الحركة الخ
كما انه في حالة . الخاصة باسمه والمنطقة البيعية وأي بيانات أخرى تخصه مباشرة في الحقول الخاصة بها دون تدخل من المستخدم 

 في الحقول ة الحصول على باقي بياناته التي سوف تكون خاليالخطأ في إدخال كود عميل غير موجود بالملف الرئيسي للعمالء لن يتم
  . الخاصة بها بالتالي لن يقبل البرنامج إدخال هذه البيانات باعتبارها غير موجودة أصال

  :الرقابة الداخلية في بيئة قواعد البيانات  . ٢/٣
ية فعالة على كل من قاعدة البيانات ونظام ادارة بصفة عامة تتطلب الرقابة الداخلية في بيئة قاعدة البيانات نظم رقابة داخل

  :وعادة ما تصنف نظم الرقابة في بيئة قواعد البيانات في المجموعات التالية . قاعدة البيات ، وعلى التطبيقات المستخدمة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  ١٥

  .وجود مدخل معياري لتطوير برامج التطبيقات وصيانتهاضرورة  -١
 .Data ownershipملكية البيانات  -٢

  .Access to the databaseى قاعدة البيانات الوصول ال -٣

 .Segregate of dutiesالفصل بين الواجبات  -٤
 

  .المدخل المعياري لتطوير برامج التطبيقات وصيانتها. ٢/٣/١
 متعددين للبيانات واستخدامها من خالل برامج ن تعتمد نظم ادارة قواعد البيانات كما سبق القول على مشاركة مستخدمي

يتطلب االمر الحكام الرقابة على قاعدة البيانات ان يكون هناك خطوات محددة متفق عليها في حالة تطوير أي و. ختلفة تطبيقات م
وتكون هذه الخطوات معلومة لكافة االفراد .  أي برنامج تطبيقي مستخدم لبرنامج جديد الستخدامه داخل قاعدة البيانات ، او تعدي

وتتضمن هذه الخطوات تحليل اثر البرنامج التطبيقي المقترح على قاعدة البيانات ، وتأثير .  تطبيق المسموح لهم بتطوير او تعديل أي
  .Security and integrityقاعدة البيانات البرنامج على امن وسالمة 

  
  :ملكية البيانات.٢/٣/٢

 ، Database Manager يطلق عليه مدير قاعدة البيانات ل يتطلب نظام قاعدة البيانات ضرورة وجود شخص مسئو
وتكون ايضا مسئول عن تحديد مستخدمي . ويكون هناك تحديد واضح لمسئولية هذا الشخص عن دقة وسالمة كل بند من بنود البيانات 

، وهذا االمر يساعد على ضمان سالمة )  Securityاالمن( والصالحيات الممنوحة لكل منهم  ) Accessالوصول ( قاعدة البيانات 
  لبيانات وحماية ا

  
  .الوصول الى قاعدة البيانات  . ٣/٢/٣

 عم قيام اشخاص غير مصرح لهم  ، وAccess to databaseلتقييد عملية الوصول او االقتراب من قاعدة البيانات 
رفية  لكل وحدة من وحدات ادخال البيانات الط Password يتم تخصيص كلمة سر توتعديل او الغاء البيانااالوصول الى البرامج ب

Terminal وايضا لكل مستخدم  ،  وحتى تكون كلمات السر وسيلة فعالة للرقابة يكون من الضروري ان تكون هناك اجراءات 
  . كافية لتغيير كلمات السر والحفاظ على سريتها ، وفحص ودراسة أي احتماالت مختلفة النتهاك امنها 

  
  :الفصل بين الواجبات . ٣/٢/٤

سئوليات المرتبط بنشاط تصميم وتنفيذ وتشغيل قاعدة البيانات بين مجموعة من االفراد المؤهلين تأهيال  يجب ان يتم تقسيم الم
 علميا وعمليا كافيا سواء كان من مصممي البرامج او االداريين او المستخدمين ، على ان فصل المسئوليات المتعلقة بتصميم النظام

System design   وبين تصميم قاعدة البياناتDatabase designوبين ادارة قاعدة البيانات وبين مسئوليات تشغيلها .  
  

  :اثر قواعد البيانات على النظام المحاسبي.  ٢/٤
  :يتحدد تأثير نظام قاعدة البيانات على النظام المحاسبي بوجه عام بناء على اربعة عوامل هي  

او بمعنى اخر التطبيقات المحاسبية التي سوف يتم . لمحاسبية المدى الذى يتم استخدام قواعد البيانات من خالل التطبيقات ا -١
  .التعامل معها اليكترونيا من خالل نظام قواعد البيانات

 .نوع وأهمية المعامالت المالية التي سوف يتم تشغيلها -٢
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 او على On lineاسلوب تشغيل البيانات بمعنى ماذا كان سوف يتم االعتماد على اسلوب التشغيل الفوري للبيانات   -٣
 .Batch 2دفعات

 .3نظم  الرقابة العامة على نظم المعلومات االليكترونية -٤
 

  : ويظهر تأثير نظم قاعدة البيانات على النظم المحاسبية من ثالثة جوانب هي 
تمدة ، مقارنة بالنظم االخرى غير المع Reliability للبيانات ان االعتماد على نظم  قاعدة البيانات يعطى مصداقية  اكبر  -١

على نظام قاعدة البيانات ، لما يتمنه هذا النظام من اجراءات رقابية تسهم في تخفيض المخاطر الناتجة عن الغش 
  .والتالعب 

 وتشغيلها مرة واحدة فقط مقارنة بالنظم  ، نتيجة ان البيانات يتم تسجيلها Consistency للبيانات رتحقيق اتساق اكب -٢
 .س البيانات في ملفات متعددة وتحديثها في اوقات زمنية مختلفة وباستخدام برامج مختلفةاالخرى التي يتم فيها تخزين نف

 عملية تشغيل البيانات نتيجة ما يتضمنه نظام ادارة قاعدة البيانات من تسهيالت  تتعلق  Integrityتحقيق تكامل وسالمة  -٣
 ، validation rulesالمدخالت صحة قق من الفحص الروتيني للنظام ، قواعد التح ، Recoveryباسترجاع البيانات 

  .Security and control featuresوما يتضمنه النظام من برامج االمن والرقابة 
  

ومن ناحية اخرى  فإن هناك تأثير للنظم المحاسبية على نظم ادارة قواعد البيانات حيث نجد ان  البرامج التطبيقية 
 الذى اصدرته شركة MS Access، و برنامج Oracleل  برنامج اوراكل  ومنها على سبيل المثا_  المتخصصة في ذلك

تميل الى محاكاة النظام المحاسبي في مقوماته المتعارف عليها بحيث يتم تصميم _  الشهيرةةمايكروسوفت ضمن حزمة برامجها المكتبي
 .أو عنصر ما من مقومات النظام المحاسبي كل كائن من البرنامج يحاكى مقوم  ،  Objectsالبرنامج في صورة عدد من الكائنات 

  على سبيل المثال  نجد أن هناك تطابق بين كائنات البرنامج و بين مقومات النظام المحاسبي  وهذا MS Accessخذنا برنامج أفإذا 
  ما يمكن توضيحه من خالل الجدول التالي 

 Accessالكائن المقابل في برنامج  مقومات النظام المحاسبي اليدوي

 النماذج  المستندات

  الجداول  )اليوميات ( دفاتر القيد األولى 
  االستعالمات  دفاتر األستاذ
  التقارير  القوائم والتقارير
 ليس لها مقابل في النظام المحاسبي اليدوي وهذه الكائنات تستخدم في Accessباإلضافة إلى ذلك توجد كائنات أخرى في 

  :ترونية المتكاملة التي تتناسب مع إمكانيات التعامل مع الحاسب اإلليكتروني، هذه الكائنات هي تحويل النظام إلى الصورة اإلليك
 وتتضمن اإلجراءات  واألوامر التي يتم بها التعامل مع البيانات ، للحصول على المعلومات  : Macrosوحدات الماكرو .١

  : الماكرو بعدة خصائص أبرزهاتوتتميز إجراءا. المطلوبة 
 أي يتعلق تنفيذها بوقوع حدث معين من قبل المستخدم مثل الضغط على زر Event proceduresراءات حدثية أنها إج  -أ 

  .الخ .... معين داخل نموذج ، الضغط بزر الفارة 
 .أن هذه اإلجراءات تكون  مخزنة داخل البرنامج وانه ليس هناك حاجة إلى أن يحفظها مصمم البرنامج في ذاكرته   -ب 

                                                
يقصد باسلوب التشغيل الفوري ان يتم ادخال بيانات المعامالت مباشرة الى النظام فور حدوثها واستخدامها مباشرة في تحديث الملفات الرئيسية ، اما اسلوب  - 2

  . على تسجيل بيانات الحركة على وسائط خارجية ، على ان يتم استخدامها في نهاية فترة معينة في تحديث الملفات الرئيسيةالتشغيل على مجموعات فيعتمد
،الرقابة على عمليـات الوصـول الـى    . على عمليات التعديل في برامج او نظم موجودة ،الرقابة.،الرقابة على عمليات تطوير برامج او نظم جديدة . تصنف نظم الرقابة العامة في مجموعات فرعية على النحو التالي هي الرقابة الذاتية لالجهزة  3-

   ،الرقابة على عمليات الحاسب.البرامج والبيانات 
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  ١٧

 عادة ال يتعامل معها مستخدمي قاعدة بالبيانات مباشرة إنما تنفذ تلقائيا ، في حالة  تحقق شرط معين أو بناء أن هذه األجرات  -ج 
   .على األحداث التي تحدث منهم أثناء التعامل مع البيانات 

 فهى تتضمن تشبه الوحدات النمطية وحدات الماكرو في وظيفتها في وظيفتها وفى خصائصها:  Modulesالوحدات النمطية  -٢
التعليمات واالجراءات الخاصة بالتعامل مع البيانات  ، وان كان االختالف بين الوحدات النمطية ووحدات الماكرو أن االولى يقوم 

  .Visual Basicمصمم البرنامج التطبيقى بكتابتها بنفسه باستخدام اكواد لغة 
ظم المحاسبية اليدوية وما يقابلها من كائنات في نظم إدارة  ويظهر الجدول التالي وظيفة كل عنصر او اداة من ادوات الن

 MS Accessبرنامج قواعد البيانات بالتطبيق على 

   
 Ms Accessبرنامج  النظام المحاسبي اليدوي الوظيفة

  
  
  
  
  

  إدخال البيانات إلى النظام

  المستندات الورقية
تستخدم المستندات فـي النظـام         

في إدخـال   المحاسبي اليدوي التقليدي    
البيانات إلى النظام حيث أن قيـد أي        
عملية في دفتر اليومية ال يتم أال بنـاء       

كمـا  .على مستند ورقى يؤيد العملية      
تعتبر المستندات الورقية احد ابرز ادلة      
االثبات التي يعتمد عليهـا المراجـع       
الثبات صحة كثير من العمليات اعتمادا 

 على المراجعة المستندية  

 rmsFoالنماذج 

تستخدم  النماذج  في تسجيل البيانات 
وأدراجها داخل حقول الجداول  ويطلق 
عليها في هذه الحالة اسم النماذج 

كما . Bonded Formsالمنضمة 
تستخدم النماذج في تصميم واجهة 
التطبيق الرئيسية عند البدء في تشغيل 
البرنامج ويطلق عليها في هذه الحالة 

 Unboundedالنماذج غير المنضمة 

Forms.  
  
  
  
  
  
  

  تخزين البيانات

   )دفاتر اليومية(دفاتر القيد االولى 
     تستخدم في تسجيل العمليات 
والصفقات تسجيال تاريخيا تبعا 
لتواريخ تسلسل حدوثها وهذه الدفاتر 

 ال Raw dataتتضمن بيانات خام 
 في اتخاذ يمكن االعتماد عليها

 القرارات حيث ال تمثل اية معلومات 

  الجداول
   تستخدم الجداول في تخزين البيانات 
فقط كمواد خام تستخدم في انتاج 
المعلومات وال تجرى آي عمليات 

  . تشغيل على البيانات في الجداول

  
  
  

  تشغيل البيانات

  دفاتر االستاذ
  تستخدم في تبويب البيانات من خالل      
عملية ترحيل بيانات الصفقات إلـى      

 يتمم مـن    الحسابات المختصة ، كما   
خاللها تلخيص البيانات والحـصول     
على المعلومات االولية المتمثلة في     
ارصدة الحـسابات  علـى أن يـتم         
استكمال عمليـة الحـصول علـى       
المعلومات النهائية من خالل القوائم     

  والتقارير التي ينتجها النظام 

  االستعالمات
  تستخدم في اجراء عمليات التشغيل 

  :بالجداول مثل على البيانات الواردة 
اجراء العمليات الحسابية  §

  .واإلحصائية المختلفة على البيانات
 .اعادة فرز وتجميع وتبويب البيانات §

تصفية البيانات وتنقيتها بناء على  §
 .معايير معينة

 .تكوين جداول جديدة §

 .حذف بيانات من جداول موجودة §
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  ١٨

 Ms Accessبرنامج  النظام المحاسبي اليدوي الوظيفة

 . الحاق بيانات بجداول موجودة §

ي اعادة عرض بيانات الجداول ف §
 Crossشكل تقارير جدولية 

Table. 

ومن ثم فان االستعالمات عادة تبنى 
على جداول او على استعالمات 

  .أخرى وال يتم انشاءها من فراغ
  التقارير والقوائم والحسابات الختامية  عرض المعلومات

   تستخدم في عرض المعلومات التي 
المستخرجة من الدفاتر والسجالت 

بنتائج االعمال وخاصة تلك المتعلقة 
والتدفقات النقدية والمركز المالي 

  للشركة 

  التقارير
   تستخدم في عرض المعلومات التي 
تم الحصول عليه بحيث يمكن 
طباعتها  وعرضها بحيث يسهل 

  طباعتها

  
  SQLنظم إدارة قواعد البيانات ولغة  .٢/٥

 ككائن أساسي لتشغيل البيانات والقيام Queriesعالمات تعتمد نظم إدارة قواعد البيانات الحديثة في غالبيها على االست
بعمليات الفرز والتبويب والتجميع والتلخيص للبيانات وغيرها من عمليات التشغيل ،  وتعتمد  في ذلك على ما يسمى بلغة االستعالمات 

ي كتابة التعليمات واألوامر   وتستخدم هذه اللغة فSQL او ما يطلق عليها اختصارا Structured Query Languageالمبنية 
  :االجرائية التي سوف تجرى على البيانات بهدف تحويلها إلى معلومات وتصنف تعليمات هذه اللغة إلى ثالثة انواع 

وتستخدم في تعريف البيانات وتحديد خصائصها ،  :Data definition language (DDL): لغة تعريف البيانات  -١
 والرسائل التحذيرية التي تظهر للمستخدم عند ادخاله  validation rules عند ادخالها والقيود الموضوعة على البيانات

 .بيانات خاطئة 

 وتتضمن االوامر التي تعطى لمعالجة :Data manipulation  language (DML) :لغة تشغيل ومعالجة البيانات -٢
  querying واالستعالم   modifying التعديل  ،inserting ، االدراج updatingوتشغيل البيانات مثل عمليات التجديد 

 .عن البيانات

وتتضمن االوامر الخاصة بتحقيق الرقابة على قاعدة : )  Data control language) DCL لغة رقابة البيانات -٣
عدة البيانات البيانات من ناحية تحديد االشخاص المسئولين عن إدارة قاعدة البيانات الذى لهم حق االطالع على كافة كائنات قا

 -حق إدخال البيانات–حق االطالع ( والبيانات المسجلة فيها ،  واألشخاص المستخدمين لها واالمتيازات الممنوحة لكل شخص 
 ) .الخ ٠٠حق تعديل التصميم 

 
االوامر فعن طريقها يتم برمجة . وتعتبر هذه اللغة هى االساس فى تشغيل البيانات فى معظم برامج ادارة قواعد البيانات 

  :الخاصة بالعمليات المطلوب اجرائها مثل 
  .فرز السجالت وترتيبها داخل الملف -١
اختيار سجالت معينة تنطبق عليها معايير محددة من ضمن السجالت المخزنة فى (عمليات التصفية والتنقية للبيانات  -٢

 ).ملف ما 
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  ١٩

 ) فى حقول الملفات الرئيسية تجديد بيانات بعض الحقول خاصة البيانات المخزنة( تجديد البيانات  -٣

 .اجراء كافة العمليات الحسابية والرياضية واالحصائية -٤

   . Validation rulesرقابة المدخالت فى ضوء القيود الموضوعة على البيانات  -٥

مر باستخدام هذا وتتيح معظم النسخ الحديثة من قواعد البيانات التعامل مع هذه اللغة دون الحاجة الى تعلم كيفية كتابة االوا
على ان يقوم البرنامج بترجمة ) الخ ...عربية او انجليزية _ االكواد الخاصة بهذه اللغة ، ذلك باستخدام  اوامر مكتوبة باللغة العادية 

 Machine المخزون داخل الحاسب بترجمتها الى لغة اآللة Compilerهذه االوامر الى اكواد اللغة ، التي يقوم برنامج الترجمة 

language ومن ثم فانه ليس من الضروري ان يتعلم المراجع االكواد الخاصة بهذه اللغة ، انما من الممكن ان اكتفى في حالة ، 
استخدامه احد برامج ادارة قواعد البيانات في اجراء االختبارات االساسية ان يكن على دراية بكيفية التعامل مع البرنامج ككل وكيفية 

  .رامج تطبيقية تحاكى البرامج التطبيقية التي تستخدمها المنشأة محل المراجعة في تشغيل بياناتهااستخدامه في تصميم ب
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  الثالثالفصل 
 Access.S .Mمقدمة عن برنامج 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  ٢١

  

 MS Accessمكونات برنامج  . ٣/١

موعة من الوظائف علـى      يخصص كل كائن منها الداء مج      Obejects من العناصر تسمى كائنات      accessتتكون قاعدة بيانات    
  النحو التالى 

ويعني استخدام .  الجدول مجموعة من البيانات حول موضوع محدد، مثل المنتجات أو الموردينتشمل :Tablesالجداول  .١
 تخزن هذه البيانات مرة واحدة فقط، مما يجعل قاعدة البيانات أكثر كفاءة، ويقلل من أخطاء أنجدول منفصل لكل موضوع 

تستخدم الجداول في تخزين البيانات فقط كمواد خام تستخدم في إنتاج المعلومات وال تجرى أي عمليات تشغيل .ناتإدخال البيا
 .على البيانات في الجداول

تستخدم  في تسجيل البيانات وأدراجها داخل حقول الجداول  ويطلق عليها في هذه الحالة اسم النماذج  و   Formsالنماذج . .٢
كما تستخدم النماذج أيضا في تصميم واجهة التطبيق الرئيسية وحدات بدء التشغيل ويطلق . Bonded Formsالمنضمة 

  .Unbounded Formsعليها في هذه الحالة النماذج غير المنضمة 
  : تعتبر  األداة التي يتم من خاللها عمليات التشغيل على البيانات الواردة بالجداول مثل  Quiresاالستعالمات ََ .٣

  .مليات الحسابية واإلحصائية المختلفة على البياناتإجراء الع •
 .إعادة فرز وتجميع وتبويب البيانات •

 .تصفية البيانات وتنقيتها بناء على معايير معينة •

 .تكوين جداول جديدة •

 .حذف بيانات من جداول موجودة •

 . إلحاق بيانات بجداول موجودة •

 .Cross Tableإعادة عرض بيانات الجداول في شكل تقارير جدولية  •

  .ومن ثم فان االستعالمات عادة تبنى على جداول أو على استعالمات أخرى وال يتم إنشاءها من فراغ
  عرض المعلومات التي تم الحصول عليه بحيث يمكن طباعتها  وعرضتها في شكل ورقى Reportsالتقارير .٤
خل البرنامج من خالل أزرار توضع داخل التي تستخدم في تنفيذ إجراءات روتينية مخزنة دا :  Macrosوحدات الماكرو .٥

أو تنفذ هذه . النماذج يمكن من خالل الضغط على هذه األزرار تنفيذ اإلجراءات المخزنة داخل الماكرو بصورة متتابعة
  .اإلجراءات تلقائيا دون تدخل من المستخدم عند تحقق شرط معين أو حدوث حدث معين

بة إجراءات يتم تخزينها داخل البرنامج من خالل أزرار توضع داخل النماذج وتستخدم في كتا: Modulesالوحدات النمطية .٦
أو تنفذ هذه . يمكن من خالل الضغط على هذه األزرار تنفيذ اإلجراءات المخزنة داخل الوحدة النمطية  بصورة متتابعة

 الحال في وحدات الماكرو ، كما هو. اإلجراءات تلقائيا دون تدخل من المستخدم عند تحق شرط معين أو حدوث حدث معين
 VPA) Visual Basic forما في أن الوحدات النمطية يتم كتابتها باستخدام اكواد لغة وان كان االختالف بين

Applications 
 متصلة بقاعدة البيانات يمكن من خاللها عرض واضافة وتحليل  ومعالجة web وهى صفحات ويب :Pagesالصفحات  .٧

 عدة البيانات البيانات المخزنة فى قا
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  ٢٢

  Accessإنشاء قاعدة بيانات . ٣/٢
إلنشاء الجداول والنماذج والتقارير " معالج قواعد البيانات"استخدام  قاعدة بيانات اولى ب أسلوبين إلنشاءMicrosoft Accessيوفر     

أو يمكن إنشاء قاعدة . نشاء قاعدة البياناتوتلك هي أسهل طريقة لبدء إالذى يتم اختياره وذلك فى عملية المطلوبة لنوع قاعدة البيانات 
 هذا األسلوب هو األكثر مرونة، ولكنه يتطلب تعريف كل عنصر من — بيانات فارغة ثم إضافة الحقول والنماذج والتقارير بعد ذلك

  .د إنشائهااألسلوب اآلخر هو إمكانية تعديل قاعدة البيانات ثم توسيعها في أي وقت بع. عناصر قاعدة البيانات على حدة
  "معالج قواعد البيانات" إنشاء قاعدة بيانات باستخدام .٣/٢/١

 )١شكل  ( Ms Access/برامج/النقر على زر البداية  .١

  

  ١ شكل رقم

 )٢شكل ( .انقر فوق قوالب عامة، في جزء المهام ملف جديد، وتحت قالب نموذج جديد .٢

  
  2 شكل رقم
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  ٢٣

في عالمة التبويب قواعد بيانات، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز نوع قاعدة البيانات التي تريد انشاءها، ثم انقر فوق موافق  .٣
 )٣شكل (

  

  ٣ شكل رقم

   )٤شكل ( . إنشاءفي مربع الحوار ملف قاعدة بيانات جديدة، حدد اسماً وموقعاً لقاعدة البيانات، ثم انقر فوق .٤

  

 4 شكل رقم

  "معالج قواعد البيانات"إنشاء قاعدة بيانات بدون استخدام ٣/٢/٢

  ) السابق ٢راجع شكل ( . انقر فوق قاعدة بيانات فارغة، في جزء المهام ملف جديد، وتحت جديد .١
  .  لقاعدة البيانات، ثم انقر فوق إنشاءفي مربع الحوار ملف قاعدة بيانات جديدة، حدد اسماً وموقعاً .٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  ٢٤

يعرض هذا اإلطار اختصارات إلنشاء كائنات قواعد بيانات جديدة وتفتح كائنات . قاعدة بيانات"يظهر بعد ذلك اإلطار 
  . قاعدة البياناتالخاصة بالكائنات  ومن ثم يمكن إنشاء .موجودة

 
  التعامل مع الجداول . ٣/٢/٣

  اوال  انشاء الجداول 
  شاء جدول بواسطة المعالج ان - أ

من شاشة العرض جداول يتم اختيار امر انشاء جدول بواسطة المعالج ومن الشاشة التى تظهر يتم اختيار الجدول المطلوب انشاءه من 
سهم المتجهة مجموعة الجداول التى يوفرها المعالج ومن شاشة االحقول المتاحة يتم اختيار الحقول المراد اظهارها بالجدول باستخدام اال

  :لليمين  انظر الشكل 
  

  

  
 5 شكل رقم

  انشاء الجداول بطريقة عرض التصميم   -  ب
) اختياريا ( من شاشة انشاء جدول بطريقة عرض التصميم يتم ادراج البيانات التالية لكل حقل اسم الحقل ،نوع البيانات ، الوصف 

  انظر الشكل . وخصائص الحقل

  قائمة الجداول

ازرار اختیار   قائمة الحقول
  الحقول
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  ٢٥

  
  ٦ شكل رقم

 Microsoft Accessأنواع بيانات الحقول المتوفرة في 
، واستخداماتها، وأحجام التخزين الخاصة Microsoft Accessيقوم الجدول التالي بتلخيص كافة أنواع بيانات الحقول المتوفرة في 

  .بها
 الحجم داماالستخ نوع البيانات
وكـذلك  . نص أو تركيبة نصوص وأرقـام، كالعنـاوين         نص

ال تتطلب حسابات، كأرقام الهاتف، أو أرقام  األرقام التي
 .األجزاء، أو األرقام البريدية

 

 . حرفا٢٥٥ًحتى 
 

 .نص أو أرقام طولية، كالمالحظات أو الوصف مذكرة
 

 . حرفا٦٤,٠٠٠ًحتى 

 سابات الرياضية، باسـتثناء  البيانات الرقمية للحتستخدم رقم

 النوع عملة ستخدام حيث يتم االحسابات المتعلقة باألموال 
   بايت٢٤ الى ٨ من 

  بايت٨ تواريخ وأرقام وقت/تاريخ
لمنـع  " عملة"استخدم نوع البيانات    حيث يتم   . قيم العملة  عملة

التقريب أثناء إجراء الحـسابات ويـصل عـدد     حدوث
 ٤الفاصلة العـشرية و    يسار خانة إلى١٥الخانات إلى 

 .خانات إلى يمينها

  بايت٨

األرقام  أو ) ١التي تزيد بمقدار(األرقام الفريدة المتتالية  "تلقائي رقم"
 .العشوائية يتم إدراجها تلقائياً عند إضافة سجل

  بايت٤

حقول تحتوي فقط على قيمة واحـدة أو اثنتـين، مثـل             ال/نعم
 ".إيقاف/غيلتش"، و"خطأ/صحيح"و ،"ال/نعم"

 واحد بايت
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  ٢٦

 ويمكن القيام بذلك .  مسبقاًمحددةبتوفير تنسيقات عرض " ال/نعم"، و"عملة"، و"وقت/تاريخ"، و"رقم" تقوم أنواع البيانات   مالحظة*
مخصص ويمكنك أيضاً إنشاء تنسيق عرض . لالختيار من التنسيقات المتوفرة لكل نوع من أنواع البيانات" تنسيق"بتعيين الخاصية 

  ".OLEكائن "لكافة أنواع البيانات باستثناء نوع البيانات 
  :خصائص الحقول : ثانيا 
  :  التحقق من الصحة Validation rule  خاصية -١ 

تعتبر هذه الخاصة من اهم الخواص التى يجب اخذها فى الحسابان عند تصميم قواعد بيانات محاسبية لما لها من اهمية عنـد القيـام     
لتحديد متطلبات البيانات التي تم إدخالها إلى سجل أو حقل أو عنصر هذه الخاصية  مستخدوت.يانات واجراء عملية المراجعة بادخال الب

لتحديد الرسالة التي يـتم  validation textنص التحقق من الصحة خاصية معها ستخدام و تعند إدخال بيانات تخالف اإلعداد . تحكم
 Microsoft، يعـرض  ValidationText ولم تقم بتعيين الخاصية ValidationRuleين الخاصية إذا قمت بتعي. عرضها للمستخدم

Access          إذا قمت بتعيين الخاصية     .  رسالة إعالم بالخطأ قياسية عند مخالفة قاعدة التحقق من الصحةValidationText   يتم عرض ،
  .النص الذي قمت بإدخاله كرسالة إعالم بالخطأ

 التي تطالب بأن تكون القيمة في التحقق من الصحةا تم إضافة سجل لموظف جديد، يمكنك إدخال الخاصية على سبيل المثال، إذ
إذا لم يكن التاريخ الذي تم إدخاله في هذا النطاق، يمكن عرض رسالة .  بين تاريخ إنشاء الشركة والتاريخ الحالي"التعيين تاريخ "حقل 

  ."غير صحيحيين التعتاريخ " نص التحقق من الصحة الخاصية

  :ة فى اربعة مواضع هى ي وتستخدم هذه الخاص

  ). لقاعدة التحقق من صحة الحقل(الجدول " تصميم"لطريقة العرض " خصائص الحقل"مقطع  •
لقاعدة التحقق (الجدول " تصميم"صفحة خصائص الجدول بواسطة النقر فوق خصائص في القائمة عرض في طريقة العرض  •

  ). من صحة السجل
  . خصائص لعنصر تحكم في نموذجصفحة  •

تلقائياً من صحة القيم استناداً إلى نوع بيانات الحقل، على سبيل المثال، ال يسمح يتحقق  Microsoft Accessهذا بجانب ان 
Microsoft Accessمع مراعاة ان .  بنص في حقل رقميAccess تطبيق قواعد التحقق من الصحة التي قمت بتعيينها ب  يقوم

  . عند انتقالك إلى سجل آخروعند و. وعناصر التحكم عند تحرير البيانات وعند ترك التركيز للحقل أو عنصر التحكمللحقول 

  :التحقق من الصحة  والخاصية التحقق من الصحة يحتوي الجدول التالي على أمثلة تعبيرات للخاصية و

  نص التحقق من الصحة خاصية التحقق من الصحة
 .دخال قيمة غير الصفريجب أن يكون اإل 0 <>

> 1000 Or Is Null  ١٠٠٠يجب أن يكون اإلدخال فارغاً أو أكثر من. 
Like "A????"  أحرف ويبدأ بالحرف٥يجب أن يكون اإلدخال مكون من  "A". 

>= #1/1/96# And <#1/1/97#  ١٩٩٦يجب أن يكون اإلدخال تاريخ في. 
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  ٢٧

  ) Access قاعدة بيانات العالقات في (الربط بين الجداول:  ثالثا 
 Microsoft Access قد تكون هناك حاجة الى إخبـار  ، Microsoft Accessجداول لكل موضوع في قاعدة بيانات بعد تصميم ال

 بذلك، يمكن القيامبعد . الخطوة األولى في هذه العملية هي تعريف العالقات بين الجداول. كيفية تجميع هذه المعلومات معاً مرة أخرى ب
تعمل العالقات بواسطة تطابق البيانات في الحقول       . نشاء استعالمات، نماذج، وتقارير لعرض معلومات من عدة جداول في آن واحد           إ

في معظم الحاالت، تكون هذه الحقول المتطابقة هي المفتاح األساسي من           .  وهو عادة حقل بنفس االسم في كال الجدولين        — األساسية
على سبيل المثال، يمكن إرفاق الموظفين بطلبات   .  فريد لكل سجل، ومفتاح خارجي في الجدول اآلخر        جدول واحد، وهو يوفر معرف    

 Employee IDباستخدام حقول " الطلبات "Ordersوجدول " الموظفون "Employeesمسئولين عنها بواسطة إنشاء عالقة بين جدول 
  ".معرف الموظف"

   أنواع العالقات-١
  عالقة رأس بأطراف •

 Aفي عالقة رأس بأطراف، قد يكون لدى سجل في الجدول . قة رأس بأطراف هي النوع األكثر شيوعاً من العالقاتتعد عال
  .A مطابق لسجل في جدول B، مع وجود سجل واحد في جدول Bسجالت متطابقة مع سجالت جدول 

  عالقة أطراف بأطراف •
 B، ويمكن أن يكون لسجل في جـدول         Bقة في جدول     عدة سجالت مطاب   Aفي عالقة أطراف بأطراف، يوجد لسجل في جدول         

الـذي  ) يدعى جدول الـربط   (يكون هذا النوع من العالقة ممكناً فقط بواسطة تعريف جدول ثالث            . Aعدة سجالت مطابقة في جدول      
اقع عالقتـي   وعالقة أطراف بأطراف هي في الو     . B و A المفاتيح الخارجية من كال الجدولين       — يتكون مفتاحه األساسي من حقلين      

المنتجات على عالقة أطراف  "Productsوجدول " الطلبات "Ordersعلى سبيل المثال، يحتوي جدول . رأس بأطراف مع جدول ثالث
  ".تفاصيل الطلبات "Order Detailsبأطراف معرفة بواسطة إنشاء عالقتي رأس بأطراف مع جدول 

  عالقة رأس برأس •
 يمكن B، وكل سجل في جدول B سجل مطابق واحد فقط في جدول Aل في جدول في عالقة رأس برأس، يمكن أن يكون لسج
ال يعد هذا النوع من العالقة شائعاً، ألن معظم المعلومات المرتبطة بهذه الطريقة . Aأن يحتوي على سجل مطابق واحد فقط في جدول 

حقول، أو لعزل جزء من جدول ألسباب أمنية،        وقد تستخدم عالقة رأس برأس لتقسيم جدول يحتوي على عدة           . تكون في جدول واحد   
على سبيل المثال، قد تريد إنشاء جدول لتتبع المـوظفين  . أو لتخزين معلومات يتم تطبيقها على مجموعة فرعية من الجدول األساسي          

  .الذين شاركوا في جمع تبرعات للعبة كرة القدم
  : انشاء العالقات -٢

، ثـم  "العالقـات " جداول التي تريد ربطها بالعالقة بواسطة إضافة جداول تريد ربطها إلى اطار العالقات بواسطة إضافة ال  يتم انشاء   
 على كيفيـة  Microsoft Accessيعتمد نوع العالقة التي ينشئها . سحب الحقل األساسي من جدول واحد وسحبه إلى الجدول اآلخر

ود حقل واحد من الحقول المرتبطة فقط كمفتاح أساسي أو لـه            تُنشأ عالقة رأس بأطراف في حالة وج       حيث   تعريف الحقول المرتبطة  
تتكون عالقة أطراف بأطراف .تنشأ عالقة رأس برأس إذا كان كال الحقلين المرتبطين مفاتيح أساسية أو لهما فهارس فريدة.فهرس فريد

  . جين من جدولين آخرين المفتاحين الخار—من عالقتين رأس بأطراف مع جدول ثالث يحتوي مفتاحه األساسي على حقلين 
  مالحظة

 إذا قمت بسحب حقل ليس مفتاحاً أساسياً وال يحتوي على فهرس فريد إلى حقل أخر ليس مفتاحاً أساسياً وال يحتوي على فهـرس                          
 Microsoft Accessفي االستعالمات التي تحتوي على جداول تتضمن عالقة غير معرفة، ويعرض . فريد، تنشأ عالقة غير معرفة

  .ر صلة افتراض بين الجداول لكن لن يفرض التكامل المرجعي، وال يوجد ضمان بأن تكون السجالت فريدة في كال الجدولينسط
  :وتعرض االشكال التالية مراحل انشاء عالقة بين جدولين فى قاعدة بيانات العمالء

  )٧شكل ( عالقات/  اختيار امر ادوات-١
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  ٧  رقمشكل

) ملف رئيسى ( الضافة جدول البيانات االساسية للعمالء ) شاشة اظهار جدول ( استخدام االمر اضافة من الشاشة التى تظهر  -٢
  )٨شكل ( الى شاشة تكوين العالقة) ملف حركة ( وجدول حركة التعامل مع العمالء 

  
 8 شكل رقم

سحب حقل رقم العميل من جدول حركة التعامل مع العمالء والقاءه على حقل رقم العميل فى جدول البيانات االساسية للعمالء  -٣
  ٩شكل (تتالى تحديث الحقول المرتبطة وتتالى حذف السجالت المرتبطة / مع تنشيط خاصية فرض التكامل المرجعى
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 9 شكل رقم

  )١٠شكل ( العالقة بالضغط على زر موافق وظهور العالقة فى شكلها النهائى تأكيد  -٤

  
 10 شكل رقم

  االستعالمات . ٣/٣/٤
يمكنك أيضاً استخدام االستعالمات كمـصدر سـجالت للنمـاذج    .  االستعالمات لعرض وتغيير وتحليل البيانات بطرق مختلفة   تستخدم

  : وفيما يلى اساليب انشاء استعالم بناء على جدول او عدة جداول .accessت بيانات والتقارير وصفحا
   : Select Queryانشاء استعالم التحديد : اوال 

 :Wizard انشاء استعالم من خالل المعالج -أ
  ١١شكل ( النقر على عالمة استعالمات واختيار انشاء استعالم بواسطة المعالج -

 م  ن ناحی  ة المل  ف الرئی  سى  مقاب  ل     ١عالم  ة 

عالمة ماال نھایة فى الجدول الفرعى تعن ى ان     

كل سجل ف ى الج دول یقابل ھ ع دد النھ ائى م ن         

عالق ة راس  ( السجالت فى الج دول الم رتبط        

  ) باطراف
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 11 شكل رقم

واختيار الحقول المراد ادراجها فـى االسـتعالم        ) او االستعالمات االخرى    ( اختيار الجداول المراد ان ينشأ عليها االستعالم         -
والضغط على زر التالى لتأكيد االخيار ، مع مراعاة انه يمكن ان يتم انشاء االستعالم بناءعلى اكثر من جدول او استعالم فى ان 

  ١٢شكل  ( واحد

  
 12 شكل رقم

الخطوة االخيرة تسمية االستعالم وتحديد ما اذا كان المراد هو فتح االستعالم وعرض نتائجه او تعديل تصميمه والضغط على زر -
  ١٣شكل رقم .  ( انهاء

قائم     ة الج     داول او 
ات الت   ى الالس   تعالم

 یمكن  ان یبنى علیھا
  االستعالم 

قائمة الحقول 
  للجدول المختار

ازرار اختیار الحقول المراد 
 ستعالمباال ادراجھا
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 13 شكل رقم

 ريقة عرض التصميم  انشاء االستعالم من خالل ط-ب

 ١٤شكل رقم( النقر على عالمة استعالمات واختيار انشاء استعالم بطريقة عرض التصميم  •

  
 14 شكل رقم

معن طريق تحديد الجدول مـن  ) ١٥شكل رقم ( من شبكة تصميم االستعالم يتم اضافة الجداول المراد ظهورها فى االستعالم       -
  .جدول وتاضغط على زر اضافة ثم الضغط على زر اغالق النهاء شاشة اضافة جدول شاشة اظهار 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  ٣٢

  
 15 شكل رقم

الى اسفل السبكة فى ) اعلى الشبكة ( يتم اختيار الحقول المراد ظهورها باالستعالم عن طريق سحبها بالماوس من مكانها بالجداول               -
   )١٦شكل رقم  ( Double Clickقل به ، او الضغط مرتين بزر الماوس االيسر على الحقل العامود المراد ان يظهر الح

  
 16 شكل رقم

  ١٧شكل (  اعلى يمين شبة التصميم xاقفال االستعالم وحفظه ككائن ضمن عناصر البرنامج بالضغط على زر االغالق  -

اسم الجدواللموجود 
 بھ الحقل

ما اذا كانت البیانات 
سوف ترتب 

تصاعدیا او تنازلیا 
 بواسطة الحقل 

اسم الحقل المراد 
 اظھاره باالستعالم

ھل یتم اظھار الحقل 
 باالستعالم ام ال 

المعاییر التى تطبق لالختیار بعض 
 البیانات دون البعض االخر 
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  ١٧ شكل رقم

 ستعالمالطرق إجراء العمليات الحسابية في ا-ثانيا 
فيمكن على سبيل المثال، حساب مجموع أو متوسط القيم . هناك أنواع عديدة من العمليات الحسابية التي يمكنك إجراؤها في استعالم 

عند عرض نتائج عملية حسابية في  و.الحاليفي حقل واحد، أو ضرب القيم في حقلين، أو حساب التاريخ لمدة ثالثة أشهر من التاريخ 
 تشغيل العملية الحسابية في كل مرة Microsoft Accessوبدالً من ذلك يعيد . حقل، ال يتم تخزين النتائج فعلياً في الجدول المصدر

وبالتالي ال يمكنك تحديث النتائج . اتيتم فيها تشغيل االستعالم حتى تكون النتائج مستندة دائماً إلى أحدث البيانات الحالية في قاعدة البيان
  .المحسوبة يدوياً

 أو اسـتخدام عمليـات   Microsoft Accessلعرض نتائج عملية حسابية في حقل، يمكنك استخدام حساب معرف مسبقاً يوفره     و
، إذا كنت تريد حساب المبالغ      "جمالياتإ"قم باستخدام العمليات الحسابية المعرفَّة مسبقاً، التي تسمى         . حسابية مخصصة تُعرفها بنفسك   

المجموع، أو المتوسط، أو العدد، : وتتضمن هذه الحسابات ما يلي. التالية في مجموعة السجالت أو في كافة السجالت التي تم مزجها         
  .لكل حقل تريد حسابهوتختار بنفسك حساب إجمالي واحد . أو الحد األدنى، أو الحد األقصى، أو االنحراف المعياري، أو حساب التباين

" اإلجماليات"أو حساب كافة أنواع اإلجمالي باستخدام صف ". معالج استعالمات بسيط"يمكنك حساب بعض أنواع اإلجماليات باستخدام 
 ) ١٨شكل ( .في شبكة تصميم االستعالم، حيث يمكنك تحديد الدالة التجميعية إلنجاز العملية الحسابية التي تريد إنجازها في حقٍل ما

  ويعرض الجدول التالى اهم الدوال التجميعية 
 )نوعية الحقول التى تستخدم فيها( مجال استخدامها  الهدف منها الدالة
Sum  رقم تلقائي"، و"عملة"، "وقت/تاريخ"، "رقم" .القيم في أحد الحقول" إجماليحساب." 
Avg رقم تلقائي"، و"عملة"، "وقت/تاريخ"، "رقم" . متوسط القيم في أحد الحقولحساب." 
Min تلقائي رقم"، و"عملة"، "وقت/تاريخ"، "رقم"، "نص" . أقل قيمة في أحد الحقولحساب." 
Max تلقائي رقم"، و"عملة"، "وقت/تاريخ"، "رقم"، "نص" . أكبر قيمة في أحد الحقولحساب." 

Count عدد القيم في حقل، وليس من ضمنها حساب 
 ).الفارغة) Null الخالية القيم

 كائن"ا، و"ل/نعم"، "رقم تلقائي"، "عملة"، "وقت/تاريخ"
OLE". 

StDev رقم تلقائي"، و"عملة"، "وقت/تاريخ"، "رقم" االنحراف المعياري للقيم الموجودة حساب." 

زر التنقل بین مشھد   زر االغالق
عرض االستعالم 

  یمومشھد التصم
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 )نوعية الحقول التى تستخدم فيها( مجال استخدامها  الهدف منها الدالة
 .في أحد الحقول

Var تلقائي رقم"، و"عملة"، "وقت/تاريخ"، "رقم" . تباين القيم في أحد الحقولحساب." 
عريف المجموعات التـي تريـد إجـراء        ت تجميع حسب

على سبيل المثـال،   .العمليات الحسابية لها
لكل عميـل  المبيعات اإلجمالية قيمة  لعرض  

عى حدة فى استعالم المبيعات فى حالة تعدد     
المبيعات لعميل معين يتم اسـتخدام تعبيـر        

على ان "اسم العميل" في حقل "تجميع حسب"
ـ      Sumيتم استخدام دالة     ة  فـى حقـل قيم

  المبيعات

 

  

  
 18 شكل رقم

 أيضا في شبكة تصميم االستعالم تحديد معايير، للحد من المجموعات التي يتم حساب إجمالياتها، أو من السجالت المتضمنة يمكن  كما 
تتيح لك العملية الحسابية المخصصة إمكانية      يضا  وا.في العملية الحسابية، أو من النتائج التي يتم عرضها بعد إنجاز العملية الحسابية            

فيمكنك على سـبيل    . إنجاز العمليات الحسابية الرقمية، والتاريخية، والنصية على كل سجل باستخدام البيانات من حقل واحد أو أكثر               
اريخين مخزنين في حقلـين  المثال، باستخدام عملية حسابية مخصصة ضرب قيم حقل واحد في مجموعة مبالغ، أو إيجاد الفرق بين ت      

في " إجمالي"يمكنك باستخدام الخيارات الموجودة في صف . ، أو إنشاء استعالمات فرعية"نص"منفصلين، أو دمج قيم متعددة في حقل   
شبكة التصميم، تنفيذ العملية الحسابية على مجموعات من السجالت، وحساب المجموع، أو المتوسط، أو العدد، أو أي نوع آخر مـن        

بالنسبة للعمليات الحسابية المخصصة، فإنك تحتاج إلى إنشاء حقل محسوب جديد مباشرةً في شبكة             و  .إلجمالي على الحقل المحسوب   ا
 فمثال يمكن انشاء حقل فارغة في شبكة تصميم االستعالم" حقل"يمكنك إنشاء حقل محسوب بواسطة إدخال تعبير داخل خلية        . التصميم

 انظـر   Expiration builderباستخدام منشىء التعبيـر  " مدين " من قيم الحقل " دائن " رح قيم الحقل محسوب بعنوان الرصيد بط
  ١٩الشكل رقم

عالمة اظھار صف 
  المجامیع

  دوال التجمیع
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 19 شكل رقم

  Expression builderمنشىء التعبير 
ابت، والداالت، وأسماء الحقول، وعناصـر الـتحكم،        تركيبة من عوامل التشغيل الرياضية أو المنطقية، والثو       عبارة عن    التعبير     

 يحتوي منشئ التعبير على ثالثة مقاطع،  و. إنجاز الحسابات، أو فحص البيانات من خاللها  يمكن    ، والخصائص التي تنتج قيمة واحدة    
منشئ مربع تعبير حيث تقـوم   يوجد في المقطع العلوي لل   مربع التعبير ) السابق ٤/١٩انظر شكل  ( تم تحديدها من األعلى لألسفل 

تـم  إذا .  يوجد في المقطع األوسط للمنشئ أزرار شائعة االستخدام       ثم بإنشاء استخدم المقطع السفلي للمنشئ إلنشاء عناصر التعبير،       
صول علـى  للح.  فوق أحد أزرار عوامل التشغيل، يقوم منشئ التعبير بإدراج عامل التشغيل عند نقطة اإلدراج في مربع التعبير         النقر

قائمة كاملة من عوامل التشغيل يمكنك استخدامها في تعبيرات، انقر فوق مجلد عوامل التشغيل في المربع السفلي األيسر وفئة عامل                    
   .يقوم المربع األيمن بسرد كافة عوامل التشغيل في الفئة المحددة. التشغيل المناسبة في المربع األوسط

على مجلدات تسرد كائنات قاعدة بيانات الجدول واالستعالم والنمـوذج والتقريـر            لمقطع االسفل   من ا يحتوي المربع األيسر        كما  
عناصر أو فئات لعناصر محددة لمجلد محدد في على المربع األوسط فى حين يحتوى والوظائف المضمنة والمعرفة من قبل المستخدم و

 مضمنة في المربع األيسر، يقوم المربع األوسط بسرد فئات لوظـائف          على سبيل المثال، إذا قمت بالنقر فوق وظائف       . المربع األيسر 
Microsoft Access .   على سبيل .  في المربعين األيمن واأليسرتم تحديدها المربع األيمن القيم، إذا توفرت، لعناصر واخيرا يوضح

ع األوسط، يقوم المربع األيمن بـسرد كافـة         المثال، إذا قمت بالنقر فوق وظائف مضمنة في المربع األيسر وفئات لوظائف في المرب             
  . الوظائف المضمنة في الفئة المحددة

  accessأمثلة على التعبيرات المستخدمة في النماذج والتقارير وصفحات بيانات 
  التواريخ -١

 الوصف التعبير

=Date() 
jستخدم دالة Date على هيئة لعرض التاريخ الحالي mm-dd-yyyyحيث تمثل ، mm  الشهر

 .٢٠٩٩ إلى ١٩٨٠من (السنة  yyyy، و)٣١ إلى ١من (اليوم  yy، و)١٢ إلى ١ن م(

عالمة اظھار 
  منشىء التعبیر

عناصر قاعدة 
 البیانات

حقول الجدول 
 المختار

  عوامل التشغیل 
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 الوصف التعبير

=Format(Now(), "ww") 
 ww للسنة التي يمثلها التاريخ الحالي، حيث يعد لعرض رقم األسبوع Format ستخدم دالةت

 .٥٣ إلى ١من 

=DatePart("yyyy", 
[OrderDate]) 

 OrderDate  من أربعة أرقام القيمة في حقلمكونة لعرض السنة DatePart ستخدم الدالةت

 ."تاريخ طلب"
=DateAdd("y", -10, 

[PromisedDate]) ستخدم دالةت DateAdd القيمة في حقل لعرض تاريخ يسبق PromisedDate  أيام١٠بـ . 

=DateDiff("d", [OrderDate], 
[ShippedDate]) 

تـاريخ  " OrderDate قيم في حقلـي في األيام بين ال الفرقلعرض  DateDiff ستخدم دالةت
 ."الشحن تاريخ" ShippedDateو" الطلب

   النصوص -٢

 الوصف التعبير

="N/A" عرض N/A. 

=[FirstName]&" 
"&[LastName] 

مفصولة  "االسم األخير "LastNameو" االسم األول" FirstName يعرض قيم حقول
 .بمسافة

=Left([ProductName], 1) استخدام الدالة Left لقيمة حقل لعرض الحرف األول ProductName "اسم المنتج". 

=Right([AssetCode], 2) استخدام دالة Right قيمة حقل لعرض أخر حرفين من AssetCode "رمز األصول". 

=Trim([Address]) 
، وإزالة أية مسافات أولية أو "العنوان" Address لعرض قيمة حقل Trim استخدام دالة

 .زائدة

 .يات الرياضيةالعمل -٣

 الوصف التعبير

=[Subtotal] + [Freight] مجموع القيم لحقلي Subtotal "و" إجمالي فرعي Freight "شحن". 

=[RequiredDate] - [ShippedDate] 
 تاريخ" ShippedDateو" تاريخ مطلوب" RequiredDate الفرق بين قيم حقول

 ."الشحن

=[Price] * 1.06 ناتج قيمة الحقل Price " بالمائة إلى حقل٦إضافة (١,٠٦و" سعر  Price "السعر"). 

=[Quantity] * [Price] ناتج قيم حقلي Quantity "و" قيمةPrice "سعر". 

=[EmployeeTotal] / [CountryTotal] 
 CountryTotal و" إجمالي الموظفين" EmployeeTotal حاصل قسمة قيم حقلي

 ."إجمالي بلد"

  :تعبيرات مشروطة  -٤

  : حاالت مختلفةرد الجدول التالي أمثلة من التعبيرات التي يمكنك استخدامها فييس

 الوصف التعبير
=IIf([Confirmed] = "Yes", "Order 
Confirmed", "Order Not Confirmed") ةيعرض الرسال order confirmed "إذا كانت القيمة من الحقل " طلب مؤكد
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  ٣٧

طلب غير " Order Not Confirmed ، وإال يعرض الرسالة"نعم" مؤكد هي
 ".مؤكد

=IIf(IsNull([Country/Region])," ", 
[Country/Region]) 

 "المنطقة/البلد" Country/Region يعرض سلسلة فارغة إذا كانت القيمة لحقل

 ."المنطقة/البلد" Country/Region الحقل  وإال يعرض قيمة

=IIf(IsNull([Region]),[City]&" "& 
[PostalCode], [City]&" "&[Region]&" " 
&[PostalCode]) 

 إذا" الرمز البريدي" PostalCodeو" المدينة" City يعرض القيم من حقول

 City يعرض قيم حقول ، وإالNull "خالي" هو" المنطقة" Region كان

 ."البريدي الرمز" PostalCodeالمنطقة و" Region، و"المدينة"

=IIf(IsNull([RequiredDate] - 
[ShippedDate]), "Check for a missing 
date", [RequiredDate] - [ShippedDate]) 

 ShippedDate إذا كان ناتج طرح" تحقق من تاريخ مفقود"يعرض الرسالة 

، Null"خالي" هو" التاريخ المطلوب" RequiredDate من" تاريخ الشحن"
 و" خ المطلوبالتاري" RequiredDate وإال يعرض الفرق بين قيم الحقول

ShippedDate "تاريخ الشحن". 

 :أمثلة على الداالت التجميعية وداالت تجميع المجال  -٥

 الوصف التعبير
=Avg([Freight]) يستخدم الدالة Avg التحكم لعرض متوسط قيم لعنصر Freight "الشحن". 
=Count([OrderID]) يستخدم الدالة Count في عنصر التحكم لعرض عدد السجالت Order ID " معرف

  ."طلب
=Sum([Sales]) يستخدم الدالة Sum التحكم لعرض مجموع قيم عنصر Sales "المبيعات". 
=Sum([Quantity] * [Price]) يستخدم الدالة Sum عنصري التحكم لعرض المجموع ناتج قيم Quantity "الكمية "

  ."السعر" Priceو
=[Sales] / Sum([Sales]) * 100 ة المئوية للمبيعات، التي تحدد بواسطة قسمة قيمة عنصر تحكمعرض النسب Sales 

  ."المبيعات" Sales بواسطة مجموع كافة قيم عنصر تحكم" المبيعات"

 .100* نسبة مئوية، ال تضع إلى  تنسيق إذا تم تعيين خاصية عنصر التحكم   مالحظة
=DLookup("[ContactName]", 
"[Suppliers]", "[SupplierID] = 
Forms![SupplierID]") 

 في جدول" اسم االتصال" ContactName لعرض قيمة حقل DLookup يستخدم دالة

Suppliers "حيث تطابق قيمة حقل" الموردون SupplierID "قيمة " معرف المورد
 .النشط على النموذج" معرف المورد" SupplierID عنصر تحكم

=DLookup("[ContactName]", 
"[Suppliers]", "[SupplierID] = 
Forms![New 
Suppliers]![SupplierID]")  

 في جدول" اسم االتصال" ContactName لعرض قيمة حقل DLookup يستخدم دالة
Suppliers "حيث تطابق قيمة حقل" المورد SupplierID "قيمة عنصر " معرف المورد

 ."وردون الجددالم" New Suppliers على النموذج" معرف المورد" SupplierID تحكم
=DSum("[OrderAmount]", 
"[Orders]", "[CustomerID] = 
'RATTC'") 

" مبلغ الطلب" OrderAmount قيم الحقل لعرض إجمالي مجموع DSum يستخدم الدالة
 .RATTC هو" معرف العميل" CustomerID حيث يكون" الطلبات" Orders في جدول

  ستعالمات وعوامل التصفيةأمثلة على التعبيرات المستخدمة في اال -٦

  )or Between...And، <>، =، <=>، <، >(نطاق القيم  -
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 النتيجة التعبير
 234 ، يكون الرقم أكبر من"الكمية" Quantity للحصول على الحقل 234 <
 1200.45 ، يكون الرقم أقل من"سعر الوحدة" UnitPrice للحصول على الحقل 1200.45 >

>= "Callahan" 
وحتى  Callahan ، كافة األسماء بداية من"االسم األخير" LastName  على الحقلللحصول

 نهاية أحرف الهجاء

Between #2/2/1999# And 
#12/1/1999#  

-١حتى  ٩٩-فبراير-٢، التواريخ من "تاريخ الطلب" OrderDate للحصول على الحقل
 (ANSI-89) ٩٩-ديسمبر

Between '2/2/1999' And 
'12/1/1999'  

-١حتى  ٩٩-فبراير-٢، التواريخ من "تاريخ الطلب" OrderDate للحصول على الحقل
 (-ANSI92) ٩٩-ديسمبر

  )Not(القيم الغير متطابقة 
 النتيجة التعبير

Not "USA"  
إلى بالد أخرى غير  ، الطلبات التي يتم شحنها"بلد الشحن" ShipCountry للحصول على الحقل

 الواليات المتحدة
Not 2 صول على الحقلللح ID "2 ، الموظف الذي ال يساوي المعرف الخاص به"المعرف 

Not T* 
 "T" أسمائهم بالحرف ، الموظفين الذين ال تبدأ"االسم األخير" LastName للحصول على الحقل

)ANSI-٨٩( 

Not T% 
 "T" أسمائهم بالحرف ، الموظفين الذين ال تبدأ"االسم األخير" LastName للحصول على الحقل

)ANSI٩٢-( 

  )In(القيم في قائمة 
 النتيجة التعبير

In("Canada", "UK")  للحصول على الحقل ShipCountry "إلى كندا أو المملكة المتحدة ، الطلبات التي يتم شحنها"بلد الشحن 
In(France, Germany, 

Japan) 
فرنسا أو ألمانيا أو  في، الموظفين الذين يعيشون "اسم الحقل" CountryName للحصول على الحقل

 اليابان

  القيم النصية والجزئية والمطابقة
 النتيجة التعبير

"London" للحصول على الحقل ShipCity "الطلبات التي تم شحنها إلى"مدينة الشحن ، London "لندن" 
"London" Or "Hedge End" للحصول على الحقل ShipCity "ها إلى، الطلبات التي تم شحن"مدينة الشحن London "لندن "

 "هيدج إند" Hedge End أو

>="N" 
إلى الشركات  ، الطلبات التي يتم شحنها"اسم الشركة" CompanyName للحصول على الحقل

 .Z حتى N التي تبدأ أسماؤها بالحرف

Like "S*" 
عمالء تبدأ  ، الطلبات التي يتم شحنها إلى"اسم الشحن" ShipName للحصول على الحقل

 )٨٩-S )ANSI ئهم بالحرفأسما
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  )Like(جزء من قيمة الحقل 
 النتيجة التعبير

Like "S*" 
العمالء الذين تبدأ  ، الطلبات التي يتم شحنها إلى"اسم الشحن" ShipName للحصول على الحقل
  S أسماؤهم بالحرف

Like "*Imports" 
عمالء تنتهي أسمائهم  شحنها إلى، الطلبات التي يتم "اسم الشحن" ShipName للحصول على الحقل

 "Imports" بالكلمة
Like "%Imports" للحصول على الحقل ShipName "عمالء تنتهي أسمائهم  ، الطلبات التي يتم شحنها إلى"اسم الشحن

 )٩٢-Imports" )ANSI" بالكلمة

Like "[A-D]*" 
 عمالء تبدأ أسمائهم من إلى، الطلبات التي يتم شحنها "اسم الشحن" ShipName للحصول على الحقل

A حتى D )ANSI-٨٩( 
Like "[A-D]%" للحصول على الحقل ShipName "عمالء تبدأ أسمائهم من ، الطلبات التي يتم شحنها إلى"اسم الشحن 

A حتى D )ANSI-٩٢( 

Like "*ar*" 
أسمائهم عمالء تتضمن  ، الطلبات التي يتم شحنها إلى"اسم الشحن" ShipName للحصول على الحقل

 )٨٩-ar" )ANSI" تسلسل األحرف
Like "%ar%" للحصول على الحقل ShipName "عمالء تتضمن أسمائهم  ، الطلبات التي يتم شحنها إلى"اسم الشحن

 )٩٢-ar" )ANSI" تسلسل األحرف

Like "Maison Dewe?" 

 الذي يكون الجزء العميل ، الطلبات التي يتم شحنها إلى"اسم الشحن" ShipName للحصول على الحقل
حيث يكون األربعة أحرف  ويتضمن اسم ثاني مكون من خمسة أحرف "Maison" األول من اسمه
 .)٨٩-ANSI( والحرف األخير غير معلوم "Dewe" األولى منها هي

Like "Maison Dewe_" للحصول على الحقل ShipName "الجزء العميل الذي يكون ، الطلبات التي يتم شحنها إلى"اسم الشحن 
حيث يكون األربعة أحرف  ويتضمن اسم ثاني مكون من خمسة أحرف "Maison" األول من اسمه
 .)٩٢-ANSI( والحرف األخير غير معلوم "Dewe" األولى منها هي

  التواريخ
 ٍالنتيجة التعبير

#2/2/2000#  
، ٢في فبراير  ، الطلبات التي يتم شحنها"حنتاريخ الش" ShippedDate للحصول على الحقل

٢٠٠٠ )ANSI-٨٩( 

'2/2/2000'    
، ٢في فبراير  ، الطلبات التي يتم شحنها"تاريخ الشحن" ShippedDate للحصول على الحقل

٢٠٠٠ )ANSI-٩٢( 
Date() للحصول على الحقل RequiredDate "اليوم ، الطلبات بتاريخ"التاريخ المطلوب 
Between Date( ) And 
DateAdd("M", 3, Date( )) 

بين تاريخ اليوم  ، الطلبات المطلوبة"التاريخ المطلوب" RequiredDate للحصول على الحقل
 وثالثة أشهر من تاريخ اليوم

< Date( ) - 30 للحصول على الحقل OrderDate "يوما٣٠ًأكثر من  ، الطلبات التي مر عليها"تاريخ الطلب  
Year([OrderDate]) = 1999 للحصول على الحقل OrderDate "طلبات في  ، الطلبات التي تتضمن تواريخ"تاريخ الطلب

١٩٩٩ 
DatePart("q", [OrderDate]) 
= 4 

 الرابع للتقويم ، الطلبات للربع السنوي"تاريخ الطلب" OrderDate للحصول على الحقل
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DateSerial(Year ([OrderDate]), 
Month([OrderDate]) + 1, 1) - 1 

 كل شهر ، الطلبات لليوم األخير من"تاريخ الطلب" OrderDate للحصول على الحقل

Year([OrderDate]) = 
Year(Now()) 
And  Month([OrderDate]) = 
Month(Now()) 

 الحالي ، الطلبات للسنة والشهر"تاريخ الطلب" OrderDate للحصول على الحقل

  
  بمعاييراستعالمات المعلمات التي تطالب 

استعالم المعلمات هو استعالم يعرض عند تشغيله مربع الحوار الخاص به ليطالبك بمعلومات، مثل معايير السترداد سجالت أو 
. يمكنك تصميم االستعالم ليطالبك بأكثر من معلومة؛ على سبيل المثال، يمكنك تصميمه ليطالبك بتاريخين. قيمة تريد إدراجها في حقل

تعد استعالمات المعلمات مالئمة عند  . كافة السجالت التي تقع بين هذين التاريخينMicrosoft Accessفي هذه الحالة يسترد 
وعند طباعة . على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تقرير الدخل الشهري مستنداً إلى استعالم معلمات. استخدامها كأساس لنماذج وتقارير و

 التقرير Accessعندما تدخل شهراً يطبع . ر الذي ترغب أن يغطيه التقرير مربع حوار للسؤال عن الشهAccessالتقرير، يعرض 
  .المالئم

  :أيضاً القيام بالتالي مع معلمة االستعالمات والنماذج والتقارير يمكن

إنشاء نموذج أو مربع حوار مخصص يطالب بمعلمات استعالم، بدالً من استخدام مربع حوار استعالم معلمات، ثم عرض  •
  .أخرى إلى مربع حوار مخصص) على سبيل المثال، يمكنك إضافة أزرار وعناصر تحكم .  ورقة البياناتالنتائج في

  .طباعة المعايير التي تم إدخالها في استعالم معلمات لتقرير في حتى تتمكن تحديد القيم المستخدمة في إنشائها من التقرير •
  .التقرير، ثم إظهار النتائج في تقريركبديل الستعالم المعلمات، استخدم نموذج إلدخال معايير  •

  إنشاء استعالم معلمة

استعالم يحسب مجموع أو معدل أو األنواع األخرى من : استعالم جدولي( الم جدولياستعقم بإنشاء استعالم تحديد أو  .١
اإلجمالي على السجالت، ثم يجمع النتيجة بواسطة نوعين من المعلومات واحداً أسفل الجانب األيسر من ورقة البيانات، 

  . .)واآلخر على الحافة العلوية
جداول أو استعالمات أو : إطار يعرض تصميم كائنات قاعدة البيانات": تصميم"طريقة العرض ( "تصميم" طريقة العرض في .٢

، يمكنك إنشاء كائنات جديدة "تصميم"في طريقة العرض . access ماكرو أو صفحات بيانات نماذج أو تقارير أو وحدات
إطار : قائمة الحقول(  قائمة الحقول الستعالم، اسحب الحقول من.)لقاعدة البيانات وتعديل تصميم الكائنات الموجودة مسبقاً

لصفحة بيانات " تصميم"يسرد كافة الحقول في مصدر السجل المصدر أو كائن قاعدة البيانات،وليس في طريقة العرض 
aacess . لصفحة بيانات " تصميم"في طريقة العرضaccess يتم سرد كافة مصادر السجالت وحقولهم في قاعدة بيانات ،
هي شبكة يمكنك استخدامها لتصميم استعالم أو عامل تصفية في : شبكة التصميم( تصميم شبكة ال إلى استعالم. )المصدر

في حالة االستعالمات، كانت هذه الشبكة تسمى ". فرز متقدم/عامل تصفية"لالستعالم أو في إطار " تصميم"طريقة العرض
  . .)سابقاً " QBEشبكة "
 : قم بإجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية .٣
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  ٤١

  تخدم معلمة واحدةاس  -أ 
علـى  . الخاصة بكل حقل تريد استخدامه كمعلمة، اكتب تعبير مع مطالبةً محاطة بأقواس مربعة            " معايير"في الخلية           

  : سبيل المثال، في حقل يعرض الرقم الحالي للوحدات في المخزن، قم بإدخال التالي
<[Number of Units in Stock:]  

  استخدم معلمتين أو أكثر  -ب 
  . الخاصة بكل حقل تريد استخدامه كمعلمة، اكتب تعبير مع مطالبة محاطة بأقواس مربعة" معايير"في الخلية     

اكتـب التـاريخ   "و:" اكتب التـاريخ االفتتـاحى  " على سبيل المثال، في حقل يقوم بعرض تواريخ، يمكنك عرض المطالب           
  :لتحديد نطاق من القيم:" الختامي

Between [Type the beginning date:] And [Type the ending date:]  
  استخدم معلمات مع أحرف البدل  -ج 

لمطالبـة  . الخاصة بكل حقل تريد استخدامه كمعلمة، اكتب تعبير مع مطالبةً محاطة بأقواس مربعـة     " معايير"في الخلية       
 أحرف حددها المـستخدم، قـم       المستخدم بحرف واحد أو أكثر للبحث عن، ثم العثور على سجالت تبدأ بأحرف أو تتضمن              

  (*).  ورمز حرف البدل LIKEبإنشاء استعالم معلمة يستخدم عامل التشغيل 
  .على سبيل المثال، تبحث العبارة التالية عن كلمات تبدأ بحرف محدد

LIKE [Enter the first character to search by: ] & "*"  

  .حدد التالية عن كلمات تحتوي على حرف م تبحث العبارة

LIKE "*" & [Enter any character to search by: ] & "*"  

وتتضمن أنواع البيانات   .  صفات الحقل التي تحدد نوع البيانات التي يمكنها التواجد فيه           اى   نوع البيانات ( حدد نوع البيانات   .٤
 للمعلمات إذا ).)افتراضي(منطقي، وعدد صحيح، وعدد صحيح طويل، وعملة، ومفرد، ومزدوج، وتاريخ، وسلسلة، ومتغير     

  : كان استعالم المعلمة هو
o       األعمدة_عناوين"في هذه الحاالت، يجب أيضاً تعيين الخاصية . (استعالم جدولي أو االستعالم المصدر الستعالم جدولي "

  .) في االستعالم الجدولي
o هو االستعالم المصدر لتخطيط .  
o ال/مطالبة لحقل مع نوع بيانات نعم .  
o  قاعدة بيانات   ل تأتي من جدول في      مطالبة لحقوSQL  )   قاعدة بياناتSQL :       عالم قاعدة بيانات تستند إلى لغـة االسـت

  . خارجية).)SQL(الهيكلية 
  . في القائمة استعالم، انقر فوق معلمات .٥
هي شبكة يمكنك اسـتخدامها  : شبكة التصميم( شبكة تصميمفي خلية معلمات األولى، اكتب المطالبة األولى التي أدخلتها في   .٦

في حالة االستعالمات،   ". فرز متقدم /عامل تصفية "لالستعالم أو في إطار     " تصميم"لتصميم استعالم أو عامل تصفية في طريقة العرض       
  . تعالم االس.)سابقاً " QBEشبكة "كانت هذه الشبكة تسمى 

حقل التي تحدد نوع البيانات التي يمكنها صفات ال: نوع البيانات( نوع البياناتفي الخلية نوع البيانات إلى اليمين، انقر فوق  .٧
وتتضمن أنواع البيانات منطقي، وعدد صحيح، وعدد صحيح طويل، وعملة، ومفرد، ومزدوج، وتاريخ، وسلسلة، ومتغير . التواجد فيه

  :  المناسب طبقاً لإلرشادات التالية).)افتراضي(
  .  لكل معلمة تريد تحديد نوع بياناتها٣ والخطوة ٢كرر الخطوة  .٨
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  ٤٢

  النماذج٣/٣/٥
   نموذجتوجد ثالث طرق إلنشاء 

بإنشاء نمـوذج لعـرض كافـة الحقـول     " النموذج التلقائي"يقوم " النموذج التلقائي "استناداً إلى استعالم أو جدول فردي باستخدام         -١
الجداول والـسجالت مـن     والسجالت في الجدول أو الذي اخترته به جداول أو استعالمات، سوف يقوم النموذج أيضاً بتضمين كافة                 

  :وتتم هذه العملية كالتالى . مصادر السجالت هذه

  .  انقر فوق نماذج الموجودة أسفل كائناتاالطار قاعدة بيانات في   -أ 
  ". قاعدة بيانات"انقر فوق الزر جديد في شريط أدوات اإلطار   -ب 
  : في مربع الحوار نموذج جديد، انقر فوق أحد المعالجات اآلتية  -ج 

o يظهر كل حقل في سطر منفصل مع تسمية في اليسار  عمودي: نموذج تلقائي  .  
o تظهر الحقول في كل سجل في سطر واحد، مع عرض التسمية مرة واحدة في أعلى   جدولي: نموذج تلقائي 

  . النموذج
o أعمدة، مع وجود سجل واحد في -و- تظهر الحقول في كل سجل في تنسيق صفوف  ورقة بيانات: نموذج تلقائي

  . يظهر اسم كل حقل في أعلى كل عمود. حقل واحد في كل عمودكل صف و
o نموذج تلقائي :PivotTable   يتم فتح النموذج في طريقة العرض PivotTable . يمكنك إضافة حقول بواسطة

  . سحبها من قائمة الحقول إلى مناطق مختلفة في طريقة العرض
o نموذج تلقائي :PivotChart  العرض  يتم فتح النموذج في طريقة PivotChart . يمكنك إضافة حقول بواسطة

  . سحبها من قائمة الحقول إلى مناطق مختلفة في طريقة العرض
  . انقر فوق الجدول أو االستعالم الذي يحتوي على البيانات التي تريد أن يستند إليها النموذج الخاص بك  -د 
 ) ٢٠انظر الشكل ( . انقر فوق موافق  -ه 

  

  معالج النماذج التلقائية  20 شكل رقم
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  ٤٣

 PivotTableأو طريقة العرض     "تصميم"إذا لم يظهر النموذج الناتج بالشكل الذي تريده، يمكنك تغييره في طريقة العرض              
  . PivotChartأو طريقة العرض 

لتالي أو إنهاء بعـد تحديـد   إذا أردت تضمين حقول من جداول واستعالمات متعددة في النموذج الخاص بك، فال تنقر فوق ا        •
وكرر الخطوات لتحديد جدول أو استعالم، ثم اختر الحقول التي   ". معالج النماذج "الحقول من الجدول أو االستعالم األول في        

  .تريد تضمينها في النموذج، حتى تقوم بتحديد كافة الحقول المطلوبة
معالج " الذي قمت بتحديده آخر مرة، إما في Microsoft Accessإذا قمت بالنقر فوق أحد خيارات النموذج التلقائي، يستخدم  •

الخـاص  " تصميم"في طريقة العرض    ".تصميم"أو باستخدام أمر تنسيق تلقائي في القائمة تنسيق في طريقة العرض            " النماذج
إطـار يعـرض تـصميم    ": تصميم"طريقة العرض ( "تصميم"طريقة العرض بك، يمكنك إنشاء نموذج رئيسي وتخصيصه في     

في طريقة  . accessجداول أو استعالمات أو نماذج أو تقارير أو وحدات ماكرو أو صفحات بيانات              : كائنات قاعدة البيانات  
 ليتالءم ومتطلباتـك    .)، يمكنك إنشاء كائنات جديدة لقاعدة البيانات وتعديل تصميم الكائنات الموجودة مسبقاً           "ميمتص"العرض  
 .الشخصية

  انشاء نموذج باستخدام المعالج  -٢

 .  انقر فوق نماذج الموجودة أسفل كائناتاالطار قاعدة بيانات في  -

  )٢١م شكل رق( انشاء نموذج باستخدام المعالج انقر فوق  -

-  

 21 شكل رقم

 )٢٢شكل رقم( . اتبع اإلرشادات الموجودة في المعالج -
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  ٤٤

  

  ٢٢ شكل رقم

 أو طريقـة العـرض      PivotTableإذا لم يظهر النموذج الناتج بالشكل الذي تريده، يمكنك تغييره في أو طريقة العـرض                
PivotChart .  

  :اء نموذج بطريقة عرض التصميم  انش-٣

 ". كائنات"الموجودة أسفل " نماذج"، انقر فوق "قاعدة البيانات"إطار في  .١

  .  شريط أدوات إطار قاعدة البياناتفي" جديد"انقر فوق الزر  .٢
  ". تصميم"، انقر فوق طريقة العرض "نموذج جديد"في مربع الحوار  .٣
إذا لـم يكـن النمـوذج    . آخر يحتوي على البيانات التي تريد أن يستند إليها النموذجمصدر سجل انقر فوق اسم الجدول أو     .٤

ج الستخدامه كلوحة تبديل لفتح نماذج أو تقارير أخرى أو أردت على سبيل المثال، إذا أردت إنشاء نموذ(يحتوي على بيانات 
  . ، فال تختر أي شئ من تلك القائمة)إنشاء مربع حوار مخصص

  ". موافق"انقر فوق  .٥

الكائنات الرسومية الذى تظهر به مجموعة من  النشاء نموذج باستخدام طريقة عرض التصميم قد نحتاج الى مربع االدوات  : ملحوظة  
كائن واجهة استخدام رسومي، مثل مربع نص، أو خانة اختيار، أو شريط تمرير، أو زر                هو   عنصر تحكم و ى عناصر تحكم  التي تسم 

وتستخدم عناصر التحكم من أجل عرض البيانات أو الخيارات، أو إنجاز إجراء مـا، أو               . أمر، يسمح للمستخدمين بالتحكم بالبرنامج    
مكن أن تكون عناصر التحكم عبارة عن مربعات نص تعرض أسماء أو أرقام أو تـسميات                ي. .)جعل واجهة االستخدام سهلة القراءة    

  : الذى يكون شكله على النحو التالى . أكثر جاذبيةالنموذج تعرض عناوين أو خطوط مزخرفة تنظم رسومياً البيانات وتجعل 
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  ٤٥

.  

  ٢٣ شكل رقم

   اهم عناصر التحكم

  

  التقارير ٣/٣/٦
ونظراً لتحكمك في حجم ومظهر كل شيء في التقرير، يمكنك عرض . التقرير هو طريقة فعالة لتقديم بياناتك في تنسيق مطبوع

  :والهدف من اعداد التقارير يكون  .المعلومات بالطريقة التي تريد رؤيتها

  .إنشاء بطاقات عنونة بريدية ♦
  .إظهار إجماليات في تخطيط ♦
  .ت في فئاتتجميع السجال ♦
  .حساب اإلجماليات ♦

زر اظھار 
مربع 
االدوا

 مربع االدوات 

 مربع نص  مربع تسمیة

  زر خیار

  مربع سرد وتحریر

  زر امر

  مربع عنوان
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  ٤٦

يشير مصدر سجالت التقرير إلى الحقول الموجودة في . واحد أو أكثر في قاعدة البياناتاستعالم تنضم معظم التقارير إلى جدول و    
 أو ال يحتاج التقرير إلى احتوائه على كافة الحقول من كـل جـدول أو اسـتعالم مـن الجـداول                   . الجداول األساسية واالستعالمات  

وتُخزن المعلومـات   . يحصل التقرير المنضم على البيانات الخاصة به من مصدر السجالت األساسي          . االستعالمات التي تستند إليها   
تقوم بإنشاء ارتباط بين التقرير ومصدر الـسجالت        . األخرى عن النموذج، مثل، العنوان والتاريخ ورقم الصفحة، في تصميم التقرير          

كائنات الرسومية التي تسمى يمكن أن تكون عناصر التحكم عبارة عن مربعات نص تعرض أسماء أو أرقام أو        الخاص به باستخدام ال   
  . تسميات تعرض عناوين أو خطوط مزخرفة تنظم رسومياً البيانات وتجعل التقرير أكثر جاذبية

  إنشاء تقرير
استخدم معالج بطاقات العنونة إلنشاء بطاقات عنونة بريدية        . فة من التقارير باستخدام المعالجات بشكل سريع      يمكنك إنشاء أنواع مختل   

يقوم المعالج بطرح األسئلة وينشئ التقرير استناداً إلى . أو معالج التخطيطات إلنشاء تخطيطات أو معالج التقارير إلنشاء تقرير قياسي      
إطار ": تصميم"طريقة العرض   ( "تصميم"طريقة العرض   صيص التقرير بالطريقة التي تريدها في       ثم يمكنك تخ  . اإلجابات الخاصة بك  

فـي  . accessجداول أو استعالمات أو نماذج أو تقارير أو وحدات ماكرو أو صفحات بيانات            : دة البيانات يعرض تصميم كائنات قاع   
  . .)، يمكنك إنشاء كائنات جديدة لقاعدة البيانات وتعديل تصميم الكائنات الموجودة مسبقاً"تصميم"طريقة العرض 

  . توجد ثالث طرق إلنشاء تقريرو
االسـتهعالم  بإنشاء تقرير يعرض كافة الحقول والسجالت في الجدول أو      " التقرير التلقائي "يقوم  . "لقائيتقرير ت  "  باستخدام معالج     -١

   ويتم ذلك كالتالى  االساسى

  . "كائنات" كلمة تحت الموجودة     انقر فوق تقاريراالطار قاعدة بيانات في   -أ 
  . انقر فوق الزر جديد في شريط أدوات إطار قاعدة البيانات  -ب 
  :  الحوار تقرير جديد، انقر فوق أحد المعالجات التاليةفي مربع  -ج 
  .  يظهر كل حقل في سطر منفصل مع تسمية إلى اليسار  عمودي: تقرير تلقائي  -د 
  .  تظهر الحقول في كل سجل على خط واحد وتتم طباعة التسميات مرة واحدة إلى أعلى كل صفحة  جدولي: تقرير تلقائي  -ه 
  . الذي يتضمن البيانات التي تريد أن يستند إليها التقريرانقر فوق الجدول أو االستعالم   -و 
  . انقر فوق موافق  -ز 

إذا لم تكن قد قمت بإنشاء تقرير باسـتخدام  .  بتطبيق آخر تنسيق تلقائي استخدمته على التقريرMicrosoft Accessفيقوم 
 يقـوم باسـتخدام   Microsoft Accessمعالج من قبل أو لم تكن قد استخدمت األمر تنسيق تلقائي في القائمة تنسيق، فـإن  

  ٢٤انظر الشكل ". قياسي"التنسيق التلقائي 
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  ٤٧

  
 24 شكل رقم

يطرح عليك المعالج أسئلة مفصلة حول مصادر . استناداً إلى جدول أو استعالم واحد أو أكثر باستخدام معالج:باستخدام المعالج   -٢
   وذلك وفقا للخطوات التالية .التنسيق الذي تريده ويبدأ في إنشاء تقرير استناداً إلى إجاباتكالسجالت والحقول والتخطيط و

  . انقر فوق تقارير تحت كائناتاالطار قاعدة بيانات في   -أ 
  . انقر فوق الزر جديد في شريط أدوات إطار قاعدة البيانات  -ب 
فيظهر وصفاً للمعالج في الجانب األيسر من . مهفي مربع الحوار تقرير جديد، انقر فوق المعالج الذي تريد استخدا  -ج 

  . مربع الحوار
  . نات التي تريد أن يستند إليها التقرير الذي يتضمن البيا االستعالمانقر فوق الجدول أو   -د 
  . انقر فوق موافق  -ه 
 ٢٥شكل . اتبع اإلرشادات الموجودة في المعالج  -و 

  

  ٢٥ شكل رقم
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  "تصميم " طريقة العرض إذا لم يظهر التقرير الناتج بالشكل الذي تريده، يمكنك تغييره في 

  :ملحوظة
ول واستعالمات متعددة في التقرير الخاص بك، فال تنقر فوق التالي أو فوق إنهاء بعد تحديد الحقول                 إذا أردت تضمين حقول من جدا     

وكرر الخطوات لتحديد جدول أو استعالم، وانتق الحقول التي تريد تضمينها فـي             . من الجدول أو االستعالم األول في معالج التقرير       
  .التقرير، حتى تقوم بتحديد كافة الحقول المطلوبة

وتخصيـصه فـي   بأن يتم انشاء التقرير " تصميم" طريقة العرض تصميم التقرير بالطريقة التى يرغبها المستخدم وذلك باستخدا        -٣
  :المستخدم الخاصة ويتم ذلك كما يلى ليناسب متطلبات " تصميم"طريقة العرض 

  . تحت كائناتفي انقر فوق تقارير   -أ 
  . انقر فوق الزر جديد في شريط أدوات إطار قاعدة البيانات  -ب 
  ". تصميم"في مربع الحوار تقرير جديد، انقر فوق طريقة العرض   -ج 
إذا كنت تريـد    . (حتوي على البيانات التي تريد أن يستند إليها التقرير         الذي ي  االستعالم  انقر فوق الجدول أو       -د 

نموذج أو تقرير غير متصل بمصدر سجل مثـل جـدول أو   : ضمنموذج أو تقرير غير من    ( تقريراً غير منضم  
، فال تحدد أي شئ مـن  ).)السجل للنموذج أو التقرير فارغة  _تكون خاصية مصدر  . (SQLاستعالم أو عبارة    

  .) القائمة
  .إذا أردت إنشاء تقرير يستخدم بيانات من أكثر من جدول، قم بإسناد التقرير إلى استعالم  -ه 
  . انقر فوق موافق  -و 

   : Macros وحدات الماكرو٣/٣/٧
 تستخدم وحدات الماكرو فى تنفيذ اجراءات روتينية مخزنة داخل البرنامج من خالل ازرار توضع داخل النماذج يمكن من خالل 

 تنفذ هذه االجراءات تلقائيا دون تدخل من ىإل. الضغط على هذه االزرار تنفيذ االجراءات المخزنة داخل الماكرو بصورة متتابعة
  ٢٦شكل .  حدوث حدث معينىالمستخدم عند تحق شرط معين إل

  
 

  نافذة اجراءات الماكرو 26 شكل رقم
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  : Modules الوحدات النمطية٣/٣/٨
ـ             ذه      تستخدم فى كتابة اجراءات يتم تخزينها داخل البرنامج من خالل ازرار توضع داخل النماذج يمكن من خالل الضغط على ه

 تنفذ هذه االجراءات تلقائيا دون تدخل من المستخدم عند ىإل. االزرار تنفيذ االجراءات المخزنة داخل الوحدة النمطية  بصورة متتابعة      
كما هو الحال فى وحدات الماكرو ، وان كان االختالف بين الوحدات النمطيـة ووحـدات              .  حدوث حدث معين   ىتحق شرط معين إل   

  ٢٧ شكل Visual Basicوم مصمم البرنامج التطبيقى بكتابتها بنفسه باستخدام اكواد لغة  االولى يقاالماكرو أم
  

 

 نافذة الوحدة النمطية٢٧ شكل رقم
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  الرابعالفصل 
 Access.S .M تصميم نظم محاسبية باستخدام
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   مقدمة ٤/١
  Applicationsي الذى يتم تصميمه في شكل قاعدة بيانات على مجموعة من التطبيقات                  يتكون عادة النظام المحاسبي اإلليكترون    

يكون لكل تطبيق مجموعة كائناته المختلفة آلتي يتم استخدامها في إدخال البيانات وتخزينها وتشغيلها واستخالص المعلومات وعرضها 
ن عدم تكرار البيانات أو ازدواجية تشغيلها أي كان التطبيق الذى           وعادة يتم تخزين البيانات بشكل متكامل بما يضم       . في شكل تقارير    

  .يستخدم هذه البيانات حيث يتم الربط بين ملفات النظام وإيجاد عالقات بينها بما يضمن تحقيق هذا الهدف
  : خطوات تصميم  النظام  .٤/٢

ن االعداد الجيد للنظام ال يقل اهمية عن تصميم البرنامج و              يجب أن يسبق تصميم برنامج نظام ادارة قاعدة البيانات إعداداً جيداً ال           
وفى النظم الصغيرة التى تقتصر مهمتها على وظيفة واحدة مثل إعداد شاشات ونماذج ادخال البيانات والحصول على التقارير . تنفيذه 

فى النظم الكبيرة والمعقدة فالبد مـن وضـع   إما . يمكن تصميم البرنامج مباشرة  وتنفيذه دون الحاجة إلى وجود إعداد مسبق للنظام            
خريطة للنظام توضح التطبيقات المختلفة داخل النظام ، وعالقة كل تطبيق باالخر ونوضح فيما يلى مراحل التصميم الجيد لنظام ادارة 

  )سواء كان نظام محاسبى ام غيره( قواعد البيانات االليكترونية 
  .ساسية   تحديد الهدف من النظام ووظيفته األ-١
 :  تحديد عناصر النظام -٢

  : وتشمل هذه المرحلة 
  .تحديد الملفات المختلفة شاملة اسماء الحقول بكل ملف ، ومواصفات كل حقل   -أ 
 .تحديد أنواع التقارير   -ب 

 .تحديد نماذج ادخال البيانات  -ج 

 .تحديد االستعالمات الخاصة بالنظام  -د 

 ىقة بالنظام مثل نسخ الملفات على اقراص تجنبا لتعرضها للتلف إلتحديد طريقة الحصول على الخدمات المختلفة المتعل  -ه 
 .الضياع 

 .اختيار شكل القوائم الرئيسية للنظام   -و 

  .إعداد خريطة للنظام  تشمل كل الوظائف األساسية للنظام  -ز 
 . إعداد النظام -٣

 : وتشمل هذه المرحلة

  .الخ... ارير واالستعالمات تصميم الكائنات الخاصة بالبرنامج مثل الجداول والنماذج والتق  -أ 
 .تحديد العالقات بين هذه الكائنات   -ب 

 .تحديد مواصفات كل كائن ومواصفات الحقول داخل كل كائن  -ج 

 .إنشاء قاموس لتعريف البيانات التى تمثل محتويات الجداول داخل النظام  -د 

 .تصميم العالقات بين الجداول   -ه 

 . تعديل البيانات داخل الجداولىإنشاء إلتحديد أنواع التعديالت والتحديثات التى من شأنها   -و 

 .تحديد الفهارس ومتى يتم استخدامها   -ز 
تأمين قاعدة البيانات وتحديد الشخص المسئول عن قاعدة البيانات واالشخاص المتعاملين معها والصالحيات الممنوحة   -ح 

 .لكل شخص

  . اختبار النظام بهدف التحقق من صالحيته-٤
  تيب يتضمن التعليمات الضرورية لتشغيل النظام   توثيق النظام اى  إعداد ك-٥
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  تصميم نظام حسابات التعامل مع العمالء الحد البنوك   .  ٤/٣
 د  حيث يعتبر نظام إدارة حسابات العمالء أح4   تناول فيما يلى مكونات نظام محاسبى مبسط الدارة حسابات العمالء فى بنك تجارى       

 نظام إدارة قواعد البيانات اإلليكترونية في البنك التجاري ، ويهدف هذا التطبيق إلى التعرف على التطبيقات الشائعة الذى يحتوى عليها
في البنك وذلك عقب كل عملية إيداع أو سحب يقوم بها العميل ، بجانب إعداد ) للعمليات المصرفية المختلفة( أرصدة حسابات العمالء 

إدارة البنك في مزاولة نشاطها ونوضح فيما يلى مراحل تصميم تطبيـق مبـسط الدارة   مجموعة من التقارير التحليلية آلتي  تحتاجها       
 ، شامال أدوات الرقابة الداخليـة آلتـي   Ms Accessحسابات العمالء في بنك تجارى باستخدام برنامج إدارة قواعد البيانات الشهير 

  : التشغيل يمكن استخدامها في الرقابة على مدخالت النظام ومخرجاته وعلى عمليات
  :مكونات النظام .٤/٣/١

   :الجداول:  أوال 
 وجـدول حركـة   Master Fileتتكون ملفات النظام من  جدولين أساسيين هما جدول بيانات العمالء ويعتبر الملف الرئيسي للنظام 

 One to واحـد لكثيـر    وهذين الجدولين توجد بينهما عالقةTransactions Fileالتعامل مع العمالء ويعتبر بمثابة ملف حركة 

many باإلضافة إلى ذلك يوجد جدولين فرعيين للمساعدة في إدخال البيانات في .  من خالل  حقل رقم الحساب كحقل مشترك بينهما
  ١انظر الشكل رقم ). وهذين الجدولين يمكن االستغناء عنهما ( الجدولين السابقين وهما جدول أنواع الحسابات وجدول العمالت 

  
   جداول النظام١قم شكل ر

  :جدول بيانات العمالء
  :  إيضاح لحقول جدول البيانات األساسية للعمالء وخصائص كل حقل٥ : ٢تظهر األشكال من 

  
   حقول جدول بيانات العمالء  ونوعية البيانات فى كل حقل وخصائص حقل رقم الحساب٢شكل رقم 

                                                
تم اختیار نظام ادارة حسابات العمالء فى بنك تجارى باعتبار ان تصمیم ھذا النظام یعتمد على اس لوبین مع ا الدخ ال البیان ات وت شغیلھا        4

ة علیھا ھما اسلوب التشغیل الفورى للبیانات حیث یتم ادخال عملیات التعامل مع العمالء فور تقدم العمیل الى البنك الجراء سحب او والرقاب
كما یتم تشغیل بیانات حركة التعامل التى تمت مع العمالء مرة . ایداع  والتعرف فورا على رصیده وتعدیلھ فور حدوث السحب او االیداع 

 ةویتم من خاللھ ا تجدی د ن سخة اخ رى م ن مل ف ارص د       ) تشغیل بالمجموعات ( ایة الیوم من واقع اشعارات السحب واالیداع اخرى فى نھ  
  .العمالء مطابقة الملفین معا فیما یعرف بنظام المحاكاة المتوازیة 
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  ع الحساب حقول جدول بيانات العمالء وخصائص حقل نو٥شكل رقم 

  
   خصائص حقل اسم العميل٤شكل رقم 

  
   خصائص حقل نوع العملة٥شكل رقم 
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   خصائص حقل الرصيد االفتتاحي٦شكل رقم 

  مالحظات على جدول البيانات األساسية للعمالء
فتاح األساسي للجدول وقد وقد تم اعتبار أن حقل رقم العميل هو الم.    يعتبر هذا الجدول كما سبق القول هو الملف الرئيسي للتطبيق 

التحقق "  بتوصيف خصائص  كل حقل باعتبارها من أساسيات الرقابة الداخلية على عملية إدخال البيانات خاصة خاصية                  متم االهتما 
ويرعى أن البيانات آلتي سوف يتم تسجيلها فـي حقـل نـوع    .  االفتتاحيفي كل من حقل رقم الحساب وحقل الرصيد   " من الصحة   

سوف يتم الحصول عليها من جدول أنواع الحسابات ، وبيانات حقل نوع العملة سوف يتم الحصول عليها من جدول نـوع                     الحساب  
  .  العملة وهى كما سبق القول جداول مساعدة تم تصميمها للمساعدة في ادارج البيانات في هذين الحقلين

  :جدول حركة التعامل مع العمالء
ول حركة التعامل مع العمالء وخصائص حقل تاريخ الحركة حيث تـم تحديـد خاصـية القيمـة           حقول جد  ٧    يظهر الشكل رقم      

االفتراضية للبيانات بما يضمن أن يتم إدراج تاريخ تسجيل الحركة تلقائيا في هذا الحقل وان يسمح لُمدخل البيانات بإدراج تاريخ سابق 
كما يالحظ أن هذا الجدول ال يتضمن حقول خاصة         . يخ حدوث الحركة    لتاريخ تسجيل الحركة وال يسمح له بإدخال تاريخ الحق لتار         

باسم العميل أو نوع الحساب أو نوع العملة حيث أن هذه البيانات سوف يتم الوصول إليها تلقائيا في النماذج واالستعالمات والتقارير                     
لتـي تـم    ا العالقات   ٨لين كما يظهر الشكل رقم      مباشرة بمجرد كتابة رقم الحساب وذلك من خالل الربط الذى تم إجراءه بين الجدو             

 .إنشائها بين هذه الجداول 
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   جدول حركة التعامل مع العمالء٧شكل رقم 

  :إنشاء العالقة بين جدول البيانات األساسية للعمالء وجدول حركة التعامل مع العمالء
ك بين الجدولين وهو مفهرس بدون تكرار فـى جـدول   تم إنشاء هذه العالقة من خالل الربط بين حقل  رقم الحساب وهو حقل مشتر            

 )٨انظر الشكل ( البيانات األساسية للعمالء ومفهرس بتكرار فى جدول التعامل مع العمالء 

  
   العالقات بين الجداول٨شكل رقم 
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   جدول بيانات العمالء في وضع التشغيل٩شكل رقم 

  
  لتشغيل جدول حركة التعامل مع العمالء في وضع ا٩شكل رقم 

  
  :ثانيا النماذج 

  نموذج  تسجيل بيانات الحركة وتعديل الرصيد -أ
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يستخدم هذا النموذج في تسجيل بيانات الحركة وتعديل رصيد العميل االفتتاحي الظاهر في جدول بيانات العمالء فور قيام العميل بأي             
  ) القائم بالصرف أو التحصيل ( ة عملية سحب أو إيداع ويتم التسجيل في هذا النموذج بواسطة موظف الخزين

 :نموذج إشعار حركة سحب  - ب

  
   يستخدم في تسجيل حركة السحب في ملف حركة التعامل مع العمالء بواسطة  أحد موظفي الحسابات في نهاية اليوم مـن واقـع                       

  .حسابات العمالءإشعارات السحب اليدوية آلتي يتم تحريرها بواسطة العميل أو من خالل الشيكات المسحوبة على 
  
  : إشعار إيداع نقدية -ج

  
   يستخدم في تسجيل حركة االيداع في ملف حركة التعامل مع العمالء بواسطة  أحد موظفي الحسابات في نهاية اليوم من واقع 

  . إشعارات االيداع اليدوية آلتي يتم تحريرها بواسطة العميل
   نموذج مقدمة البرنامج-د
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بحيث يتضمن ازرار يمكن من .  للدخول على كائنات البرنامجSwitch board كواجهة للبرنامج وكلوحة تبديل يستخدم هذا النموذج

  .خاللها التنقل بين نماذج ادخال البيانات وتقارير النظام
  :أسلوب ادخال البيانات وتشغيلها :ثالثا 

مرتين  مرة بواسطة موظف ) إيداع أو سحب( امل مع العمالء    يتم ادخال البيانات إلى النظام بحيث يتم ادخال  بيانات أي حركة تع      
ومرة أخرى في نهاية يوم العمل بواسطة ). تشغيل فوري . ( الخزينة وينتج عنها تجديد رصيد العميل فورا في جدول بيانات العمالء         

تـشغيل فـوري    ( لعمـــــالء موظفي الحسابات من خالل اإلشعارات اليدوية وترحل هذه الحركة إلى ملف حركة التعامل مع ا              
 في تقرير مستقل ، وهذا التقرير       وعرضهاالذى  يتم استخدامه في إعداد استعالم يتم من خالله تحديد أرصدة العمالء              ) بالمجموعات  

د من عدم   يتم مقارنته بالتقرير الذى يتم إعداده بناء على ملف بيانات العمالء ومطابقة أرصدة العمالء المستخرجة من كل منهما للتأك                  
  ).محاكاة متوازية ( وجود أي اختالف بينهما 

  :االستعالمات :رابعا 
  :يظهر الشكل التالي االستعالمات التي يتضمنها النظام

  
  تقارير النظام:خامسا 

  :يظهر الشكل التالي تقارير النظام
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  ٥٩

  
  
  

  :الوحدات النمطية ووحدات الماكرو:سادسا 
 حيث تم االعتماد في إنشاء أزرار التنقل في واجهة البرنامج وأزرار اإلغالق في النمـاذج  ةر  لم يتضمن النظام وحدات ماكرو مباش    

 وربطها بأزرار نموذج تـسجيل الحركـة        دال كوا اإال انه تم إنشاء مجموعة من       .لتي يوفرها البرنامج    ااعلى معالجات هذه األزرار     
  :دوتعديل األرصدة  و فيما يلى عرض لهذه إال كوا

مر بحث في نموذج تـسجيل الحركـة         عن عميل معين في جدول بيانات العمالء وربط تنفيذه بالضغط على زر اال             ثلبحا كود  -١
وتعديل الرصيد وينتج عن هذا الكود اظهار رسالة تطلب من  مدخل البيانات ادخال رقم حساب العميل المراد البحث عنـه ، وهـذه              

 المرتبطـة  خـواص الوهى احـدى  " عند الفتح  " الحركة حيث تم هذا الكود بخاصية       الرسالة تظهر تلقائيا بمجرد فتح نموذج تسجيل        
  . النموذج باحداث 

  
" إيداع"  كود تعديل الرصيد االفتتاحي في جدول بيانات العمالء  عند القيام بعملية ايداع  وربط تنفيذه بالضغط على أزرار األوامر        -٢

دخل البيانات ادخال قيمة مبلغ االيداع حيث يتم اضافته لرصيد العميل واظهار رسالة فى نموذج تسجيل الحركة وهذا الكود يطلب من م
  .تفيد عملية اإلضافة
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  ٦٠

  
"  كود تعديل الرصيد االفتتاحي في جدول بيانات العمالء  عند القيام بعملية السحب  وربط تنفيذه بالضغط علـى أزرار األوامـر                   -٢

يطلب من مدخل البيانات ادخال قيمة مبلغ السحب حيث يتم خصمه من رصيد العميـل  فى نموذج تسجيل الحركة  وهذا الكود   " سحب
  . الرصيد ال يسمح بذلك الخصم اواظهار رسالة تفيد عملية الخصم إذا كان الرصيد يسمح بذلك واو اظهار رسالة تفيد أم

  

  
  

  :إعداد شريط قوائم االوامر : سابعا
 عرض التقارير من خالل القوائم المنسدلة  للتنقل بين كائنات النظام بدال من ىل البيانات إلتم تصميم شريط قوائم يمكن من خالله ادخا

استخدام االزرار فى واجهة البرنامج ويشتمل الشريط على ثالثة قوائم االولى بعنوان ادخال بيانات والثانى بعنوان رئيـسية والثالـث     
  :انظر االشكال التالية . بعنوان تقارير إضافية 
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  ٦١

  
  

  قائمة ادخال البيانات من شريط االوامر

  
  قائمة التقارير الرئيسية من شريط االوامر

  
  قائمة التقارير اإلضافية من شريط االوامر
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  ٦٢

  تصميم  نظام حسابات عمالء البيع اآلجل  الحد الشركات التجارية .  ٤/٤
ة الذى يحتوى عليها نظام إدارة قواعد البيانات اإلليكترونية في  التطبيقات الشائعد   يعتبر نظام إدارة حسابات عمالء البيع اآلجل  أح

المنشآت التجارية والصناعية  ، ويهدف هذا التطبيق إلى التعرف على أرصدة حسابات العمالء فى المنشأة وذلك عقب كـل حركـة        
بجانب إعداد مجموعة مـن التقـارير   تعامل تتم مع العميل سواء كانت حركة بيع آجل او سداد او عملية رد لبضاعة سبق شرائها ،    

التحليلية التى  تحتاجها إدارة المنشأة في مزاولة نشاطها ونوضح فيما يلى مكونات برنامج تطبيقى لهذا الغرض تم تصميمه باستخدام             
مـدخالت النظـام    ، شامال أدوات الرقابة الداخلية آلتي يمكن استخدامها في الرقابة على Ms Accessبرنامج إدارة قواعد البيانات 

  :ومخرجاته وعلى عمليات التشغيل 
  :مكونات النظام .٤/٤/١

  :الجداول :  اوال 

 وجـدول  Master Fileتتكون ملفات النظام من  جدولين أساسيين هما جدول بيانات العمالء ويعتبر الملف الرئيسي للنظـام  
 One وهذين الجدولين توجد بينهما عالقة واحد لكثير Transactions Fileحركة التعامل مع العمالء ويعتبر بمثابة ملف حركة 

to many باإلضافة إلى ذلك يوجد جدول اخر يتم استخدامه فى تخزين بيانات .  من خالل  حقل رقم الحساب كحقل مشترك بينهما
. الية المختلفة فى جدول الحركة        الحركة فى الفترات المالية السابقة للفترة المالية الحالية وذلك حتى  ال تتكدس بيانات الفترات الم               

  ١وهذا الجدول ترحل بيانات الحركة  فى نهاية كل سنة تمهيدا لبدء سنة مالية جديدة انظر الشكل رقم 

  
   جداول النظام١شكل رقم 

  :جدول بيانات العمالء  - أ
  :  إيضاح لبعض حقول جدول البيانات األساسية للعمالء وخصائص كل حقل٣ : ٢تظهر األشكال من 
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  ٦٣

  
   حقول جدول بيانات العمالء  ونوعية البيانات فى كل حقل وخصائص حقل رقم الحساب٢شكل رقم 

  

  
   خصائص حقل اسم العميل٣شكل رقم 
  مالحظات على جدول البيانات األساسية للعمالء

هـو المفتـاح    وقد تم اعتبار أن حقل رقم العميـل         .    يعتبر هذا الجدول كما سبق القول هو الملف الرئيسي للتطبيق           
 بتوصيف خصائص  كل حقل باعتبارها من أساسيات الرقابة الداخلية على عملية إدخال ماألساسي للجدول وقد تم االهتما

في كل من حقل رقم الحساب ، وقد تم االهتمام بصفة خاصة بخاصـية              " التحقق من الصحة    " البيانات خاصة خاصية    
 ارقام االول ٤مكون من  العميل حيث تم تقييدها  بأن يكون رقم العميل     التحقق من صحة بيانات االدخال  فى حقل رقم        

 "??Like "[12][123456] وذلك باستخدام المعادلة التالية ٦ الى ١ والثانى من ٢ او ١من اليسار من  

 : جدول حركة التعامل مع العمالء -  ب

تاريخ الحركة حيث تم تحديـد       حقول جدول حركة التعامل مع العمالء وخصائص حقل          ٤   يظهر الشكل رقم      
خاصية القيمة االفتراضية للبيانات بما يضمن أن يتم إدراج تاريخ تسجيل الحركة تلقائيا في هذا الحقل وان يسمح          
لُمدخل البيانات بإدراج تاريخ سابق لتاريخ تسجيل الحركة وال يسمح له بإدخال تاريخ الحق لتاريخ حدوث الحركة 
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  ٦٤

ول ال يتضمن حقل خاصة باسم العميل حيث أن هذه البيانات سوف يتم الوصول إليهـا         كما يالحظ أن هذا الجد    . 
تلقائيا في النماذج واالستعالمات والتقارير مباشرة بمجرد كتابة رقم الحساب وذلك من خالل الربط الذى تم إجراءه 

 . العالقات آلتي تم إنشائها بين هذه الجداول ٥بين الجدولين كما يظهر الشكل رقم 

  
   جدول حركة التعامل مع العمالء٤شكل رقم 

  :انشاء العالقة بين جدول البيانات االساسية للعمالء وجدول حركة التعامل مع العمالء
تم انشاء هذه العالقة من خالل الربط بين حقل  رقم الحساب وهو حقل مشترك بين الجدولين وهو مفهرس بدون تكرار فـى   

  )٥انظر الشكل ( ء ومفهرس بتكرار فى جدول التعامل مع العمالء جدول البيانات االساسية للعمال

  
   العالقات بين الجداول٥شكل رقم 
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  ٦٥

  

  
   جدول بيانات العمالء في وضع التشغيل٦شكل رقم 

  
   جدول حركة التعامل مع العمالء في وضع التشغيل٧شكل رقم 

  :ثانيا النماذج 
  ل البيانات للنظام  النماذج المستخدمة فى إدخا٨يظهر الشكل رقم 
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  ٦٦

  
   نماذج النظام٨شكل رقم 

  :وفيما يلى عرض لهذه النماذج
وه نموذج منضم على جدول البيانات االساسية .  نموذج بيانات عميل ويستخدم فى تسجيل البيانات االساسية للعمالء الجدد-١

  .للعمالء

  
موذج منضم على جدول حركـة التعامـل مـع           نموذج فاتورة بيع ويستخدم فى تسجيل عمليات البيع االجل وهو ن           -٢

  .العمالء
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  ٦٧

  
 نموذج اشعار تحصيل نقدى ويستخدم فى تسجيل عمليات التحصيل النقدى وهو نموذج منضم على جـدول حركـة    -٣

  .التعامل مع العمالء

  
 نموذج رد بضاعة ويستخدم فى تسجيل عمليات رد البضاعة وهو نموذج منضم على جدول حركة التعامـل مـع                  -٤
  .لعمالءا
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  ٦٨

  
   نموذج مقدمة البرنامج-٥

بحيث يتـضمن ازرار  .  للدخول على كائنات البرنامجSwitch boardيستخدم هذا النموذج كواجهة للبرنامج وكلوحة تبديل 
  يمكن من خاللها التنقل بين نماذج ادخال البيانات وتقارير النظام، وهو نموذج غير منضم الى احد الجداول

  
جد مجموعة من النماذج االخرى التى يمكن اعتبارها بمثابة تقارير وليست نماذج النها تحتوى على معلومـات تـم                           هذا وتو 

  :استخالصها من استعالمات تم اعدادها وال تستخدم فى ادخال البيانات الى النظام ، انما لعرض معلومات وهى كالتالى 
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  ٦٩

ة المدينة والدائنة للتعامل مع عميل معين ورصيد العميل نموذج ملخص حركة التعامل مع عميل ويوضح ملخص الحرك      .١
  .الحالى وما اذا كان هذا الرصيد يحتاج الى مراجعة ام ال 

  
ويوضح بصورة تفصيلية الحركة المدينة والدائنة للتعامل مع عميل معين ورصـيد    : تفاصيل حركة التعامل مع عميل       .٢

  .ى مراجعة ام الالعميل الحالى وما اذا كان هذا الرصيد يحتاج ال

  
  ثالثا استعالمات النظام
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  ٧٠

  :يظهر الشكل التالي االستعالمات التى يتضمنها النظام

  
  :يظهر الشكل التالي تقارير النظام
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  ٧١

  :خامسا وحدات الماكرو
  :تضمن البرنامج  عدة وحدات للماكرو على النحو التالى 

ماكرو بحيث يقوم بترحيل بيانات السنة الحالية فى نهاية السنة الى           وتم اعداد هذا ال   :  ماكرو اجرءات نهاية السنة المالية     -١
جدول بيانات الفترات السابقة مع حذفها من جدول بيانات الحركة تمهيدا لبدء سنة جديدة ، مع وضع مجموع من الرسـائل                 

  :التى توضح االجراءات التى يتم القيام بها 

  
:   بعنـوان  Menuيط قوائم اوامر خاص بالنظام يتضمن اربعة قوائم فرعيـة  والهدف منه عمل  شر   :  ماكرو قائمة النظام     -٢

ادخال بيانات ، تقارير ومخرجات ، اعداد ملفات المراجعة ،تعديل بيانات بحيث تظهر هذه القوائم باالرتباط مع نمـاذج ادخـال             
  .ئمة النظام البيانات الى النظام وتظهر االشكال التالية محتويات هذه القوائم واطار ماكرو قا

  
  محتويات قائمة ادخال بيانات 
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  ٧٢

  
  محتويات قائمة تقارير ومخرجات

  
  محتويات قائمة اعداد ملفات المراجعة
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  ٧٣

  
  محتويات قائمة تعديل بيانات 

  
  االطار العام لماكرو قائمة النظام 

  سادسا الوحدات النمطية
 واحد   تم اعداده لكى يعطى رسالة  للمستخدم عند خروجه مـن      لم يتضمن البرنامج وحدات نمطية بصورة مباشرة باستثناء اجراء        

فى نموذج مقدمة البرنامج ويظهر الشكل التالى الكـود الخـاص بهـذا     " خروج" النظام وتم ربط هذا االجراء النقر على زر االمر          
  االجراء 
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  ٧٤

  
  :المقدمة تنفيذا للكود السابق كما يظهر الشكل التالى الرسالة التى يظهرها النقر على زر االمر خروج من نموذج 

  
  ملفات المرجعة المندمجة مع النظام:  ٤/٤/٣
  .إعداد ملفات المراجعة المندمجة مع نظام التشغيل  : ٤/٤/٣/١

    تم تصميم ملفين للمراجعة مع نظام التشغيل بحيث يقوم المراجع  باستخالص البيانات التى يرى انها فى حاجة الى 
الملف االول بعنوان مراجعة الحركة الدائنة ، واالخر بعنوان مراجعة . ضعها فى هذين الملفين الفحص والمراجعة وو
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  ٧٥

االستعالم االول بعنوان مراجعة الحرة     . وقد تم تصميم هذين الملفين بناء على استعالمين وتقريرين          . الحركة المدينة   
م تصميمهما  بناء على جدولى حركة التعامل مع العمالء الدائنة واالستعالم الثانى بعنوان مراجعة الحركة المدينة وقد ت

وجدول البيانات االساسية للعمالء وقد تم وضع فى كال االستعالمين  معايير مفتوحة بناء على قيمة الحركة الدائنة او                   
 االسـتعالم  المدينة  والفترة المراد مراجعتها بحيث يحددها المراجع فى وقت المراجعة وتم اعداد تقرير بناء على كل            

وتنفيذ هذا االستعالم او التقرير يتطلب من المراجع . بحيث يقوم المراجع بطباعة البيانات المراجع اخضاعها للمراجعة 
. ان يقوم بادخال الحد االدنى للقيم المطلوب مراجعتها وتاريخ بداية الفترة المختارة الجراء المراجعة وتاريخ نهايتها                 

  :ية تصميم استعالم مراجعة الحركة الدائنة واجراءات معاينة التقرير المبنى عليه هذا وتوضح االشكال التال

  
  تصميم استعالم مراجعة القيم الدائنة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  ٧٦

  
  الرسالة الخاصة بادخال الحد االدنى للقيم المطلوب مراجعتها

  
  الرسالة الخاصة بادخال تاريخ بداية الفترة المطلوب مراجعتها
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   تاريخ نهاية الفترة المطلوب مراجعتهاالرسالة الخاصة بادخال

******************************************  
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  ٧٨

  
  
  

  الفصل الخامس
   فى اعمال المراجعة والتدقيق Excelاستخدام 

 )تنفيذ عملية المراجعة( 
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  إجراءات المراجعة. ٥/١ 

  :تشمل إجراءات المراجعة المراحل التالية 
  .دراسة وتحليل النظام  -١

 .اختبار النظام -٢

 اجراء اختبارات الفحص االساسية  -٣

  :دراسة وتحليل النظام  .٥/١/١

تمثل هذه المرحلة التمهيد لعملية المراجعة وفيها يقوم المراجع بتجميع المعلومات التى تساعده على تفهم النظام وكيف             
  :يعمل  وتشمل المعلومات 

  .ة  التعرف على  الهدف من النظام ووظيفته األساسي-١
 :  التعرف على عناصر النظام وتشمل  -٢

ونوعيتها هل هى ملفات رئيسية ام ملفات حركة ،  شاملة اسماء  الحقول بكل ملف ،   ) جداولال(  النظام   ملفاتعلى  التعرف    أ 
  .ومواصفات كل حقل ، والعالقات بين الجداول 

 .هذه االستعالمات التعرف على االستعالمات الخاصة بالنظام والجداول التى بنيت عليها   ب 

 .تحديد نماذج ادخال البيانات واالشخاص المسئولين عن التعامل معها والصالحيات الممنوحة لهم   ج 

 .تحديد انواع التقارير   د 

 .التعرف  وسائط حفظ وتداول عناصر وبيانات النظام ، واساليب حماية هذه الوسائط   ه 

خاصة فى نظـم   :  Access control and security software:. التعرف على برامج واساليب  حماية وتأمين النظام –  و  
االتصال المباشر بالحاسبات والنظم آلتي تعتمد على االتصال الشبكي بهدف حماية النظم والبرامج من الدخول غير المصرح 

وم المراجع بـأداء   لحماية األجهزة وموارد النظام ، وعادة يقEncryptionوتستخدم هذه البرامج عادة عمليات التشفير       . به  
 .االختبارات آلتي تمكنه من فحص كفاءة هذه البرامج في أداء المهام الخاصة بها

وهى ملفات يتم إنشاءها أما بواسطة :  :operating system logsالتشغيل نظام تسجيل نشاط دراسة وفحص ملفات   ز 
الهدف منها تتبع بعض الوظائف آلتي يقوم بها نظام نظام التشغيل ذاته أو تنشأ بواسطة برامج إضافية تلحق بنظام التشغيل و

ويمكن .  المستخدمة بواسطة نظام الحاسب recoursesالتشغيل وتسجيلها في هذه الملفات حيث تتضمن تقارير عن الموارد 
يلها فعال ، للمراجع استخدام هذه البرامج في فحص العمل الذى تم أداءه لتحديد ما إذا كانت الصفقات المصرح بها قد تم تشغ

 .وانه تم تشغيلها بشكل سليم 

   اختبار النظام . ٥/١/٢

يقوم المراجع فى هذه المرحلة باختبار النظام بهدف التعرف على مدى تشغيله للعمليات بشكل سليم ومدى قبوله لبينات  
يتبـع المراجـع    خاطئة او رفضها وذلك فى ضوء القيود الموضوعة على عملية ادخال البيانات وتشغيلها ويمكن ان                

  :االساليب االتية 
ويستخدم هذا االسلوب عادة للتأكد من اكتمال تشغيل البيانات وسالمة نتائج :  Testing dataاسلوب البيانات االختبارية  -١

ويتم هذا االسلوب بعدة وسائل . التشغيل والتحقق من وجود قواعد رقابية يمكن من خاللها التحقق من صحة مدخالت النظام 
 :الى كالت
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 ان يرفق سجالت خاصة بعمليات وهمية  يتم تغذية هذه السجالت ببيانات تتعلق بعمليات وهمية بحيث يمكن للمراجع ان يغذى -  أ
  او من خالل الشبكة كما لو كان احد  Direct Accessالحاسب بيانات ملف االختبار من خالل الدخول المباشر على النظام 

قوم بادخال بيانات صفقة وهمية يتم التصريح بقبولها داخل النظام ويقارن المراجع نتائج تشغيل هذه البيانات المتعاملين مع النظام ، وي
ويمكن ان يقوم المراجع باعداد الصفقات الوهمية وارسالها للنظام اما . المستخرجة من النظام مع النتائج المحددة مسبقا بواسطته

ثال على ذلك ان يدرج المراجع ضمن ملف رئيسى العمالء عميل وهمى ليس له وجود الم.بصورة مستمرة او  على فترات دورية
حقيقى ان  تغذية ملف حركة التعامل مع العمالء ببينات حركة وهمية تمت مع هذا العميل واستخراج رصيد هذا العميل من واقع نظام 

  .ل العمالء ومطابقته بالرصيد المحسوب من قبل المراجع بالنسبة لهذا العمي
  :ويتميز هذا االسلوب بعدة مزايا منها

o  يمكن من اجراء اختبارات اكثر شموال لنظام التشغيل.  
o  يجعل عملية المراجعة تتم على اساس مستمر دون ان يقابل ذلك اى صعوبات فى التشغيل. 

o  يمكن أن تتم فى اى يعتبر احد الوسائل الفعالة لمنع الغش والتالعب نظرا الن عملية المراجعة طبقا لهذا االسلوب
 .وقت خالل فترة التشغيل

  تكلفة عملية المراجعة تكون منخفضة نسبيا ألنها خالل فترة التشغيل العادية 
  :اال انه يعاب عليه االتى

o  ان ادراج ملف البيانات االختبارية داخل نظام التشغيل سوف يحتاج إلى كثير من الجهد والتكلفة اذا لم يكن قد تم
  .ظام عند تطويره فى النإدراجه

o يجب العناية باال يكون للبيانات االختبارية اى تأثير على البيانات الحقيقية للمنشأة . 

o يجب الحذر عند ازالة البيانات االختبارية من ملفات النظام حيث يمكن ان تتم عملية ازالة لبيانات فعلية حقيقية. 

ا مثال ذلك ادخال بيانات تخالف قواعد التحقق من الصحة المدرجة ادخال بيانات بها اخطاء للتحقق من مدى قبول النظام له -٢
بالنظام بهدف التعرف على رد الفعل بالنسبة لهذه البيانات على المثال بالنسبة لنظام العمالء السابق االشارة اليه  تسجيل عمليات 

او (  ظهور رصيد دائن الحد العمالء رد او تحصيل لعميل معين تفوق رصيده المدين والتعرف على رد فعل النظام فى حالة
  ).رصيد مدين الحد الموردين 

من عملية تشغيلية معينة وتتبع مراحل " الحصول على صورة    "ويعنى هذا االسلوب    : Snapshot اسلوب اللقطات التصويرية     -٣
ـ     . تشغيلها من مرحلة ادخال بياناتها حتى مرحلة الحصول على المخرجات            صيل  لعميـل معـين       مثال تتبع عملية تسجيل تح

والتعرف على رصيد العميل  قبل وبعد عملية تسجيل هذه الصفقة والتعرف على تأثير هذه الصفقة على ادراج رصيد هذا العميل 
 .بالنسبة للعمالء المتعدين حدود االئتمان 

  جراء اختبارات الفحص االساسية إ . ٥/١/٣

وم باجرات فحص ومراجعة البيانات ، وان المراجع ليس له دور قد يتبادر الى ذهن القارىء ان الحاسب سوف يق     
 الواقع يشير الى غير ذلك فالمراجعة تعتمد اساسا على الحصول على اكبر قدر من ادلة االثبات ،                 . فى هذه المرحلة    

 ) اصول ، خصوم ، ايراد ، او مـصروف ( وهذه االدلة تتحدد بناء على عنصرين هامين هما البند موضوع الفحص       
 المالئم وبناء audit techneqوبناء على  الدليل يتحدد االسلوب الفنى . واالهداف التى يسعى المراجع الى تحقيقها 

فعلى سبيل المثال قد يسعى المراجع عند فحصه لبند المدينين إلى التحقق صحة . على الدليل تتحدد اجراءات المراجعة 
ثم يكون الدليل الذي يسعى المراجع إلى الحصول عليه هو الوجود الفعلـي             أرصدة المدينين الوارد بالميزانية ، ومن       

للمدينين ويكون االسلوب الفنى للمراجعة اى وسيلة الحصول على الدليل هو المصادقات ومن ثم تكـون اجـراءات                  
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.  والتحقق منهـا     المراجعة هو قيام المراجع باختيار عينة من العمالء الرسال مصادقات اليهم وتلقى اجاباتهم تحليلها             
  وهكذا 

  :خالصة القول ان المراجع عليه فى هذه المرحلة  ما يلى 

  .تحديد اهداف المراجعة -١
 . المالئمة تحديد ادلة االثبات -٢

 .اختيار االسلوب الفنى المالئم للحصول على الدليل  -٣

 .تنفيذ اجراءات المراجعة المالئمة  -٤

  ويوضح الرسم التالى هذه المراحل 

البند موضوع المراجع  ة

اجراءات مراجع  ة  اسالیب فنیة ادلة اثبات  اھداف  

  
ولما كانت البيانات والمعلومات المحاسبية مسجلة فى ملفات و قوائم وتقارير واستعالمات النظام االليكترونى ، فإنه يتعين علـى          

 استخالص المعلومات المراد مراجعتها من النظام بهدف الحصول على ادلة االثبات التى تثبت صحة هذه المعلومات وتطبيق  المراجع  
ساليب المراجعة المالئمة للحصول على ادلة االثبات كالمراجعة المستندية او المصادقات او المراجعة الحسابية وغيرها من اسـاليب        ا

االعتماد على بوتتم اختبارات الفحص االساسية بالحصول على عينة من المعلومات المراد مراجعتها  سواء . المراجعة المتعارف عليها 
  . لحكمية او االحصائية اسلوب المعاينة ا
     Samplingالمعاينة. ٥/١/٤

 يقصد بالمعاينة ان يقوم المراجع بالحصول على عينة من العمليات التى يريد اخضاعها للمراجعة لكى يقوم فحص هذه العمليات وبناء 
نا يجب ان يقـوم المراجـع اوال   على فحصه يقوم باستخالص نتائج يقوم بتعميمها على باقى العمليات التى لم يخضعها للفحص ، وه          

 يمكن تقـسيم  واختيار مفرداتها ، وتحديد حجم العينة و بتحديد اسلوب المعاينة الذى يرغب فى اتباعه حيث بناء على هذا االسلوب يتم            
  :انواع المعاينة الى نوعين 

  معاينة حكمية  -١
  معاينة احصائية  -٢

  اوال المعاينة الحكمية 
جع بتحديد حجم العينة واختبار مفرداتها بناء على خبرة وحكم المراجع الشخصية وهذا التحديد قد يأخذ أحد وفقا لهذا االسلوب يقوم المرا

  :األشكال اآلتية 
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  . الفترة المالية مراجعة كاملة لعمليات شهر معين أو لعدة أشهر من شهور  - أ

  .ى العمليات فى باقى األشهر  مراجعة كاملة لعمليات شهر معين أو لعدة أشهر مع مراجعة نسبة مئوية من باق-ب

  .ثم مراجعة كاملة للمبالغ التى تزيد عن حد معين ،  مراجعة كاملة لعمليات أشهر معينة من الفترة المالية -جـ

  . مراجعة نسبة مئوية من جميع العمليات التى تمت خالل الفترة -د

لمراجع وتقييمه لنظام الرقابـة الداخليـة المطبـق       والشك أن هذا التحديد لحجم العينة يتوقف بصفة عامة على نتيجة فحص ا            
  .بالمنشأة محل المراجعة 

، فعلى أساس نتائج العينة ، يقوم المراجع بعملية تقييم النتائج المستخرجة من العينة ، بعد تحديد حجم العينة واختيار مفرداتها  و
أو يعد مقبوالً بعد إجراء بعد التعديالت والتسويات أو ، بوالً قد يقرر المراجع أن الجزء الذى تم فحصه ومراجعته من الحسابات يعد مق

، كما يمكن للمراجع أن يقرر أن العينة لست شاملة وأنه من الضرورى إجراء المزيد من الفحـص والمراجعـة              ، غير مقبول تماماً    
فإن عمليـة  ، س على أساس موضوعى ويالحظ هنا أنه طالما أن تحديد حجم العينة واختيار مفرداتها قد تتم على أساس شخصى ولي               

وبالتالى فإن تعميم نتائج مثل هذه العينـة علـى   ، وغالباً ما تكون متحيزة ، تقييم نتائج العينة ومدى صدقها تتم أيضاً بصفة شخصية          
  .المجتمع محل الفحص يكون غير موضوعى بل حكمى 

  ثانيا المعاينة االحصائية 

  وب العينات العشوائية بدالً من استخدام أسلوب العينات الحكميةوهى تلك التى تعتمد على استخدام أسل

  :يشتمل المنهج العلمى الستخدام العينات االحصائية فى المراجعة فى اربعة خطوات 

  .تحديد الهدف من المعاينة  -أ 

 .تحديد حجم العينة   -ب 

 اختيار مفردات العينة  -ج 

  اجراء الفحص وتقييم نتائج العينة  -د 

  :من قبل المراجع فيما يلى حصائية االتتمثل اهداف المعاينة 

ويقصد بها المعاينة بهدف قبول او رفض خاصية معينة فى المجتمع مثال ذلك الحكم على دقة . المعاينة بهدف القبول او الرفض  -١
  .نظام الرقابة الداخلية فى المنشأة بناء على عدد االخطاء التى يتم اكتشافها فى العينة 

ويقصد بها الكشف عن وجود خطأ ما او خاصية ما فى المجتمع وليس احتمال حدوث      . دث معين   المعاينة بهدف الكشف عن ح     -٢
 .مثال ذلك الحصول على عينة استكشافية من فواتير البيع بهدف التحقق من وجود خطأ ما فى هذه العينة . هذه الخاصية 

وتهدف الى التاكد مـن  .حصائية استخداما فى المراجعة هذه النوعية من المعاينة هى اكثر االساليب اال. المعاينة بهدف التقدير     -٣
 :صحة قيمة معينة تم حسابها وتنقسم المعاينة بهدف التقدير الى نوعين 

معاينة تقدير الصفات وتهدف الى تقدير مدى تكرار حدوث ظاهرة معينة فى المجتمع محل الدراسة ، وذلك فى ضوء درجة                      -أ 
نوعية من المعاينة فى فحص نظام الرقابة الداخلية عن طريق اختيـار عينـة مـن                وتستخدم هذه ال  . دقة ومستوى ثقة معين   

المستندات ، وفحص عدد االخطاء الموجودة فيها ، وتحديد معدل االخطاء مقارنة بالعينة ومقارنته بمعدل االخطاء الذى يمثل             
 الداخلية لعنصر معين من عناصر القـوائم        الحد االقصى الذى يمكن قبوله وبناء عليه يتم الحكم على مدى دقة نظام الرقابة             

  .المالية 
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وتستخدم فى تقدير قيمة معينة للمجتمع فى ضوء القيمة المستخرجة من العينة مثال ذلـك محاولـة   . معاينة تقدير المتغيرات    -ب 
ا وتعميم النتيجة   تقدير قيمة المخزون السلعى بناء على عينة يتم اختيارها من اصناف المخزون والقيام بفحصها وتقدير قيمته               

 .على باقى اصناف المخزون 

.  للقيام بذلك ،وفقا للهدف من المعاينة االحصائية Ms Excelاما تحديد حجم العينة واختيار مفراداتها  فسوف يتم استخدام برنامج 
  .كما سيتم االشارة اليه بعد قليل 

   فى المعاينة Excelاستخدام . ٥/٢
 بأن يتم استخدامه فى تحديد عينة العمليات التى سوف يتم اجراء  في اعمال الفحص والمراجعة Ms Excelبرنامج    يمكن استخدام 

 فى اعمال المراجعة هى استيراد البيانات  Ms Excel برنامج مواولى مراحل استخدا.الفحص عليها ، بجانب اختيار مفردات العينة 
تيراد البيانات من كافة انواع التطبيقات اى كانت برامج قواعد البيانـات             اس Excelحيث يتيح برنامج    . التى يراد اخضاعها للفحص     

  :التى تم استخدامها فى تصميم هذه التطبيقات ونوضح فيما يلى كيفية الحصول على البيانات المراد اخضاعها للمراجعة

 Oracleاستيراد البيانات من قواعد بيانات 
 )  .١شكل ( ختر األمر استيراد بيانات خارجية  ثم أمر استيراد بيانات  من  اى ورقة عمل اضغط قائمة بيانات ثم ا-أ

  

  28 شكل رقم
 connect to new data source+من شاشة تحديد مصدر البيانات التى تظهر يتم تحديد الخيار االول  -ب 

  )٢شكل رقم ( والضغط على مفتاح فتح 

  
  ٢شكل رقم 
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شكل (  والضغط على مفتاح التالى Oracleعالج اتصال قواعد البيانات وفيها يتم تنشيط الخيار تظهر شاشة م -جـ
  )٣رقم 

  
  ٣شكل رقم 

يتم ادخال البيانات الخاصة بملقم قاعدة البيانات ويتمثل فى اسم قاعدة البيانات واسم المـستخدم وكلمـة الـسر           -د
  )٤شكل رقم ( والضغط على مفتاح التالى 

  
م اختيار الجدول المـراد  ت شاشة بعنوان اختيار البيانات تتضمن قاعدة البيانات بما تحتويها من جدول في تظهرهـ  

  )٣٤(شكل رقم ( فحص بياناته والضغط على مفتاح التالى 
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  ٨٥

  
  )٦شكل رقم ( يم الضغط على مفتاح انهاء تشاشة االخيرة بعنوان حفظ ملف قاعدة البيانات وانهاؤه فل تظهر ا-و

  
ظهر ورقة العمل لكى تطلب منك تحديد مكان وضع البيانات فيتم تحديد ذلك والضغط على  ت-ز

  )٧شكل رقم ( زر موافق  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  ٨٦

  
 فيتم ادراج OKم كتابتها مرة اخرى والضغط على زر تعدة البيانات فيا تظهر شاشة اخيرة لتأكيد كتابة بيانات ق-ح

  بيانات الجدول فى ورقة العمل 

  
 ، كما يمكن بالطبع استيراد البيانات من قواعد بيانات SQL Serverبق يمكن استيراد البيانات من قواعد بيانات وبنفس االسلوب السا

Access وهذا ما سوف نركز عليه فى فى الصفحات القادمة .  

 MS Excelتصميم برنامج للمراجعة باستخدام  . ٥/٣

 بهـدف   Access  متكامل الستيراد بيانات من قاعـدة بيانـات    امج  سوف يتم فى هذا الجزء من الكتاب شرح كيفية تصميم برن   
واليضاح كيفية القيام مراجعتها ويتضمن هذا البرنامج استيراد البيانات وتحديد حجم عينة الفحص ، مع القيام بالفحص فى حالة الحاجة 

م تخصيص الورقة االولـى  ويت Work sheets بحيث يحتوى على خمسة اوراق عمل  Work Bookسوف يتم   فتح مصنف بذلك 
للقيام بالفحص في حالة المعاينة الحكمية والثانية فى حالة القيام بالفحص على اساس المعاينة االحصائية بهدف االستكشاف ، والثالثة                   
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  ٨٧

 األخـرى كمقدمـة     في حالة المعاينة االحصائية بهدف القبول او الرفض و الورقة الرابعة في حالة المعاينة بهدف التقدير ، والورقة                 
 تحتوى على ارتباطات تشعبية خاصة بفتح االوراق االخرى  ، على ان يتم عمل ماكرو يتم من   للبرنامج وتعمل لوحة تحكم اساسية

بحيث تظهـر مقدمـة     خالله فتح هذا الورقة تلقائيا عند تشغيل البرنامج  بحيث يتم حفظ المصنف في شكل قالب برمجى بعد تنسيقه                    
  :الشكل التالى ا فى البرنامج كم

  
 

 

   تطبيقات لكيفية المعاينة الحكمية ٤/٢/١
 فى اجراء المعاينة الحكمية اعتمادا على البيانات الواردة فـى  Ms Excelتناول فيما يلى كيفية استخدام برنامج ن 

  . من هذا المؤلف السابق برنامج حسابات عمالء البيع اآلجل السابق تصميمه فى الفصل 

  :مثال 

 والتى تتجـاوز فيهـا قيمـة    ٢٠٠٦يرغب فى فحص فواتير البيع التى تمت خالل شهر يناير رض ان المراجع    بف
  . جنيه ٢٠٠٠٠الفاتورة 

  االجراءات

  تتم االجراءات وفقا للخطوات التالية 

  .ورقة العمل المسماة معاينة حكمية فى المصنف فتح : اوال 

  :يتم وفقا للخطوات الفرعية االتية و ن استعالمات نظام حسابات العمالء استيراد بيانات المبيعات الموجودة ضم:ثانيا 
 )  .١شكل ( من ورقة العمل اضغط قائمة بيانات ثم اختر األمر استيراد بيانات خارجية  ثم أمر استيراد بيانات   - أ
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  ٨٨

  

 29 شكل رقم
 يتم كتابة اسم  Connection ان هناك حاجة إلى إدخال كلمة سر أو عمل يتم تحديد مصدر البيانات المراد استيرادها وان ك - ب

 ).٤ ،٢،٣شكل (االتصال وكلمة السر الخاصة به  

  

  ٣٠ شكل رقم

  

 31 شكل رقم
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  ٨٩

  

  ٣٢ شكل رقم
  )٣٤شكل (  و هو استعالم المبيعات بهدف الفحص  حتوى على البيانات المطلوب استيرادهايتم تحديد االستعالم الذى ي_ ج

  

  ٣٣ شكل رقم
   كما فى الشكل التالي  والضغط على زر موافق يتم تحديد الخلية التى يرغب المراجع فى إدراج البيانات بدء منها-د

  

  ٣٤ شكل رقم
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  ٩٠

  ثالثا اختيار عينة الفحص

بناء على الخطوات السابقة نجد ان بيانات استعالم المبيعات قد تم تصديرها الى ورقة العمل بالتالى تكون مهمة المراجع هى اختيار      
   :٥معايير التى سبق وان قام بتحديدها وتتم هذه الخطوات كالتالىل اوفقاالمفرادات التى يرغب فى اخضاعها للفحص 

  )٧شكل رقم ( تصفية تلقائية/تنشيط اى خلية داخل الجدول والذهاب الى قائمة بيانات والضغط على امر تصفية -١

  

  

 35 شكل رقم
 )٨شكل رقم (  يالحظ ظهور عالمات تمثل رؤوس اسهم على يسار كل حقل من حقول الجدول  -٢

  

  ٣٦ شكل رقم
 يتم الضغط على رأس السهم على يسار حقل القيمة فتضظر قائمة منسدلة  بها عدة اختيارات   تتضمن القـيم            -٣

  )٩شكل رقم ( دون تكرار ومنها كلمة مخصصة قيم الضغط عليها ( الوارة بالحقل 

                                                
وتنسیط استعالم المبیعات دون فتحھ ثم " استعالمات" واتنشیط الكائن  ھناك طرق اخرى یمكن بھا ارسال البیانات الى االكسیل منھا  الذھاب الى قاعدة البیانات -  5

لصق خاصة فى حالة ماذا كان البرنامج الذى تم ل كما یمكن استخدام اسلوب النسخ واMs excelتحلیل بواسطة  /officeارتباطات / الذھاب الى قائمة ادوات 
 fox proنات الى االكسیل مباشرة كما ھو الحال فى برنامج استخدامھ فى تصمیم قاعدة البیانات ال یسمح بتصدیر البیا
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  ٩١

  

  37 شكل رقم
 فى الخانة ١٠٠٠٠ار االمر اكبر من او يساوى  وتدرج القيمة تظهرشاشة تحديد معاير االختيار فيم اختي -٤

  )٩شكل رقم ( المقابلة 

  
   ١٠شكل رقم 

بعد الضط على زر موافق يظهر الجدول بعد تصفية سجالته وفقا للمعيار االول وهو ان تكون قيمة الصفقة اكبر مـن             -٥
  . جنية ١٠٠٠٠

 ( ٢٠٠٦-١-٣١ و ٢٠٠٦-١-١يار التصفية هو التاريخ بين تكرر الخطوات السابقة فى حقل التاريخ بحيث يكون مع        -٦
 )١١٠انظر شكل 

 معاییر االختیار 
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  ٩٢

  
  ١١شكل رقم 

 

   : فى اختيار مفردات العينة)استعالم قاعدة بيانات جديد  ( Microsoft Queryاستخدام 

د البيانـات   يعاب على االسلوب السابق فى الحصول على البيانات المراد فحصها ان انه يتم على مرحلتين االولى استيرا                  
اال انه يمكن توفير بعـض  .  ٦المراد فحصها كاملة ، ثم  اختيار مفردات العينة بعد ذلك باستخدام اسلوب التصفية التلقائية         
مباشرة او ما   " استعالم البيانات   " الخطوات السابقة باستيراد عينة البينات التى يجرى عليها الفحص مباشرة وذلك باستخدام             

  : ويتم ذلك من خالل الخطوات التالية بالتطبيق على بيانات المثال السابق   Microsoft Queryيسمى 

  

من خالل ورقة العمل المسماة معاينة حكمية يتم تنفيذ  .١
استعالم قاعدة /استيراد بيانات خارجية/امر بيانات
   بيانات جديد

  

  
 يتم اختيار Choose Data base sourceمن شاشة  .٢

    من خالل زر New Data Base sourceاالمر 
Databases فى اعلى القائمة والضغط على زر 

OK حيث يظهر مربع حوار create new data 
source    

  

                                                
 تصفیة متقدمة / تصفیة/ یمكم كذلك الحصول على العینة باستخدام االمر  بیانات-  6
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  ٩٣

يتم اعطاء اسما وصفيا لمصدر البيانات ثم تحديد  .٣
 Microsoft وهو تبرنامج تشغيل مصدر البيانا

Access Drive  والضغط على مفتاح connect كما
  .فى الشكل المقابل

  

  

 ODBC setup يظهر مربع حوارى بعنـوان  -٤

ــارة  ــصار لعب  Open Databaseوهــى اخت

Connectivity      وهو مقيـاس طورتـه شـركة 

مايكروسوفت للوصول الى قواعد البيانات التـى        

 ،   FoxPro ، Oracle( تتبع تنسيقات مختلفـة  
SQL server  يـتم الـضغط علـى زر    )   الـخ

Select     انـات المـراد     وتحديد مكان قاعـدة البي

  الحصول على البيانات منها 
  

  

  
 تطلب ادراج كلمة السر Loginتظهر شاشة بعنوان-٣٤

فتظهر شاشـة بعنـوان     ") ١٢٣٤٣٤"وهى  ( ان وجدت 
Query wizard يـتم   بها محتويات قاعدة البيانـات ف

بياناته تحديد  االستعالم المطلوب الحصول على استيراد 
من قاعدة البيانات وتحديد الحقول المطلوبة وفقا للمعايير 

انظر االـشكلين   Nextالمحددة  ثم الضغط على مفتاح 
  المقابلين
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  ٩٤

 يتم اختيار حقل التاريخ  filter data من نافذة -٦

 ٣١/١/٢٠٠٦ و١/١/٢٠٠٦بحيث تقع البيانات بين 

. 
  

  
 يتم اختيار حقل مدين  filter data ايضا من نافذة -٧

 جنيه ثم الضغط ٢٠٠٠٠بحيث تكون القيمة اكبر من 
 Nextعلى مفتاح 

  

 يتم ترتيب البيانات وفقا Sort order من نافذة -٨

لحقل معين يتم اختياره على ان يكون الترتيب 

   Next تم الضغط على مفتاحتصاعديا او رأسيا

  

 النهائية يتم تحديد Query wizard  من نافذة -٩
 ثم الضغط Excelمكان ارجاع البيانات فى ورقة 

 Finishعلى مفتاح 

  

  Excel تظهر النافذة االخرى فى ورقة – ١٠
ت بدًأ تطلب تحديد الخلية التى سوف يتم ادراج البيانا

 A1منها ويتم اختيار الخلية 

  
   تكون الصورة النهائية للبيانات التى تم استيرادها كالتالى -١١
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  ٩٥

  
 

  

  :رابعا القيام بالفحص 

يقوم المراجع بفحص مفردات العينة التى تم اختيارها بحيث يحدد هدف الفحص وهو فى مثالنا هذا التحقق من صحة بيانات               
تندات سهى دليل االثبات فيجب على المراجع فحص فاتورة البيع ومطابقتها مع الم           ) المستند  (  البيع   المبيعات ويعتبر فاتورة  

االجرى المؤيدة لها مثل طلب العميل ، موافقة قسم االئتمان على البيع االجل للعميل ، والتحقق من صحة الفاتورة وانه اصل 
 .جراءات الفحص وليست صورة وانها تقع ضمن فترة المراجعة وغيرها من ا

  المعاينة االحصائية تطبيقات لكيفية ٤/٢/٢
 حيث ان هناك حاجة الى كتابـة  Templateيفضل الجراء المعاينة االحصائية ان يتم اعداد مصنف وبرمجته فى شكل قالب برمجى  

ا القالـب البرمجـى فـى     واختيارها عشوائيا ويمكن الرجوع الـى هـذ  اكثير من االكواد واجراءات لحساب احجام العينات احصائي    
    مع هذا المؤلف  CDالـــ

  المعاينة االستكشافية : اوال 

    تحديد حجم العينة-أ
   يتم تحديد حجم العينة في المعاينة االستكشافية بناء على معادلة إحصائية  تتمثل في قسمة مستوى الثقة على معدل الخطأ الذى يتوقع 

  :ها وذلك من خالل خبرته السابقة بالشركةحيث ان المراجع وجوده في البيانات المراد فحص
  معدل الخطأ المتوقع ÷ معامل الثقة = حجم العينة 

  :ويحسب معامل الثقة وفقا لمستويات الثقة على اساس الجدول التالى 
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  ٩٦

  

  
 

 

 

 

 

 

  
  :تم برمجة هذه المعادلة من خالل زر أمر موجودة في ورقة المعاينة االستكشافية ويتم تحديد حجم العينة كالتالى   وقد 
  ١١اضغط زر األمر  حساب حجم العينة االستكشافية  كما في الشكل  -٣

  
  38 شكل رقم

  :وتم اعداد الزر والكود الخاص بهذا الزر كالتالى 
  زر االمر "عرض اشرطة ادوات النماذج واختيار الضغط على عنصر تحكم  -١

  

 عامل الثقةم مستوى الثقة
 

90% 2.3  
934% 3  
96% 3.2  
97% 3.4  
98% 3.7  
99% 4.3  

 اضغط ھنا

مربع انشاء زر 
 االمر
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  ٩٧

  ٣٩ شكل رقم

   يتم  رسم زر االمر فى اى مكان بورقة العمل ومن النافذة التى تظهر بمجرد رسم الزر يتم اختار الضغط على زر جديد  -٢
  

  
  ٤٠ شكل رقم

  ١٤ النافذة التى تظهر تتم كتابة االجراءات التالية كما فى شكل من

  
  ٤١ شكل رقم
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  ٩٨

إدخال قيمة مستوى الثقة في صورة كسر فى احدهما يتم وبمجرد الضغط على زر االمر يظهر صندوقين ادخال على التوالى  -٢
كسر عشرى والضغط على زر الموافقة في رسائل اإلدخال   يظهر حجم معدل الخطأ المتوقع أيضا في صورة  واالخر عشرى و

  )١٣٤انظر الشكل رقم ( لنشطة من ورقة العمل Iالعينة مباشرة في الخلية 

  
  ٤٢ شكل رقم

   اختيار العينة-ب
ا األمر ضمن قائمة أدوات يتم تحميله   وفى حالة عدم وجود هذData Analysisيتم الضغط على قائمة أدوات واختيار أمر  -١

  وقد يتطلب منك إدخال Analysis Tool packبالضغط على أمر وظائف إضافية  ومن القائمة التي تظهر يتم تنشيط خيار
  )انظر اإلشكال التالية  ( Officeاالسطوانة المدمجة الخاصة بحزمة برامج أل

  .تحميل قائمة الوظائف اإلضافية  - أ
  

  
  ٤٣ شكل رقم

  Analysis Tool packتحميل  - ب
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  ٩٩

  
  ٤٤ شكل رقم

  Data Analysis اختيار أمر -ج

  
  ٤٥ شكل رقم

  Sampling اختيار األمر -د
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  ١٠٠  

  
  ٤٦ شكل رقم

   اختيار العينة-هـ

  
  ٤٧ شكل رقم

  :إجراء الفحص  - أ
يقوم المراجع بفحص مفرادات العينة ومراجعتها باستخدام أسلوب المراجعة المالئم وإذا وجد في العينة خطا واحد على األقل دل هذا                    

  .  عليه التوسع في عملية الفحص لتحقيق اقل قدر ممكن من خطر المراجعةنعلى إن هناك أخطاء أخرى، وا
  

  المعاينة بهدف القبول او الرفض:ا ثاني
   استيراد البيانات -أ

نطاق البیانات 
الذى یتم اختیار 

 العینة منھ

یتم تنشیطھ اذا 
كانت اول خلیة 

تحتوى على 
 عنوان

نوع العینة 
 عشوائى 
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  ١٠١  

  يتم استيراد البيانات المراد فحصها بنفس االساليب السابق االشارة اليها ويتم تحديد حجم العينة  في المعاينة بهدف القبول أو الرفض 
ع في استخدامه وبناء على   معدل الخطأ المتوقع  بناء على الجداول اإلحصائية ، حيث  يتم أو تحديد مستوى الثقة التى يرغب المراج             

ألنه % ٩٣٤ودرجة الدقة يقوم المراجع بتحديد حجم العينة من الجدول وقد تم استخدام جدول تحديد حجم العينة بناء على مستوى ثقة              
  :نات الجدول كالتالى ا بي الجدول فى ورقة عمل وربطه بزر امر يمكن من خالله الوصول الىادراجوقد تم المستوى األكثر قبوال 

 ٢١اضغط زر األمر  حساب حجم العينة  كما في الشكل  -١

  

  
  ٤٨ شكل رقم

  
  ٢٢انظر الشكل . يتم اختيار حجم العينة من واقع الجدول الذى يظهر ثم الضغط على زر عودة للعودة إلى بداية ورقة العمل -٢

  
  ٤٩ شكل رقم

   اختيار العينة-ب
  واختيار العينة بنفس االسلوب السابق االشارة اليه فى المعاينة Data Analysisيتم الضغط على قائمة أدوات واختيار أمر 

  .االستكشافية 

 اضغط ھنا
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  ١٠٢  

  :إجراء الفحص  - ب
ة حسابية ، مستندية ، مـصادقات ،        مراجع(   يقوم المراجع باختيار أسلوب المراجع الذي يتالءم مع طبيعة البيانات محل المراجعة             

ويقوم بحساب نسبة األخطاء في العينة وإذا بين أنها اكبر من حد الدقة األعلى يكون المجتمع مرفوض اى إن تقييم ) الخ.... جرد فعلى 
  .المراجع لنظام الرقابة الداخلية يكون إن النظام ضعيف و يمكن االعتماد عليه 

  المعاينة بهدف التقدير:ثالثا 

  : استيراد البيانات المراد مراجعتها-أ
اضغط قائمة بيانات ثم اختر األمر استيراد بيانات خارجية  ثم أمر استيراد بيانات ويتم اتباع نفس الخطوات التى سبق اتباعها فى 

  فيما سبق 

  تحديد حجم العينة -٤
 SQRTالجذر التربيعى = حجم العينة 

  ٢) المعيارى التقديرى للمجتمع االنحراف ×  االنحراف المعيارى العادى (
 دقة العينة
 :ويحسب االنحراف المعيارى العادى او معامل الثقة من الجدول التالى 

 )معامل الثقة ( ±االنحراف المعيارى العادى مستوى الثقة
68.30% 1 

70% 1.04 
734.0% 1.134 
80.0% 1.28 
834.0% 1.44 
90.0% 1.64 
934.0% 1.96 
934.4% 2 
99.0% 2.348 
99.7% 3 

  )٢٣شكل رقم ( وقد تم برمجة هذه المعادلة من خالل زر امر فى ورقة العمل كالتالى 
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  ١٠٣  

  
  ٥٠ شكل رقم

  
  :يتم تحديد حجم العينة من خالل الضغط على زر حساب حجم العينة وتعبئة صناديق البيانات التي تظهر كالتالي 

  . حساب حجم العينةالضغط على زر -٥
  

  
  ٥١ شكل رقم

  إدخال مستوى الثقة الذي يرغب المراجع في استخدامه لحساب حجم العينة -٦

زر حساب 
 حجم العینة
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  ١٠٤  

  
  ٥٢ شكل رقم

ـ STDEVإدخال قيمة االنحراف المعياري للمجتمع والذي تم التوصل إليه من خالل تطبيق دالة               -٧ ات التـي تـم    على البيان
  .استيرادها بهدف المراجعة

  
  ٥٣ شكل رقم

  إدخال درجة الدقة المرغوبة بالنسبة لكل بند من بنود المجتمع المراد فحصه -٨

  
  ٥٤ شكل رقم
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  ١٠٥  

  لنشطةا الضغط على زر الموافقة ينتج عنه  حجم العينة ويدرج تلقائيا في الخلية --٩

  اختيار العينة -ج
  واتباع الخطوات التى سبق االشارة اليها فى المعاينة االستكشافية او Data Analysisيتم الضغط على قائمة أدوات واختيار أمر 

  المعاينة بهدف القبول او الرفض 

  :إجراء الفحص -د
 تحديد متوسط قيمة مفردات العينة وبناء عليها يحدد يقوم المراجع بفحص مفردات العينة باستخدام اسلوب المراجعة المالئم ويتم

  :المراجع القيم آالتية 
  .حجم المجتمع × متوسط قيمة مفردات العينة = القيمة المقدرة للمجتمع  •
 .درجة الدقة+ القيمة المقدرة للمجتمع = الحد األعلى لقيمة المجتمع  •

 درجة الدقة -القيمة المقدرة للمجتمع = الحد األدنى لقيمة المجتمع  •

مثال إن القيمة %) ٩٣٤( وإذا كانت قيمة المجتمع تقع بين حدي الدقة يكون المراجع متأكدا بنسبة الثقة المحددة الختيار العينة 
  .المحسوبة للمجتمع سليمة 

  حاالت تطبيقية
  ١حالة 

  : دينار جنيه والمطلوب٢٠٠٠٠لفاتورة والتى تعدت قيمة ا,٢٠٠٦يرغب المراجع فى فحص فواتير البيع التى   تمت خالل شهريناير 
  .استيراد بيانات فواتير البيع من استعالم قيمة المبيعات الموجود فى قاعدة بيانات العمالء ووضعه فى ملف المراجعة -١
 .تصفية بيانات فواتير البيع بحيث تقتصر فقط على الفواتير التى تتوافر فيها المعايير المحددة من قبل المراجع -٢

  ٢حالة 
غب المراجع فى الحصول على عينة استكشافية من اشعارات التحصيل  بهدف فحصها وقد حدد المراجع مستوى الثقة عند ير

  :المطلوب%. ٢ومعدل الخطأ المتوقع % ٩٣٤
  .استيراد بيانات اشعارات التحصيل من استعالم قيمة المتحصالت فى قاعدة بيانات العمالء  -١
 ..حساب حجم العينة االستكشافية -٢

 .تيار العينة عشوائيا بناء على ارقام العمالء ووضعها فى ورقة عمل مستقلةاخ -٣

 .ما هو قرار المراجع اذا تبين له وجود ثالثة اخطاء فى العينة المختارة من اشعارات التحصيل -٤

  ٣حالة رقم 
بدقة دقة % ٣٤طأ متوقع وجودة يرغب المراجع فى التحقق من دقة نظام الرقابة الداخلية المتعلق بعمليات البيع وقد حدد معدل خ

  :المطلوب % ٣٤٩ومستوى ثقة % ٢
 .استيراد بيانات فواتير البيع من استعالم قيمة المبيعات الموجود فى قاعدة بيانات العمالء ووضعه فى ملف المراجعة -١

 .حساب حجم العينة من واقع الجداول االحصائية -٢

 ..ع ووضعها فى ورقة عمل مستقلةاختيار العينة عشوائيا بناء على ارقام فواتير البي -٣
 .ما هو قرار المراجع اذا تبين له وجود سبعة اخطاء فى العينة المختارة من فواتير البيع -٤

  :٤حالة رقم 
 دينار وعدد ٣٦٤٠٤٣٤١٠٠يرغب المراجع فى التحقق من صحة قيمة رصيد العمالء فى قاعدة بيانات العمالء  البالغ قيمه 

  :وب  عميل والمطل١٧٣٤العمالء 
 .استيراد بيانات ارصدة العمالء من استعالم ارصدة العمالء الموجود فى قاعدة بيانات العمالء ووضعه فى ملف المراجعة -١
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  ١٠٦  

 .حساب االنحراف المعيارى لالرصدة  -٢

  . دينار ٢٠٠٠٠ودرجة الدقة للحساب % ٩٣٤حساب حجم العينة االحصائية اذا علمت ان  ان مستوى الثقة  -٣
العمالء من واقع العينة بفرض ان المراجع لم يجد اخطاء فى عينة الفحص وان ارصدة العمالء فى العينة تقدير قيمة ارصدة  -٤

 .بعد الفحص كانت مطابقة لالرصدة المسجلة باقاعدة بيانات العمالء
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  ١٠٧  

   للمؤلفسیرة ذاتیة
  االسم   عبد العزيز السيد مصطفى.د

  تاريخ الميالد   م٩/١٩٥٥ /٢٥
) كلية التجارة-مصر جامعة القاهرة  ( ١٩٩١ة فى المحاسبة  دكتوراه الفلسف-

 على قياس الربح وأثرهانظم تحديد االختصاص الضريبى : موضوع الرسالة 
  .الضريبى فى المنشآت ذات النشاط الدولى 

موضوع ) كلية التجارة-مصر جامعة القاهرة  (١٩٨٣ ماجستير فى المحاسبة -
يبية للصفقات المتبادلة فى الشركة متعددة الرسالة المشاكل المحاسبية والضر

  ٠الجنسية بالتطبيق على شركات االستثمار العربى واالجنبى
مصر جامعة ( ١٩٧٧بكالوريوس التجارة بتقدير جيد جداً  مع مرتبة الشرف -

  ) .  كلية التجارة-القاهرة 

المؤهالت 
  العلمية

  

  الوظيفة الحالية  القاهرة  جامعة – كلية التجارة –بقسم المحاسبة استاذ مساعد  -
 asmostafa@maktoob.com 

asmostafa@naseej.com 
 

ــد  البريــــ
  االليكترونى 

  : ومؤلفات دراسية كتب 
v دراسات فى المراجعة.  
v النظام المحاسبى الموحد  
v الضريبة على ارباح شركات االموال  
v المحاسبة الضريبية. 

v  تطبيقات محاسبية باستخدام برنامجM S excel  

v ب االلى وتطبيقاته فى المحاسبة واالدارةالحاس. 

v  مراجعة المشتقات المالية ، مراجعة النظم االليكترونية ( دراسات متقدمة فى مراجعة الحسابات(. 

v  ادارة قواعد البيانات المحاسبية. 

v  الضريبة على دخل االشخاص الطبيعيين. 

  أبحاث علمية 
v        اسة تحليلية مقارنة بالتطبيق علـى الـشركات       المحاسبة عن ضرائب الدخل فى القوائم المالية در

معهد االدارة العامـة ،     /  مجلة االدارى    ٠المساهمة العمانية الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات        
 –مجلة المحاسبة واالدارة والتأمين، كلية التجارة   .١٩٩٦، السنة الثامنة عشر ، مارس       ٦٤مسقط العدد   

   .١٩٩٧ ، ٥١جامعة القاهرة،العدد 
v قليمية الضريبة فى التشريع الضريبى العمانى ومشاكل قياس ارباح الشركات االجنبية الخاضعة            إ

، السنة التاسعة ٦٨معهد االدارة العامة ، مسقط العدد / لضريبة الدخل فى سلطنة عمان ، مجلة االدارى 
  .١٩٩٧عشر ، مارس 

v دوات المالية المســــتخدمة دراسة تحليلية السس القياس المحاسبى ومتطلبات االفصاح عن اال
فى تغطية المخاطر العامة لالستثمار ، مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، كلية التجارة ببنها، السنة 

  .١٩٩٦السادسة عشر، العدد الثانى 
v               االطار المتكامل لواجبات ومسئوليات مراجع الحسابات الخارجى عند فحـص القـوائم الماليـة

  مؤلفات علمية
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  ١٠٨  

يير الدولية للمراجعة والفحص ، مجلة التكاليف العربية ، العدد الثانى والثالث ،  فى ضوء المعا  ٠الفترية
  .١٩٩٧مايو وسبتمبر 

v    لدور مراجع الحسابات الخارجى تجاه المشاكل المحاسبية الناتجة عن التعامل فـى       دراسة تحليلية
عة عين شمس، العدد االول عام المشتقات المالية ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة جام 

١٩٩٨.  
v  اسباب وآثار فجوة التوقعات على وعاء الضريبة الموحدة على دخول االشخاص الطبيعيين ووسائل

بحث غير منشور مقدم الى اللجنة العليا للترقيات الى وظائف االساتذة واالساتذة المساعدين فى        . العالج
 ٢٠٠١بمجلة اخبار المال واالقتصاد ، العدد االول يوليو ، منشور مصر للترقية الى وظيفة استاذ مساعد

v               دراسة تحليلية لمشاكل المحاسبة الضريبية عن صفقات التجارة اإلليكترونية مع تنـاول خـاص
مقدم لمؤتمر الضرائب وتحديات القرن . للصفقات الرقمية التى تتم بالتحميل المباشر عبر الشبكة الدولية     

 ، منشور بمجلة اخبار المـال       ٧/٢٠٠١ /١٣ -١٢ –جامعة اإلسكندرية    – ، كلية التجارة     ٢١الــ  
 .٢٠٠١واالقتصاد ، العدد السادس ديسمبر  

v  أسياسيات الرقابة على نظم التبادل االليكترونى للبيانات وانعكاساتها على اساليب الفحص الضريبى
والتحديات ، كلية التجارة ، جامعة      مؤتمر التجارة االليكترونية ، االفاق      . لصفقات التجارة االليكترونية    

  .٢٠٠٢االسكندرية، يوليو 

v                 خدمات تأكيد الثقة فى نظم المعلومات االليكترونية ، المفهوم وكيفية اداء الخدمة ، بحث مقدم الى
  .٢٠٠٣مؤتمر مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، مارس 

v    فى التكلفة نتيجة استخدام التبادل االليكترونى للبيانات من خالل شـبكات  البعد االستراتيجى للوفر
الحاسب، ندوة التخطيط االستراتيجى وتكامل شبكات المعلومات والبيانات على مستوى قطاع التـأمين             

 .١٩/٤/٢٠٠٣المصرى ، مركز البحوث والدراسات التجارية ، كلية التجارة جامعة القاهرة ، 

v الفحص والتحاسب الضريبى لممولى ضرائب الدخل إجراءات االليكترونية على تأثير تطبيق النظم 
مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة "، ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر ٢٠٠٥ لسنة ٩١فى ضوء القانون رقم 

  ٢٠٠٦ يونية ٢٢-٢١ جامعة القاهرة –كلية لتجارة "فى عالم متغير 

الحاسب اآللى فى كل من الجهات تطبيقات فيذ برامج التدريب فى مجال المحاسبة واإلعداد والمشاركة فى تن
  :اآلتية

  )مصر ( جمعية إدارة األعمال العربية -
  )مصر( )تيم ( الخبراء العرب فى الهندسة واإلدارة -
  )مصر()اكاد(المؤسسة العربية لالستشارات والتنمية -
  ) مصر-جامعة القاهرة(مركز البحوث والدراسات التجارية  -
 ).مصر( Expertمركز الخبرة والتميز المهنى  -

 .دولة الكويت_ المستشارون العالميون لالستشارات والتدريب  -

 .  دولة الكويت–مركز برين باور  لالستشارات والتدريب -

 . دولةالكويت–معهد تيم باورز للتدريب االهلى  -

 )دبى  ( Balanced Score Centerمركز االداء المتوازن  -
 ) .سلطنة عمان(  العربية للتنمية االدارية المؤسسة -

  :خبرات عملية
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  ١٠٩  

 ).السودان ( المركز الدولى للجودة  -

 ).السودان( مركز الخرطوم لتقنية المعلومات  -

 ).مملكة البحرين( مؤسسة تطوير االداء البشرى  -

 ).سلطنة عمان( مركز االعمال االوربى  -

  )السودان( وزارة المالية  -
قواعد نظم و  وادارة    وتصميم ، واعداد واالدارة  حاسب اآللى فى كافة مجاالت المحاسبة       خبرة فى استخدام ال   

 SQL ،Asp.netو Visual Basic و Excel  ، Accessباستخدام برمج البيانات 

  :خبرات اخرى
  

فى كلية التجارة ، جامعة القاهرة ونظم المعلومات  شارك فى تدريس مواد المحاسبة والحاسب اآللى 
  :ت اآلتية خارج جامعة القاهرةالجهاو

  معهد االدارة والسكرتارية للفتيات بالقاهرة  -
   سلطنة عمان-لكلية الفنية الصناعية بنزوى ا -
 ). مصر- اكتوبر ٦مدينة ( المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا ادارة االعمال  -

   الجيزة ، مصر،)اكاديمية المدينة (  المعهد العالى لتكنولوجيا ادارة االعمال شبرامنت  -

خبرات 
  التدريس

على مستوى 
  البكالوريوس

 جامعة –قام بمناقشة واالشراف على عديد من  رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا بكلية التجارة 
 جامعة القاهرة ، واالكاديمية –القاهرة ، كما قام بتدريس المواد االتية لطلبة الدراسات العليا بكلية التجارة 

  :ة للعلم المصرفيةالعربي
  .تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب االلى  -
 .ادارة قواعد البيانات االليكترونية  -

 )المراجعة االليكترونية ومراجعة المشتقات المالية ( المراجعة  -

 .المحاسبة الضريبية  -

 .المحاسبة المالية  -

 .نظم المعلومات المحاسبية  -

  Excel &Accessتطبيقات محاسبية باستخدام  -

  االعمال االليكترونية  -

خبرات 
  التدريس

على مستوى 
  الدراسات العليا
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