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 مقدمة عامة 

املعطيات ( ، ال سيما بعد إتساع  و  في العصر الحديث أصبح املجتمع يعتمد بالدرجة األولى على املد املعلوماتي ) البيانات

البحث في عدة امليادين ، ظهور األجهزة اإللكترونية املستخدمة في تكنولوجيا املعلومات من حيث طرق  و  دائرة املعرفة 

بذلك أصبحت املعلومات وسيلة ذات أهمية  و  قي الوقت املناسب ،و إسترجاعها بسرعة و  حفضها ، و  جتها لتجميعها ، معا

التنظيم من أجل الوصول إلى الهدف املنشود ، كذلك التطور الكبير الذي  و  بالغة في املساعدة في إتخاذ القرارات التابعة

الضروري أن يكون هناك إعطاء املزيد من  ظهور أنظمة املحاسبية املحسوبة ، أصبح من و  حصل في مجال املحاسبة 

كذا تقديم  و  الذي تستخدمه كأداة لتوفيرها و  إهتمام في نظم املعلومات الذي يعتبر بدوره  مرود للمعلومة لدى املؤسسة

 اإلقتصادي للمؤسسة .و  صادقة عن الواقع املاليو  صورة واضحة

املستمرة للنشاط اإلقتصادي  و  ة عن العمليات اليومية نظام املعلومات املحاسبي على جمع البيانات الناتج  ويعتمد

عرضها عل  و  تحليلها و  إذ يقوم بتسجيلها باملؤسسة،التي تعتبر مخرجات األنظمة الفرعية لنظام املعلومات و  للمؤسسة

وجود  مدى تعبيرها على الوضعية الحقيقية للمؤسسة يتطلب و  دقة هاته املخرجات و  للتأكد من صحة  مالية،شكل قوائم 

 مصدقياتها. مدى  و  وسيلة تضبط املخرجات

  األخطاء، التالعبات الذي يكون وسيلة مستقلة في املؤسسة يقوم بكشف و  الداخلي، هذه الوسيلة في التدقيق  وتتمثل

التأكد من أنها تسير حسب  و  واملالية، قييم الدوري للسياسة املحاسبية تالو  الغش في مخرجات نظام املعلومات املحاسبي و 

عليها   االعتمادالسجالت التي يمكن و  كذلك الـتأكد من دقة البيانات املحاسبية املستعملة في الدفاترو  املوضوعة،طة الخ

 املؤسسة. رسم السياسة املتبعة من طرف و  راراتقفي إتخاذ ال

 اإلشكالية:-1

هذا   صورة واضحة عنمن أجل إعطاء و  نظرا ألهمية نظام املعلومات املحاسبي  سابقا، على ضوء ما تم ذكره 

   كالتالي:صياغة اإلشكالية الدراسة  املوضوع تم

"الداخلي؟" ما مدى مساهمة نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق   

التالية:الرئيس ي تندرج األسئلة الفرعية و  هذا السؤال املحوري وتحت  

 املحاسبي؟ فهوم نظام املعلومات فيما يكمن م ✓

 الداخلي؟ ماهية التدقيق  ✓

 الداخلي؟ ما عالقة نظام املعلومات املحاسبي بالتدقيق  ✓

 الفرضيات: -2

   التالية:املطروحة تم وضع الفرضيات  خالل التساؤالتمن 

 فعال. املعلومات املحاسبية أكثر مالئمة عندما يكون نظام املعلومات  األولى: تكون الفرضية  ✓

 الداخلي.يؤثر نظام املعلومات املحاسبي على التدقيق   الثانية: الفرضية  ✓
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 الدراسة:أهداف  -3

يلي: يمكن تلخيص األهداف التي يمكن الوصول إليها من خالل هذا البحث فيما   

 الداخلي.التدقيق و  مفاهيم نظام املعلومات املحاسبي تقديم اإلطار النظري يحدد  ✓

 دقيقة للقارئ حول عرض مختلف مختلف مكونات نظام املعلومات املحاسبي . و  تقديم نظرة واضحة ✓

 إظهار أهمية نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي. ✓

 أهمية الدراسة : -3

  أهمية قيام نظام معلومات املحاسبي بضمان أكبر قدر من الثقة تتجلى أهمية البحث من خالل تسليط الضوء على 

ما ينجز عنه مراقبة ملختلف األنظمة الوظيفية في املنظمة بإعتبارها املصدر الرئيس ي  و   الدقة في املعلومات املحاسبي ،و 

اإلجراءات  و  التعمق في دراسة النظامهو ما يستلزم و  املدخالت لنظام املعلومات املحاسبي ، التي تعتبر و   لتدفقات البيانات

 املعلومات فيما بينها . و  التي تتحكم في تسيير تنقل البيانات

 أسباب دراسة املوضوع :  -5

 التعرف على واقع نظام املعلومات املحاسبي   ✓

 موضوع الدراسة .  و وجود صلة مباشرة بين التخصص ✓

 قيق الداخلي  معرفة كيف يساهم نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التد ✓

 حدود الدراسة : -6

ذلك ملعالجة مشكلة البحث  و  كانت الدراسة بمؤسسة إتصاالت الجزائر  فرع مستغانم ،الحدود املكانية : ✓

 أثر نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي .املتمثلة في  

 . 30/05/2020إلى  01/04/2020الدراسة امليدانية من   إمتدتالحدود الزمنية : ✓

 الصعوبات الدراسة : -7

 التدقيق .و  قلة مراجعة البحوث الجامعية في مجال  نظام املعلومات املحاسبي ✓

 مواجهة بعض الصعوبات في الدراسة امليدانية مع املسؤولين .  ✓

 الدراسات السابقة : -8

في بعض الجامعات على مستوى الوالية ، وكذلك على شبكة األنترنت في املواقع  عمليات البحث التي قمنا بها من خالل 

املخصصة للبحوث األكاديمية عبر العالم . بغرض جمع املعلومات ، وجدنا بعض الدراسات السابقة التي أشار إليها بحثنا  

 من بين هذه الدراسات نذكر :  و  تناولت بعض أجزائه ،
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" مساهمة املراجعة الداخلية في تحسين نظام املعلومات املحاسبي "  ، تحت عنوان لنجية مسعود دراسة  ✓

املحاسبة ، جامعة محمد خيضر بسكرة  و   مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم املالية

داخلية في تحسين  املراجعة ال، جاءت هذه الدراسة ملعالجة اإلشكالية اآلتية كيف تساهم  2015الجزائر 

 نظام املعلومات املحاسبي ؟  

كذلك إطار تطبيقي تكثل في إجراء دراسة  و  ولتحقيق هذا الهدف قام الطالب بتقديم إطار نظري ملوضوع الدراسة 

هذا ملعرفة واقع نظام املعلومات املحاسبي باملؤسسة  و  فرع جينيرال كابل CAB.I.ENميدانية بمؤسسة صناعة الكوابل 

  دور املراجعة الداخلية في تحسين هذا النظام ، باإلعتماد على منهج دراسة حالة الذي يمكن من التعمق و  سةمحل الدرا 

  كشف أبعاده من خالل الزيارات امليدانية للمؤسسة محل الدراسة ، إضافة إلى مالحظة و   فهم مختلف الجوانب املوضوعو 

 ملعطيات الفعلية . او  البياناتو  تحليل مختلف الوثائقو  املقابالت مع دراسةو 

دراسة عبد الباسط بوحايك ، تحت عنوان " دور نظام املعلومات املحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخلية   ✓

املحاسبة ، جامعة قاصدي  و  في العلوم املالية للمؤسسة البترولية " مذكرة تندرج ملتطلبات نيل شهادة ماستر 

الرقابة الداخلية  و  ، تتناول هذه الدراسة دور نظام املعلومات املحاسبي في تحقيق فعالية 2015مرباح ورقلة 

بأدرار ( ، كانت مشكلة البحث األساسية متمثلة في   SORALCHIملؤسسة البترولية )املؤسسة البترولية للتكري 

لتحقيق فعالية الرقابة الداخلية ، حيث برزت الحاجة إلى نظام  حاسبي الدور الذي يلعبه نظام املعلومات امل

املعلومات املحاسبي في مجال الرقابة منذ القدم ، فبدون وجود نوع من أنواع الرقابة يصبح من الصعب على  

  ي املؤسسة حماية أصولها او اإلعتماد على سجالت ، لذلك  سوف نحاول شرح مفهومي نظام املعلومات املحاسب

عدد من النتائج أهمها : إن فعالية  و  الرقابة الداخلية ،و توصلت هذه الدراسة إلى إثبات صحة الفرضياتو 

تقاس مدى قدرتنا على إتباع نظام املعلومات محاسبي  سليم يترجم من    SORALCHIالرقابة الداخلية ملؤسسة 

د املحاسبية ، كما توصلت الدراسة أن  مدى إلتزام بالقواعو  تقيد العمليات املحاسبية و  خالل طريقة تحضير

ذلك و  التقليل من التكاليف و  املؤسسة تستخدم املعالجة األلية للبيانات من أجل اإلستفادة من مزاياها 

بالتكيف مع التطورات الجديدة في تكنولجيا املعلومات ، كما يجب مراعاة دور املورد البشري كإستثمار في 

 نميته لجلب عوائد هذا اإلستثمار . تو  املؤسسة باإلعتماد على كفاءة

" مذكرة   رشيد مردودية مؤسسة  املعلومات املحاسبي في ت  أهمية نظام ، تحت عنوان " بوعزة أمينة دراسة  ✓

املحاسبة ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  و  تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم املالية 

، حاءت هذه دراسة ملعالجة اإلشكالية اآلتية ما مدى مساهمة نظام املعلومات املحاسبي في ترشيد   2019

 مردودية املؤسسة ؟  

انية ملؤسسة  في دراسة ميد  تمثل اإلطار التطبيقي و  و ملعالجة هذه اإلشكالية قامت الطالبة بتقديم إطار النظري للموضوع

ماهية نظام املعلومات املحاسبي في مؤسسة محل الدراسة من خالل  هذا ملعرفة و  توزيع مواد البناء مستغانمو  إنتاج

توصلت إلى نتائج التالية : هناك نظام  و  قياس مردودية املؤسسة ،و  تحليلو  جدول حساب النتائجو   عرض كل من ميزانيتها
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دأ بتسجيل في الدفاتر إلى الحاسوب ، نظام املعلومات املحاسبي يساهم في تحسين  معلومات محاسبي يدوي في املؤسسة يب

 مردودية املؤسسة . 

 منهج املتبع : -9

لذلك سنعتمد في هذا البحث على  و  إن املنهج املتبع تحدده طبيعة املوضوع الذي نعالجه ، قصد اإلحاطة بأهم جوانبه ، 

 الذي يتميز بجمع املعلومات املختلفة . و  التطبيقي لهدذا الدراسة ،و  الجانبين النظري املنهج الوصفي التحليلي فيما يخص 

 

 

 منهجية الدراسة : -10

إيضاح أهميتها ، إقتضت  و  الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة و  إختيارالفرضيات ،و  ن إشكالية البحث لإلجابة ع

 طبيقي :  فصل تو  الضرورة تناول املوضوع إلى ثالث فصول ، منها نظرية

الذي ينقسم إلى مبحثين ، حيث يشمل املبحث  و  سنتطرق في الفصل األول إلى عموميات حول نظام املعلومات املحاسبي 

أقسام نظام  و  األول ماهية نظام املعلومات املحاسبي  منها مفهوم نظام املعلومات املحاسبي ، أما املبحث الثاني أهداف 

 املعلومات املحاسبي . 

الذي ينقسم إلى مبحثين حيث يشمل املبحث األول اهية  و  الفصل الثاني الذي يتمثل في مدخل إلى التدقيق الداخليأما  

مراحل مهمة التدقيق  و   معايير و  املبحث الثاني وظيفة التدقيق الداخليو  التدقيق الداخلي منها مفهوم التدقيق الداخلي

 الداخلي . 

مبحثين يشمل  إلى ينقسم  و  فرع "مستغانم "  لؤسسةإتصاالت الجزائر قية تطبيدراسة اللو في الفصل الثالث مخصص 

وعالقته بأداء  نظام املعلومات املحاسبي في مؤسسة إتصاالت الجزائر واقع املبحث الثاني و   املبحث األول تقديم املؤسسة ،

 . التدقيق الداخلي 
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 تمهيد : 

تعد املحاسبة  من أقدم نظم املعلومات التي عرفتها املنظمات ،  ملا للمعلومات املحاسبية من أهمية كبيرة للتعرف على  

املنظمات بشكل  و  تلعب املعلومات املحاسبية دورا هاما في إدارة منظمات األعمال و  املالي  للمنظمة و  الواقع اإلقتصادي 

 عام .

املفيدة في إتخاذ القرارات ، حيث إنه  و  بي  من أهم األنظمة املنتجة للمعلومات السليمةو يعد  نظام املعلومات املحاس

 يمثل املصدر الرئيس ي  التي يزود املؤسسة باملعلومات التي تمكنها من إتخاذ القرارات الرشيدة . 

األهداف التي تساهم  و  و يستند نظام املعلومات املحاسبي  إلى  مجموعة  من  العناصر  ويتميز بمجموعة من الخصائص

 في إنتاج املعلومات املحاسبية  ذات الجودة املالئمة إلحتياجات املستخدمين املختلفة .

 و هذا سنحاول  توضيحه من خالل تقسيمنا لهذا الفصل إلى ثالث مباحث  هي كاألتي : 

 املبحث األول : ماهية نظام املعلومات املحاسبي . 

العوامل املؤثرة في نظام املعلومات املحاسبي . و   أهدافه و   علومات املحاسبياملبحث الثاني :  وظائف نظام امل  
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 املبحث األول : ماهية نظام املعلومات املحاسبي 

إنتهاءا  و  اإلجراءات تبدأ باملدخالت مرورا باملعالجة و  إن نظام املعلومات املحاسبي مكون من سلسلة من الخطوات

إجراءاته بسياسات  و  اإلدارة فقد تم تقييد خطواتهو  أنه تم الفصل بين أصحاب حقوق امللكيةبما و  باملخرجات ، 

 صدقها في التعبير . و  محاسبية مختلفة لضمان حيادية نتائجه أو مخرجاته

محتفظا بألية  حوسبة األنظمة في شتى املجاالت املهنية بقي نظام املعلومات املحاسبي و  رغم التطور التكنولوجي ، الكبير

اإلجراءات . إال أن هذا التسلسل رافقه إجراءات رقابة جديدة تماشيا مع كل من : غياب التوثيق  و  تسلسل الخطوات

 معالجة العمليات .  و  املستندي في ظل إستخدام الحاسوب ، اإلعتماد على الذكاء الصناعي في تحليل

 أهميته و  املحاسبياملعلومات تعريف نظام  املطلب األول :

  ذلك لتأدية وظيفة معينة أو عدة وظائف و  يتكون نظام املعلومات املحاسبي من عدة عناصر مرتبطة ببعضها البعض

تبني ، كما يتم  و  إجراءات يتم إتباعها بشكل و  بغض النظر إن كان ذلك النظام محسوبا أوال ، فدوما تحكمه سياسات و 

 ل عن النظام .  مراقبة تلك اإلجراءات من قبل املسؤو 

 أهميته . و  فسوف نتطرق في هذا املطلب إلى بعض التعاريف نظام املعلومات املحاسبي

 أوال : تعريف نظام املعلومات املحاسبي .

 و قد أعطيت عدة تعاريف لنظام املعلومات املحاسبي نذكر منها :

 التوصيل املعلومات و  معالجة وتحويل و  تبويبو  هو أحد مكونات  تنظيم إداري في املؤسسة  يختص بجمع" ➢

 إدارة املؤسسة " . و  الدائنين املستثمرين (و  املالية املالئمة إلتخاذ القرارات إلى األطراف الخارجية )كالجهات الحكومية

 األجزاء األخرى  لتحويل البيانات  و  "هو نظام متكامل  داخل املؤسسة  يقوم بإستخدام املوارد املتاحة  ➢

 1إلى معلومات محاسبية  بهدف إشباع إحتياجات املستخدمين  املختلفين من املعلومات "   اإلقتصادية   

 آالت ، ويسترشد  باملبادئ املحاسبية  في تحويل البيانات  ملعلومات يخزنها ويعرضها  و   هو نظام مكون من أفراد ➢

 إدارة املؤسسة . و  املستثمرينو  الدائنين  و  ألصحاب القرار ،

ه التعريفات  أن نظام املعلومات املحاسبي  من أهم النظم في املؤسسة  اإلقتصادية  التي تدعم  يوميا  ويتضح لنا من هذ

تخزين البيانات عن معامالت املؤسسة ، كما يساعد  في التأكد من أن البيانات املؤسسة تمت  و  عملياتها من خالل تجميع

مة . معالجتها بدقة  وموضوعية  للحصول  على املعلومات املالئ  

التي تصمم  من  و  املعداتو   نظام املعلومات املحاسبي كغيره من نظام املعلومات يتكون من مجموعة موارد مثل األفراد

أجل تحويل البيانات املحاسبية  إلى معلومات محاسبية  يتم نقلها للعديد من متخذي القرار ، يجري عليها عملياته   

 
 2015الطبعة األولى إتخاذ القرارات ، زمزم الناشرون زموزعون ، األردن ، عمان ، و فريد كورتل ، خالد خطيب ، نظم المعلومات المحاسبية1

 .61ص
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هذه املخرجات هي معلومات ،  و  من الخارج ،و  ت يستخدمها أطراف من الداخلبتفاعل مكوناته ، لتشكل في النهاية مخرجا

 وطبيعتها تختلف بأصل بياناتها املدخلة و التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى . 2

 ثانيا : أهمية نظام املعلومات املحاسبي

( للمحاسبة املالية الذي بموجبه عرفت لجنة املعايير  2تتجلى أهمية نظام املعلومات املحاسبي من خالل مفهوم رقم )

أن الهدف الرئيس ي للمحاسبة هو تزويد املعلومات املفيدة  و  املحاسبة على أنها نظام للمعلومات ،   (FASB)املحاسبية 

ج املحاسبي أوصت بأن منهج تعليم املحاسبية يجب أن يؤكد بأن املحاسبة  ملتخذي القرارات ، لذلك فإن لجنة تعديل املنه

قد إفترضت بأن املنهج  املحاسبي يجب أن  و  توصلها ، ...و  تهيئتها ، قياسها ،و  هي عملية تحديد ) توصيف ( للمعلومات ،

 :  يصمم لتزويد باملفاهيم األساسية التالية  

 إستخدام املعلومات في إتخاذ القرارات . ➢

 إعداد ) إبالغ ( تقارير املعلومات املالية .   ➢

 فهم كيف يعمل النظام املحاسبي من خالل معرفة : 

 وحداتها االقتصادية .و  كيف تجمع البيانات عن أنشطة املؤسسة  ✓

 . كيف يتم تحويل هذه البيانات إللى معلومات يمكن إلدارة إستخدامها في تسيير املؤسسة   ✓

 يحتاج املدققون لفهم األنظمة املستخدمة إلصدار القوائم املالية للمؤسسة .  ✓

ذلك ليكونوا واتقين من أن  و  يحتاج املتخصصون في الضرائب لفهم كافي لنظام املعلومات املحاسبي الخاصة بعمالئهم

 املعلومات للتخطيط  الضريبي و اإللتزام بالعمل بشكل مكتمل و دقيق3.

 املطلب الثاني : خصائص نظام املعلومات املحاسبي 

 هي :  و  يتميز نظام املعلومات املحاسبي بعدة خصائص ، إذ ما توفرت فيه تجعله نظاما حيويا في املؤسسة املتواجدة فيها

السرعة في معالجة البيانات املالية  عند تحويلها إلى معلومات  و  الدقةيجب أن يحقق درجة عالية من  ➢

 .محاسبية 

إختيار بديل من البدائل  و  في الوقت املالئم  إلتخاذ القرار و أن يزود اإلدارة باملعلومات املحاسبية الضرورية ➢

 املتوفرة إلدارة . 

 .ألنشطة املؤسسة اإلقتصادية التقييم و   أن يزود اإلدارة باملعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة ➢

 
 فريد كورتل ، مرجع سبق2
 2009التوزيع ، األردن ، عمان الطبعة العربية ، و إبراهيم الخيزاوي ، عامر جنابي ، أساسيات نظم المعلومات المحاسبية ، دار اليازوري للنشر3

 .  27-260ص 
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  املتوسط و  ن يزود اإلدارة باملعلومات الالزمة ملساعدتها في  وظيفتها املهمة ،و هي التخطيط القصير أ ➢

 الطويل األجل ألعمال املؤسسة املستقبلية . و 

ذلك عند  و  الوصفية املخزنة في قواعد بياناته و  دقيقا في إسترجاع املعلومات الكميةو  أن يكون سريعا ➢

 . الحاجة إليها

 4أن يتصف باملرونة الكافية عندما يتطلب األمر تطويره  ليتالئم مع التغيرات الطارئة على املؤسسة. ➢

 كما يتميز نظام املعلومات املحاسبي إضافة إلى خصائص النظم األخرى : 

 القابلية للمقارنة  -أ

 كذلك مقارنة نتائجها في القوائم املالية . و  الزمنفمعلوماته يجب توفر فيها إمكانية مقارنتها بمعلومات أخرى عير 

 الحذر :و  الحيطة -ب

 الحرص تام .و  تقريؤها بحيطة و  فالبد  أن توضع التقارير املحاسبية

 قابلية الفهم :  -ت

 بحيث تكون املعلومات املحاسبية مفهومة . 

 الجوهر فوق الشكل : -ث

  من أجل توفير املعلومات املحاسبية الجيدة و  هومة ، مف و  األهم أن تكون جوهريةو  فال يهم شكل املعلومات بأي شكل ،

 هي : و  ذات الجودة العالية ، فال بد أن تتوفر فيه مجموعة من الخصائص التي تزيد في الكفاءة هذا النظامو 

أن يرتبط بالهيكل التنظيمي للمؤسسة ، حتى يستطيع مد كافة املستويات اإلدارية باملعلومات املحاسبية   ➢

 ل عالية الفعالية ) الشمولية ( . عبر قنوات إتصا

 أن يكون قادرا على التعامل مع املستقبل ) مرنا ( حتى يكون ذو قدرة على مواكبة املتغيرات بهدف تطويره ➢

 تحديثه .و 

 أن يملك مجموعة من املعليير الكمية تساعد على تقييم أدائه بهدف الرقابة .  ➢

أدوات من أهمها   و  الفرعية الخاصة باملؤسسات االقتصادية بوسائلأن يربط األهداف األساسية باألهداف   ➢

 أن تتيح هذه القوائم ملستخديمها الحصول على املؤشرات الالزمة كمعطيات القرارات . و  التقارير الدورية ، 

 كما يتسم نظام املعلومات املحاسبي بما يلي : 

 اآللي .و  مزيج متفاوت من الحهد البشري يتماثل هيكل نظام املعلومات املحاسبية في إشتماله على  ➢

طرق متماثلة وفقا و  معالجة البيانات في نظم املعلومات املحاسبية إستنادا إلى أساليب و  يتم تشغيل  ➢

 املقبولة قبوال عما . و  للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها

ر املعلومات ذات  تتماثل نظم املعلومات املحاسبية من حيث الهدف الذي تسعى لتحقيقه إال هو توفي ➢

التي يمكن أن تخدم في مجال إتخاذ القرارات سواء إلدارة املؤسسات أو األطراف ذات  و  الطابع االقتصادي ،

 5االهتمام بها .  

 
 . 59، ص  2001ن الطبعة األولى ، يوسف الحناوي ، نظم المعلومات المحاسبية ، دار وائل للنشر األرد4
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 وهذا الجدول يلخص لنا أهم الخصائص التي تجعل املعلومات املحاسبية مفيدة : 

. (  خصائص نظام املعلومات املحاسبية املفيدة 1-1الجدول )   

 البيان  الخصائص 

 املالئمة   املعلومات تكون مالئمة إذا علمت على حالة تخفيض عدم التأكد لدى متخدي القرار  

التحيز  و  املعلومات تكون دقيقة إذا كانت متحرر  من األخطاء  الثقة   

 التكامل   املعلومات تكون متكاملة أي لم تحذف أي تأثير  مهمة ألحداث ألنشطة قابلة للقياس  

 الوقت املالئم   إذا توفرت في الوقت املالئم يمكن ملتخذي القرار  بإستعمالها في الوقت املحدد 

يجب إنتاج املعلومات وتقديمها بالشكل الذي يمكن ملستخدميها من فهمها بسهولة   

 واستخدامها بسرعة  

 القابلية على الفهم  

أي القدرة على الوصول ألى نفس النتائج  من قبل ألكثر  إذا إستخدموا نفس األساليب في  

 قياس املعلومة املحاسبية  

 قالية التحقيق  

 . 23مصر ص صالح الدين عبد املنعم مبارك " إقتصاديات نظم املعلومات املحاسبية "دار الجامعة للنشر ، اإلسكندرية ،  املصدر :

 

 عناصره و  الثالث : مكونات نظام املعلومات املحاسبياملطلب 

 أوال : مكونات نظام املعلومات املحاسبي : 

 يتكون نظام املعلومات املحاسبي من عدة وحدات هي : 

 عن طريق التغذية العكسية  أو   تقوم بتجميع البيانات من البيئة املحيطة باملؤسسةوحدة تجميع البيانات : -1

يجب الحصول  و  يرى أنها مفيدةو  الوقائع التي يهتم بها املحاسب ، و  تتمثل هذه البيانات في األحداثو  التسجيلو  باملالحظة

  طبيعة املخرجات املطلوبة تأثير كبير  على نوع البيانات التي يتم تجميعهاو  لطبيعة أهداف املشروعو   تسجيلها ،و  عليها

 ي النظام .  تسجيلها فو 

  القروضو  فالبيانات التي تجتمع بواسطة نظام املعلومات املحاسبي تلك التي تجرى مثال تتعلق بأنشطة اإليداعات

 اإلدخار . و 

كما أن طبيعة املخرجات تؤثر على نوع البيانات املجمعة ، فالقرارات غير الروتينية مثل امليزانية الرأسمالية قرارات  

الصنع أو الشراء تحتاج أيضا إلى بيانات غير  روتينية تناسب طبيعة القرارات املتعلقة بها ، بينما القرارات الروتينية  

 ت روتينية كذلك .  املتعلقة بالتشغيل تحتاج إلى  بيانا

 و البيانات املجمعة بواسطة نظام املعلومات املحاسبي قد يتم إستخدامها في الحال  وحدة تشغيل البيانات : -2

 
، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة 2001أهمية نظام المعلومات المحاسبية ، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد األول ، نوفمبر و أحمد لعماري ، طبيعة5

 .176محمحد خيضر ، بسكرة ، ص 
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لكن في غالب األحيان تكون هذه البيانات األولية في  و  يظهر ذلكو  إذا وجدت أنها مفيدة ملتخذي القرار في لحظة تجميعها ،

بالتالي فإنها ترسل أوال إلى وحدة التخزين في نظام  و  معلومات مفيدة ملستخدمي القرارات ،إعداد لتكون  و   حاجة إلى تشغيل

 املعلومات املحاسبية .  

  وتختص هذه الوحدة بتخزين اليانات في حالة عدم إستخدامها مباشرة إسترجاع البيانات :و  وحدة تخزين -3

 ات عليها قبل إرسالها إلى متخذي القرارات . الحفاظ عليها إلستخدام في املستقبل ، أو إلدخال بعض املعلومو 

املعلومات  و  توصيل البياناتو  هي الوسيلة التي يتم نقلو وحدة توصيل املعلومات ) قنوات املعلومات ( : -4

 من  

قد تكون قناة اإلتصال هذه اآللية أو  و  وحدة إلى أخرى ، داخل النظام املحاسبي حتى تصل إلى متخذي القرار ات اإلدارية ،

 اإلمكانيات املتاحة .  و  ية على شاشات الغرضيدو 

 يقوم متخذي القرارات بمراجعة  و  القرارات اإلدارية عادة ما تكون إختيار البدائلدور القرارات اإلدارية : -5

في ضوء  و من ثم توزيع املواد املتاحة لتحقيق هذه األهداف بالطريقة التي تؤدي إلى تحقيق نتائج ممكنة ،و  األهداف ،

 القيود املفروضة .  و  املحددات

هي فكرة  و  نتيجة القرارات الحالية قد تكون أساسا لتقديم البيانات أو معلومات تفيد متخذي القرار في الدورة التالية 

 6الشكل التالي يبين مكونات نظام املعلومات املحاسبي  و  التغذية العكسية  

 

  

 
ية المؤسسة ، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات شهادة ماستر ، جامعة عبد بوعزة أمينة ، أهمية نظام المعلومات المحاسبي في ترشيد مردود6

 .10ص  2019الحميد بن باديس مستغانم ، 
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 املعلومات املحاسبي ( :مكونات نظام 1-1الشكل رقم )  

 

 
بوعزة أمينة ، أهمية نظام املعلومات املحاسبي في ترشيد مردودية املؤسسة ، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات شهادة ماستر ، جامعة عبد  املصدر :

 .  11الحميد بن باديس مستغانم ، ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : عناصر نظام املعلومات املحاسبي : 

نظام املعلومات املحاسبي  كأي نظام يتكون من مجموعة من العناصر لتحقيقه أهدفه الذي قام من ألجله ، هذه  

 العناصر نذكرها فيما يلي : 

 اإلقتصاديةأوراق اإلثبات التي تأيد العمليات املالية التي تحدث في املؤسسة و  املستندات ➢

 قواعد املالية التي تخزن فيها البيانات املالية الخاصة بالعمليات .  ➢

 برامج اإلعالم اآللي  التي تعالج البيانات لتحول لها املعلومات املالية  في املؤسسة .  ➢

 املكتوبة لتسلسل املعلومات املالية في املؤسسة . و   اإلجراءات املحاسبية املرسومة ➢

 واحد أو أكثر من عناصر نظام املعلومات املحاسبي . األفراد املتعاملون   ➢

 7اإلتصالية التكنولوجية املستخدمة في نظام املعلوماتي املحاسبي . و  الوسائل اإللكترونية ➢

 
تكنولجيا المعلومات ، دار الجامعة اإلسكندرية مصر و ناصر نورالدين عبد اللطيف ، نظم المعلومات المحاسبيةو السيد عبد المقصود محمد ديبان7

 . 75، ص  2004، 
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العوامل املؤثرة في نظام املعلومات و  وظائف نظام املعلومات املحاسبي و  املبحث الثاني : أهداف

 املحاسبي  .

يلعب دورا هاما في عمليات إتخاذ القرارات من خالل  و  املعلومات املحاسبي أحد أنظمة الفرعية في املؤسسة ،يعد نظام 

الهامة في الوقت املناسب ، من خالل هذا املبحث يتم التعرض فيه لكل من  و  تزويد مستخديمها باملعلومات الضرورية

 . 8 ة فيه  العوامل املؤثر و  أهدافهو  وظائف نظام املعلومات املحاسبي

 املطلب األول : أهداف نظام املعلومات املحاسبي 

يدور جوهر األهداف التي يسعى لتحقيقها نظام املعلومات املحاسبي حول توفير معلومات تفيد مستخدمين متنوعين من  

 لعل أهم  هذه األهداف مايلي :  و  صنع القرارات االقتصادية ،

مخرجات النظام في صورة تقارير محاسبية بحيث  تكون ذات أهمية كبيرة في إتخاذ  توفير  املعلومات التي تمثل  ✓

 القرارات . 

 النتائج  . و  يجب أن تتوفر بياناته  وتقاريره الدقة في اإلعداد ✓

 تكلفة إنتاج  بيانته مع األهداف  املطلوبة  .و  يجب أن تتناسب تكلفة النظام ✓

 هي :و  إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية   و يهدف نظام املعلومات املحاسبي بصفة عامة

تفيد هذه املعلومات   و  املركز املالي خالل فترة معينة و  توفير املعلومات عن أوجه نشاط الوحدة ونتائج أعمالها -1

 جهات الرقابة املختلفة .  و املقرضينو  األطراف الخارجيين مثل  املستثمرين و  اإلدارة و  كل من أصحاب رأس مال

 والرقابةوالتقييم األداءواتخاذالقرارات.ت الالزمة إلدارة للقيام بوظائف التخطيط  توفير املعلوما -2

التي تحكم تسجيل البيانات الوحدة   والتعليماتفعن طريق اإلجراءات  والرقابة عليها،حماية أموال الوحدة  -3

  العاملين، نشاط  ومراقبة متابعة  اإلدارة من ومن خالل املعلومات التي يوفرها النظام تتمكن  ومعالجتها محاسبيا 

سير كافة أوجه نشاط   التقييم كفاءتها واالطمئنان على و  مراقبة نشاطو  متابعةكما يمكن أصحاب الوحدة من 

 .9الوحدة

 .: وظائف نظام املعلومات املحاسبي  ثاني املطلب ال

 املعلومات املحاسبي مجموعة من الوظائف  ضمن املنظمة تتخلص الوظائف الرئيسية له فيما يلي : يؤدي نظام 

 تجميع البيانات : -1

  إكتمالها، و  التحقق من دقتهاو  تحقق هذه الوظيفة خالل مراحل  املدخالت  تتضمن  عدة خطوات مثل تسجيل البيانات 

 يمكن إجمال هذه  الخطوات فيما يلي : و  قد تكون تلك البيانات من خارج أو من  داخل  الوحدة اإلقتصادية و 

 
 .13، صأمينة ، مرجع سبق ذكره  بوعزة8
  2017رقلة ، كريمة سويقات ، أثر نظام املعلومات املحاسبي على جودة القوائم املالية ، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي ، جامعة قاصدي مارياح ، و 9

 .04ص
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 قياسها  على مستندات .و  التعرف على البيانات املرتبطة باألحداث ➢

 التسجيل إن وجدت . و  تصحيح أخطاء  القياسو  يتم مراجعة هذه البيانات ➢

 التشغيل اإللكتروني للبيانات لكي يتم معالجتها و   اقع التخزيننقل هذه البيانات  إلكترونيا إلى مو  ➢

 معالجة البيانات :- -2

  التلخيص  واملقارنة و  تحقق هذه الوظيفة خالل مرحلة التشغيل ، وتشمل عدة إجراءات مثل التصنيف ،الترتيب  الدمج

 من أمثلة عن هذه العمليات : و 

 بيانات خاصة باملصروفات أو املشتريات أو مبيعات ....إلخ تقسييم هذه البيانات إلى أقسام محددة مثل  ➢

 نسخ أو نقل البيانات أو تفريغها في مستندات أخرى مثل الفواتير املبيعات في يومية املبيعات .  ➢

 تبويب  وتصنيف البيانات مثل تبويب  املشتريات حسب أصناف املشتراة .  ➢

املوجودة في املخازن أو مناطق  و  ن من أصناف متشابهةتجميع البيانات املتجانسة  مثل تجميع كميات املخزو  ➢

 مختلفة للحصول على إجمالي الكميات املتاحة للبيع . 

دمج البيانات  مثل دمج قوائم  األصناف املباعة  مع قوائم األسعار  هذه األصناف من  أجل إحتساب  قيمة   ➢

 امليعات . 

 الضرب .و  الطرحو  تنفيذ العمليات الحسابية املختلفة مثل : الجمع ➢

 إجراء التحليالت الالزمة مثل تحليل النسب املالية .  ➢

 إدارة البيانات : -3

تحديث  وتعديل البيانات  بإستمرار بحيث تعكس ما يستجد من  و  حفظو  تشمل هذه الوظيفة كل من تخزين 

 التقرير عنها . و  أحداث إقتصادية أو عمليات أو قرارات كما تشمل إسترجاع البيانات التي سبق تخزينها إلستخدامها

تحدث ضروري لتحسين جودة  و  املعلومات املجمعة في ملفات أو قواعد البيانات ، و  فالتخزين يعني وضع البيانات

 التعديل . و  املعلومات املخزنة يؤدي التحديث إلى القيام بعدة أنشطة  منها اإلظافة الحذف ، التصحيحو   البيانات 

يد من عمليات التشغيل عليها أو تحويلها إلى معلومات ملستخدمي نظام  أما إسترجاع البيانات فبهدف إجراء مز 

 املعلومات في شكل تقارير . 

 رقابة البيانات :- -4

التشغيل الصحيح  و  التأكد من تمام ودقة البياناتو  تحقق  هذه الوظيفة هدفان رئيسيان هما حماية األصول من الضياع

األساليب املستخدمة في ظل نظام املعلومات املحاسبي ألغراض فرض الرقابة على البيانات مثل  و  لها ، تعدد اإلجراءات 

 اإلختيار ومراجعة البيانات املخزنة بالحاسب ، وتتم الرقابة من خالل مرحلتين أساسيتين هما :  و   الفحص

عالج بأساليب صحيحة ومن أمثلة على ذلك  التأكد من أن البيانات التي تم اإلحتفاظ بها سليمة  وكاملة وتاملرحلة األولى :

 مطابقة البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب مع السجالت األصلية . 

من األمثلة  على ذلك  الدخول إلى  و  أخطار الحريق و  السرقةو  الحماية للبيانات من العبث و  توفير األمن املرحلة الثانية :

 هذا أساسيات أنظمة الضبط الداخلي . و  ةأماكن نظم املعلومات  من خالل بطاقات إاكتروني
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 توفير املعلومات:-5

توصيل املعلومات و  تتضمن خطوات متعددة كتفسير و  تعتبر هذه الوظيفة النهائية  لنظام املعلومات املحاسبي ،

 10تشغيل املعلومات .  و  هي مكملتي لوظيفتي إدخالو  للمستخدمين  

 : وظائف نظام املعلومات املحاسبي التي من خاللها يتم تحويل البيانات إلى معلومات   ( 2-1الشكل رقم ) 

 

تصميم النظام ، دار التعليم الجامعي و  محمد ديبان عبد املقصود ، ناصر نورالدين عبد اللطيف ، نظم املعلومات املحاسبية ، مدخل تحليلاملصدر :

 .336ص  2011اإلسكندرية ،  التوزيع ، و   النشرو  للطباعة

  

 
التوزيع ، األردن ، و المحاسبية ، مكتبة المجتمع العربي للنشر، نظم المعلومات عبد هللا أحمد شوابكة ، سعيد أبو عتاب  ، صادق المطبعياسر  10

 .2007الطبعة األولى ، 
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 املطلب الثالث : العوامل املؤثرة في نظام املعلومات املحاسبي 

التقدم في األنشطة الشركات املعاصرة إلى خلق صعوبة أمام املحاسيب في تأديته لوظيفة تزويد الجهات  و  أدى التطور 

على محاسب أن يلم ملجاالت املعرفة األخرى  وري من أجل مواجهة التحدي أصبح من الضر و  املختلفة باملعلومات املالئمة 

من املجاالت املعرفة التي يجب أن يكون املحاسب ملما بها في التحليل  و  بجانب املوضوعات التقليدية في املحاسبة ، 

 هي: و  الكميوتر فمن العوامل التي تؤثر على نظام املعلومات املحاسبيو  األساليب الكميةو  السلوكي

 التحليل : -1

يجب أن يأخذ بعين اإلعتبار العوامل السلوكية )النفسية(التي يواجهها األفراد أثناء أدائهم عملهم سواء كانت في املحاسبة  

 التكاليف أو في إعداد املوازنات أو في دراسة النظم . 

 األساليب الكمية:-2

  منها التحليل اإلحصائي و  تستخدمها  اإلدارة في إتخاذ القرارات تتضمن األساليب الكمية عددا من الطرق التحليلية التي 

يقوم املحاسب بإستخدام األسالييب الكمية للمساهمة في رفع الكفاءة  و  ما إلى ذلك ،و  املحاكاة و  البرمجة الخطبة و 

 املعلومات  التي يزود بها اإلدارة ، قد يستخدم بطريقة اإلحتماالت اإلحصائية  الالزمة كذلك . 

 الكمبيوتر : -3

عمل  و  لقد ساهم إستخدام الكمبيوتر في حفظ السجالت املحاسبية التي تطور  وظيفة  النظم  ووضع موازنات 

 11التوصيات  متعددة التي تؤثر على القرارات املتنوعة ألوجه النشاط اإلقتصادي املختلفة في املؤسسة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،  1991شيفن أموسكوف ، نظم المعلومات المحاسبية إلتخاذ القرارات ، ترجمو كمال الدين سعيد داني ، دار المريخ للنشر ، الطبعة الثالثة ، 11

 .54-53ص



 عموميات حول  نظام املعلومات املحاسبي           الفصل األول                                                 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل :

من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل يتضح لنا أن لنظام املعلومات املحاسبي دور كبير في الحفاظ على  مكانة    

السرعة املطلوبة ، بحيث يختص نظام املعلومات املحاسبي   و  املعلومات  بالدقة و  املؤسسة من خالل توفير البيانات 

تساعد بال شك في حل الكثير من املشكالت  التي تواجه   و  ا ماليا ، بتوفير معظم املعلومات اإلقتصادية التي يمكن تعبير عنه

أطراف أخرى عديدة ،و جودة املعلومات  املحاسبية كمخرجات نهائية لنظام املعلومات   و  إدارات مختلفة املنشآت بل

إخراجها ،تعتمد بشكل  و  املعلومات املحاسبية و  املحاسبي بعد تغذيته بالبيانات املالية  ومعالجتها وفق دورة البيانات

تتأثر بمجموعة من  و  كفاءة التصميم لنظم املعلومات املحاسبية . كما أن جودة املعلومات تؤثرو  أساس ي على جودة

 العوامل البيئية ، اإلقتصادية ،الثقافية ، القانونية واإلجتماعية .
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 تمهيد : 

لقد أبرزت املالية ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في العديد من املؤسسات ،مما أدى إلى اإلهتمام املتزايد بالتدقيق  

التالعب  ، وقد إزدادت الحاجة إليه  وتطورت وزادت فعاليته  بعد  و  الغشو  الداخلي ، كما يهدف إلى إكتشاف األخطاء 

التدقيق بشكل  و  مجاالت املحاسبة و  تي حدثت  في مجال األعمال بشكل عام الحرب العاملية الثانية ، نظرا للتطورات  ال

أكثر شموال حيث أصبح يشمل جميع  مجاالت  عمل املؤسسة  و  تطور التدقيق الداخلي ليصبح أوسع نطاقا خاص  ،

التغيرات  و  زيادة التعقيد في العمليات و  توسعها الجغرافي و  ذلك بسبب كبر حجم املؤسساتو  التشغيلية  و  املالية

تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف الهامة  التي تعمل على تحسين أداء املؤسسة . و  التكنولوجية  املتسارعة ،   

 لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى العناصر التالية : 

 املبحث األول : ماهية التدقيق الداخلي . 

مهمة التدقيق الداخلي .  مراحل  و  معايير و  املبحث الثاني : وظيفة التدقيق الداخلي   
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 املبحث األول : ماهية التدقيق الداخلي 

حتى تتوصل اإلدارة إلى و  تعدد نشاطها عقد من مهام اإلدارة الخاصة من حيث املراقبة ،و  إن توسع حجم  املؤسسات

الهدف منه  و  يطلق عليه إسم  قسم "التدقيق الداخلي " ضمان تحقيق أهدافها ، كان البد من القيام بإنشاء قسم خاص  

 مساعدة اإلدارة  في إتحاذ القرارات عن طريق تلك الرقابات التي تقوم بها .

الذي يحتوي  و   هذا البحث ،   ثر تفصيال  من خاللحتى نتمكن من اإلملام بالتدقيق الداخلي سوف نقوم بعرضها أكو  

.على ماهية التدقيق الداخلي  بدوره  

خصائصه و  التدقيق الداخلي : تعريفاملطلب األول   

 تعريف التدقيق الداخلي أوال :

الوظيفة ، تدرجت حسب التطور التاريخي  الذي لحق بهذه و  تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم التدقيق الداخلي   

تحسين عملياتها ، إذ  و  إستشاري ، مصمم ليزيد من قيمة الشركة و  حيث عرف بأنه : نشاط مستقل ، موضوعي ، 

  ظبطو  تطوير فعالية إدارة  املخاطر ، و  منظبطة لتقييمو  يساعدها على تحقيق أهدافها من خالل  منهجية  منتظمة 

 و إدارة  و ترشيد العمليات . 1

وظيفة داخلية تابعة إلدارة املؤسسة تعبر عن نشاط  داخلي مستقل إلقامة الرقابة  اإلدارية بما فيها  كما عرف بأنه 

املحاسبة لتقييم مدى توافق النظام  مع تتطلبه اإلدارة أو العمل على حسن إستخدام املوارد  بما يحقق كفاءة اإلنتاجية  

2. 

 من أهم هذه التعريفات نذكر : 

: التدقيق الداخلي هو وظيفة يؤديها موظفون   I.I.Aخليين بالواليات املتحدة  األمريكيةتعريف املدققين الدا -1

سياسات  ، التقييم املستمر للخطط ، السياسات اإلدارية ،  و  تتناول فحصا  إنتقادا إلجراءاتو  داخل املشروع  

التحقق من أن مقومات   و   ذلك هدف التأكد من تنفيذ هذه السياسات اإلدارية و  إجراءات الرقابة الداخلية  ، 

 3كافية . و   معلومات سليمة  ، دقيقةو  الرقابة الداخلية سليمة 

 

: التدقيق الداخلي هو الفحص الدوري    IFACIاملستشارين الداخليين و   تعريف املعهد الفرنس ي للتدقيق -2

قسم مستقل عن  يقوم هذا النشاط و  تسيير املؤسسة و  للوسائل املوضوعة تحت تصرف اإلدارة  تهدف ملراقبة 

 
 .32ص 2001الدولية ، دار الكتب العلمية ، القاهرة ، الطبعة األولى ، محمد داوود يوسف ، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير 1
 .227ص  2001املجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، مفاهيم التدقيق املتقدمة ، مطابع شمس ، عمان 2

 .81ص 2002-2003ية ، املراجعة ، دار الجامعة اإلسكندر و  فتح رزق الرزق السوافري ، أحمد عبد املالك محمد ، الرقابة الداخلية3
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األقسام األخرى ، إن أهداف األساسية للمراجعين الداخليين في إطار هذا الفحص الدوري هي التدقيق فيما إذا  

فعالية التنظيمات   و  كانت اإلجراءات املعمول بها تتمتع بالضمانات كافية ، قصد املعلومات ،  شرعية العمليات

 .4ووضوح ومالئمة الهياكل  

 

فإن  :  التدقيق الداخلي هي وظيفة تقييم مستقل نشأت  من  IIAو كذلك حسب معهد املدققين الداخليين  -3

في املنشأة  للقيام تقييم كافة أنشطتها  كخدمة للمنشأة  بهدف مساعدة موظو  داخل املنشأ لفحص

 النصائحو  لتقييماتاو  بجدارة ، حيث يقوم بمراجعة الداخلية بتزويد  اإلدارة بالتحليالت  بمسؤولياتهم 

تتضمن مراجعتها  هدف التدقيق الداخلي  إيجاد  و  املعلومات  املتعلقة بأنشطة التي تمت مراجعتها و  اإلرشاداتو 

 5نظام رقابة كفؤ بتكلفة معقولة .

 و يمكن تلخيص طبيعة التدقيق الداخلي في اآلتي :

 

 نشاط داخلي مستقل داخل املنشأة .  ✓

 , From of control all overتقييم جميع الرقابات األخرى التي تكونها اإلدارة أي أنها : و  إنتقادأداة رقابية بغرض  ✓

internal controls . 

 .   lineأكثر منها وظيفة تنفيذية   staff functionوظيفة إستشارية  ✓

 الضبط الداخلي .و  املحاسبية  ، و  ، بة اإلدارية  يمتد نشاطها إلى جميع الرقا ✓

 .تقييم الرقابة املحاسبيةتعمل علي  ✓

 6املدقق الداخلي  ال يجب أن يقوم بأي عمل من أعمال التنفيذ أو يشترط في أداة عمل سوف يقوم بتدقيقه .  ✓

 ثانيا : خصائص التدقيق الداخلي 

  و من خالل العرض املتقدم نرى بأن التدقيق الداخلي هو عبارة عن إحدى الفروع  الرقابة الداخلية  ،  وتتمتع بإحترام  

دقيق بجملة من  ت يمتاز الو  تقييم  موضوعي  لألنشطة   ،و  مل  الثقة  كل إدارات املؤسسة  ملا تقدمه من فحص شا و 

 هي :و  الخصائص  

في كل الوظائف  ، حيث تنصب على كل   و شاملة :  فهو يطبق في املؤسسات التدقيق الداخلي وظيفة  ✓

 الوظائف  املؤسسة خدمة اإلدارة .

 
 .  07ص   2007التطبيق ، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع ، األردن ، و   يوسف محمد جربوع ، مراجعة حسابات بين النظرية4
 2017مستغانم، السنة ثأتير نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي ، مذكرة مقدمة ملتطلبات نيل شهادة ماستر ، جامعة لعراجي أسماء ،5

 .13ص 

 التوزيع ،  و  أحمد حلمي جمعة ، املدخل إلى التدقيق الحديث ، دار صفاء للنشر6
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املصالح التابعة لها  لعملية  و   التدقيق الداخلي وظيفة دورية :  حيث تخضع مختلف الوحدات ✓

 التقييم  بصفة مستمرة .و   الفحص

باقي عن الوظائف املؤسسة إال أنه مستقل    اإلستقاللية : رغم  أن التدقيق الداخلي وظيفة من ✓

 الوظائف األخرى .

 إضافة الى تلك الخصائص  نذكر الخصائص التالية :  

 التدقيق الداخلي دعامة من دعائم نظام الرقابة الداخلية .  ✓

 التدقيق الداخلي وظيفة تقوم بها وحدة من وحدات اإلدارية في املؤسسة .  ✓

 .7قرارات اإلدارة من خالل توفير املعلومات الدقيقة  التدقيق الداخلي يسعى لترشيد ال ✓

 ب الثاني : أنواع التدقيق الداخلي املطل

هدفها  و  من الصعب وضع حدود فاصلة أنواع التدقيق الداخلي بسبب شمولية التدقيق لكافة العمليات في املؤسسة ، 

 كفاءة العمليات التشغيلية  لنشاط ما . و  تقويم فاعلية

واسع ، إذ انه يقوم على أساس الرقابة الداخلية للمؤسسة كما أنها تعتمد على   الداخلي  التدقيق   مجال تطبيقحيث أن 

 بالتالي تنقسم إلى  : و  األنظمة و  مدى إحترام  القوانين  و  فحص

 أوال : املراجعة املحاسبية املالية .

صحتها ، حتى  و  التأكد من دقتهاو   املاليةو   املفهوم التقليدي للتدقيق الداخلي  مرتبطا باملعلومات املحاسبية لقد كان  

إتخاذ القرارات اإلدارية ، بهدف املراجع الداخلي  في إطار املراجعة  و  يتسنى للمؤسسة اإلعتماد عليها في رسم البيانات 

املحاسبية لتجنب الوقوع في األخطاء ، تتعلق بالتسيير ، حيث  و  ق املاليةمراجعة الوثائو  املالية إلى فحص و  املحاسبية 

 يعتمد املراجع الداخلي  على املعطيات التالية : 

املقدمة في املالية    و  ذلك من أجل التحقق من موثوقية  املعلومات املحاسبيةو  املحاسبة العامة :  ✓

 امليزانية العامة ، حول حسابات النتائج ....إلخ  

الهوامش  من  و  املحاسبة التحليلية :يقوم املدقق الداخلي بالتأكد من مدى صحة حساب التكاليف  ✓

 خالل تحليل مختلف مكونات تلك الحسابات . 

ة األداء املالي للموازنات مراقبو  تعتبر املوازنات التقديرية وسيلة لتقييم معطيات املوازنات التقديرية : ✓

 نجد موازنات املبيعات ، موازنة اإلنتاج ...إلخ  

 املعطيات اإلحصائية : لها دور في إعطاء  صورة حقيقية  حول وضعية املؤسسة .  ✓

 
 .  .37ص   2004منصور حامد محمد ، أساسيات املراجعة ، جامعة التعليم املفتوح ، مصر 7
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 ثانيا : املراجعة اإلدارية :

قرارات من قبل الجهات  تسهيل إتخاذ الو  وتكون من أجل تقديم معلومات أكثر مصداقية لتسهيل مبدأ مسائلة العامة ،  

يتضمن هذا النوع من التدقيق األداء اإلقتصادي  و  إتخاذ اإلجراءات التصحيحية ألزمة ، و   التي تتحمل مسؤولية اإلشراف 

 فعالية .و  الرشيد  

أي يهدف إلى تدقيق العمليات   و  و يمكن إضافة نوع ثالث من أنواع التدقيق الداخلي هو ما يسمى بالتدقيق اإلجتماعي 

أهمية أكثر شموال ملسؤوليتها اإلجتماعية تجاه هؤالء الذين يتأثرون  بقرارتها  بشكل مباشر أو   للضمان أن املنظمة تعطي 

 .8مباشر    رغي

 التدقيق الداخلي املطلب الثالث : أهداف 

يتمثل الهدف األساس ي للتدقيق الداخلي في القيام بتقييم الجوانب الرقابية في املؤسسة بما يساعد اإلدارة  على أداء  

تسعى املراجعة  و  اإلجراءات الالزمة لنجاحها ،و  تكتفي اإلدارة العليا بالتخطيط ووضع السياسات العامة و  وظائفها ، 

الداخلية إلى مساعدة    إدارة املؤسسة على مواجهة مسؤوليات بأكبر قدر من الكفاءة  وذلك عن طريق تقييم  وسائل  

إستخدام  و  كل مستوى إداري في مراقبة املستوى األدنى  منه عن طريق رسم السياسات العامة  الرقابة التي يستخدمها 

غيرها لتقوم اإلدارة املتوسطة بترجمة هذه السياسات العامة إلى سياسات  و  تخطيطية املوازنات الو  الخرائط التنظيمية 

مواصفات لكل عمل  وتصميم نظم لضبط  الداخلي تتمثل  و  خاصة  وتستخدم وسائل أخرى للرقابة كتحديد   مستويات

 ألهداف .يسعى التدقيق الداخلي  إلى تحقيق مجموعة من ا و  في تقسيم العمل املناسب بين العاملين

 يمكن أن نحدد هدفين رئيسيين لنظام التدقيق الداخلي  وهما : 

التأكد من أنها تسير حسب الخطة  و  كل املتعلقة بهاو  املالية و  التقييم الدوري لسياسات املحاسبة -1

 املوضوعة دون إنحراف . 

  إبداء الرأي حيالها بغرض تحسينها و  اإلجراءات  التنفيذية املتعلقة بها و  التقييم الدوري للسياسات اإلدارية -2

 تطويرها للتحقيق أعلى كفاءة إدارية . و 

 هناك أهداف ثانوية  أخرى تتمثل في :

 املحافظة على أمالك املؤسسة من الضياع أو سوء اإلستعمال أو اإلختالس .  ✓

السجالت التي يمكن اإلعتماد عليه في و  املستعملة في الدفاترالتأكد من دقة البيانات املحاسبية  ✓

 متابعة تنفيذها ، يتحليل البيانات تحليال سليما .و  رسم السياسات و  إتخاذالقرارات  

 
 . 6ص 2000أحمد حلمي جمعة ، املدخل الحديث للتدقيق الحسابات ، دار صفاء ، األردن 8
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  ظروف العمل في الشركة و  اإلجراءات الضبط املعتمدة لبيئة و  فعالية السياساتو  التأكد من سالمة ✓

 التحقق من تطبيقها . و 

ظروف العمل في  و  إجراءات الضبط املعتمدة لبيئةو  فعالية السياساتو  ى سالمةالتأكد من مد ✓

 التحقق من تطبيقها .و  الشركة

  السياساتو  الدوائر في الشركة خالل ممارسة  أعمالها بتحقيق األهدافو  التأكد من إلتزام اإلدارات ✓

 اإلجراءات املعتمدة خالل الفترة  .و 

األنشطة في الشركة تأكيدا  و  فعالية الدوائر التنفيذيةو  كفاءةإقتراح اإلجراءات الالزمة لزيادة  ✓

 املوجودات .و  ملحافظة  على املمتلكات 

  مدى إعتماد عليها من خالل مراجعة و  غير املالية ذات العالقة ، و  التأكد من صحة البيانات املالية ✓

 البيانات املالية . تدقيق  و  تقييم غدارة مخاطرو  دراسة الضبط الداخلي ، و  فحص العملياتو 

ما إشتملت عليه من مراكز الخطر باإلضافة  إلى مراجعة فعالية األساليب  و  مراجعة إدارة املخاطر ✓

 املعتمدة لتققيم تلك املخاطر . 

 مراجعة إجراءات تقييم كفاية رأس مال املوظف .  ✓

 األنظمة املعمول بها . و   التأكد بإلتزام بالقوانين ✓

نتيجة التدقيق ، ورفعها إلى   و  على األقل فصليو أو نصف سنوية بأعمال  إعداد تقارير  مفصلة  دورية  ✓

 أعلى  سلطة تنفيذية ، مثال في الشركات املغفلة . 

ممثلة باملدير العام في  دارة العليا اإل نسخة منها إلى و  املساهمة ، لجنة التدقيق أو مجلس اإلدارة ، ✓

 . 9الشركة  

 

  

 
 . 36ص  2004فلو مصطفى ،املراجعة الداخلية في املؤسسة ،  مذكرة تندرج ضمن متطلبان نيل شهادة ليسانس ، جامعة الجزائر ، 9
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 األهداف األساسية للمراجعة . (:1-2لشكل رقم ) ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53أحمد عبد املالك محمد مرجع سابق ذكره ص -املصدر : فتح رزق السوافيري   

  

املطابقة و   حيث يقوم بأعمال الفحص

املعايير املوضوعية  و   بين األداء الفعلي  

 لكل من : 

سياسات املؤسسة  -  

اإلجراءات املحاسبية  -  

نظم الرقابة الداخلية  -  

سجالت املؤسسة  -  

قيم املؤسسة  -  

أنشطة التشغيل . -  

 

 هدف البناء 

و يعني إقتراح الخطوات الالزمة  

 املطابقةو   لتصحيح النتائج الفحص

على ذلك  و  لإلدارة و   تقديم النصحو 

يعمل املراجع الداخلي باإلظافة إلى 

املالية و   مراجعة العمليات الحسابية

 على :

  إلتزام بالسياسةالتحقق من مدى -

الخطط املوضوعة  و   اإلجراءاتو   

التحقق من مدى سالمة اإلجراءات  -

. حماية األصول   

  تحسين األداءو  إقتراح  تطوير-

أهداف التدقيق الداخلي    و   

 هدف الحماية
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الداخلي معايير ومراحل مهمة التدقيق و  املبحث الثاني : وظيفة التدقيق الداخلي  

ذلك يرجع أساسا للجهوذ التي  و  لقد تطورت نظرة املجتمع لهيئة التدقيق الداخلي بدرجة كبيرة في السنوات األخيرة ، 

عالية  هذا للحفاظ على معايير و  بعض الهيئات غير الحكومية املهتمة بهذه املهنة  ، و  يبذلها القائمون على هذه املهنة ،

للتأكد  على وضع التدقيق الداخلي كوظيفة إدارية رئيسية تساهم بدرجة كبيرة  في توجيه العمليات  و  املستوى للمهنة

  أهم معايير التدقيقو  من خالل هذا املبحث سنقوم بتسليط الضوء على وظيقة التدقيقو  تحقيق أهدافه . و  التنظيمات 

مراحل مهمة التدقيق الداخلي . و   

 

 

ول وظيفة التدقيق الداخلي املطلب األ   

األخطاء وفي و  تصحيح الغشو  إكتشافو  منعيتم التدقيق الداخلي عادة بعد تنفيذ العمليات املحاسبية ، لذلك فإن 

املحافظة  و  البيانات املحاسبيةو  البيانات املحاسبية يمثل الهدف األساس ي للتدقيق الداخلي للتأكد من سالمة  السجالت

   على أصول املنشأة .

هو نشاط التقييم ملساعدة اإلدارة في  و  و في نهاية القرن التاسع عشر  ، حدث تطور منطقي لوظيفة التدقيق الداخلي

للعمل على   1941حكمها عن كيفية التنفيذ  ألنشطة املختلفة داخل املنشأة ، كما تأسس معهد املدققين الداخليين عام 

إلى مدقق الداخلي كمساعد للمدقق الخارجي .رفع  مستوى وظيفة في أمريكا ، حيث كان ينظر   

 و تأسيسا على ما تقدم يمكن تحديد وظيقة التدقيق الداخلي كما يلي : 

o  الوظيفة األولى : الفحصExamining  . 

o  الوظيفة الثانية : التقييمEvaluating  . 

 التطور في عمل التدقيق الداخلي . ولى طبيعة التدقيق الداخلي ،أما الوظيفة الثانية فتمثل و تحدد الوظيفة األ 

 ذلك على نحو التالي :و  و فيما يلي توضيح للوظيفتين السابقتين 

 لفحص الوظيفة اأوال :

 الوقائع املاضية للتحقق من اآلتي : و   يعني مفهوم الفحص التدقيق في األحداث

 املحاسبية . من إمكانية اإلعتماد على البيانات و  تطبيق الرقابة املحاسبية ، و  دقة .1

 اإلهمال .و  أنها محاطة بالحماية الكافية من الدقةو  أن أصول املنشأة قد تم محاسبة عنها ،  .2
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وظيفة  و  وظيفة التنفيذ ، و  إختبار الرقابة الداخلية الخاصة بما يتعلق بالفصل بين وظيفة اإلحتياط ، .3

 املحاسبة . 

سل تنفيذ العمليات ، بحيث يدقق كل موظف   تقييم الضبط الداخلي من حيث تقسيم  األعمال بما يتحقق تسل .4

 بما ال يؤدي إلى تكرار األعمال . و  عمليات املوظف الذي قبله ،

تقييم جميع أوجه الرقابة  و  الخبرة ، ليتمكن من إنتقادو  و ما هو  الجدير بالذكر أن املدقق الداخلي لديه الوقت  

 بالتدقيق املالي . لذلك يطلق على وظيفة الفحص و  الداخلية ، 

 الوظيفة التقييم ثانيا :

ن التأكد من كل جزء من نشاط  ية ، لذلك فإن مفهوم التقييم يتضم و تعد وظيفة التقييم إمتداد لتدقيق األحداث املال

 املنشأة موضع الرقابة . 

ليس  و   ة التنظيميةو عليه فإن تحقيق هذه الوظيفة يكون من خالل تأسيس برنامج للتدقيق الداخلي عن طريق الخريط

بناءا على ذلك فإن املدقق الداخلي يعد في هذه الحالة ممثال  و    -مثل التدقيق الخارجي –على أساس التقارير املالية 

ليس ممثال لإلدارة املالية ، وذلك ألنه يقييم مدى تقارب األهداف األنظمة الفرعية مع أهداف التي  و  لإلدارة العليا  العامة 

 ة العليا لها أو مدى تمش ي النظام مع ما تتطلبه اإلدارة . وضعتها اإلدار 

 لذا يقرر البعض أن برنامج التدقيق الداخلي يجب أن يتضمن الخطوات التالية : 

 تحديد األهداف العامة التي تضعها اإلدارة العليا للقسم موضوع الدراسة .  .1

 تجميع البيانات املتعلقة بتنظيم القسم . .2

 زئيات . تحليل عمل القسم إلى ج .3

كذلك أوجه القوة أو كفاية لتنميتها  و  الكشف عن أوجه الضعف أو عدم كفاية لتالقيها .و    ل القسم ا عمأتقييم   .4

. 

 مقارنة النتائج املتوصل إليها باألهداف . .5

 هي : و  و للقيام بالخطوات اإلجرائية السابقة ،توجد مجاالت معينة يجب تخطيها

 مراجعة الكفاية لألفراد .  ✓

 مراجعة نوعية العمل .  ✓

 مراجعة التكاليف .  ✓

 مراجعة إنتاجية القسم .  ✓

 إنسيابها .و   مراجعة جودة التقارير ✓

 مراجعة حجم األعمال .  ✓



مدخل إلى التدقيق الداخلي                                    الفصل الثاني                                     

 

28 

 

 و في نهاية يقدم املدقق الداخلي  تقريرا يجيب فيه عن السؤال التالي : 

 هل النفقة تتالئم مع القرارات اإلدارية ؟و  هل األهداف تبرر اإلنفاق ؟  ✓

 هو الغرض النهائي من التدقيق الداخلي بأكمله .   –أحيانا –و مما ال شك أن إجابة املدقق الداخلي لهذا السؤال 

هذا اإلستقالل له  و  التقييم يتوقف على درجة إستقالله و   خلي بأعمال الفحصما هو جدير بالذكر أن قيام املدقق الداو  

 جانبان :  

هذا يتوقف على نطاق الخدمات التي سوف  و  الجانب األول : املركز التنظيمي للمدقق الداخلي ،   -1

 تجنيها اإلدارة منه . 

 إنتقاده . و   الجانب الثاني : عدم إشتراك املدقق الداخلي  في أعمال التي تخضع لتدقيقه  -2

فراد الذي يراجع  أعمالهم حتى يسود التعاون  لذلك توجد مسؤولية مزدوجة لتدقيق الداخلي تجاه األفراد التي تواجه األ 

من ناحية أخرى فإن عليه توصيل املعلومات  إلى اإلدارة العليا حتى يحيطها  و  يساعدهم ،و  ال يأمر و  معهم لذا فهو  ينصح

 10علما بالنتائج التي توصل إليها في تدقيقه .

 املطلب الثاني :معايير التدقيق الداخلي 

تختلف معايير املراجعة عن أدواتها   هعليو  اخلي يمثل أهداف نوعية أو كيفية يجب اإلملام بها ،إن معايير التدقيق الد

التي يمكن تلخيصها  من خالل  و  حيث أننا من خالل هذا العنصر سنتطرق إلى معايير التدقيق الداخلي املتعارف عليها 

 الجدول التالي :  

 ( معايير التدقيق الداخلي 1-2الجدول رقم : ) 

 مضمون املعيار   املجال الفرعي   املجال الرئيس ي  

 الكفاءة املهنية و  التأهيل العلمي- املعايير العامة  

 

بواسطة   يجب أن يتم الفحص  -

 الكافيو  شخص لديه تدريب الفني

 الخبرة كمراجع  و 

 
،ثأتير نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ماستر ، جامعة عبد الحميد بن  لعراجي أسماء 10

 .  28ص  2017انم ، باديس مستغ
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 ستقالل املراجع  إ-

 

 

 

في جميع األمور املرتبطة بواجبات -

املهنية ، يجب أن يحافظ املراجع على  

 االستقالل في املظهر  و  استقالل الذهني  

يجب بذل العناية املهنية الالزمة إلنجاز  - العناية املهنية  

 إعداد التقرير  و   الفحص

إشراف على  و  تخطيط العمل - معايير العمل املبدئي  

 املساعدين  

  يجب تخطيط العمل بدرجة كافية -

يجب  مباشرة اإلشراف املالئم على و 

 املساعدين  

تقييم  مدى إمكانية اإلعتماد على -

 نظام الرقابة الداخلية  

تقييم  و  يجب أن تجرى الدراسة-

املالئمين ألساليب الرقابة الداخلية  

  املطبقة كأساس لإلعتمادعليها ، 

التي  و  لتحديد مدى اإلختبارات املطلوبةو 

 سوف تحدد إطار إجراءات  املراجعة 

  يجب الحصول على األدلة كافية- املالئمة و  توفير األدلة الكافية-

 املالحظةو  املالئمة من خالل الفحص و 

املصادقات لتكوين أساس  و  اإلستعالم و 

إلبداء الرأي في القوائم املالية موضوع  

 الفحص  

توفير عرض القوائم املالية  مع  - معايير التقرير  

 املبادئ املحاسبية املقبولة عموما  

أن يبين ما إذا كانت القوائم   يجب-

املالية قد عرضت وفقا للمبادئ  

 املحاسبية املقبولة  قبوال عام  
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اإلنسياق قي تطبيق املبادئ املحاسبية  -

 املقبولة قبوال عاما  

وضح التقرير ما إذا كانت  يجب أن ي-

املبادئ املحاسبية املقبولة   في الفترة  

الحالية هي املبادئ التي طبعته في الفترة  

 السابقة  

ينظر إلى اإلفصاح عن املعلومات - مالئمة اإلفصاح في القوائم املالية  -

القوائم املالية على أنه كاف بدرجة 

 معقولة إذ لم يوضح التقرير ذلك  

 

 . 24ص  2004التوزيع ، األردن ، و  تصميم نظام املعلومات املحاسبي ، مكتبة دار الثقافة للنشر و  املصدر : عبد الرازق محمد قاسم ، تحليل

 الداخلي : مراحل مهمة التدقيق  لثاملطلب الثا

تميز بثالثة  و  من أجل القيام بعملية التدقيق الداخلي يقوم املدقق بإتباع مجموعة من املراحل كل مرحلة مرتبطة باألخرى 

 مراحل أساسية هي : 

 مرحلة الدراسة :  -1

 التدقيق .و هي املرحلة التي مر من خاللها إنجاز كافة األعمال التحضيرية لألنشطة محل 

و تتمثل في رسالة تتضمن توكيل من طرف اإلدارة العامة للتدقيق الداخلي ،يحدد من  األمر بعملية التدقيق : 1-1

 خالله املسؤولين الرئيسين املعنيين بالتدخل القريب للمدققين الداخليين .  

يجب أن يكون التخطيط  و  يقوم املدقق الداخلي بتخطيط عملية التدقيقتخطيط عملية التدقيق الداخلي :  1-2

 يتم من خالل مجموعة من الخطوات  التالية :  و  موثق

 نطاق عمل املدقق الداخلي . و  تحديد أهداف  ✓

 الحصول على معلومات تمثل الخليفة لألنشطة محل التدقيق مثل أوراق العمل ، تدقق في الفترات املاضية .  ✓

 تحديد املوارد الالزمة ألداء التدقيق .  ✓

 معلومات حول عملية التدقيق الداخلي . تواصل مع كافة األطراف التي تحتاج أن تعرف  ✓

 ملن سيتم تقديم التقارير اإلدارية .و  الكيفيةو   يجب أن يحدد مدير إدارة التدقيق الداخلي توقيت ✓

  و يتم من خالل هذا الجدول تقديم رأي املدقق حول تحليل مصادر القوةالضعف :و  إعداد جدول تبيان القوة  1-3

 تقليل مخاطر التدقيق بهدف تحضير تقرير توجيه .  و  ة الداخلية ، مواطن الضعف بالنسبة ألهداف الرقابو 
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هي املخاطر الكامنة ،  و  التي تعتمد على الحكم املنهي للمدقق و  تتوقف مخاطر التدقيق على تقدير كل من املخاطر الثالثة

 مخاطر الرقابة الداخلية ، مخاطر الكشف . 

ذلك إنطالقا من  و  يق إلى مسؤولي األنشطة محل التدقيقو يتم من خالل توضيح أهداف التدقتقرير التوجيه :  1-4

 الضعف .و   نتائج جدول تبيان نقاط القوة

 مرحلة التنفيذ : -2

 تشمل العناصر التالية :و  و هي املرحلة التي يقوم فريق التدقيق الداخلي بالعمل ميدانيا

ذلكلتدعيم نتائج  و  توثيق املعلوماتو  تفسيرو  تحليلو   يقوم املدقق الداخلي بجمعتقييم املعلومات :و  فحص -2-1

 :   عملية التدقيق الداخلي حيث

 جمع املعلومات يجب أن يحكمه أهداف نطاق عملية التدقيق .  ✓

 أن توفر أساس سليم للتوصل إلى نتائجو  نافعةو  مناسبة و  تتميز بالكفاءةو  يجب أن تكون املعلومات كافية ✓

 توصيات سليمة لعملية التدقيق . و 

 إلجراءات بما فيها أساليب املعاينة يجب أن يتم تحديدها بشكل مسبق .  ✓

 تفسيرها يجب أن تتم تحت إشراف املدقق الداخلي . و  تحليلها و  عملية جمع البيانات ✓

أوراق العمل الخاصة بعملية التدقيق الداخلي يجب أن يتم إعدادها بواسطة املدقق الداخلي على أن يقوم   ✓

 حصها . مدير إدارة التقييم بف

يقوم املدقق الداخلي بالبحث عن األدلة الكافية من أجل إعطاء رأي فني محايد ،  اإلثبات : و  البحث عن األدلة  2-2  

  املالحظةو  كذا من خالل الفحصو  عرض املعلومات ،و  إعتماد على التأكد من سالمة املعالجة املحاسبية للبيانات

قاعدة متينة يستطع على ضوئها من إبداء رأي فني محايد  و  للمدقق رأيا معقوال املصادقات التي توفر و  اإلستفساراتو 

 حول موضوع التدقيق . 

متابعة  و  تخطيطو  توزيع مهام فريق التدقيق ،و  هي وثيقة داخلية إلدارة التدقيق املوجهة لتحديدبرنامج الفحص :   2-3

 التوجيهأعمال املدققين من أجل تحقيق األهداف املتعلقة بتقرير  

ذلك ألنه ربما  و  بعد نهاية املهام املحددة في برنامج التحقيقو  و هي وثيقة يتم إعدادها لفترة قبل ورقة التغطية :  -2-4

  يتضمن أهداف التدقيق شروط تنفيذ العملو  يتغير أو تتغير أو يتسع نطاق اإلجراءات إذا كان هناك ضرورة لذلك ،

 مفهومة .  و  اإلستنتاجات بصورة واضحة و 
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 عناصر ورقة التغطية  ( :2-2الشكل رقم ) 

 املحور  برنامج الفحص   التدقيق حول ......... 

 

 التعليمات  ورقة التغطية حول 

 ................. الهدف 

 ............... شروط التنفيذ 

 .............. النتائج 

 ................ اإلستنتاجات

 

  و تتمثل في ورقة عمل تتشكل من عدة عناصر ، يقوم املدقق بالبحث عن املشكل: تحليل املشكل و   ورقة إظهار   -2-5

 إقتراح الحلول . و   نتائجهو  شرح أسبابهو  معاينتهو 

 املرحلة الختامية : -3

يتم  القرائن التي و  يقوم املدقق في هذه املرحلة بجمع عناصر عمله من خالل أوراق العمل التي هي عبارة عن كل األدلة

بواسطتها يكون  و  النتائج التي توصل إليهاو  اإلجراءات يتبعهاو  الطرق و  تجميعها بواسطة املدقق إلظهار ما قام به من عمل ، 

الدليل على نتائج العناية  و  القرائن ملدى الفحص الذي قام بهو   لدى املدقق األسس التي يستند عليها في إعداد التقرير

 .11املهنية أثناء عملية الفحص 

 

  

 
املعلومات املحاسبية في املؤسسة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ماستر ، جامعة عبد الحميد بن باديس و  غوار كحلة ، التدقيق الداخلي11

 . 33-29، ص  2016مستغانم ، 
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 خالصة الفصل :

ياتها  إلى وسيلة للتحكم في عمل الحاجةو  توسع أنشطة املؤسسةو  قدإن ظهور التدقيق الداخلي كان نتيجة تع        

تكمن مهمته في القيام بفحص إنتقادي  إلجراءات الرقابة الداخلية للتأكد من تطبيق الجيد لها ، هدف  و  ةالداخلي

األخير تطورا نتيجة توسع مجال تطبيقه مما أدى إلى تعدد تصنيفاته حسب الغاية  عرف هذا و  تصحيح أي خلل أو نقص

تقديم التوصيات  إلدارة لتحسين  و  مصالحها و  لى حماية ممتلكات املؤسسة هو يهدف بالدرجة األولى عو  يقها املراد تحق

مسؤولية املدقق  و  ي مجال العملمعايير التحكم فو  ترتكز وظيفة التدقيق الداخلي إلى مبادئ األخالقيةو  نشاطاتها ، 

 الداخلي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ائر فرع مستغانم                           الفصل الثالث                 دراسة تطبيقية بمؤسسة إتصاالت الجز  

34 
 

 تمهيد 

  السابقة،بعد تناولنا للخلفية النظرية للموضوع أثر نظام معلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي في الفصول  

إلى ما سبق ذكره في الجانب النظري إلى إسقاط هذا األخير على الجانب   وإستناداسنحاول في هذا الفصل  

هذا املوضوع   وملعالجةاملعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي  مساهمة نظاممعرفة مدى   التطبيقي،ومحاولة

 وقع إختيارنا على مؤسسة إتصاالت الجزائر فرع مستغانم  

وهي: ا الفصل إلى مبحثين إنطالقا من هذا قمنا بتقسيم هذ       

الجزائر. مؤسسة إتصاالت  األول: تقديماملبحث   

النظام   وعالقةالجزائر  اتصاالتميزانية مؤسسة   بمؤسسة عرضوتحليلواقع نظام املعلومات املحاسبي الثاني:املبحث 

الداخلي. التدقيق  أداء ب  
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ائر  اتصاالتتقديم مؤسسة  األول:املبحث  الجز  

فقد   واملالي،البناء االقتصادي  لها،وتحقيق تعتبر مؤسسة إتصاالت الجزائر الركيزة األساسية في تحقيق القوة الداخلية 

منافسة فيها شرسة    وتعتبروجودها في العالم  أثبتت كما  زبائنها،حول تقدير حاجيات  ركزت على إنشغاالت املتعاملين  

الجدد. متعاملين  لالتصاالتح السوق الوطنية خاصة مع فت  لألقوى،البقاء فيها   

ائر ال اتصاالتالتعريف بمؤسسة األول:املطلب  ونشاطهاجز  

ائر  اتصاالتتعريف مؤسسة  أوال: الجز  

في:يوجد عدة تعاريف ملؤسسة إتصاالت الجزائر مبنية على أساس التعرف على محتواها تتمثل   

بموجب تغير التوجه االقتصادي للجزائر باشرت الدولة بمجموعة من اإلصالحات مست أغلبية  املؤسسات الوطنية  

الذي تجسدت في سن  و  1999اصالت منذ املو و  مثال على ذللك اإلصالحات العميقة في قطاع البريدو  ملواكبة النهج الجديد 

اإلستغالل  و  كرست دورها بين نشاطي التنظيم و  املواصالتو  إلنهاء إحتكار  الدولة على نشاط البريد 2000في سنة القطاع 

متعاملين أحدهما يتكفل بالنشاطات  و  ماليا و  تطبيقا لهذا املبدأ تم إنشاء سلطة  ضبط مستقلة إدارياو  تسير الشبكاتو  ،

الثانية متمثلة في "إتصاالت الجزائر"  و  الخدمات املالية البريدية املتمثلة في مؤسسة "بريد الجزائر "و  ديةالبري  

أوت  11املواصالت ، حيث تحصلت على الشكل القانوني في و  شركة إتصاالت الجزائر نشأة إعادة هيكلة قطاع البريد

  املتعلق بتوزيع املوظفينو  04-02عا للمرسوم التنفيذي رقم ذللك تبو  ، 2002جانفي  6بدأت نشاطها إنطالقا من و  2001

مليون دينار جزائري بعدد  100برأسمال إفتتاحي قدره هي شركة عمومية ذات أسهم  و  املواصالت ،و  أمالك إدارة البريدو 

م يبلغ مليار دينار جزائري بعدد أسه50إلى  2005سهم ، ثم رفع راس مال الشركة فيما بعد سنة   20000أسهم بلغ 

مقرها االجتماعي بالجزائر  و  الالسلكية ، تغطي كل التراب الوطنيو  سهم تعمل في قطاع اإلتصاالت السلكية 10000000

.  تسعين سنة و  عمر املؤسسة محدد قانونا بتسعو  الديار املحمدية الحراش العاصمة 05العاصمة بالطريق الوطني رقم 

 بطاقة التقنية للمؤسسة إتصاالت الجزائر  

 .1808300ب02رقم السجل التجاري: رقم ✓

 .000216299033049التعريف الجبائي: ✓

 16293838021البند الضريبي: ✓

 .000216290656936رقم التعريف اإلحصائي: ✓

 (.213)( 21) 82.38.38رقم الهاتف:  ✓

 (.213)( 21) 82.38.39الفاكس:  ✓

 -www.algerietelecom.dz-اإلنترنت: موقع  ✓

 أما فيما يخص البطاقة التقنية للوحدة العملياتية التصاالت الجزائر بمدينة مستغانم فهي كالتالي:  ✓
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 . 27.000البلدي، والية مستغانم  قاالجتماعي: طرياملقر   ✓
 .000216299033049التعريف الجبائي: ✓

 0.45.42.51.99رقم الهاتف: ✓

 

 

ائر  اتصاالتنشاط مؤسسة  ثانيا:  الجز

في إطار نشاطها، تتكفل اتصاالت الجزائر بتنمية املجتمع اإلعالمي بالجزائر، وهي تنشط في سوق الهاتف الثابت، والحلول  

الشبكية لتحويل املعطيات والصوت بالنسبة للشركات والخواص؛ حيث تعد اتصاالت الجزائر الرائدة في قطاع  

 لذا فهي تسهر على تقديم أحسن وأرقى الخدمات لزبائنها كما يلي: االتصاالت بالجزائر، 

تتكفل بالخدمات الهاتفية ومختلف اإلرساالت عبر األقمار الصناعية حيث توفر للغير خدمات إرسال   ✓

بصرية  املعلومات أو الحصول عليها " أصوات، صور، معطيات" عن طريق أي واسطة كهربائية أو راديو كهربائية 

 الخ. وذلك بغية رفع تحديات معقدة ومتعددة..كانت، .....كهرومغناطيسية  أو

 العمل على استقطاب الكفاءات والخبرات الضرورية من إطارات ومهندسين وتقنيين خاصة في مجال االتصاالت.    ✓

  زيادة عرض للخدمات الهاتفية وتسهيل وصول خدمات االتصاالت إلى عدد كبير من املواطنين، خاصة في   ✓

 املناطق الريفية. 

 للزبائن وذلك عن طريق ما يلي:  ء(، وفاGAIA)متميز محاولة تصميم نظام معلوماتي    ✓

كل زبون له شباك وحيد على مستوى الوكالة التجارية التصاالت الجزائر، التي تحفظ طلب الزبون، ومعلومات   ✓

 .  خعنوانه، ال خاصة به؛ 

 تقنية والوكالة التجارية )تسيير صفري لألوراق(. إزالة تبادل الورق )الوثائق( بين املصالح ال ✓

 .السماح للزبائن باالستشارة فيما يخص فواتيرهم عبر اإلنترنت ✓

ائر  التصاالتالهيكل التنظيمي  الثاني:املطلب   الجز

  في كامل وحدة عملياتية متواجدة 50ية مديريات إقليم08يتكون الهيكل التنظيمي العام ملؤسسة اتصاالت الجزائر من

واليات الوطن ووكاالت تجارية موزعة على الدوائر التابعة للوحدات العملياتية بكل والية. ومؤسسة اتصاالت الجزائر هي  

 في شكل هيكل هرمي مقسم إلى أربع هياكل:  

 .   الهيكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت الجزائر ✓

 .  الهيكل التنظيمي للمديريات اإلقليمية ✓

 الهيكل التنظيمي للوحدات العملياتية ✓

 .الهيكل التنظيمي للوكاالت التجارية ✓

ائر فرع مستغانم  أوال:  الهيكل التنظيمي ملؤسسة إتصاالت الجز
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 مستغانم ".الجزائر »اتصاالتالهيكل التنظيمي ملؤسسة  (:1-3رقم )ل ك الش

 الوثائق مقدمة من مؤسسة إتصاالت الجزائر  املصدر:
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 الهيكل التنظيمي لوكالة التجارية فرع مستغانم  ثانيا:

 

 املالية. قسم  ونشاطات الهيكل التنظيمي للمدير العملياتي (:2-3الشكل )

 

 الجزائر.اتصاالتوثائق مقدمة من طرف مؤسسة   املصدر:

 

ائر  اتصاالتأهداف مؤسسة  الثالث:املطلب   الجز
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 يلي: فيما  وتكمناملعمول بها لتحقيق أهدافها   وتنظيميةتهدف الوحدة العملية إلتصاالت الجزائر طبقا ألحكام قانونية 

 املؤسسة. غوطات  ض املحافظة قدر عال من الكفاءة التقنية في محيط دائم التطور الخاضع ل ✓

 للهيكل.مقررة إلنجاز األهداف املرسومة  وبرامج تنفيذ مخططات  ✓

 بالوالية.العمومية  والهيئاتاملحلية   والجماعاتتقديم الخطوات الهاتفية للدول   ✓

 وتجهيزهاوتحديثها. الهياكل القاعدية  وتنظيمتنمية وسائل العمل لديهم  ✓

 والهيئاتالعمومية.تنظيم الحركة الهاتفية الخاصة باملؤسسات  ✓

 النائية.فك العزلة عن املناطق   ألنترنت،استعماالتنمية قدرات  ✓

  واستقطاب ئر نجدها ساعية لكسب تحقيق األهداف املختلفة التي تنصب إليها الوحدة لعملية إتصاالت الجزا ✓

 الزبائن.عدد كبير من  

 . اتصالتنشيط مصالح ترتكز في إنشاء األهداف املقررة في شكل  ✓

 تحقيقها.على  والسهر الصيانة  واألشغال رسم البرامج  ✓

 الوطني. التراب ل  لتشمل ك  االتصالوتوزيعنشر  ✓

 الخدمة. من هذه  االستفادةتنظيم االتصاالت بشكل يستطع كل شخص  ✓

 وجودةالخدمة.تحترم جودة اإلنتاج  ✓

 املنشود.الوصول من أجل الوصول إلى هدفها  ومتابعةالخطوط الهاتفية  التسيير ورقابةاملشاركة في  ✓
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اقعاملبحث  ائر وعرضوتحليلاتصاالتنظام املعلومات املحاسبي بمؤسسة  الثاني: و انيالجز   ةميز

 التدقيق الداخلي في املؤسسة وعالقةالنظام بأداءاملؤسسة 

املبحث   ومهامهم،وهذا نظام املعلومات يساعد العاملين فيه للقيام بوظائفهم  الجزائر علىاتصاالتيرتكز نشاط مؤسسة  

 بأداء التدقيق الداخلي باملؤسسة   وعالقتهخصص لعرض نظام املعلومات املستخدم 

  عامة،وعلى" الذي يستعمل في املديرية العامة للمحاسبة بصفة FINANCE ORACLEتطرقنا دراسة نظام أوراكل املالي "

 بالخصوص.باملديرية العملية محل التطبيق  واملحاسبةمستوى قسم املالية 

ائر "مستغانم" ستخدم في نظام املعلومات امل األول:املطلب    مؤسسة إتصاالت الجز

  «ORACL» نظام أوراكل  أوال:

في مختبرات تطوير  إديسون أنشأها الري   الشركة،للتطور السريع ملحاسبة  ومتكامل حل كامل  بيانات،وهويمثل قاعدة 

األولى من البرمجيات   بتطوير النسخة الشركة  وقامتأويسوإيدميزنم برفقة بوب 1977البرمجيات إلستثمارات عام 

من اإلسم الرمزي ملشروع ممول من طرف الوكالة املخابرات األمريكية عمل عليه الري إليسون عندما كان موظفا  أوراكل 

 . إمباكفي 

سوى   2005قررت مؤسسة إتصاالت الجزائر إقتناء هذا البرنامج سنة  oracle نظرا إلمتيازات التي يتمتع بها أوراكل

 واملالية.أوراكل املالي موجه إلى مديرية املحاسبة   هذا،إلى يومنا  2007جانفي  01به منذ  والعملتطبيقه 

اتيجية املؤسسة إتصاالت الجزائر لتبني محتواه كان الزم  إطار إستر  وفي 2010جانفي  01تم تحديث برنامج أوراكل في 

هذا الصدد قام فريق العمل الذي كونته املديرية العامة إلنتقال من   املالي،وفيتكييفه وفقا ملتطلبات النظام املحاسبي 

 اآلتية: بالقيام باألعمال  وذلكاملخطط املحاسبي الوطني إلى النظام املحاسبي املالي 

 أوراكل. املعلومات النظام املحاسبي املالي في برنامج  تكوين قاعدة  -

الجزائر التي تم إعدادها   اتصاالتالخاصة بمؤسسة    املالي،إدخال في هذه القاعدة معلومات النظام املحاسبي  -

 قبل. من 

حتى يتمكن هذا البرنامج من إعداد الكشوف املالية املفروضة من طرف املشرع قام فريق العمل في الجانب   -

 في:تتمثل  والتيقني بتصميم الكشوف املالية املفروضة من النظام املحاسبي املالي الت

 امليزانية.  .1

 النتائج. حساب  .2

 جدول السيولة الخزينة   .3

 الخاصة.جدول تغير رؤوس األموال  .4

 وحسابالنتائج. مكملة للميزانية   ومعلوماتاملحاسبة املستعملة   ومبادئملحق تقييم قواعد  .5
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 ORACLEتصميم نظام أوراكل  (:3-3)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Formation AIBM oracle FA. 

بحاجة  مجلس اإلدارة  الشركة،مصب ملختلف التعامالت التي تقوم بها  وهييوضح الشكل أعاله قاعدة بيانات أوراكل 

  كالفاتورة،املنتوج،الزبون،املورد،أوراكل "ملعرفة كل املعامالت التي تقوم بها املديريات الفرعية فتطلب معلومة من نظام 

 ». أسعار الخدمات  

 املعلومة فيه   ومسار تصميم نظام أوراكل  ثانيا:

 النظام. هذا  ومدخالتومخرجاتفي هذا العنصر نوضح تصميم برنامج أوراكل من الشركة األم 
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 برنامج أوراكل املالي (:4-3م )الشكل رق

 

 

 
 

Source : OP – CIF Formation AIMB ORACLE FA  

 ORACLE GENERAL LEDGERالعامة يفسر الشكل أعاله تصميم نظام أوراكل حيث نجد كأساس أوراكل للمحاسبة 

 وهيكاآلتي:القاعدة الرئيسية ألوراكل ثم تتفرع منه مجموعة من البرامج الفرعية  وهو

✓ ORACLE HR :   البشرية.املوارد   البرنامج تسييريمثل هذا 

✓ ORACLE FA  :  اإلهالكان و  التسبيحاتيمثل هذا البرنامج 

✓ ORACLE GL :  النقديات. يمثل هذا البرنامج 

✓ ORACLE AP :  ين. املورديمثل هذا البرنامج 
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  ORACLEنظام أوراكل  ومخرجاتتمدخال (:5-3) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "مستغانم ".من إعداد الطالبة بإعتماد على الوثائق املقدمة من إتصاالت الجزائر املصدر:

 

املالية املوجهة    والتقاريرالكشوف املالية املعالجة يتم إخراج  وبعدأوراكليوضح الشكل أعاله مدخالت نظام 

 للمستخدمين. 

 

  

معلومات للمساعدة في  

أداء العمليات اليومية  

 العادية    

  يةالبيانات العادية الروتين 

 من العمليات الداخلية  

بيانات -1

العمليات  

اليومية العادية 

مع األطراف  

 الخارجية. 

بيانات خاصة   -2

أخرى من  

 مصادر خارجية. 

 

كشوف املالية  

 التقارير املالية  

 

والتقارير أخرى  

للمستخدمين  

 الخارجيين. 

 نظام املعلومات املحاسبي  

ORACLE  

املحاسبة  

 )املالية،اإلدارية،التكاليف(. 

معلومات للمساعدة  

في إتخاذ القرارات  

 اإلدارية.

بيانات خاصة من  

داخلية. قرارات إدارية   
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انية مؤسسة  وتحليلعرض  الثاني:املطلب  ائر فرع مستغانم  اتصاالتميز  الجز

املالي  النظام املحاسبي   عليها حسبلقد أعدت مؤسسة إتصاالت الجزائر الكشوفات املالية املنصوص 

بعرض   الخاصة،ونكتفيجدول تغير رؤوس األموال   الخزينة،جدول سيولة  واملتمثلةفي:امليزانية، جدولحسابالنتائج،

: كمائليامليزانية   

ائر فرع مستغانمأوال: انية مؤسسة إتصاالت الجز  : عرض ميز

  31/12/2019 أصول( بتاريخالجزائر فرع مستغانم ) اتصاالتة ميزاني :(1-3)جدول رقم 

ائري  الوحدة:  الدينار الجز

القيمة  األصول 

 اإلجمالية

  ونقص الكاتتاإله

 القيمة

القيمة املحاسبية 

 2019الصافية للسنة 

القيمة املحاسبية 

 2018الصافية للسنة 

 األصول غير جارية  

 فارق الحيازة  

 ات معنوية  تتثبي

 تثبيتاث غير معنوية  

 ات جاري إنجازها  تتثبي

 لتثبيتات املالية  ا

السندات املوضوعة موضوع 

 املعادلة  

 –املؤسسات املشاركة -

  والحساباتاملساهمات األخرى 

 الدائنة امللحقة  

 الحسابات األخرى املتبثة  

املالية غير   واألصول القروض 

 جارية  

 ضريبة مؤجلة األصول  

- 

0.00 

0.00 

5909085112.32 

773781.52 

- 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

- 

0.00 

0.00 

4454083022.02 

0.00 

- 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

- 

0.00 

0.00 

1455002090.30 

773781.52 

- 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

- 

0.00 

0.00 

1571680902.97 

5372988.51 

- 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

 4454083022.02 5909858993.84 جارية  ال مجموع األصول غير 

 

1455775871.82 1577053891.48 
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 املؤسسة.على الوثائق املقدمة   اعتماداإعداد الطالبة  املصدر: من

اني عرض  (:2-3جدول رقم )  ائر فرع مستغانم  اتصاالتمؤسسة   ةميز  31/12/2019( بتاريخ  )الخصومالجز

 

 الدينار الجزائري   الوحدة:

 2018 2019 الخصوم 

 رؤوس األموال الخاصة 

 املستغل(رأس مال الصادر )أو حساب  

 رأس املال غير املطلوب  

 –مدمجة  احتياطات-  واالحتياطاتالعالوات  

 فارق إعادة التقييم  

 فارق املعادلة 

 النتيجة الصافية  

 رؤوس أموال خاصة أخرى  

 مرحل من جديد 

- 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

69519983.75 

0.00 

1730381746.14 

- 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2087433380.07 

0.00 

2275937040.67 

 2067193660.60 1799901729.89 1مجموع 

 أصول جارية  

 مخزونات جارية  

 الحسابات الدائنة  

 الزبائن  

 مدينون أخرون  

ائب    الضر

 األصول الجارية األخرى  

 يماثلها   ومااملوجودات 

 مالية جارية   وأصول توظيفات

 الخزينة 

- 

25625686.89 

- 

550434142.64 

287052.59 

3956429.07 

0.00 

- 

- 

21808342.19 

- 

2605862.61 

- 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

- 

- 

0.00 

- 

253651002.28 

- 

550434142.64 

287052.59 

3956429.07 

0.00 

- 

- 

21808342.19 

- 

300407218.17 

- 

557168946.40 

0.00 

5673898.41 

0.00 

- 

- 

30235919.98 

 893485982.96 830136968.77 2605862.61 832742831.38 مجموع األصول الجارية 

 2470539874.44 2285912840.59 4456688884.63 6742601725.22 مجموع األصول 
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 الخصوم غير الجارية 

 املالية    والديون القروض 

 لها( )املؤجلةواملرصودالضرائب 

 الديون األخرى غير الجارية  

 املدرجة في الحسابات سلفا    واملنتوجاتاملؤمنات

- 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

- 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00 0.00 (  2مجموع الخصوم غير الجارية )

 الخصوم الجارية 

 امللحقة   والحسابات املوردون 

 الضرائب  

 الديون األخرى  

 خزينة الخصوم 

- 

42889136.24 

8044416.25 

362677958.21 

0.00 

- 

68167575.88 

95370172.95 

239808465.01 

0.00 

 403346213.84 486011110.70 3مجموع الخصوم الجارية 

 2470539874.44 228591840.59 املجموع العام للخصوم 

 من إعداد الطالبة إعتمادا على الوثائق املقدمة املؤسسة. املصدر:

ائر بعد حساب النسب املئوية  ثانيا: انية مؤسسة إتصاالت الجز  والفروقات.تحليل ميز
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اني3-3الجدول رقم )    31/12/2019بتاريخ  والفروقاتالنسب املئوية   حجابأصول بعد   ة( ميز

ائري  الوحدة:  الدينار الجز

 الفروقات              %النسب املئوية            2018املبالغ الصافية        %النسب املئوية                  2019األصول        املبالغ الصافية 

 األصول غير جارية  

 فارق الحيازة  

 تثبيتات معنوية  

 تثبيتاث غير معنوية  

 تثبيتات جاري إنجازها  

 لتثبيتات املالية  ا

السندات املوضوعة موضوع 

 املعادلة  

 –املؤسسات املشاركة -

املساهمات األخرى  

 الدائنة امللحقة    والحسابات

 الحسابات األخرى املتبثة  

املالية غير   واألصول القروض 

 جارية  

 ضريبة مؤجلة األصول  

- 

0.00 

0.00 

1.455.002.090.30 

773.781.52 

- 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

- 

- 

- 

63.65 

0.03 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

0.00 

0.00 

1.571.680.0902.97 

5.372.988.51 

- 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

- 

- 

- 

63.65 

0.22 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

-116.678.82.67-  

4.599.206.99-  

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 63.68 1.455.775.871.82 مجموع األصول غير جارية 

 

1.577.053.891.48 

 

63.83 121.278.019.66- 
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 من إعداد الطالبة إعتمادا على الوثائق املقدمة املؤسسة. املصدر:

 

انية الخصوم بعد حساب النسب املئوية  (:4-3الجدول رقم )    31/12/2019بتاريخ  والفروقاتميز

ائري  الوحدة:  الدينار الجز

 2019 الخصوم 

 

النسب  

 املئوية  

النسب   2018

 املئوية 

 الفرق  

رؤوس األموال 

 الخاصة 

رأس مال الصادر )أو  

 املستغل( حساب 

 رأس املال غير املطلوب  

-  واالحتياطاتالعالوات  

 –مدمجة  احتياطات

 فارق إعادة التقييم  

 فارق املعادلة 

 النتيجة الصافية  

رؤوس أموال خاصة  

 أخرى  

 مرحل من جديد  

- 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

69.519.983.75 

0.00 

 

1.730.381.746.14 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

3.04 

 

 

75.70 

- 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

208.734.380.07- 

0.00 

 

2.275.937.040.67 

 

 

- 

0.00 

 

- 

- 

 

- 

- 

8.45- 

 

 

92.12 

- 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

278.263.362.82 

0.00 

 

545.555.24.53- 

 

 -267.291.930.71 83.67 2.067.193.660.60 78.74 1.799.901.729.89األموال  مجموع 

 أصول جارية  

 مخزونات جارية  

 الحسابات الدائنة  

 الزبائن  

 مدينون أخرون  

 الضرائب  

 األصول الجارية األخرى  

 يماثلها   ومااملوجودات 

 مالية جارية   وأصول توظيفات

 الخزينة  

- 

253.651.002.28 

- 

550.434.142.64 

287.052.59 

3.956.429.07 

0.00 

- 

- 

21.808.342.19 

- 

11.10 

- 

24.08 

0.01 

0.17 

- 

- 

- 

0.95 

- 

300.407.217.17 

- 

557.168.946.40 

0.00 

5.673.898.41 

0.00 

- 

- 

30.235.919.98 

- 

12.16 

- 

22.55 

- 

0.00 

- 

- 

 

1.22 

- 

46.756.215.89- 

- 

6.734.803.76- 

- 

1.717.469.34- 

 

 

 

8.427.577.79- 

 -63.349.014.19 36.17 893.485.982.96 36.32 830.136.968.77 مجموع األصول الجارية 

 -184.627.033.86 100.00 2.470.539.874.44 100.00 2.285.912.840.59 مجموع األصول 
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 1الخاصة 

 الخصوم الغير الجارية 

 املالية    والديون القروض 

الضرائب  

 لها(  )املؤجلةواملرصود

الديون األخرى غير  

 الجارية  

 

  واملنتوجاتاملؤمنات

املدرجة في الحسابات  

 سلفا

- 

0.00 

 

0.00 

 

0.0 

0.00 

 

 

0.00 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

مجموع الخصوم الغير 

 (2)الجارية 

0.00 - 0.00 - 0.00 

 الجارية:الخصوم 

  والحسابات املوردون 

 امللحقة  

 الضرائب  

 الديون األخرى  

 خزينة الخصوم

- 

42.889.136.24 

 

80.444.016.25 

362.677.958.21 

0.00 

- 

1.88 

 

3.52 

15.87 

 

 

 

68.167.575.88 

 

95.370.172.95 

239.808.465.01 

0.00 

 

2.76 

 

3.86 

9.71 

 

0.00 

-25.278.439.64 

 

-14.926.156.70 

122.869.493.20 

0.00 

مجموع الخصوم 

 (3)الجارية

 

 

21.26 403.346.213.84 16.33 

 

82.664.896.86 

املجموع العام 

 للخصوم 

2.285.912.840.59 100.00 2.470.539.874.44 100.00 -184.627.033.85 

 من إعداد الطالبة إعتمادا على الوثائق املقدمة املؤسسة   املصدر:
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 كاآلتي:من خالل مالحظة امليزانية قدمنا تبريرات على املبالغ املوجودة في حسابتها 

 األصول:من جانب  .1

  من  %63.68ولذلك بنسبة مئوية تقدر ب  جزائري،دينار  1455755871.82بلغت مجموع األصول غير الجارية  ✓

دينار جزائري بنسبة  1577053891.48التي بلغت فيها  2018مقارنة مع سنة  ،2019املجموع امللي لألصول سنة 

بكون   انخفاضتبرير هذا  جزائري،ويمكندينار  121278019.66بقيمة  انخفضتيعني أنها قد  وهذا63.86%

 بسبب إلغاء مشاريع معتبرة نظرا لسياسة التقشف املعتمدة.   2019معتبرة سنة  تثبيتا املؤسسة لم تقم بإنجاز 

  2018أما سنة  ،% 36.32 وبنسبةدينار جزائري  830136968.77قيمة  2019أما األصول الجارية بلغت سنة  ✓

 إلى:االنخفاضهذا  عويرج% 36.17دينار جزائري بنسبة  893485982.96بلغت ما قيمته 

 .2018دينار جزائري مقارنة مع  ( 47656215.89) نقص في قيمة املخزونات بمبلغ  -

في التحصيالت إلى   االنخفاض هذا  ويعوددينار جزائري  ( 6734803.76) إنخفاض في تحصيالت الزبائن بقيمة  -

إلى نقص الكادر البشري باملؤسسة بعد   الزبائن،وكذا سياسة املنتهجة من طرف املؤسسة في تحصيل ديون 

 النسبي. إستفادتهم من قانون التقاعد 

في قيمة الضريبة على دخل   لالنخفاضذلك  ويرجع( 1717469.34) إنخفاض في قيمة الضرائب املسددة بمبلغ  -

 للعمال. اإلجمالي 

 الخصوم:جانب  من .2

الجزائر   اتصاالتيجب اإلشارة إلى أن حسابات رؤوس األموال معدومة على مستوى ميزانيات املؤسسات الفرعية ملؤسسة 

حيت ترسل رؤوس   العاصمة،ذلك إلى تعليمات من طرف املديية العامة للمؤسسة األم الواقعة بالجزائر  الجزائر،ويرجع

 فروعها.حسابات الشركة األم مع  ويتمدمجها تجميع األموال للمؤسسات الفرعية 

دينار جزائري   1799901729.89يقدر ب  2019نجد في ميزانية خصوم املؤسسة مجموع األموال الخاصة سنة  ✓

دينار جزائري بنسبة   2067193660.60بلغت  2018من مجموع الخصوم مقارنة مع سنة  %78.74ي بنسبة أ

 على: ذلك  ويرجع( 267291930.71) يرجع بإنخفاض قدره  وهذا83.67%

 جزائري. دينار ( 54555294.53)  إنخفاض في حساب املرحل من جديد بفارق  -

هذا إلى إنخفاض في أعباء املستخدمين   ويرجعينار جزائري د 278263363.82ارتفاع في النتيجة الصافية بمبلغ  -

 واملشترياتاملستهلكة. 

من مجموع  % 21.26بنسبة  2019دينار جزائري سنة  486011110.70أما الخصوم الجارية تعادل قيمتها  ✓

ما يدل على وجود ارتفاع في قيمة   وهذا  %16.3بنسبة 2018دينار جزائري سنة 403346213.84والخصوم 

 ب: ما يبرر  وهذادينار جزائري  826644896.86الخصوم الجارية بقيمة 

دينار جزائري نتيجة إصدار قانون داخلي من طرف مؤسسة   14926156.70إنخفاض في قيمة الضرائب بقيمة  -

الجبائية التي   والتصريحات ير األم ينص أن الضرائب يتم تسديدها من طرف املؤسسة األم إعتمادا على التقار 

 الفرعية. ترسل شهريا من طرف املؤسسات 
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ما يدل على سياسة املنتهجة   وهذادينار جزائري  25278439.64إنخفاض قيمة الديون إتجاه املوردين بمبلغ  -

 بمورديها. من طرف املؤسسة من أجل تحسين العالقة 

ائر(ات املحاسبي في املؤسسة عالقة التدقيق الداخلي بنظام املعلوم الثالث:املطلب   )إتصاالتالجز

من خالل التربص إحتكاكي بسير العمل إكتشفنا أن املدقق الداخلي يقوم بمراجعة املخرجات التي تمت طباعتها مع  

هذا من  و  صوات ، فواتير مع اإلشارة أنه يتم رقمنة الفواتير بواسطة ماسح الضوئيو  املستندات املتوفرة كأدلةو  الوثائق

أيضا من أجل الحفاظ  و  أجل سهولة الحصول عليها عندما يطلبها املدقق أو عند الحاجة إليها من قبل موظفي املؤسسة 

هذا أن املراجع يطالب املحاسب بتبرير تسجيل كل عملية محاسبية ، حيث من خالل ما  و  هذا لتفادي ضياعها ،و  بالنظام

ليب اليدوية كما لو كان الحاسوب غير موجود تماما إال أنه قدمت له  سبق نجد أن املدقق ال يزال اآلن يعتمد على األسا

 تسهيالت معتبرة تتمثل فيما يلي : 

مايوفر للمدقق الكثير من الوقت الذي كان سيتغرقه في البحث عن هذه   معلومات:وهذاسرعة الحصول على  ✓

املعلومات مخزنة في املستندات الورقية تحتفظ في  مستعمل،وكانتاملعلومات عندما كان الحاسوب غير 

 األرشيف. 

أدلة   وكذامن تعزيز أدلتهم بأدلة أكثر تفصيال في شكل أقراص مرنة مظغوطة  املدقق:وجود الحاسوب مكان  ✓

 مطبوعة. 

مصداقية إال أنه يمكن   قةوذاتودقيالدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في الحصول على املعلومات صحيحة  ورغم

يجب أن يأخذ في الحسبان   والتيأن يصادف املدقق وجود مخاطر يمكن أن تؤثر على على عملية التدقيق داخلي 

 يلي:تتمثل فيما  والتي 

 باملؤسسة. عدم التصميم الجيد للبرامج املستخدمة  ✓

ن طريق إدخال البيانات الصحيحة  كمحاولة إخفاء العجز أو اإلختالس ع واإلختالس، القيام بعملية الغش  ✓

 املراجعة.مما يشكل خطر على مصداقية 

أن يتوفر على التنوين في مجال الحاسوب   الشخصية،يمكن أن يكتشف هذه املخاطر بإعتماد على قدراته  واملدقق

 البرامج.طرقة عمل مختلف   وفهمللتمكن من اإلطالع على امللفات  

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل 
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النظري على الجانب التطبيقي لتبيان أثر نظام املعلومات املحاسبي في تحسين   الفصل أسقطنا الجانبفي هذا   

 الجزائر فرعمستغانم. بدراسة حالة مؤسسة إتصاالت  املؤسسات فقمناالتدقيق الداخلي في  

ظام املعلومات املحاسبي املطبق في  املبحث الثاني بينا ن األول،وفيتم التعريف باملؤسسة محل الدراسة في املبحث  وبدءا

 الداخلي. عالقة نظام املعلومات املحاسبي بأداء التدقيق   وتحليلها.وطرحميزانية املؤسسة   وعرضبه  والتعريفاملؤسسة 

تطبيق نظام املعلومات املحاسبي في مؤسسات إتصاالت الجزائر فرع مستغانم يتماش ى وفق ما   إناألخير يمكن القول  وفي

في نظام املحاسبي املالي إال أنه يواجه صعوبات كبيرة خاصة فيما يتعلق  وماجاءتنص عليه املعايير الدولية املحاسبية 

مما يجبرهم   فيه، وبات في إدخال معلومات صع أوراكل(حيث يجد مستعملوه )نظام  املالية،الكشوفات  بجانب إعداد

من خالل الـتأكد من صحة   وذلكداخلي أهمية كبيرة في املؤسسة  األم، وللتدقيقعلى طلب املساعدة من الشركة 

 النظام.مخرجات  
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 خاتمة عامة 

دراستنا لحالة مؤسسة إتصاالت  و  من خالل تناولنا ملوضوع  أثر نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي 

مساهمة نظام املعلومات املحاسبي في تحسين   ىما مد الجزائر حاولنا معالجة اإلشكال الرئيس ي الذي صيغ كما يلي " 

من أجل إسقاط مختلف الجوانب الدراسة   و  فصل ثالث  تطبيقي ،و  ذلك من خالل فصلين نظريينو  التدقيق الداخلي " ،

تغانم ، تم التوصل إلى بعض النتائج التي يمكن من خاللها إختبار صحة  االت الجزائر  فرع مسالنظرية على مؤسسة إتص 

محاولة تقديم  و  من ثم يمكن اإلجابة  على إشكالية املوضوع من خالل الوصول على مجموعة من النتائجو  الفرضيات ، 

 . مجموعة من التوصيات 

 إختبار صحة الفرضيات :  -1

 إلى:تم التوصل   والتطبيقيةجمعت بين الدراسة النظرية  والتيإنطالقا من طريقة العرض التي تم إعتمادها 

تكون املعلومات املحاسبية أكثر مالئمة عندما يكون نظام املعلومات التي صيغت كمايلي " و  الفرضية األولى : ✓

 لإلدارة باملعلومات الضرورية املالئمة إلتخاذ القرارات .ذلك من خالل تزويده و  تحققت " ، هذه الفرضية فعال   

التي صيغت كما يلي : "يؤثر نظام املعلومات املحاسبي على التدقيق الداخلي " ، هذه  و  : نية الفرضية الثا ✓

التدقيق الداخلي ، يؤثر  و  الفرضية صحيحة تم إثباتها ، حيث أن وجود عالقة بين نظام املعلومات املحاسبي

 ملعلومات املحاسبي على أداء التدقيق الداخلي .  نظام ا

 نتائج الدراسة :   -2

أثره في تحسين التدقيق الداخلي ، كما قمنا  و  التي تناولت الجانب النظري لنظام املعلومات املحاسبيو  من خالل دراستنا

النتائج التالية  إلى الوصول الذي تمثل في مؤسسة إتصاالت الجزائر فرع "مستغانم " تم و  بإسقاط هذا الجانب على الواقع 

: 

 يعتبر نظام املعلومات املحاسبية أهم مصدر للمعلومات باملؤسسة . ✓

قتصادية فمن خالله يتم  املصدر الرئيس ي للمعلومات اإلو  نظام معلومات املحاسبي من أهم نظم املعلومات ✓

اللبنة  و  تتمثل في املعلومات املحاسبية التي و  املتمثلة في األحداث االقتصادية إلى مخرجاتو  تحويل املدخالت 

 اإلجراءات التي تحكم عملية املراجعة الداخلية . و  األساسية له كما أن هناك مجموعة من املعايير 

إبداء رأيه الفني محايد حول  من  األدلة اإلثبات املناسبة للتمكن  ىيتطلب الحصول علو أن القيام بهذه العملية  ✓

 أنه يعكس فعال واقع األحداث االقتصادية باملؤسسة . و  ملعلوماتمدى مطابقة مخرجات نظام ا

اإلجراءات املحاسبية  و  أن السياساتو  كلما كان نظام املعلومات املحاسبي يسير وفقا للمبادئ املحاسبية  ✓

تتبع كيفية  و  تسير بشكل جيد يمكن املدقق من فهم نظم املعلومات املحاسبية بكل سهولة و للمؤسسة محكمة 

بالتالي مهمة التدقيق داخلي تكون  و  كيفية تسيير العمل املحاسبي ،و  ل املستندات من مصلحة إلى أخرى اإلنتقا 

 ال تأخذ وقت طويل . و  سهلة

لهذا تم تحديثه وفقا ملتطلبات و   عمل مؤسسة إتصاالت الجزائر نظام أوراكل إلعداد الكشوفات املاليةتتس ✓

 نظام املحاسبي املالي . 

ن بنظام املعلومات املحاسبي ) برمجية نظام أوراكل ( مما يؤدي  نيستعملين الجدد غير  مكو املعدم قدرة   تحكم  ✓

 محاسبية . و  أخطاء فنية و  إلى وجود نواقص
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في حال  و يعتمد نظام املعلومات املحاسبي في مؤسسة إتصاالت الجزائر فرع  مستغانم على شبكة األنترنت ✓

 ر في السجالت املحاسبية . إنقطاعها يؤدي إلى تأخي 

املؤسسة األم إتصاالت  و  يسهل تبادل املعلومات بين املديرياتمن خالل نظام معلومات املحاسبي أوراكل  ✓

 الجزائر . 

 التوصيات :  -3

ضرورة العمل على  توفير  الظروف املناسبة للحصول على معلومات املحاسبية ذات جودة في املستوى   ✓

 صنع القرار. املطلوب لكونها مفيدة في 

  ضرورة إستخدام املدقق الداخلي لتكنولجيا املعومات في عملية التدقيق الداخلي من أجل تحسين عملهم  ✓

 تكلفة ألن أغلب املؤسسات أصبحت تستخدم هذه التكنولوجيا . و  تأديته بأقل وقتو 

داد الكشوفات لتفادي التاخر في إعأوراكل  املعلومات املحاسبي  من األفضل تكوين املستعملين لنظام ✓

 نواقص فيها . و  كذلك لتفادي وقوع في األخطاءو  املالية

 أفاق الدراسة :   -4

بالرغم من  و  املتمثل في أثر نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي و  بعد ما تناولت دراستنا هذا املوضوع

ذلك بالتطرق  و  بحوث مستقبلية تستحق الدراسةو  منه يمكن فتح الباب لعدة إشكاليات و  صعوبة تبيان ذلك ،

 للمواضيع املتعلقة . 

 تأثير نظام املعلومات املحاسبي على جدودة القوائم املالية .  ✓

 دور املعلومات املحاسبية على تقرير املدقق .  ✓

 ظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الخارجي . ندور  ✓

 



 قائمة املراجع

  العربية:للغة املراجع با أوال:

   الكتب: -1

 .2005 الثانية،الطبعة   عمان، والتوزيع،دار صفاء للنشر  الحديث،املدخل إلى التدقيق   جمعة،أحمد حلمي  ✓

  األردن، والتوزيع،دار اليازوزي للنشر  املحاسبي، أساسيات نظام املعلومات  الجنابي،عامر  الخنزاوي،إبراهيم  ✓

 .2009 ،العربيةعمان الطلعة 

 .2000 األردن،  الصفاء،دار  الحسابات،املدخل الحديث لتدقيق    حلمي،جمعة أحمد  ✓

 .1997إسكندرية   والتوزيع، والنشرالدر الجامعية للطباعة  املحاسبية، نظم املعلومات  ديبان، عبد املقصود  ✓

  للنشر، دار املريخ   داني،ترجمو كمال الدين سعيد  القرارات،نظم املعلومات املحاسبية إلتخاذ  أموسكوف،شيفن  ✓

 .1991 الثالثة، الطبعة 

-2002الدار الجامعية اإلسكندرية  واملراجعة،الرقابة الداخلية  محمد،أحمد عبد املالك - السوافري،فتح رزق  ✓

2003 

التسيير جامعة   وعلومالقرارات كلية العلوم االقتصادية  وإتخاذاإلتصال  بوغريطة،دار اإللهام  كولتر،فريد  ✓

 2011-1432ة الجزائر الطبعة األولى سكيكد

 .2011عمان سنة  للنشر،دار وائل  املحاسبية، نظم املعلومات  الحنفاوي، محمد يوسف  ✓

  األولى، الطبعة  القاهرة، العلمية،دار الكتب  الدولية،دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير  يوسف، محمد داوود  ✓

 .32ص  2001

 .2004مصر  املفتوح،جامعة التعليم  املراجعة،أساسيات  د، ممحمنصور حامد  ✓

 .2007األردن  والتوزيع،مؤسسة الورق للنشر   والتطبيق،مراجعة الحسابات بين النظرية  جربوع، يوسف محمد  ✓

 

 



 قائمة املراجع

 واألطروحات:املذكرات  -2

، 2001 نوفمبر  األول،العدد  اإلنسانية،املعلومات املحاسبية، مجلة العلوم  وأهمية نظامطبيعة  لعماري،أحمد  ✓

 بسكرة.  خيضر، جامعة  االقتصادية، والعلومكلية الحقوق 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل   املؤسسة، أهمية نظام املعلومات املحاسبي في تحسين مردودية  أمينة،بوعزة  ✓

 .2018 مستغانم،جامعة عبد الحميد بن باديس  ماستر،شهادة 

جامعة   ليسانس،تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة  مذكرة املؤسسة،املراجعة الداخلية في  مصطفى،قلو  ✓

 .2004 الجزائر، 

  ماستر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة  املؤسسة،املحاسبية في  واملعلوماتالتدقيق الداخلي  كحلة، غوار  ✓

 .2016 مستغانم،جامعة عبد الحميد بن باديس 

  ماستر،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة  ي،الداخللعراجي تأثير نظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق  ✓

 .2017 مستغانم،جامعة عبد الحميد بن باديس 

 

 

 

 

 

 

 



  ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عالقة نظام املعلومات املحاسبي بالتدقيق الداخلي الذي يعتبر وسيلة  

تم   وقد املحاسبية.من دقة البيانات   والتأكد املحاسبي،في مخرجات نظام املعلومات   والتالعبات والغشتكشف األخطاء 

ملعرفة واقع نظام   وهذا  مستغانم، الجزائر فرع اتصاالتمن خالل هذه الدراسة إجراء دراسة تطبيقية على مؤسسة 

على منهج دراسة حالة الذي يمكن   باالعتماد الداخلي،في تحسين أداء التدقيق  ودورهمحل الدراسة  ةباملؤسساملعلومات 

إصافة   الدراسة، ألبعاد من خالل الزيارات امليدانية للمؤسسة محل ا  وكشفمختلف الجوانب املوضوع  وفهممن التعمق 

.الفعلية  واملعطيات والبيانات مختلف الوثائق  وتحليلمع دراسة  واملقابالتللمالحظة   

Résumé :  

L’étude visait à faire la lumière sur la relation du système d’information comptable avec 

l’audit interne, qui est une moyenne de détecter les erreurs, les fraudes et les manipulations 

dans la sortie du système d’information comptable et d'assurer l'exactitude des données 

comptables et à travers cette procédure. L’étude empirique sur entreprise Algérie Télécom 

(direction Mostaganem) tentative de renverser le coté théorique sur le côté pratique. 

Cette connaissance de l’institution du système d’information comptable dans l’étude  et sans 

rôle dans  l'amélioration des performances de l'audit interne ; en fonction de l’approche de 

l’étude de cas qui peut comprendre la profondeur et divers aspects que l’observation et des 

entretiens avec l’étude et l’analyse du documents et données réelles.  
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. دقيق الداخلياملحاسبة، التدقيق، نظام املعلومات املحاسبي، الت  
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