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 : املقدمة

حيث يعتبر عنصر أساسيا في   األنظمة املهمة في أي مؤسسة اقتصادية،يعد نظام املعلومات املحاسبية من أحد 

فعالية وكفاءة املؤسسة وهذا للحفاظ على استمراريتها  وديمومتها تحت ظل املنافسة، كما يعلب نظام   تحديد

لالزمة، دورا هام بشأن تشغيل البيانات املتعلقة بالعمليات املحاسبية وتوفير املعلومات ااملعلومات املحاسبية 

وذلك لضمان الحصول على معلومات موثوق فيها وصحيحة دقيقة بالشكل املالئم، وهذا ما يفرض على املؤسسة  

 رقابية على نظام املعلومات وهو ما توفره وظيفة املراجعة الداخلية .   أدواتوضع 

املراجعة العمليات املالية واملحاسبة للقيام بتسيير عقالني داخل ذلك من خالل  إلىاملراجعة الداخلية تهدف  إن

 أصول من دقة املحاسبة واملحافظة على  التأكد إلىمتابعة مدى فعالية األدوات الرقابية املستخدمة كما تهدف 

اطات املنشأة )عملية املؤسسة ومراجعة مختلف البيانات الناتجة عن العمليات املستمرة واليومية املتعلقة بنش

مستعملها ومعالجتها و عرضها في حسابات  التي تعتبر مخرجات األنظمة الوظيفية األخرى ويقوم  البيع والشراء...(

املتعلقة بالوثائق املحاسبية وبناءا علي ما سبق سوف نتطرق في بحثنا هذا إلى موضوع دور املراجعة الداخلية في  

 تحسين املعلومة املحاسبية.

 اإلشكالية:   طرح

   على ضوء األهمية التي يتضمنها هذا املوضوع تم طرح اإلشكالية التالية:

  ما هو دور املراجعة الداخلية في تحسين املعلومة املحاسبية ؟ 

     من السؤال الرئيس ي يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية: 

 ؟ وما هي أنواعها   راجعة الداخليةماهي امل -1

 ؟ خصائص جودة املعلومات املحاسبيةما هي  -2

 هل هناك عالقة بين املراجعة الداخلية وجودة املعلومات املحاسبية في املؤسسة؟   -3

تم االعتماد على مجموعة من  على كافة األسئلة الفرعية املطروحة  لإلجابةفرضيات الدراسة:  •

 الفرضيات تتمثل في:

 . ؟تعتبر املراجعة الداخلية ذات أهمية ودور فعال ومهم في املؤسسةهل  -

 ؟ مات املحاسبية عوامل لقياس جودة املعلو توجد هل  -

 ؟ املحاسبيةهناك عالقة بين املراجعة الداخلية وجودة املعلومات هل  -

املراجعة الداخلية في تكمن أهمية الدراسة في كونها تركز على موضوع مهم أال وهو دور  الدراسة:أهمية  •

التي تضمن دقة  أدوات الرقابةاملراجعة الداخلية تعتبر أداة فعالة من  ، يكون تحسين املعلومة املحامية

 املحاسبية.وصحة املعلومة 

 تم اختيارنا لهذا البحث لتحقيق عدة أهداف هي : *أهداف الدراسة:   •
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 . التعرف على الدور الفعال للمراجعة الداخلية في املؤسسة -

 .تقبل املعلومات املحاسبية مفيدة الصفات التيالتعرف عل أهم  -

    املفيدة للمعلومات.التعرف على أهم الخصائص  -

    تمديد العوامل املؤثرة على جودة املعلومات املحاسبية . -

    تحديد دور واثر املراجعة الداخلية على جودة املعلومات املحاسبية. -

 لت بنك الفالحة والتنمية الريفية. املكاني والزماني للدراسة: شم اإلطار

 منهج الدراسة: •

ملعالجة اإلشكالية املطروحة  فقد تم االستعانة باملنهج الوصفي من خالل استخالص مجموعة من الكتب      

 والدراسات السابقة. 

 الدراسات السابقة: •

جودة املعلومات املحاسبية ،دراسة عينة من املؤسسات  عايدة ديار، دور املراجعة الداخلية في تحسين  -

االقتصادية، لوالية أم بواقي ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي ، كلية العلوم 

أم  -االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، تخصص محاسبة وتدقيق ، جامعة العربي بن مهيدي

 . 2019-2018البواقي،

شكالية مساهمة املراجعة الداخلية في تحسين جودة ومصداقية املعلومات املحاسبية في تعالج إ -

 املؤسسة االقتصادية . 

علومات املحاسبية دراسة حالة في مؤسسة  فيصل ، دور املراجعة الداخلية في تحسين جودة املسحار - -

كرة ماستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  الجنوب، مؤسسة نفطال، بسكرة، مذ مطاحن

 .  215التسيير، جامعة بسكرة 

 املعلومات املحاسبية. تعالج إشكالية: ما هو دور املراجعة الداخلية في تحسين جودة 

 هيكل الدراسة: •

الشامل بموضوع بحثنا تم تقسيم املوضوع إلى ثالث فصول، فصلين جانب نظري والفصل األخر جانب   لإلملام    

تطبيقي، حيث تضمن الفصل األول بعنوان مفهوم املراجعة الداخلية، تم التطرق في هذا الفصل إلى ثالث 

ريف املراجعة الداخلية،  عالبحث األول، ماهية املراجعة الداخلية، إذ قمنا بذكر نشأة وت حيث تضمن  مباحث،

 وبيان خصائصها مع أنواعها، باإلضافة إلى أهمية املراجعة الداخلية  وأهدافها. 

بحيث ذكرنا معايير، مجال تطبيق وخطوت   راجعة الداخلية،أما املبحث الثاني يتحدث عن أساسيات امل 

املراجع الداخلي، ويشمل ميثاق   تنفيذا ملراجعة الداخلية، في حين تطرقنا في املبحث الثالث إلى مسؤوليات

 .  أخالقيات واملسؤوليات املراجع الداخلي ودوره
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أما بخصوص الفصل الثاني تحت عنوان املعلومة املحاسبية،  تم تطرق إلى ثالث مباحث، تناولنا في 

املبحث األول، ماهية املعلومات املحاسبية، عرفنا فيه املعلومة املحاسبية وذكر خصائصها، أنواعها  

ومستخدميها، أما املبحث الثاني تناولنا جودة املعلومة املحاسبية، حيث قمنا بتعريفها وبيان خصائصها وقياسها  

وبالنسبة للمبحث الثالث املسمى باملراجعة الداخلية ودورها في تحسين  باإلضافة إلى عوامل املؤثرة على جودتها،

راجعة مراجعة التوائم املالية، كفاءة املراجع الداخلية  للمبحث الثالث املسمى بامل جودة املعلومات املحاسبية

ومدى تأثيرها على جودة املعلومات املحاسبية باإلضافة إلى دور املراجعة الداخلية ومدى تأثيرها على جودة 

 .املعلومات املحاسبية

 بتلخيص مجموعة من مذكرات ماجستير ودكتوراه الفصل الثالث قمناوفي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل األول 

 مفهوم المراجعة الداخلية



ـــة الداخليــ                                                    األول  ــــــلالفصـــــ ــــوم املراجعــ  ـــةمفهــ
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 تمهيد: 

عنه،  غنىأصبح وجودها  إذمصالح املؤسسة،   الساهرة علىأصبحت املراجعة الداخلية بمثابة العين 

خدمة أطراف عديدة، وتضمن للمؤسسة الحماية من مختلف األخطار التي قد تتعرض  إلىفهي وسيلة للوصول 

كفاءتها، وعدالتها، وتتخذ كأساس  لومات، وجودتها،لها، كما تهتم بالبحث عن الضمانات من حيث نوعية املع

داخلية عن  التخاذ القرارات املختلفة، باإلضافة إلى أن املراجعة الداخلية دور كبير في تقديم نظرة جيدة

 املؤسسة .

تهدف الدراسة في هذا الفصل إلى تحديد مفهوم املراجعة الداخلية من خالل التعريفات التي وضعت 

 .1941لها، ودراسة التطور التي مرت بها املراجعة الداخلية عبر عدة سنوات بدءا من العام 

 التالية: على املباحث  وعليه فان الفصل سوف يشمل      

 الداخلية. األول: ماهية املراجعة   املبحث •

 الداخلية. املبحث الثاني: أساسيات املراجعة  •

 ملبحث الثالث: مسؤوليات املراجع الداخلي . ا •
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 املراجعة الداخلية ماهية الفصل األول:

 ماهية املراجعة الداخلية. املبحث األول:        

في تحقق من حصة البيانات  أنها الركيزة األساسيةتعتبر املراجعة الداخلية أداة فعالة ترجع أهميتها إلى 

واملعلومات املحاسبية وحتى تتمكن إدارة املؤسسة من ضمان تحقيق أهدافها البد لها من القيام بإنشاء قسم  

املراجعة الداخلية ملساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات عن طريق توفير الفحص واملعلومات التي تتعلق باألنشطة 

 مراجعتها وعليه قسمنا مبحثنا إلى املطالب التالية : التي تتم 

 املراجعة الداخلية.    عريف نشأة وت -

 خصائص و أنواع املراجعة الداخلية.  -

 أهمية وأهداف املراجعة الداخلية.  -

 الداخلية. املراجعة  وتعريف نشأة املطلب األول:

 املالي كما تعددت مفاهيمها . عرفت املراجعة الداخلية عدة تطورات لتبلغ مستوى التطور 

 الداخلية. نشأة املراجعة : الفرع األول 

 في مجال استعراض تطور املراجعة الداخلية كعلم ومهنة يمكن عرض أمم املالمح التالية:

وذك الواليات املتحدة األمريكية ومن أسباب التي  يرجع ظهور املراجعة الداخلية كفكرة إلى الثالثينات،

األمريكية في تخفيض نقل حجم املراجعة الخارجية لكنها لم تخص باالهتمام الالزم  ظهور رغبة املؤسسةأدت إلى 

وكونوا ما يسمى   1941في بادئ األمر اال إن انتظم املراجعون الداخلون في شكل تنظيم موحد نيويورك سنة 

خطوة األساسية في مجال التجسيد وهذه الخطوة يمكن اعتبارها الIIA املراجعين الداخلون األمريكيينبمعهد 

املنهي للمراجعة الداخلية واتساع نطاق االنتفاع الخدماتي وقد عمل املعهد على تدعيم وتطور املراجعة الداخلية  

اصدار أول توصياته من  1947عن طريق بذل الجهود املختلفة من اجل املض ي قدما بهذه املهنة، حيث تم عام 

 1املراجع الداخلي  مسؤولياتاملراجعة الداخلية و 

من أهم الوسائل والطرق التي تستخدمها اإلدارة لغرض التحقق من فعالية نظام الرقابة  "املراجعة الداخلية 

 2وقتنا الحالي بعدة مراحل. إلىاملراجعة الداخلية من تاريخ ظهورها الداخلية، وقد مرت 

ة على أنها "نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل  املراجعة الداخلي األمريكيينعرف مجمع املراجعين الداخليين 

تعمل على قياس وتقييم فعالية  إدارية، وهي وسيلة رقابة لإلدارةالعمليات املحددة  ملراجعةمنظمة األعمال 

 1. األخرى وسائل الرقابة 

 
 13ص  2008املراجعة، الدار الجامعة، االسكندرية لطفي فلسفةأمين السيد أحمد  1
كلية العلوم التجارية، جامعة   غير منثورة، ماجيستر،برابح بالل، تقييم دور املراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسات االقتصادية مذكرة  2

 -42، ص 2015بومرداس، الجزائر، 
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ناء يمكن االستغ وفي الجزائر يمكن القول أن هذه الوظيفة حديثة االعترافات أو حديثة االستعمال بها كنشاط ال

 من القانون التوجيهي للمؤسسات 40عنه. لم ينص عليها املشرع الجزائري إال في نهاية الثمانيات من خالل املادة 

ات االقتصادية الحكومية تنظيم وتدعيم يتعين املؤسس على أنه 1985جانفي12الصادر بتاريخ  01/88رقم 

 2ستمرة أنماط سيرها وتسييرها.ة مهياكل داخلية خاصة باملراقبة في املؤسسة بصف

  تعريف املراجعة الداخلية:الفرع الثاني: 

 هناك عدة تعاريف للمراجعة الداخلية نذكر منها: 

إدارته وتقوم بها اإلدارة داخل   بأنها: "نشاط تقييمي داخل املشروع لخدمة ف املراجعة الداخليةتعر  -1

املؤسسة تسمى إدارة املؤسسة املراجعة الداخلية وتعد املراجعة الداخلية أداة من أدوات الرقابة 

فهي تساعد اإلدارة على متابعة ومراقبة كافة عمليات وأقسام ومراكز وأنظمة املشروع   الداخلية

كان املجلس مباشرة، والقائم بها موظف باملؤسسة   ملجلس اإلدارة أوومخرجاتها تقرير أو تقارير يقدم 

املراجعة الداخلية ملجلس  إدارةواستقالله استقالل تنظيمي فقط ويتحقق هذا االستقالل بتبعية 

 3مباشرة. اإلدارة

 خصائص وأنواع املراجعة الداخلية. املطلب الثاني:

 خصائص املراجعة الداخلية. الفرع األول: 

العديد من الخصائص لوظيفة املراجعة الداخلية لكن هناك بعض الخصائص األساسية التي تسمح   هناك

 للمراجع الداخلي بأداة وظيفته بكل كفاءة نذكر منها:

 و املسئولين: وهي عملية املساعدة التي يقدمها املراجع الداخلي لجميع املوظفين املساعدة في التسيير -1

من أجل السيطرة على تسيير املؤسسة كما يساعد في  ملعالجة املشاكل التي تواجه اإلجراءات املوضعية

 تحسين أداء املوظفين عن طريق تقديمه للنصائح واإلرشادات في تقارير املراجعة . 

: بما أن وظيفة املراجعة الداخلية تتمثل في املساعدة على تحسين األداء وليس ألشخاصال يحكم على ا -2

، وهذا ال يعني بأن االقتراحات التي يقدمها املراجع الداخلي ال تؤثر على األشخاص  الحكم على األداء 

 الخاضعين لعملية الرقابة وإنما يعني عدم إدراج أسماء األشخاص في تقارير املراجعة. 

 ال أنممارستها يجب  فعند: تعتبر وضيفة املراجعة الداخلية وظيفة في غاية الحساسية تقالليةاالس -3

واجب على املراجع  املرجوة منها، لذا   األهدافنوع من أنواع الضغوط التي يمكن أن تبعدها  ألييخضع 

 
، كلية العلوم االقتصادية التضامنية ماجستير جزء من متطلبات نيل شهادة  لحنون جوهر، أثر املراجعة الداخلية على مصداقيته املعلومة املحاسبية، مشروع مذكرة، 1

 2018/2019جامعة محمد خيضر، بسكرة ، التجارية.والتجارية، قسم العلوم 
 24ص  2006دار الجامعة،اإلسكندرية،-شعبان السواح، املراجعة الداخلية في ظل تشغيل االلكتروني نادر 2
العلوم املالية واملحاسبية، جامعة   مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاستر في سحار فيصل، دور املراجعة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية، 3

 20ص  2015-محمد خيضر بسكرة
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سلطة أي مصلحة لكن  ، وأن ال يكون تحت الداخلي أن يتمتع باالستقاللية أثناء تنفيذ جميع وظائفه

 1ستراتيجيات العام داخل املؤسسة.هذه االستقاللية ال تعطيه الق بأن ال يتقيد بالسياسات واال 

  أنواع املراجعة الداخلية:الفرع الثاني: 

 ، ثم املراجعة التشغيلية. اإللزامية هناك ثالث أنواع للمراجعة الداخلية، املراجعة املالية،

يعتبر التدقيق املالي على أنه ذاك املجال التقليدي لتدقيق الداخلي والذي يضمن  املالية:املراجعة  -1

االقتصادية التي تخص املؤسسة وتدقيقها  األحداث إلىمراجعة وتتبع القيود املحاسبية التي تعود 

لسياسات  من سالمتها وتطابقها مع مبادئ املحاسبية املتعارف عليها واحسابيا ومستنديا، ثم التحقق 

واألنظمة الخاصة باإلدارة والهدف من التدقيق وإظهار البيانات والقوائم املالية أيضا التحقق من وجود 

 األصول وحمايتها من الضياع واالختالس، وكذلك فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.

ام باألنظمة والقوانين املعمول بها  يهدف هذا النوع من املراجعة الى التحقق من االلتز  املراجعة اإللزامية: -2

 واإلجراءات املوضوعية من طرف املؤسسة، غير أنه يقع على إدارة التدقيق الداخلي عبء: 

 التأكد من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات التي تصدرها املؤسسة,  -

                                انين واللوائح والتعليمات العامةمل بالقو الكا اإلملام -

 2طبيق النظام الداخلي في إدارتهم. رقابة مدى التزام اإلدارات املختلفة بت -

يقصد باملراجعة التشغيلية على أنها عبارة عن فحص مستقل لكل جوانب  ملراجعة التشغيلية:ا -3

ماله، وتنطوي املراجعة  التنظيم خاصة مجال أعماله والرقابة املالية وكل نظم دعم وأداء التنظيم ألع

لبعض أنشطة التنظيم لتحديد مدى تحقيقها لألهداف املحددة   أوالتشغيلية على فحص مستقل لكل 

تقييم جودة الرقابة الداخلية لقطاع أو وحدة نشاط معين   إلىلها، ويهدف املراجع التشغيلي بصفة عامة 

ه، ومدى التزامه بالقوانين لية وكفاءة عملياته ومدى صدق تقارير داخل التنظيم للوقوف على فعا

 3واللوائح ذات صلة. 

 

 

 

 

 
 مقدمته الستكمال متطلبات شهادة ماست أكاديمي الطور الثاني،  االقتصادية مذكرةفارس كديدة ، مدى تفعيل املراجعة الداخلية لنظام الرقابة الداخلية في املؤسسة  1

وحدة اإلنتاج -حالة املؤسسة الوطنية إلنتاج الكهرباء للمؤسسة دراسةاملراجعة الداخلية في تقييم نظام املعلومات املحاسبية  رشيد مساهمة القادر مقدميناجم عبد  2

أدرار،  -اقتصادية والتسيير، علوم تجارية، تخصص، تدقيق ومراقبة التسيير، جامعة العقيد أحمد دراية تر علومماسبأدرار. مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 

 14ص. 13و ص.  2017-2016الجزائر،
مجلة العلوم االقتصادية،   املراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفعالية صناديق االستثمار، تطبيق على بنك االستثمار املالي، وآخرون دور اإلمام أحم يوسف محمد  3

 . 285، ص 2015، 16جامعة السودان، العدد
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 .أهمية وأهداف املراجعة الداخلية املطلب الثالث:

 .أهمية املراجعة الداخلية الفرع األول:

تحدد أهمية املراجعة الداخلية بالدور الذي تؤديه في تدعيم الوظيفة الرقابية إلدارة املؤسسة، وتتضح  

العشر األخيرة والذي ينادي بضرورة تحسين األداء الرقابي  بصورة خاصة باالتجاه املتزايد خال سنوات

وهي زيادة  حاالت فشل املؤسسات وإفالسها، والتغيير في  واملللمؤسسة، ويمكن أن نرجع ظهور هذا إلى ثالث ع

أنماط امللكية، والتغيرات في البيئة النظامية التي تعمل فيها املؤسسات كما أن املراجعة الداخلية وظيفة مستقلة  

 الرفع من قيمة العمليات التي تنجزها إلى، تهدف تقدم نصائح وإرشادات موضوعية متعلقة بنشاط املؤسسة

 املؤسسة وتحسينها. 

ومالكها على رفع جودة املؤسسة  إدارةوتمكن أهمية املراجعة الداخلية في كونها رقابة فعالة تساعد 

األعمال وتقييم األداء واملحافظة على ممتلكات وأصول املؤسسة، إضافة إلى أنها تعتبر عين وأذن املراجع  

إذ يعتبرها املرات التي تعكس له واقع ما يحدث في املنشأة، وأهم آليات التحكم املؤسس ي، لذلك فقد   الخارجي،

 مجموعة من العوامل املتمثلة في ما يلي: نتيجة لتفاخرظهرت وتطورت وازدادت أهميتها 

 وتعدد عملياتها، املنشآتكبر حجم  -1

 ، الفرعية باملؤسسة اإلداراتبعض  اضطرار اإلدارة إلى تعويض السلطات واملسؤوليات إلى -2

 حاجة إدارة املؤسسة إلى بيانات دورية ودقيقة لرسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات،  -3

 حاجة إدارة املؤسسة إلى حماية وصيانة أموال املؤسسة من الغش والسرقة واألخطاء،  -4

 الجهات الحكومية وغيرها إلى بيانات دقيقة للتخطيط االقتصادي والرقابة الحكومية، حاجة  -5

       1عتمد على أسلوب العينة اإلحصائية.تطور إجراءات املراجعة من تفصيلية كاملة إلى اختيارية ت -6

 .أهداف املراجعة الداخلية الفرع الثاني:

 
 15ص   سابق، مرجعاملحاسبيةاملراجعة الداخلية على مصداقيته املعلومة  أثرلحنون جوهر،  1
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 نةيمعاهو  ينيية الذي أصدره املعهد األمريكي للمراجعين الداخلطبقا ملا ورد في بيان مسؤوليات املراجعة الداخل

جميع أعضاء اإلدارة العليا في األداء الفعلي ملسؤولياتهم عن طريق تزويدهم بتسجيالت وتقييم وتوصيات 

 وتعليقات مرتبطة باألنشطة التي تناولتها املراجعة". 

 فقد قدمت أهداف املراجعة الداخلية كما يلي:  

 . وسوء االستخدام والتزويد ختالسوسجالت املؤسسة من ضياع وسرقة واال  األصول توفير حماية  -1

  . توفير الدقة والثقة في البيانات املحاسبية التي تتضمنها دفاتر وحسابات  -2

 ية والتشغيلية للمؤسسة بشكل عام.حفيز النهوض بالكفاءة اإلدار ت  -3

 تشجيع السير بالسياسات وفق الطريق املرسوم لها. -4

 1واكتشافها إذا ما وقعة.  ألخطاءمنع الغش وا  -5

 .الداخليةأساسيات املراجعة  املبحث الثاني:

 .الداخليةاملطلب األول: معايير املراجعة 

معايير املراجعة الداخلية من اإلصدارات الرسمية ملهد املراجعين الداخليين األمريكيين، والتي وضعت حتى   تعتبر -

 ، ويمكن ذكر هذه املعايير فيما يلي:األخيرةتحكم املمارسة املهنية لهذه 

 : االستقاللية -1

بمراجعتها، أي مستقال عن باقي الوظائف راجع الداخلي مستقال عن األنشطة التي يقوم يجب أن يكون امل   

املتواجدة في املؤسسة، وهذا يتطلب ضرورة أن يكون الوضع التنظيمي لقسم املراجعة الداخلية كافيا بما يسمح  

 . وضوعيا في أدائه ألعمال املراجعةبأداء املسؤوليات املنوطة به، كما يجب أن يكون املراجع م

   :لعناية املهنيةا -2

 تؤديه أعمال املراجعة الداخلية بما يتفق والعناية املهنية الالزمة وهذا يتطلب ما يلي:يجب أن    

 بالنسبة لقسم املراجعة الداخلية:   -أ

يجب أن يتأكد املسؤول عن قسم املراجعة الداخلية من أن املراجعين الداخليين ليهم التأهيل العلمي   -

 2تها الصحيحة.راجعة في صور املوالعملي املناسبين للقيام بعملية 

يجب أن يكون لدى قسم املراجعة الداخلية املعرفة، واملهارات، واألصول الالزمة ألدائه ملسؤوليات  -

 املراجعة . 

 
 128ص  – 129، ص 2007وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  محمد السيد سرايا، أصول  1

تبسة، مذكرة مقدمة نيل الشاهدة ماستر،  -سونلغاز حالة: مؤسسةعائشة بوعالق، وليد هادفي، أثر املراجعة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية، حراسة  2

 18ص -17ص  2017-2016اقتصادية تجارية وعلوم التسيير، تخصص مالية مؤسسة، جامعة تبسة، سنةعلوم 
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يجب أن يتأكد املسؤول عن قسم املراجعة الداخلية من توافر اإلسراف الكافي على جميع أعمال   -

 املراجعة الداخلية . 

 املراجع الداخلي: بالنسبة -ب

 يجب عليه االلتزام بمعايير السلوك املهنية .  -1

 يجب أن تتوافر لديه املهارات الخاصة بالتعامل مع األفراد والقدرة على اتصال بفعاليته .  -2

 يجب عليه الحفاظ والزيادة من تأهيله الفني والعملي عن طريق التعلم املستمر . -3

 جب عليه بذل العناية املهنية الالزمة في أدائه ألعمال املراجعة . -4

 

 :نطاق العمل -3

يجب أن تضمن نطاق عمل املراجعة الداخلية فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية في  

املؤسسة املعنية وجودة األداء فيها يتعلق باملسؤوليات املختلفة ولتحقيق ذلك يتضمن على املراجع القيام بما 

 يلي: 

والوسائل املستخدمة للتعرف على هذه املعلومات مراجعة إمكانية االقتصاد على معلومات املالية والتشغيلية  

 وتصنيفها، ثم اعتمدها في اتخاذ القرارات املختلفة .  

مراجعة النظم املوضوعية للتحقق من االلتزام بتك السياسات والخطط، واإلجراءات والقوانين، واللوائح التي  

 يحدد ما إذا كان هناك التزام في التنظيم أوال .  يمكن أن  يكون لها تأثير جوهري على العمليات والتقارير، ويجب أن

مراجعة الوسائل واملحافظة على األصول، والتحقق من وجود مثل هذه األصول كلما كان ذلك ممكنا، تقييم مدى 

 ، الكفاءة االقتصادية في استخدام األصول 

املوضوعية، وما إذا كانت العمليات والبرامج   األهدافالعمليات أو البرامج للتحقق من تماش ي النتائج مع  مراجعة

 مخطط.قد تم تنفيذها كما هو 

 :  تنفيذ أعمال املراجعة -4

املراجع الداخلي البد أن يشمل تخطيط عملية املراجعة وفحص، تقييم املعلومات، ثم القيام  عمل إن

 املتابعة. بعملية 

جب أن يقوم املراجع الداخلي بتخطيط عملية املراجعة، حيث يقوم بجمع وتحليل، تفسير وتوثيق ي

 املراجعة.املعلومات وذلك لتدعيم نتائج عملية 

يجب أن يتابع املراجع الداخلي بتخطيط عملية املراجعة، بعد إعداد تقريره النهائي، وذلك بالتأكد من أن  

 تم اتخاذ إجراءات مناسبة تجاهها .النتائج والتوصيات املقترحة قد 

 : إدارة قسم املراجعة  -5

تقتض ي معايير املراجعة الداخلية بضرورة أن يدير املشرف على قسم املراجعة الداخلية ذلك القسم 

 بطريقة مناسبة ويكون املشرف مسؤوال على إدارة القسم للتأكد من أن:
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العليا وقبلها مجلس   اإلدارةالعامة واملسؤوليات التي اعتمدها في  األغراضاملراجعة حققت  أعمال -

 ، اإلدارة

 د املتاحة لقسم املراجعة الداخلية تستخدم بكفاءة وفاعلية ر او امل -

 جميع أعمال املراجعة تتماش ى مع معايير املمارسة املهنية الداخلية،   -

 1بتنظيم محكم يضمن تحقق األهداف. قسم املراجعة يخطئ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الداخليةاملطلب الثاني: منهجية عملية املراجعة 

بعنبر تخطيط عمة املراجعة واإلشراف على املساعدين املعيار األول من معايير العمل امليداني ويتطلب هذا         

للوظائف  املعيار ضرورة تنفيذ عملية املراجعة وفقا لخطط مالئمة، كما يتطلب هذا املعيار التخصيص السليم

لفنية واإلدارية باملكتب والقدرة على انجاز عملية املراجعة بمستوى منهي يجوز  الثقة مع حل جميع املشاكل  ا

 ألدائهم للمهام املوكلة إليهم حسب خطة املوضعية .  العالقة بين مساعديه وإدارة املنشأة واالطمئنان

 القيام بالخطوات التالية: واإلشرافولهذا تتطلب عملية التخطيط 

الحصول على املعلومات حول املؤسسة ألجل التخطيط الجيد للمراجعة على املراجع الحصول عل فهم   -1

فهم طبيعة العمليات املحاسبية والتي ربما تؤثر على البيانات املالية ومن هذه   ومعلومات كافية، ألجل

ون وطريقة التسويق  يسيئلشركة واملوردون الر ة املقدمة ومواقع ااملعلومات نوع اإلنتاج أو الخدم

ل املثال نمو أو  واألسواق الرئيسية وهل هناك تعليمات حكومية تؤثر على هذا النوع من النشاط على سبي 

ع  ذلك أخذ فكرة عامة عن املصنع، إذا كانت صناعية وذلك من خالل السير في املصن إلىكساد، باإلضافة 

 
 20ص  السابق، املرجع ،عائشة بوعالق، وليد هادفي، أثر املراجعة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية  1
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تاج ومن ثم االجتماع مع لجنة التدقيق إن وجدت واالستفسار حول بمعرفة خطوات التضييع أو اإلن

النظام املحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وكذلك عمل بعض االستفسارات مع اإلدارة العليا حول  

الرئيسية وحول استعمال املوازنات التقديرية وما شبه   األطراف ذات العالقة وحول الفروع والشركات

 . ذلك من معلومات

 والتي سيتبعها في مراجعة الدفاتربرنامج املراجعة عبارة عن خطة عمل املراجع برنامج املراجعة:  -2

والسجالت وما تحويه من بيانات كما تحوي هذه الخطة على األهداف الواجب تحقيقها والخطوات التي  

ن تنفيذها، إلنهاء كل خطوة والشخص املسؤول ع ستتخذ في سبيل تحقيق هذه األهداف والوقت املحدد

وهذا البرنامج قد يخدم عدة أغراض، منها انه ملخص ملا يجب أن يقوم به املراجع من أعمال، وهو أيضا 

املنتهي أي بما تم  تعليمات فنية تفصيلية بطلب املدقق تنفيذها من مساعديه وهو سجل بالعمل

املراجع بواسطتها تتبع عملية   مراجعته، ومن هنا يجيء دور البرنامج في كنه إدارة رقابة وتخطيط يستطيع

املراجعة وعدد الساعات التي أمضيت في كل عملية، ويجب األخذ باالعتبارات التالية عند تصميم برنامج  

 املراجعة: 

 بتحقيقها.ئية، ألن لكل مهام خطوات معينة كفيلة جز  بنطاق عملية التحقيق كاملة كانت أم التقييد •

على ضوء درجة الكفاية تلك يتحدد   ، حيثملوجودة باملؤسسةمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ا •

 املراجعة. نطاق عملية 

ن املراجعة وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، فيجب أن يتبع البرنامج تلك األهداف التي يرمى إلى تحقيقها أل  •

 األهداف. 

 1حجيتها. حصول على قرائها قوية في استخدام وسائل التحقيق التي يمكن املدقق من ال •

مهنة املراجعة ا والى  إلى تس يءوتصرفات  أفعال  بأيالقيام  أونشاط غير مشروع  أيعدم املشاركة في  -

 املؤسسة.

 املشروعة والسليمة للمؤسسة.  األهدافاملساهمة في تحقيق  -

: يجب على املراجع الداخلي مراعاة ارفع مستويات املوضوعية في جمع وتقييم وتبليغ  املوضوعية -1

  أو لرأيهفي تكوينه  التأثراملعلومات املتعلقة بالنشاط الذي يقوم بمراجعته، ويجب عليه مراعاة عدم 

الداخلي  املوضوعية فان املراجع  مبدأولتحقيق  اآلخرين تأثيرات أو بآراء  أوحكمه بمعالجة الشخصية 

 قواعد السلوك املنهي التالية:   إتباععليه 

، ويشمل ذلك عدم  تقييمه املحايد إلى تس يء أنيتوقع  أو قد تس يءعالقة  أونشاط  أيعدم املشاركة في  -

 العالقات التي قد تتعارض مع مصالح املؤسسة.  أو األنشطةاملشاركة في 

 تقييمه املنهي إلىيس يء  أنيفترض  أويس يء  إنش يء من شانه  أيعدم قبول  -

تشويه في تقاريره عن   أوعنها، تحريف   اإلفصاحبعض الحقائق والتي تنشا عن عدم  إخفاءتجنب  -

 التي تجري مراجعتها  األنشطة

 
 .31،ص 1،2012التسيير، جامعة سكيف والتجارية وعلومشريقي عمر، التنظيم املنهي للمراجعة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية 1
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 اإلفصاحيطلع عليها، وعدم  أو: على املراجع الداخلي احترام قيمة وملكية املعلومات التي يتلقاها السرية -2

التزام  التفويض املناسب الالزم، وذلك ما لم يكن هناك  أو اإلذنعلى  عن تلك املعلومات بدون الحصول 

  أدائهعنها ، لذلك فان عليه حماية املعلومات التي يحصل عليها في سياق  باإلفصاحمنهي  أوقانوني 

  أومن شانه مخالفة القوانين   على نحو  أومنفعة شخصية  أيواجباته وعدم استخدامها لتحقيق 

 1ؤسسة.امل إلى اإلساءة

يجب على املراجع الداخلي استخدام املعرفة واملهارات والخبرات األزمة في أداء خدمات  الكفاءة:  -3

 املراجعة الداخلية من خالل إتباع قواعد السلوك املنهي  التالية:

 أداء الخدمات التي تتوافر لديه املعرفة والخبرة الالزمة لها .  -

 هنية ملمارسة املراجعة الداخلية . أداء خدمات املراجعة الداخلية وفق املعايير الداخلية امل -

 2. دونهايؤ العمل باستمرار على تحسين مهاراتهم وفعالية وجودة الخدمات التي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خطوات تنفيذا ملراجعة الداخلية :املطلب الثالث 

حتى تفهم طريقة أداء املراجعة أساسية؛ املراجعة الداخلية البد من العمل على مراحل  من اجل القيام مبلية

 بقيام بتدبير والتخطيط الجيد  ويدل قيام املراجع الداخلي بأداء مهمة املراجعة الداخلية البد افضل؛ بصيغة 

 
رقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي، رغدة إبراهيم املدهون، العوامل املؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في املعارف وإثرها في تعزيز نظام ال  1

  30، ص 2014مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامعة غزة، فلسطين، 
 . 41-40ص   سابق، مرجع،سحار فيصل، دور املراجعة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية   2
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ويهدف التحقيق إلى التأكد من مدى صحة العمليات املحاسبية من حيث الدقة   :مرحلة التحقيق -1

املحاسبية واملستندية وسالمة التوجيه املحاسبي وجمع األدلة والقرائن الجثث بت صدق ما تتضمنه 

  السجالت ؛وما يترتب عليه من أمانة البيانات وإمكانية االعتماد عليها في اتخاذ القرارات ؛ويعتبر التحقيق

 1.عامال مشتركا بين املراجعة الداخلية والخارجية إال انه يتم تفصيليا ومستمرا على متن العام 

ويتمثل هنا العنصر في عملية الفحص االنتقادي للسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة  مرحلة التحليل: -2

خلي العديد من الداخلية والسجالت والتقارير لتحديد نقاط الضعف  فيها ويستخدم املراجع الدا

األساليب لتنفيذ عملية املراجعة التحليلية هذه، منها أدوات تحليل املالي وملقارنات وإيجاد العالقات 

املختلفة بين عناصر القوائم املالية في املؤسسة، وتحليل النتائج على مستوى األقسام وتحليلها على  

 . مستوى املؤسسة لعدد من السنوات إلى غير ذلك من األساليب

: يتمثل هذا العنصر في اإلجراءات التي يضعها املراجع الداخلي في سبيل التأكد من مدى مرحلة االلتزام -3

العمليات وفقا للنظم املوضوعية  ت اإلدارية املرسومة وأداء وتنفيذالتزام العاملين في املؤسسة بالسياسا

ضمن عناصر املراجعة الداخلية  نصر منوالقرارات املتخذة في هذا املجال. وفي سبيل تنفيذ هذا الع

حق املراجع الداخلي أن يستعيد عند الحاجة ببعض القوانين في املؤسسة لدرايتهم الكاملة بالجوانب 

 2ة والحكم على مدى االلتزام بها.القانوني

: التقرير هو املصلحة النهائية لعملية املراجعة، وهذا التقرير يشمل رأي املراجعة  في مرحلة التقييم -4

فات أو مخالفات، والتوصيات  االقوائم املالية والنتائج التي توصل إليها وما يبدو له من مالحظات و انحر 

 التي يراها ضرورية . 

خص عن املهمة والذي يسمح إلدارة املؤسسة الجزء األول يحتوي على مل يتضمن التقرير عموما ثالثة أفراد،

السريع على نتائج املراجعة واملراجع يشرح رأيه بشكل عام، أما الجزء الثاني فتجد فيه تقريرا مفضال   باالطالع

للمهمة، بينما يكون منهجيا، كما يجب أن يحتوي التقرير على بعض العناصر كعنوان التقرير تاريخ وكان 

جع، املهمة التي كلف بها املراجع، الجهة املوجه لها التقرير التصريح برأي املراجع بوضوح  اإلعداد، إمضاء املرا

 فيما قام بمراجعته واملالحظات والتوصيات التي يراها ضرورية . 

ق  ويوجه التقرير إلى األشخاص املعنيين كمسؤوليّن،)املراجع واإلدارة العامة( واملراجع من ال يتدخل في تطبي

 3التوصيات. 

 

 

 

 

 

 : مسؤوليات املراجع الداخلي: املبحث الثالث

 
  192-191ص  2004-2003املراجعة الداخلية على مستوى الكلي والجزئي، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،محمد الحسين عبد الفاتح، سريا محمد السيد، الرقابة  1

. 
 .145ص  ،أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل  محمد السيد سرايا، مرجع سابق، 2
 .   22-21ص  ،مرجع سابق  ، عائشة بوعالق، وليد هادفي، أثر املراجعة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية  3
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يعمل املراجع الداخلي على القيام بمهامه ومسؤولياته املختلفة على أكمل وجه ، ولهذا يجب أن يتمتع بصفة  

 االستقاللية،  وعليه تم تقسيم املبحث إلى املطالب التالية:  

 ميثاق أخالقيات مهنة املراجع الداخلي   -

 مسؤوليات املراجع الداخلي   -

 ممر املراجع الداخلي   -

 

 

 األول:  ميثاق أخالقيات املراجع مهنة الداخلي  املطلب

يعتبر ميثاق أخالقيات املهنة األخالقية التي تحكم مهنة املراجعة الداخلية ضرورية وأساسية لنشاط املراجع 

 الداخلي  

ق  تقوم مهنة املراجعة الداخلية أساسا على الثقة في تأكيدها املوضوعي بشان إدارة املخاطر والرقابة، ويمتد نطا

ابعد من تعريف مهنه املراجعة الداخلية لكي يشمل أيضا عنصرين أساسيين  مبادئ أخالقيات املهنة إلى ما هو   

 هما كما يلي: 

 املبادئ وثيقة الصلة بمهمة املراجعة الداخلية وممارستها.

 قواعد السلوك املنهي التي تحدد املعايير التي يتوقع من املراجعين الداخليين مراعاتها.

ما يلي توضيح لقواعد السلوك املنهي الواردة في ميثاق أخالقيات مهنه املراجع الداخلي بحيث تعد هذه وفي

القواعد مثبت عامل مساعده في تحويل املبادئ إلى تطبيقات عمليه كما أن املقصود منها توجيه السلوك األخالقي  

 وهي كما يلي: الداخلية املراجعةمحدده تحكم مهنة  أخالقية ثقافةوإرساء  للمراجعين الداخليين

املراجع   وأحكام  اآلراء لالعتماد على األساسوهذا ما يشكل  الثقة:  والتي من شانها إرساء دعائم االستقامة

 :التاليةقواعد السلوك املنهي  إتباعفان املراجع الداخلي علي  االستقامة مبدأالداخلي، ولتحقيق 

 باملسؤوليةر والحرص والشعو  بنزاهة األعمال تأدية

منهم وفقا   املتوقعةعما يتوفر لهم من معلومات في الحدود  اإلفصاح ومراعاة  بيهاااللتزام بالقوانين املعمول 

 املهنة وأصول للقوانين املعمول بها 

 املطلب الثاني: مسؤوليات املراجع الداخلي 

املقدس من  الداخلية املراجعةوفقا لبرنامج  الداخلية املراجعة مهمةيعتبر املراجع الداخلي من مسؤوال عن تنفيذ 

 قبل مشرف املراجعة وعليه فان املراجع الداخلي يقوم باملسؤوليات التالية: 

العمل   أسلوبلفهم وتحديد  املراجعةعن النشاط الخالي لعمليه  األول املسح امليداني  بأعمالالقيام  -1

 جعةاملراباحتياجات عمليه  املتعلقةووضع التوصيات 

 املهمة ألداء الالزمة الفترةوتحديد  واألسلوبوضع خطه شامله النطاق  -2

كما هو   املراجعةللقيام بعمليه  الالزمة املختلفةمراجعه املستندات والقيود والسجالت والوثائق  -3

 ها.مخطط ل

وتحديد االحتياجات   الالزمةبخصوص الحصول على وثائق  للمراجعة الخاضعة الجهة ادارةالتنسيق مع  -4

 الداخلية املراجعةلتنفيذ  الالزمة
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التقرير حول النشاط   إلعداد املراجعةالتسجيل لجميع املالحظات والنتائج واالستنتاجات حول عمليه  -5

 الداخلية  املراجعةالخاضع لعمليه 

 الداخلية  الرقابةوكفاءة نظام  فعالية تقييم مدى  -6

 االدارة ياساتق وتوثيقها حسب ليةالداخ  املراجعة أوراقاالحتفاظ بملف  -7

 املؤسسةداخل  اإلنسانيةالحفاظ على العالقات  -8

 1.أشكالهابكل  املوجودة األخطاءاكتشاف  -9

 املراجع الداخلي دور  :املطلب الثالث

وتزايد االحتماالت فشل املشروعات    األعمال أنشطه وعوملة التكنولوجيةالتطورات  إنcoso وفقا لتقرير لجنه

  الرقابةوخارجها شجعت املنظمات على االعتماد املتزايد على نظم  األمريكية املتحدةوكبر حاالت الغش في الواليات 

بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على دراسة الرقابة الداخلية فان الداخلي.  املراجعةوعلى وظائف  الداخلية

ويؤكد هذا التقرير على أهميه  1992عنوان اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية في سبتمبر اللجنة أصدرت تقرير ب

الرقابة الداخلية في تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية وتوفير الدافع لهذه الوحدات لتركيز  جهودها على النظم  

 وعمليات التقرير الحالي. والرقابة الداخلية املوجودة لها حتى تستطيع الوفاة بمسؤوليات حوكمة الشركات

  الرقابةاملستجدات قد استوفت من حيث مراحل  أنيفحص املراجع نظام تسجيل الفوائد حتى يتأكد من 

الشراء قد اعتمدت للسداد   وأمر البضاعةوتقييم العمل وان الفواتر مرفق معها صوره مذكره استالم  الداخلية

املورد بين  دفاترطابق رصيد املراقبة  املوردين مع مجموعه ي أنوسجلت قبل ترحيلها لحسابات املوردين يجب 

 كل فتره.

من املهام الرئيسية التي تقع على عتق املراجع الداخلي إعادة النظر بصفه دوريه في األنظمة املوجودة في املنشئة  

هذه النتائج   ويراجعها للتأكد من مدى التزام تحكم طبيعة العمل بها يؤثر على نتائج التشغيل والتقرير عن

 واللوائح وتحديد ما إذا كان التنظيم داخلها العاملين في هذه املنشاة بالخطط والسياسات واإلجراءات والقوانين

 2التي باخرده يتبع هذه الخطط والسياسات وخاضع لها أم ال.

 

 

  

 
 268ص  2006دن، عبد هللا، الواردات، التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا ملعايير تدقيق الداخلي الدولية، الوراق للنشر والتوزيع، عمان األر خلف  1
الشركات، دراسة حاله بنك الفالحة والتنمية الريفية وكاله سيدي لخضر ، كليه العلوم االقتصادية والتجارية   دور املراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة ،,سامي كريم 2

 29ص  2017-  2016وعلوم التسيير ، قسم املالية واملحاسبة، جامعه عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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 خالصة الفصل 

تساعد املؤسسة على بلوغ أهدافها، حيث تعمل تعد املراجعة الداخلية بمفهومها الحديث أداه من األدوات التي 

على تقييم األداة املؤسسة األمر الذي جعل من املراجع الداخلية تلعب دورا مهما في مساعده أداره املؤسسة على  

قيام في أنشطتها ومسؤوليتها في ظل التطورات الراهنة في ظل تنوع واختالف املؤسسات زاد الحاجة إلى االعتماد 

على دفع جوده  املؤسسةتساعد  املهمةهذه  عة الداخلية، كما لها مجموعه من املعايير املؤهلة هذه.على املراج

  املؤسسةفي يد  أداه الداخلية املراجعة فأصبحتاملؤسسة،  أصول على  واملحافظة أعدائهاوتقييم  أعمالها

 والتزوير.  والسرقة. وحمايتها من الضياع األخطاءتستعملها في اكتشاف 

ومما سبق يمكننا القول بان مراجع الداخلية تطورت نتيجة التطور الذي شهد املؤسسة، وكذا معامالتها مع   

عدة أطراف مختلفة مما اوجب على املؤسسات تبني وظيفة جديدة،  تسمح لها بإبالغ كل هؤالء األطراف 

  قابة واكتشاف األخطاء والفسق والتزوير.واملتعاملين بكل تطورات داخل املؤسسة، فأصبحت أداه حتمية للر 

في املؤسسات، كما لها معايير وخطوات يعتمدها املراجع من اجل القيام  أنواععده   الداخلية للمراجعة أن ورأينا

 وجه.  أكملبمهمته في 

 

 



 

 
 

 الفصل الثاني 

 المعلومة المحاسبية
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 دــــــتمهي

لم توفره هذه املعلومات من امن وضمانك   أساس ياملقوم واملؤدي للقرار التي يتكون منها  املحاسبية املعلومةتعتبر 

وعليه وجب أن يكون هذه املعلومات املحاسبية ذات جوده وعليه.  األعمالفي عالم  وضرورية أساسيهمتطلبات 

  أداء أنكما  وال تكتسب هذه املعلومات هذه الخاصية إال إذا تم مراجعتها من قبل املراجعين الداخليين. عالية

توليد معلومات ذات مستقيم صوره  إلىيؤدي  وسليمة  صحيحة قاعدةكان على  إذا املحاسبيةنظام املعلومات 

 والفعالة املفيدةباملعلومات  اإلدارةزود للمؤسسة ومنه فهو ي الحقيقية والوضعيةموثوق فيها عن املركز املالي 

 التي تساعد على اتخاذ القرار. 

 :  إلىوعليه سيتم في هذا الفصل التطرق  

 .  املحاسبية املعلومة ماهية: األول املبحث 

 . املحاسبية  املعلومةاملبحث الثاني: جوده 

 املحاسبية  املعلومةردودها في تحسين جوده   الداخلية املراجعةاملبحث الثالث: 
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 :املحاسبيةاملعلومات  ماهية: األول املبحث 

في شك تقارير ماليه تساعد  املحاسبيةلنظام املعلومات  النهائيةاملخرجات  املحاسبيةتجسد املعلومات  

. فما هي املعلومات  صراحةمستخدميها في اتخاذ القرار املناسب. وهذا يعتمد على مدى جوده هذه املعلومات 

. هدا ما  املحاسبيةتكون في املعلومات  أنواهم الخصائص التي يجب  املحاسبيةونظام املعلومات  املحاسبية

 عنه في هذا البحث.  اإلجابةسنحاول 

 وخصائصها. املحاسبيةمفهوم املعلومات  األول املطلب 

 .:املحاسبية املعلومةمفهوم  األول الفرع  

التي تتم معالجتها   االقتصادية األحداثهي كل املعلومات الكميه والغير كميه التي تخص  املحاسبية املعلومة

املقدمة للجهات الخارجية، وفي خطط   املاليةالقوائم  في املحاسبيةنظم املعلومات  بواسطةوالتقرير عنها 

 1داخليا.   املستخدمةالتشغيل والتقارير 

في   كأساسهي البيانات التي تمت معالجتها للحصول على مؤشرات ذات معنى تستخدم  املحاسبيةواملعلومات 

 جهةالتفصيل فيها من  إلى الحاجةهذه املعلومات من حيث  إعدادعمليه اتخاذ القرارات. ويتعين التوازن في 

  2القرار .  ملتخذي منفعةلتكون ذات أخرى جهة  دى اختصارها على شكل دالالت رقمية مركزه منوم

  اقتصاديه حدثت في املاض ي، بظاهرة مرتبطةمعطيات عدديه  أنها املحاسبية األمريكية الجمعيةولقد عرفتها 

 3املستقبل. لكيان ما من خالل مالحظه معينه وفق لقواعد معينه.  أوالحاضر 

 

  

 
 77ص  2009عطا هللا السيد، نظام املعلومات املحاسبية دار النشر والتوزيع، األردن  سيد 1
 8ص  2007احمد حلمي ومعه آخرون، نظم املعلومات املحاسبية، مدخل تطبيقي معاصر، دار املنهاج للنشر والتوزيع، األردن  2

3 Nadeije Bijou-Lare, les ycodet la patience de l’information comptable, voire site internet : www.list00.eu/effccca/onlives,docs-conaves date visite 

le : 01/07/2020 

http://www.list00.eu/effccca/onlives,docs-conaves
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 : FABS(: الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية كما قدمها 2-1الشكل رقم )

 

 املحاسبيةمستخدمو املعلومات 

 
 

 قيد حاكم 

 

 

 باملستخدم  متعلقةخصائص 

 
 

 

 معيار حاكم 

 
 

 

 بالقرار  متعلقة أساسيةخصائص 

 
 

 

 مكونات الخصائص

 األساسية 
 

 

 

 متفاعلة خصائص نوعيه 
 

 

 

 حد االعتراف أوعتبه 

 

 

 

 

مثلالفهمممتخذالقراراتوخصائصه

 المسبقةالمعرفةأو

صدقفي

 التعبير

 لتكلفه ا  >    المنفعة

 للفهمالقابلية

 للقرارالمنفعة

 ةقيوالموث مةئالمال

 الثباتقابليه

قابليه الحياء

التحق

ق

توقيت

 مناسب

قدرهالتقييم

 تداديرا

قدره

 ئيهتنب

 النسبيةةاألهمي
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في علوم مالية واملحاسبة .جامعة   مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر  سحار فيصل .دور املراجعة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية.ملصدر: ا

 .67.ص 2015-2014.بسكرة .سنة محمد خيضر 
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 :التالية األربعةالتمعن في الشكل السابق يوضح النقاط  إن

 . املحاسبيةمستخدمي املعلومات  أيالقرارات،  باملتخذةخصائص تتعلق 

  وخاصيةاملعلومات  مالئمة خاصيةوهم   أساسيتينخاصيتين  إلى وتنقسم  املحاسبيةخصائص ذاتيه للمعلومات 

 .ثانويةخصائص  إلىموثوقية املعلومات ومصداقيتها. وهما بدورهما ينقسم 

وما   املقارنةتتصف بقابليه  أنيجب  املحاسبيةاملعلومات  أنينتج  األساسيتينتداخل الخاصيتين  أوالتفاعل  إن

 .  أخرى  إلىمن دوره ماليه  املحاسبية واألساليبيتطلبه ذلك من الثبات في تطبيق الطرائق 

 هما:  السابقةك قيدان رئيسيه الستخدام الخصائص هنا

 وتوصيلها. إنتاجهامن املعلومات اكبر من تكلفه  املتوقعة املنفعةتكون   أنمتحكم: وهو  أوقيد حاكم 

 . املالية: حيث تعد نقطه الفصل )العتبة( في االعتراف املحاسبي في بنود القوائم السندية األهمية

 املحاسبيةقابله للتطبيق على جميع الوحدات  املحاسبيةللمعلومات  النوعيةائص الخص أن املالحظةكما تجير 

 أوتسعى لتحقيق الربح  أعمالالنشاط التي تقوم به. الوحدة وسواء كانت وحدات   طبيعةبغض النظر عن 

 1:تيكاآل النوعيةوشرح هذه الخصائص  صياغةوحدات غير تجاريه ال تهدد في تحقيق الربح. ويمكن 

قدره   أخر املعنىوجود ارتباط منطقي بين املعلومات وبين القرار املوضوع الدراسة  باملالئمة: ما يقصد املالئمة 

 تغيير في اتجاه القرار.  أحداثاملعلومات على 

حسابات املعلومات   أناالعتماد عليها ومن البديل  وإمكانيةاملعلومات  بأمانة قيةو املوث  اصيةخ: تتعلق املوثوقية 

قة شكال ومضمونا  بمطا ةحتى وان كانت االخير  مدققةمن الحسابات الغير  أكثر يعتمد عليها  املدققة املحاسبية

 مع الحسابات املدققة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  والتسيير تخصصفصاح املحاسبي، مذكره تدخل ضمن  متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم ناجي بن يحيى، دور جودة املعلومات املحاسبية في تحسين اإل  1

 52-48ص  2013-2012محاسبة، 
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 : املحاسبيةالثاني: خصائص املعلومات  املطلب

  أنيتطلب  الصحيحةلتمكنهم من اتخاذ القرار  والخارجية الداخلية لألطرافمقدار ونوع املعلومات التي تقدم  إن

 لديهم.   مرغوبةتتميز بخصائص نوعيه تسهل ذلك مما يجعلها سلعه  

 :إلى املحاسبيةللمعلومات  النوعيةفعليه يمكن تصنيف الخصائص 

 خصائص رئيسيه وهي:  :أوال 

التي تعد من اجلها. ويمكن  غراضواأل  املحاسبيةبين املعلومات  وثيقة عالقةويقصد بها وجود  :املالئمة -1

مختلف عن قرار املنتخب بدونها. كما تساعد متخذ   أساسكان القرار املتخذ على  إذا باملالئمةوصفها 

 1. األخرى البدائل التي يتعلق بها القرار شرط توافر الخصائص  إحدىالقرار على تقييم محصله 

الوثوق باملعلومات من طرف مستخدميها وخلق حاله من االطمئنان لديهم   إمكانية أي :املوثوقية  -2

وغيرها  الجوهرية األخطاءكانت خاليه من  إذاتتجسد  الثقةلالعتماد عليها في اتخاذ القرارات. هذه 

 في عرض الحقائق   متحيزة

  أنعن ما يمكن  أهميهتقل  ال  ثانويةالخاصيتين الرئيسيتين هناك خصائص  إلى إضافة الثانويةالخصائص  :ثانيا

   أهمها املحاسبية املعلومةتزيد من جوده 

 : الثبات -1

من   املحاسبيةفي قياس وعرض املعلومات  املعتمدة واألساليبويعني الثبات على استخدام نفس الطرق 

بعين االعتبار من طرف مستخدمي   يأخذذلك لكي  إلى اإلشارةتغيير فيجب  أيما تم  وإذا أخرى  إلىفتره 

 املعلومات 

 : للمقارنة القابلية -2

 املقارنة أو املؤسسةلنفس  وأخرى بين فتره  املقارنة إجراءعلى  القدرة املحاسبيةيكون للمعلومات  أن

تمكين مستخدمي املعلومات من التعرف على   إلى الخاصيةوتؤدي هذه  األخرى بينهما بين املؤسسات 

مقارنه  أوخالل فتره زمنيه معينه  األخرى املؤسسات  وأداء املؤسسة أداءالتشابه واالختالف بين  أوجه

 2ذاتها في فترات زمنية مختلفة.  املؤسسة أداء

 للفهم :  القابلية -3

ميها ويتوقف ذلك على طبيعة  ال يمكن االستفادة من املعلومات إذا كانت غير قابلة للفهم ملستخد

البيانات التي تحتويها القوائم املالية وكيفيه عرضها كما تتوقف على إمكانيات مستخدميها منها ما يعرض  

 
 33ص   سابق، مرجع ،نظام املعلومات املحاسبيةسيد عطا هللا السيد،  1
 211ص   سابق، مرجع، املحاسبيةنظام املعلومات سيد عطا هللا السيد،  2
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على من يضع معايير املحاسبة ومن يقوم بإعداد القوائم الحالية أن يكون على معرفه بفترات 

 1مستخدميها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحاسبيةاملعلومات   أنواعاملطلب الثالث:  

 كما يلي: املحاسبيةاملعلومات  أنواعيمكن تبويب  

عن مختلف  الناتجة االقتصادية لألحداث: وهي معلومات تختص بتوفير سجالت معلومات تاريخيه  -1

عن فتره ماليه معينه وعرض املركز املالي   خسارة أولتحديد قياس النشاط ربح  االقتصاديةالعمليات 

ترتكز على  أنهافعليه الن العمليات تسجل بعد. يعد نوعها كما  أنها يالحظ على هذه املعلومات 

وكذلك كشف االنحرافات عن  وأخرى بين فتره  املقارنةفي عمليه  اإلدارةوتفيد  أكثر االستخدام الخارجي 

ملتخذ القرار. لذا على  بالنسبة ةمتأخر  تأتي أنها إال أهميتهاورغم  التخطيطيةطريق مقارنتها باملعلومات 

 .  فائدة أكثر عنها مسبقا لتصبح  اإلعالماملحاسب 

مجاالت وفرض تحسين   إلى: وهي معلومات تختص بالتوجيه االهتمام والرقابةمعلومات عن التخطيط  -2

 املوازنةبرنامج  إلعداد الالزمةويتم ذلك من خالل وضع التقديرات  املناسبةواتخاذ القرارات  األداء

. مستقبال كما تستخدم في  للمؤسسةحيث يبرز املوازنات الوضع املالي  املعياريةوالتكاليف  التخطيطية

ويالحظ على هذه املعلومات أنها تتعلق باال نشطة الدورية  وتحديد املسؤوليات.  األداءوتقيم  الرقابة

  رة في مجاالت التكلفة التخطيط والرقابة حيث أنها تهتم باألداء الحالي واملستقبلي.املتكر 

 ويقوم بتقديم هذا النوع من املعلومات كل من: 

من خالل نظامي   األجلبالتخطيط قصير  متعلقةالتكاليف عندما تكون املعلومات   املحاسبةنظام   -

 .  املعياريةوالتكاليف  الفعليةالتكاليف  املحاسبة

 . التقديرية من خالل نظام املوازنات  اإلدارية املحاسبةنظام  -

 .  الداخلية الرقابةنظام  -

.  لألمور  ضروريةوهي تتعلق بتقييم بدائل القرارات واالختيار بينهما وتعتبر  :املشكالتمعلومات لحل  -3

وبذلك فهي تتسم بعدم دوريه وعاده ما تستخدم في التخطيط طويل اجل مثل قرار   الغير روتينية

 1وغيرها من القرارات. جديدةتصنيع اقتناء استثمارات 

 
 108ص   سابق، مرجع ،نظام املعلومات املحاسبية ،عطا هللا السيد سيد 1
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 :املحاسبيةجوده املعلومات  املبحث الثاني:

املعلومات املحاسبية الواردة في القوائم املالية تعتبر العصب األهم ألي شركه عند اتخاذ القرارات حيث   إن 

صحة هذه األخيرة تتوقف على جوده املعلومات املحاسبية وعليه سوف نتطرق في هذا املبحث إلى جوده 

 ليها. املعلومات املحاسبية وكيفيه تقييمها وكذلك محدداتها والعوامل املؤثرة ع

 : وخصائصها املحاسبية: مفهوم جوده املعلومات األول املطلب 

 :  املحاسبيةتعريف جوده املعلومات  :األول الفرع   

يقصد بمفاهيم جوده املعلومات املحاسبية تلك الخصائص التي يجب أن تتسم بها املعلومات املحاسبية واملعبر  

ي تقييم نوعيه املعلومات التي تنتج عن تطبيق الطرق واألساليب  عنها بالفائدة املرجوة من إعداد التقارير املالية ف

 2املحاسبية البديلة. 

الحكم على مدى تحقيق املعلومات   أساسكمعيار يمكن على  املحاسبيةكما تعد جوده املعلومات  -

لغرض القياس  املحاسبة األساليببين  للمفاضلة  كأساسكما يمكن استخدامها  ألهدافها املحاسبية

 3في مجال ترشيد القرارات.  إفادة األكثر .، بما يتيح اختيار املاليةاملحاسبي في التقارير  واإلفصاح

 
 .52ص سابق،  مرجع،نظام املعلومات املحاسبية ،سيد عطا هللا السيد 1
  2005خليل، دور حكومة الشركات في تحقيق جودة املعلومات املحاسبية، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة، مصر، العدد األول،  محمد احمد ابرهيم 2

 26ص 
ل شهادة املاجستير في علوم حامدي بن علي، اثر جدد املعلومات املحاسبية على وضع القرار في املؤسسات االقتصادية الجزائرية ، مذكره مقدمه ضمن املتطلبات ني 3

 98ص   2011- 2010التسيير، تخصص محاسبه جامعه محمد خيضر، بسكره 
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بمجموعه من   تتأثر أنها إالتعتبر الهدف الرئيس ي الذي تسعى الشركات لتحقيق  أنها أيضاوتعرف   -

في النظام املحاسبي لتحقيق  تخدمةاملس واإلجراءات األدواتعن مجموعه من  عبارةاملقومات والتي هي 

 1. أهدافه 

ما تحققه بين منفعة   املاليةالتي تتضمنها القوائم والتقارير  املحاسبيةوعموما تعني جوده املعلومات  

للمستخدمين وذلك من خالل خلوها من التعريف والتضليل وان تكون معده في ضوء مجموعه من املعايير 

 والغنية. واملهيئة والرقابية القانونية

 

 

 

 : املحاسبية املعلومةالفرع الثاني: خصائص جودة 

 : املحاسبيةللمعلومات  النوعيةالخصائص 

عن هيئات   الصادرة املحاسبيةبتحديد خصائص جوده املعلومات  واملهتمة املرتبطةتعددت الدراسات 

لدى مستخدمي هذه   الثقة إعادةمحاوله  إلىغير رسميه. والتي تسعى  أومهنيه رسميه  أوومنظمات عامليه 

وبالتالي   الوحدة إدارةخارج الوحدة االقتصادية في التقارير والقوائم املصارع عنها من قبل  أواملعلومات من داخل 

 2التي تتضمنها تلك التقارير.  املحاسبيةالسعي نحو تحقيق جوده املعلومات 

وتتصف املعلومات  الرشيدةفي اتخاذ القرارات  تأثيرا األكثر هي  املفيدة املحاسبيةاملعلومات  إن

 إعداد. وعند املحاسبيةتساعد املسؤولين عند وضع املعايير  مفيدةملا تمتلكه من خصائص  بالجودة املحاسبية

التي   الدراسة أنفي تقييم املعلومات التي تنتج من تطبيق طرق محاسبيه بديله. كما يمكن القول  املاليةالقوائم 

والتي وردت في  FASB (STANDARS BOARD, financial accounting ). املالية املحاسبيةقام بها مجلس املعايير 

شموليه  األكثر  الدراسة. هي املحاسبيةللمعلومات  النوعيةبعنوان الخصائص  1980لسنه  02البيان رقم 

واملعلومات  منفعة األكثر والتي يمكن على ضوئها التمييز بين املعلومات  السابقةعلى مجموعه الدراسات  وأهميه

  املحاسبيةفي تقييم وتطوير املمارسات  األولية املرجعية اتخاذ القرارات وما زالت تمثل ألغراض منفعة األقل

 .FABSللمعلومات املحاسبية كما قدمها  النوعيةالخصائص  أدناهوتوضع في الشكل 

 

 : املحاسبية  املعلومة لجودة الثانويةالخصائص 

 3للفهم: القابلية -أ

  املاليةللفهم يعتبر شرطا هام للحكم على خالصه استخدام املعلومات  املحاسبيةقابليه املعلومات  إن 

 منها ذلك على مؤشر مهمين هما:  واالستفادة

في التغيير هدف  البساطة أنال يعني تخلي عن الجوهر واالهتمام بالشكل  البساطة: والبساطةدرجه الوضوح  

جوهره وبالتالي   إيصالعدم نجاح املعلومات في  إلىالفهم للشخص ذي املستوى املتوسط. ويؤدي التعقيد  يسهل

 
 99املرجع السابق ص ، حامدي بن علي، اثر جدد املعلومات املحاسبية على وضع القرار في املؤسسات االقتصادية الجزائرية  1
  والتسيير تخصصناجي بن يحيى، دور جودة املعلومات املحاسبية في تحسين اإلفصاح املحاسبي، مذكره تدخل ضمن  متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم  2

 44ص   2013-2012محاسبة، سنة 
 55-53ص مرجع سابق،   ،دور جودة املعلومات املحاسبية في تحسين اإلفصاح املحاسبي ناجي بن يحيى،   3
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تكون موضوعيه في  أن يجب  املاليةفي التقارير  املعروضة املحاسبيةانعدام فائدتها وحتى يتم الفهم للمعلومات 

بشكل الذي يستعمل للمستخدم تلقيها   عنها اإلفصاحويتم  املؤسسة االقتصاديةوالعمليات  لألحداثوصفها 

 وفهمها.  

في التعبير هدف   البساطة إنال تعني التخلي عن الجوهر واالهتمام بالشكل  البساطة: والبساطةدرجه الوضوح 

جوهرها وبالتالي   إيصالعدم نجاح املعلومات في  إلىمستوى املتوسط. ويؤدي التعقيد  ذييسهل الفهم للشخص 

 انعدام فائدتها.  

مستخدم املعلومات من فهمها   إمكانية: يعكس هذا الشرط لدى مستخدمي املعلومات  واإلدراكمستوى الفهم 

يكون   أنمخصصه وباملقابل يشترط  طبيعةذات  أو اعتياديةلبعض الجهود غير  الحاجةدون  معقولةبصوره 

 املعلومات   بطبيعة معقولةالشخص ذو معرفه 

 :  النسق الواحد إتباعالثبات في -ب

  للمقارنةقابله  املحاسبيةيجعل املعلومات  املحاسبية واإلجراءاتالثبات في استخدام املبادئ  خاصيةتطبيق  إن

  أنشطةلتحديد االتجاهات التطور في  اإلحصائيةتطبيق الطرق   إمكانية إلى إضافةللمستفيدين.   فائدة وأكثر 

 الخاصة الخارجيةالظروف  مراعاةوالتنبؤ بتطورها في الدورات الالحقة مع  السابقةاملشروع في الدورات 

 اإلمكانباملشروع حتى يصبح التنبؤ واقعيا قدر 

 : التماثل وقابليه ملقارنه خاصية

  املحاسبيةوهدف التماثل هو جعل املعلومات  املختلفةبين املؤسسات  اإلجراءاتيقصد بالتماثل استخدام نفس 

، وذلك عن طريق تخفيض التنوع الكبير الناش ئ للمقارنةقابله  املختلفةعن املؤسسات  الصادرة اليةاملالقوائم  أو

 .متنوعة  منشئاتفي  مختلفةمحاسبيه  إجراءاتعن استخدام 

 الكامل(  اإلفصاحالشمول )

املستخدمين كما يجب   أمام متاحة واملستقبلية الحالية الضروريةتكون املعلومات  أنالكامل  باإلفصاحيقصد 

 1. بعضها البعض في شكل مجموعة من التقارير املالية بأنشطة عالقةلها   املحاسبيةتكون املعلومات  أن

 

 

 

 

 املحاسبية  املعلومةقياس جوده  الثاني:املطلب 

 املعلومةتكون  أنالن قياس جوده املعلومات يبقى نسبي لكن  املحاسبيةال يوجد تعريف محدد لجوده املعلومات  

 . الجودةلقياس  األبعادمن ال جوده وهذه  أفضل عاليةبجوده 

املعلومات   إعدادمعينه في معالجه  أبعاداحترام  إن:  املحاسبية املعلومةفي  الجودةلقياس  مهمة أبعاد

 هي:  األبعادعلى جودتها وهذه  باإليجابيؤثر  املحاسبية

 
 55مرجع سابق،  ص  ،دور جودة املعلومات املحاسبية في تحسين اإلفصاح املحاسبي ناجي بن يحيى،   1
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 محدده بدقه.   املعلومةتكون  أن التحديد:

 .  املعلومةاملعلومات لها دور تكافؤ الفرص الستخدام  اإليصالسرعه  إن :السرعة

 عنها.  املعبرة  األحداثفيما بينها وشامله وصف  مترابطة املعلومةتكون  أنيجب  :املعلومةشموليه 

افق  مع وصفها للحدث.  املعلومةيتطابق شكل  أنيجب  التمثيل: أو في التصوير  التو

 واحده.  نتيجة إلىتؤدي  مختلفة  أطرافمن  املعدة املعلومةتكون  أنيجب  :التأكد

 . املحاسبيةمؤثره في جوده املعلومات  أخرى ( عوامل 2-1جدول رقم ) 

 على جودة املعلومات املحاسبية  األثر العوامل 

جوده املعايير 

 املطبقة املحاسبية

 املطبقة املحاسبيةتختلف باختالف جوده املعايير  املحاسبية املعلومةجوده  إن

الريف وعدم تماثل املعلومات بشكل اكبر   إدارةقد تحدد من ممارسه  IFRSومعايير. 

مجموعه الشروط لضمان جوده  يةاألمريك البورصة. وقد حددت املحليةمن املعايير 

 القائمة جهة أو للهيئةدوليه منها. وجود تنظيم جيد  أواملعاريض محاسبيه محليه 

على  الفعالة والرقابةاملستوى  عالية والغنية البشريةاملعايير. وتوفر املوارد   بإصدار

 ماده التزام املؤسسات باملعايير.

 

 اإلدارةدوافع 

أمام اإلدارة في االختيار بين السياسات املحاسبية املتاحة وعمل  املرونة املتاحة 

التقديرات املحاسبة وهيكله العمليات إلتباع طريقه معينه في معالجه بعض البنود 

املحاسبية وقد تكون دافع إلساءة استغاللها لتحقيق مصالحها الشخصية على  

حاسبية املنظمات  حساب أصحاب املصالح وهو ما يقلل من جوده املعلومات امل

قويه في  متخصصة مهيمنةيؤثر وجود تنظيمات  والجهات املسؤولة عن تنظيم الهيئة.

من خالل ما تصدره من معايير وتعليمات وقواعد ولوائح   املحاسبيةجوده املعلومات 

واستقالل مراقب   وكفاءة املراجعة إجراءات. جوده املراجعةتنفيذيه. جوده عمليه 

كما تؤثر درجه التحفظ  االحتيالية اإلدارةملخاطر وممارسات الحسابات وحد من ا

  تأثير . هناك الحوكمة. املحاسبيةاملحاسبي وهو ما يعكس ايجابيا على جوده املعلومات 

 املحاسبية على جوده املعلومات  الحكمة آللياتايجابي 

 

املنظمات والجهات  

عن تنظيم  املسؤولة

 الهيئة

من خالل  املحاسبيةقويه في جوده املعلومات  صصةمتخيؤثر وجود تنظيمات مهنيه 

 تنفيذيةما تصدره من معايير وتعليمات وقواعد ولوائح 

واستقالل مراقب الحسابات تحد من املخاطر   وكفاءة املراجعة إجراءاتجوده  املراجعةجوده عمليه 

كما تؤثر على درجه التحفظ املحاسبي وهو ما يعكس   االحتيالية اإلدارةوممارسات 

 املحاسبية ايجابيا على جوده املعلومات 



 ـــاسبية   املعلـــــــومة املحـ                                    ــــاني                   الثـــ ـــــلالفصــــ

 
25 

 1املحاسبية على جوده املعلومات  الحوكمة آللياتايجابي  تأثير هناك  الحوكمة 

 

في   املسجلة، قيمه الشركات املحاسبيةعلى جوده املعلومات  الدولية املالية، اثر التحول من معايير التقارير املصدر : املجدي مليحي، عبد الحكيم املليحي

 .  10ص  ، جامعه بنهاالتجارة ، كليه تطبيقيه  دراسة ،السعودية األعمالهيئه 

 

 

 

  قادرة متخصصة مهيأةيعتمد على وجود منظمات  الحسابية لتحقيق جوده املعلومات  أنمن الجدول يتضح     

فعاله  حوكمة آلياتووجود  اإلدارةمن الجودة. بحيث تحد من تجاوزات  عاليةمعايير على درجه  إصدارعلى 

 . جوده عمليه املراجعة أهميهفضال عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر ، علوم اقتصادية، علوم تجارية وعلوم   SCFهاللي فوزية ،عمران خديجة ،جوده املعلومات املحاسبية في ظل املحاسبة املالي 1

 28ص  . 2016-2015سعيدة ،  وجباية جامعةالتسيير، تخصص محاسبة 
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 . املحاسبيةجوده املعلومات  في املؤثرةالعوامل   : املطلب الثالث

 بعده عوامل يمكن تلخيصها في. املاليةفي التقارير  املحاسبيةجوده املعلومات  تتأثر

التي تعيش فيها   والسياسية واالقتصادية االجتماعيةللظروف  إن (:املحاسبةالعوامل البيئية )بيئة  -1

منها حيث تختلف   االستفادةا ومقدار التي يجب تقديمه املحاسبيةعلى جوده املعلومات  تأثير  املؤسسة

. لقد اثبت معظم أخرى في دوله  املنشورة املاليةالتي يتم عرضها في التقارير  املحاسبيةاملعلومات 

من بلد  البيئيةهو التنوع واالختالف في الظروف  املاليةسبب التباين في محتوى التقارير  إنالباحثين 

 . ألخر

نتائج   املحاسبيةبالسياسات  املرتبطة يكون لكل القرارات  أن: يجب االقتصاديةالعوامل   1-1

من هذه القرارات. وتنتهي  أليلم تترتب مثل تلك النتائج فلن يكون هناك سبب  وإذااقتصاديه. 

للمعلومات  اآلخرينللمستثمرين وللمستخدمين  املتاحةفي تحسين املعلومات  املرغوبةالنتائج 

. وتخفيض التكاليف التي يتحملها مستخدمي  صحيحة االقتصاديةرات اتخاذ القرا نتيجةوتكون 

 املعلومات لجمع املعلومات. 

اقتصاديه واجتماعيه بعضها يكون  أثار املحاسبية السياسةالختيار  إن: السياسيةالعوامل   1-2

سوف   أنهم األفراديمكن تصوره على انه كذلك. وفي كلتا حالتين يعتقد بعض  واألخرحقيقيا 

  األفرادلذلك سوف يحاول بعض  نتيجة و. املعينة املحاسبية للسياسة نتيجة أسوءفي وضع  يكونون 

 عليها عندما تكون منطقيه.   واملحافظة املالئمة السياسةالبحث عن 

بقانون املؤسسات  املرتبطةبشده املنظمات  املحاسبية املمارسة تتأثر: القانونيةالعوامل   1-3

وال شك أن تلك التشريعات . األخرى  التضامنية واملقاييس  والضريبية القانونيةوالتشريعات 

وباب املقاييس   القانونية قد زادت من إمكانية مقارنة ومرفعة تلك املعلومات املحاسبية وال يعتبر.

. يعتمد ذلك على مراحل تطور  مرغوبا به أمراالتمسك وااللتزام دقيق لها  أووالتشريعات  القانونية

 . القانونيةالتشريعات  املختلفةاالقتصاد واالجتماع املوجود في مجموعه الدول 

دى توافر عدد من الخصائص والصفات للحكم  املالية بمجوده التقارير  تتأثر :باملعلومات متعلقةعوامل  2

 على منفعتها في اتخاذ القرار.  

في الوقت الحاضر استخدام الحاسوب في ادخار وتحليل  املحاسبيةباملعلومات  املتعلقةومن العوامل 

 ومعالجه عرض املعلومات، وكذلك االنتشار الواسع والسرير انترنت اللذان كان لهما اثر كبير في. 

 والحصول على املعلومات.   اإلنتاجاالنخفاض الكبير واملستمر في كلفه   -

 واملستخدمين.  املؤسسةكميه املعلومات التي تلبي احتياجات  زيادة -

 تلك املعلومات لعدد كبير من املستخدمين لها في العالم في الوقت املناسب.  إتاحة -

 للمستخدمين ولعدد من السنوات.  أعمقبيانات  إعداد -
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ساسية في جوده املعلومات  : تبر تقرير مدقق الحسابات الركيزة األ . تقرير مدقق الحسابات املراجع الخارجي 3

املحاسبية لتقارير املالية املنشورة والفاء الثقة في املعلومات الواردة والتحقق من إعداد عدد تقارير املالية  

انه تم وفق ملعايير املحاسبة املعتمدة وكذلك متطلبات القوانين املعمول بها، وال تكمن أهميه دور املدقق  

 بالتقارير املالية املدققة فحسب تمتد إلى تقريره: الحسابات في مراجعه للمعلومات

 1. املاليةفي التقارير  الواردةاملعلومات محاسبيه  وموثوقية مالئمةتقليم مدقق الحسابات يؤثر على  أنحيث 

 : املحاسبيةودورها في تحسين جوده املعلومات  الداخلية املراجعة: املبحث الثالث

،  املحاسبيةالنظام املحاسبي وتصحيحها واختيار السياسات  كفاءةر الكبير في رفح و د الداخلية للمراجعة 

 وسوف نتناول في هذا املبحث األخطاءوخاليه من  مدققةوبالتالي الحصول على معلومات محاسبيه 

 :املاليةالقوائم  املراجعةمن  الفائدة :األول املطلب 

 أخرى في املؤسسات وعوامل  اإلدارةعن  امللكية، وذلك بسبب انفصال ضرورية املدققة املاليةالقوائم  إن 

 صحةمن  التأكدمثل تعارض املصالح املحتمل بين. معدي هذه القوائم ومستخدميها وعدم قدره هؤالء على 

من قبل املستخدمين هذه القوائم،   املاليةاملرجو من القوائم  فائدة إلى، وسيتم تطرق بأنفسهماملعلومات 

 ،  واملجتمع ككل. الدراسةمحل  سسةاملؤ 

 : املاليةمستخدمي القوائم  أوال 

  املعلومةعلى  األخيرة التي تضيفها هذه  الجودةفي  املاليةملستخدمي القوائم   بالنسبة املراجعةتتمثل قيمه 

تقدمها   أنالتي يمكن  الرقابية أشكالمن خالل  الجودة. وتنش ئ هذه املؤسسة إدارةالتي تقدمها  املحاسبية

 وهي:  املراجعة

 :الوقائية الرقابة -1

بان   املؤسسةفي  املاليةعدد القوائم  أو املحاسبيةاملسؤولين عن تسجيل ومعالجه البيانات  األفراديعلم  

العمليات التي يقومون بها سوف تكون محل. فحص من قبل شخص منهي مختص ومحايد وهو املراجع 

للعمليات   املحاسبية  باملعالجةقيامهم  أثناءيحرصون على العمل بحذر شديد  األفرادمما يجعل هؤالء 

حذر قد يمنع حدوث  ال أنمما لو لم تكن هنالك مراجعه من املؤكد  أكثر التي تحدث في املؤسس.   املالية

 2.املراجعةوهو ما يمثل الدور الوقائي الذي تقوم به  األخطاءبعض 

  :الرقابة العالجية -2

 إعداد أو املحاسبيةعن معالجه البيانات  املسئولين األفرادانه حتى وان قام  الرقابةويقصد بهذه 

  األخطارمهامهم بحبل فقد سجلت حدود بعض  بأداء املراجعةموضوع  املؤسسةداخل  املاليةالقوائم 

يتوجب   الحالةقيامه بمراجعه حسابات هذه املؤسسة، وفي هذه  أثناء األخطاءوقد اكتشف املراجع هذه 

 للمؤسسة. املاليةالتي يمكن تصحيحها قبل نشر قوائم  األخطاءلهذه  اإلدارة عليه لفت انتباه 

 : اإلنشائية الرقابة  -3

 
  لوم التسيير، تخصص محاسبه، جامعهماجستير، في ع القرار مذكرهناصر محمد علي املجهلي، خصائص املعلومات املحاسبية وأثرها في اتخاذ  1
 107-106، ص 2008ديلمي، اثر دور املراجعة الداخلية على مصداقية املعلومات املحاسبية، مذكره ماجستير تخصص محاسبه، باتنة  عمر 2
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. لكن في حال املؤسسة اإلدارةيدلي بها  أنعليه  املاليةفي القوائم  مهمة أخطاروجود  اكتشف املراجع  إذا 

. بمعنى بإعدادههذا التقرير الذي يقوم  إلىيشير  أنعلى املراجع  األخطاءتصحيح هذه  األخيرةرفض هذه 

مشيره في ذلك  للمؤسسة الحقيقية الوضعيةال تعبر بالصدق عن  املاليةالقوائم  أنيذكر في التقرير  أن

من خالل  درايةعلى  املاليةهذه النتائج. وبهذا يكون مستخدمي القوائم  إلىبه الوصول  أدتالتي  ألسباب

 من قبل املؤسسة غير موثوق فيها.  املقدمةاملراجع بان املعلومات  رأيالتقرير الذي يحمل 

 : للمراجعةموضوع  املؤسسةثانيا 

من بينها تحديد مواطن  كثيرة أمور في  للمؤسسةيقدم النصائح  أنمن  املراجع تمكنه  وكفاءةخبره  إن 

  املحاسبيةللمؤسس. تطوير وتحسين املعلومات  الداخلية الرقابةالقوه التي من شانها تدعيم نظام 

كما يمكن للمراجعة تقديم نصيحة خاصة . مصداقية جوده وذات  أكثر ليصبح يولد معلومات محاسبيه 

اهمين واملديرين في بعض األمور املتعلقة باملؤسسة ومن مسابقه ذكره يمكن اعتبار إن عمليه  للمس

يستفيد منها   عاليةاملراجعة تساهم بقدر كبير وفعال في الحصول على معلومات محاسبيه ذات جوده 

اإلدارة مستخدمي القوائم املالية في اتخاذ قراراتهم املناسبة كل من حسب احتياجاتهم كما تستفيد 

 1املؤسسة نفسها من هذه املعلومات في مختلف قراراتها اإلدارية وعملياتها التسيير.

 

 : املحاسبيةعلى جوده املعلومات  تأثيرهاوماذا  الداخلية املراجعة كفاءة املطلب الثاني:

 : رقابي مهم كإجراء الداخلية املراجعة أوال  

 وكفاية كفاءةيتم من خاللها فحص وتقييم  الرقابية اإلجراءاتنوعان من  الداخليةتعتبر املراجع  

 اإلداريةوتشجيع االلتزام بالسياسات  املاليةمن سالمه البيانات  والتأكد لألصول .  الداخلية املراجعة اإلجراءات

 .التشغيلية الكفاءةورفع 

 : التاليةتقديم الخدمات  مسؤولياتهافي تحمل  اإلدارةبمساعده   الداخلية املراجعةحيث تقوم 

 واإلشرافبالتخطيط والتنظيم   اإلدارةتقوم  :املؤسسةفي  الداخلية الرقابة وفعالية كفاءةتجديد  -1

 والغايات سوف يتم تحقيقها. األهدافبطريقه وفي الضمان معقول بان 

 لإلدارة املقدمة والتشغيلية املاليةتكون املعلومات  أن: يجب قابليه املعلومات لالعتماد عليها -2

 اتخاذاالعتماد عليها في  لإلدارةوان تكون قدمت في الوقت املناسب حتى يمكن  ومفيدة وكاملةدقيقه 

 . املناسبةالقرارات 

الحريق  السرقةعن  الناتجةبحث الخسائر  ضرورةيؤكد املراجع الداخلي على  :األصول  حماية  -3

 .املؤسسةوالتصرفات الغير قانونيه في ممتلكات 

  املؤسسةمنتسب  أنمن  الداخلية املراجعةلتحقيق  :املوضوعية  واإلجراءاتااللتزام بالسياسات  -4

 واألنظمة  واإلجراءاتالسياسات والخطط  إتباعيقومون بما هو مطلوب منهم القيام به من 

 ذلك.  أسبابوالتعليمات وفي حاله عدم التزام املوظفين بذلك على املراجع تحديد 

  اإلدارةمن قبل  الرقابة واإلجراءاتوالغايات  األهدافيتم وضع  :والغايات األهداف إلىالوصول  -5

وضع   مسؤوليةوتقع  املؤسسة أهدافمع  متوافقةكانت  إذاويقوم مراجع الداخلي بتحديد. فيما 

 
 108مرجع سابق،  ص  ،عمر ديلمي، اثر دور املراجعة الداخلية على مصداقية املعلومات املحاسبية  1
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العمليات قد نفذت   أوالبرامج  أنمن  التأكد العليا. على املراجع  اإلدارة عاتقعلى  ؤسسةامل أهداف

 كما خطط لها. 

وعلى   املؤسسة إدارةمنع الغش واالحتيال على  مسؤوليةتقع  :هو اكتشاف الغش واالحتيال عمن -6

 1. اإلدارةمن قبل  املطبقة اإلجراءات وفعالية كفايةاملراجع الداخلي فحص وتقييم 

دون وقوع الغش وليس من مسؤوليته املراجع الداخلي اكتشاف الغش ولكن عليه أن يكون  للحيلولة

لديه معرفه كافيه بطرق واحتماالت الغش ليكون قادر على تحديد أماكن حدوث الغش واالحتيال  

للتأكد من عدم  على املراجع عند اكتشافه ضعف في الرقابة الداخلية عمل االختيارات إضافية 

   حدوث الغش.

 

 

 

 

 : املحاسبيةعلى جوده املعلومات  الداخلية املراجعة كفاءةثانيا االنعكاس 

ضمن حقل منهي فهي  جديدةعلى استعمال املهارات واملعايير في وضعيات  القدرةمفهوم عام يشمل  الكفاءةتعتبر  

ولهذه املفاهيم فان اكتساب   الجديدةعلى التكيف مع النشاطات  والقدرةتشمل التنظيم والتخطيط والتجديد 

 الكفاءات يشكل تحديا اكبر من اكتساب املهارات واملعارف فقط. 

عاليات عند القيام بالف واملدينة البشريةمدى توفير املوارد  إلى الداخلية  املراجعة كفاءةتشير  •

. لذلك فهي املنظمةالنتائج التي تحققها  أومقارنه باملخرجات  األهدافلتحقيق  الالزمةوالنشاطات 

بمعايير  االستعانةتم ولقد  مداخالتمخرجات بتكاليف اقل من  املحددة األهدافانجاز قد اكبر من 

 :اآلتية األبعادويتضمن  الداخلية املراجعة كفاءةفي قياس  الداخليةمراجعه 

 معينه الزمة  وعناية بكفاءةعمله  يؤدي املراجع الداخلي مهم أن االحتراف املنهي  -1

نشاطا مستقال وان يتسم عمال مدققين  الداخليةيكون عمال مراجعه  أنينبغي  االستقاللية -2

 . واالستقاللية. باملوضوعيةالداخلين 

  األطرافت وتنسيق النشاطات مع يعمل املراجع الداخلي على توصيل املعلوما أنيتوجب  االتصال -3

مجلس    إلىورفع تقارير على نحو. دوري  االستشاريةالخدمات  مالئمة لتأكيد والخارجية الداخلية

 . اإلدارة 

تلك البرامج وتحديد  ينبغي على املراجع الداخلي تطوير برنامج العمل وتوثيق برنامج املهمات -4

 املهمات لتدقيق الداخلي.   أهدافلتحقيق  الكافيةوتحليل وتقييم املعلومات 

د وكل  الوقت وجه بأقلاملراجع الداخلي  أهدافينبغي على املراجع الداخلي لتحقيق  التكلفة -5

 1انجاز املهمات. إلىالوصول 

 
تحسين نظام املعلومات املحاسبية، رسالة مقدمه كجزء من متطلبات نيل شهادة املاستر، علوم مالية ومحاسبة، نجيبة بن مسعود، مساهمه املراجعة الداخلية في  1

 63-62ص    2014/2015جامعة محمد خيضر، بسكره 
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 : املحاسبية للمعلومةفي تحسين نظام املعلومات املحاسبي املنتج  الداخلية  املراجعةدور  :املطلب الثالث

مساهمه كبيره   الداخلية للمراجعة إنتبين   املحاسبيةونظم املعلومات  الداخليةبين املراجع  العالقة إن

من خالل بناء نظام رقابه سليم  األخطارالحد من  وإمكانية األخيرةهذه  أخطاءودور فعال وذلك من خالل تقليل 

 .البيئةلهذه 

  املهنية بالكفاءةلتمكين املراجع الداخلي من القيام بواجباته  بكفاءة املراجعةومن اجل القيام بعمليه 

وإذا كان استخدام الحاسوب ونظام املعالجة اآللية  . للمراجعة واملحلية الدوليةمنه بحسب املعايير  املتطلبة

املؤسسة ويؤكد سالمه املخرجات في هذا النظام وفي تحقيق األهداف املوضوعة بفعالية  يساهم في حماية 

والتأكد بان املوارد املتوفرة في املؤسسة تستخدم بكفاءة ومن هذا عمليه املراجعة عمليه منظمه للحصول أيضا  

ضوعيه من اجل التدقيق من على أداه تتعلق بتأكيد اإلدارة على البيانات املالية وتقييم هذه األدلة بصوره مو 

مدى مطابقة التأكيدات اإلدارة للمعايير املوضوعية وتوظيف النتائج لألطراف ذات العالقة ويجب على املراجع  

عمليات  أثناء الداخلية الرقابةصدق جوهريه في نظم  أن يبلغ كال من اإلدارة العليا للمؤسسة ومجلس إدارتها.

تتسم اتصاالت بين املراجع  إنتصحيحها قبل فحصها وبفضل  أوعالجتها. التي يتم م املاليةفحص التقارير 

 
ملساهمة العامة األردنية، املجلة االردنية شاهر فالح ،و طالل شكر ، جودة تكنولوجيا املعلومات وأثرها في كفاءة التحقيق الداخلي في الشركات الصناعية ،الخدماتية، ا 1

 885-478، ص 2009، جامعه األردن  4،العدد  5األعمال ،مجلد  إلدارة
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اكتفى املراجع الداخلي   وإذامحل في صوره تقرير مكتوب. حيث يتمكن تفادي احتمال سوء الفهم  واملؤسسة

 .  املراجعة أوراقفي  ملحوظةذلك بكتابه  إلىيشير  أنفعليه  الشفوية باملؤسسة املسئولينبتبليغ 

 إلى املراجعةوذلك لتقليل مخاطر  املحاسبيةلها دور كبير لنظم املعلومات  الداخلية املراجعة أننجد 

 1.املقبول  األدنىمستوى 

 

  

 
ة قدمة لنيل شهادة ماستر، كليعايدة ديار، دور املراجعة الداخلية في تحسين جوده املعلومات املحاسبية ، دراسة عينه املؤسسات االقتصادية لوالية أم بواقي، مذكرة م 1

 76-75،ص 2019-2018العلوم االقتصادية، والعلوم التجارية وعلوم التسيير، تخصص محاسبة دقيقة، جامعة العربي بن مهيدي،
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 خالصه الفصل 

من   املحاسبيةملا توفره هذه املعلومات   أساسااملقوم واملوجه للقرار التي يتكون  املحاسبية املعلومةتعتبر 

تكون هذه املعلومات محاسبيه ذات   أن األعمال. وعليه وجبفي عالم  وأساسيه ضروريةامن وضمانك متطلبات 

تم تدقيقها ومراجعتها من قبل مراجعين داخليين. كما   إذا إال املعلومات الخاصية. وال تكتسب هذه  عاليةجوده 

توليد معلومات ذات مستقيم تقدم  إلى ليمةوس صحيحة قاعدةعلى  القائمة املحاسبيةيؤدي نظام املعلومات 

  اإلدارةنظام املعلومات املحاسبي يزود  أن. كما للمؤسسة الحقيقية والوضعيةالصور موثوق فيها عن املركز املالي 

الوسائل التي   أهممن  الداخلية املراجعةالتي تساعد على اتخاذ القرار. حيث تعد  والفعالة املفيدةباملعلومات 

 العالقة ولكي نعرف ما مدى قوه هذه  .املؤسسةالعمليات التي تقوم بها  صحةمن  للتأكد اإلدارةتستخدمها 

 

 



 

 
 

 

 الثـــــــــالث  ـــــلصالف

ه ادكتور تلخيص الجانب التطبيقي ملذكرات  

 وماجستير
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تطور مهنة التدقيق في الجزائر وأثارها على تحسين جوده   مذكره دكتوراه تحت عنوان: املبحث االول 

 املعلومة املالية 

دراسة عينه من مكاتب الخبرة املحاسبية من إعداد الطالب محمد أمين لونيسة من جامعه محمد بوضياف   

   2017  2016-مسيله 

لجه املوضوع طرح حيث كان عنوان الفصل الرابع )دراسة حاله عينه من مكاتب الخبرة املحاسبية( وملعا

 التالية: اإلشكالية 

 ما مدى مواكبة تطور مهنه التدقيق في الجزائر لتطورات العاملية وأثرها على تحسين جوده املعلومة املالية؟  

 مع وضع عده فرضيات ملعالجه هذا املوضوع منها : 

ائر ومستويات بين مستويات تطور مهنه التدقيق في الجز  ةاحصائي هل توجد عالقة ذات داللة  :الفرضية األولى

 تطور املهنة عامليا؟ 

 جزائر على جوده املعلومة املالية؟ يوجد تأثير كبير ملمارسات مهنه التدقيق في الهل : الفرضية الثانية

 ؟ليةيوجد تأثير بارز لتطور مهنه التدقيق في الجزائر على تحسين املعلومة املاهل  :الفرضية الثالثة

 :كاآلتيحيث ثبتت صحة كل الفرضيات واهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث هي  

 :  نتائج الدراسةاملطلب االول: 

من خالل إسقاط الدراسة النظرية على املؤسسة عينة من مكاتب الخبرة املحاسبية استخلصنا مجمل ما جاء به  

بدالله   متوسطةت املختلفة من عينات الدراسة أن هناك مواكبه الفصل التطبيقي من نتائج اختبارات املتغيرا

 إحصائية بين املستويات تطور مهنه التدقيق في الجزائر ومستويات تطور املهنة عامليا.

هذه املواكبة كانت ذات تأثير متوسط بصيغه الحال على تطوير مهنه التدقيق في الجزائر من خالل تأثير في  

ستوى الوطني بإصدار املعايير التدقيق الجزائري تستند إلى املعايير الدولية للتدقيق بما ممارسات املهنة على امل

 مع املناخ االقتصادي وحتى البيئة املهنية الجزائرية في سبيل تحسين جوده املعلومة املالية. يتالءم
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 : التوصياتاملطلب الثاني: 

تشكيل مختلف املجال ورصد مختلف إمكانيات الرفع من درجه الثقة عند املحافظ أم في غاية األهمية لحرصهم 

الجودة في مختلف أطوار إعدادها فيتشكل لجان التدقيق يمكن تحقيق ادنى  عاليةعلى إعداد معلومة ماليه 

الداخلية ومختلف عمليات املؤسسة   مستويات االستقاللية الواجبة للمحافظ بإعطاء مصداقية لنظام الرقابة

  .والبيانات املالية، لتقليل نسبه الشك املنهي عند املحافظ وضمان تقرير نظيف 

العمل على تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية ألجل ضمان ممارسه مهنيه كقوة ترفع من مستوى  -

ابات مع أصحاب املصالح منع تواطؤ محافظي الحس العاملية فيتطلعات الوطنية ملواكبه مستويات 

داخل وخارج املؤسسة ما يحث على إنشاء مبدأ الحذر عند املحافظ اثر قيامه بعمله واالرتقاء بمستواه  

خطواته في حاله التواطؤ أو غير ذلك من األحداث   التدقيق وتتبعإلى أقص ى حد على اعتبار وجود لجان 

  .التي قد تضر باملعلومة املالية املنشورة في خطوة تحفظ جوده املعلومة املالية من التشويه

ضمان توفير كافه األطراف املهنية من تنصيب ملجالس ولجان جهوية وحتى محليه تكون قريبه من جميع  -

أصحاب الشركات، املستثمرين، املساهمين( لرفع املستوى شرائح املجتمع االقتصادي املالي )ك

  .التحسيس ي عندهم حتى عند املهنيين بواجباتهم املهنية والنتائج املراد تحقيقها

العمل على إصدار معايير مهنيه تدقيقية في شكل موحد واضح املعالم، سهل التدقيق مفسرا تفسيرا  -

  .وضع خريطة طريق لكل من أراد ممارسه املهنة دقيقا، يلتزم كل املهنيين بتطبيقه يعمد إلى

التعجيل باإلفراج عن املراسيم التنظيمية املحكمة لجمله فقرات املواد الجديدة املنصوص عليها   -

تحديد أجال فتح إيداع امللفات املتربصين الجدد تحديد مبلغ إجراء املسابقة ومكان   01 10بالقانون 

اقامي أو غير اقامي... كلها أمور وأخرى تبقى غامضة بعد مرور أكثر   إجرائها مكان إجراء التكوين هل هو 

  .من خمس سنوات على صدور القانون 

تحديد مهام كل ممارس للمهنة في قالب إجرائي محض يذلل عقوبات املهنيين الجدد و يكفيهم جهد   -

  .البحث عن اإلجابات، ما يقلل إن لم نقل يمنع الوقوف في األخطاء

وقف واحد ودفع التعصبات والكبوات التي تكاد تعصف باملهنة من جذورها واإلشارة هنا الثبات على م -

عن عدم التزام غالبيه أعضاء الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات بحضور الجمعيات العامة كما كان  

طابع اإلطالق على   إلضفاءالحال خالل إجراء الدراسة امليدانية وكم تمنيت لو كان النصاب موجود 

نتائج الدراسة، كلها أمور قد تعيق تطور املهنة ليس على الصعيد املنهي فقط ولكن حتى على الصعيد 

 األكاديمي 

أخيرا وأهمها منع الحق في تشكيل النقابات الحرة املمثلة ألعضائها املدافعة عن حقوقهم املصوبة  -

املهنة أو بمصداقية مهنها  ألخطائهم الفاعلة التي تحد حد السيف كل من يحول له منصبه العبث بهذه

أو تقليل من شانها لترقى املهنة التدقيق إلى نفس النمط في تطوير ذات املدقق نحو تحديث معلوماته 

 .ملواكبه جميع التغيرات ومجاراة جميع التطورات العاملية باطالعه على املستجدات
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مذكره دكتوراه تحت عنوان: دور نظام املعلومات املحاسبية في املراجعة الداخلية دراسة   املبحث الثاني :

  2017حاله مطاحن الزيبان قنطرة. بسكرة من إعداد الطالبة بري أم الخير من جامعه محمد خيضر بسكره 

–2018 

خلية في مطاحن الزيبان حيث كان عنوان الفصل الثالث )استخدام نظام املعلومات املحاسبية في املراجعة الدا

  :القنطرة بسكره( وملعالجه املوضوع طرح اإلشكالية التالية

 ما هو دور النظام املعلومات املحاسبية في املراجعة الداخلية؟ 

  :مع وضع فرضيات ملعالجه هذا املوضوع منها

  :الفرضية األولى

  :انطالقا من اإلشكالية واألسئلة الفرعية التالية

 مرحله التخطيط للمراجعة الداخلية؟ ات نظام املعلومات املحاسبية  تدعم مخرجهل 

 ة مرحله تمثيل املراجعة الداخلية؟تدعم مقومات ومخرجات نظام املعلومات املحاسبيهل 

  :نتائج الدراسة  املطلب االول :

من خالل الدراسة التطبيقية التي قمنا بها في املركب الصناعي التجاري مطاحن الزيبان القنطرة بسكره 

  :توصلنا إلى ما يلي

 نظام املعلومات املحاسبية يدعم املراجع الداخلي في مرحله التخطيط والتنفيذ   -

عة املركزية وهذا ما يدل على  ال يتوفر املركب على قسم أو وحده املراجعة الداخلية بل يعتمد على املراج -

 عدم الوعي بأهميتها؟  

إن عمليه املراجعة الداخلية تتم برمجتها سنويا بشكل مقبول لكن انفر شخص واحد ومركزي بأدائها  -

 اثر بشكل كبير على فعاليتها 

عدم تحسين إجراءات الرقابة الداخلية في املركب بشكل يتماش ى مع شكله الجديد )أصبح املركب تابع  -

للشركة التابعة )حبوب الزيبان القنطرة بسكره(( أدى إلى إضعاف حجه ومواقف املراجع الداخلي  

  .باملطالبة بااللتزام بهذا النظام

 النظرة السلبية للمراجع الداخلي من طرف املسؤولين والعاملين باملؤسسة أثرت على أدائهم بشكل كبير  -

يحتوي على نظام ثالث نظم فرعيه فقط مالي، وتكاليفي،  نظام املعلومات املحاسبية على مستوى املركب  -

 وموازنتي، فاألول يؤدي وظائفه بالشكل املطلوب أما الفرع األخر ال يلتقيان إلى مستوى النظام 
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عدم االهتمام املراجع الداخلي باملراجعة املحاسبية أدى إلى إخراج مخرجات غير متوافقة مع ما جاء به   -

، وكذا إضعاف خصائص النوعية  2015  -2013وذلك خالل الفترة من  (scf)النظام املحاسبي املالي

 ملخرجاته واملتعلقة بالقابلية للفهم وقابليه املقارنة؟ 

املراجع الداخلي ال يهتم نهائيا باملراجعة من خالل الحاسوب رغم استخدام تكنولوجيا املعلومات على   -

  .اكل في عمل هذا النظاممستوى نظام املعلومات املحاسبية مما أدى إلى مش 

إن حداثة عمل مسئولي دائرة املحاسبة واملالية في املركب يؤثر في بعض األحيان على إليه عمل نظام   -

 .املعلومات املحاسبية

   التوصياتاملطلب الثاني: 

ة  كال من النظام املعلومات املحاسبي فعاليةيمكن طرح بعض التوصيات واالقتراحات التي من شانها زيادة 

  :واملراجعة الداخلية باملركب الصناعي التجاري مطاحن الزيبان القنطرة بسكره واملتمثلة في

االهتمام باملوارد البشرية املطبقة على النظام املعلومات املحاسبية على اعتبارها أهم موارد أو نقوم  -

ك من خالل دورات خاصة في ظل استخدام التقنيات الحديثة وكذا تطبيق نظام املحاسبي املالي، وذل

  .تكوينيه

  .ضرورة إنصاف مخرجات النظام املعلومات املحاسبية بالخصائص النوعية للمعلومات -

تدعيم نظام املعلومات املحاسبية بمحاوله التحسين في أنظمته الفرعية، خاصة النظامان الفرعيان   -

أما تحسين الثاني   املنتجاتفتحسين األول يسمح بحساب سعر التكلفة ملختلف  واملوازناتي، التكاليفي 

 يعدم الرقابة 

 ان في السابق( أقامه قسم أو مصلحه للمراجعة الداخلية على مستوى املركب )كما ك -

ضرورة اهتمام املراجع الداخلي باملراجع الداخلية املحاسبية وذلك لدعم إليه عمل نظام املعلومات   -

املحاسبية خاصة النظام الفرعي اإلجباري واملتمثل في نظام املحاسبة املالية وذلك لتجنب األخطاء في 

التي يجب أن  خرجات هته األخيرةالجه ومن ثم املمراحل عمل هذا النظام الفرعي من مداخالت ومع 

  .تكون وفق ما جاء به النظام املحاسبي املالي

 ضرورة اهتمام املراجع الداخلي باملراجعة من خالل الحاسوب  -

ضرورة قيام املراجع الداخلية بزيارة فجائية ملختلف مصالح املركب للتأكد من تطبيق مختلف  -

 تمام العاملين بعملهم اإلجراءات الرقابة الداخلية، مما يزيد من اه

  فعاليةتوفير املوارد البشرية املؤهلة علميا وعمليا لدائرة مراجعه الداخلية وذلك لزيادة  -

إقامة ورشات عمل بين املراجعين الداخليين التابعين للشركة التابعة حبوب الزيبان القنطرة بسكره  -

  .بغرض تبادل ونقل املعارف والخبرات في ما بينهم

قة بين املراجع الداخلي واملراجع الخارجي لزيادة درجه االستفادة بينهما وتبادل املهارات  تقويه العال  -

 والخبرات 
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ضرورة زيادة اهتمام املراجع الداخلي باملستجدات املتعلقة باملراجعة الداخلية في مجال معايير الدولية،   -

وأدواتها، االطالع على مختلف النشرات الهيئات املختصة، والقوانين املنظمة لها، وكذا املشاركة في  

 مختلف التظاهرات املتعلقة بها أيضا 

 سة حول املراجعة الداخلية، خاصة في ظل النظرة السلبية املتشددة لها  نشر الثقافة االيجابية في املؤس -

 ضرورة تحسين إجراءات الرقابة الداخلية باملركب بما يتماش ى مع شكله الجديد   -

ضرورة قيام املراجع الداخلي بتلخيص إجراءات نظام الرقابة الداخلية )خاصة مع معرفته الواسعة   -

 .راءتها في كل مره يقوم بعمليه املراجعةلهذا النظام( حتى ال يضطر إلى ق

 

 

 

 املبحث الثالث:

مذكره ماجستير في علوم التسيير تخصص محاسبه تحت عنوان: دور املراجعة املحاسبية الداخلية في تحسين 

 عمليه اتخاذ القرار  

، من إعداد الطالب لوجاني عزيز من جامعه محمد خيضر بسكره EMB دراسة حاله شركه الرزم املعدني بغرابه 

2012- 2013 

 التطبيقية دراسة حاله مركة الرزم املعدني بغرابه .حيث كان عنوان الفصل الثالث الدراسة 

 وملعالجه هذا املوضوع تم طرح اإلشكالية التالية: 

 ما هو دور املراجعة املحاسبية في تحسين عمليه اتخاذ القرار املالي؟ 

 وملعالجه هذا املوضوع تم وضع عده فرضيات: 

  :الفرضية األولى

ها توفر معلومات محاسبية  ساسية التخاذ القرارات املالية الرشيدة لكونتعتبر املراجع املحاسبية الداخلية األ هل 

 ذات قيمة؟

 :الفرضية الثانية

 اس رشاده اتخاذ القرارات املالية؟املراجعة املحاسبية الداخلية تعتبر أس هل انفعالية

 :الفرضية الثالثة
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 تبر أساس اتخاذ القرارات املالية؟ معلومات املراجعة املحاسبية الداخلية تع تميز  هل

ولقد خصصت الدراسة التطبيقية ملعرفه دور املراجعة املحاسبية في تحسين عمليه اتخاذ القرار املالي، حيث تم  

 انب النظري. التعريف باملؤسسة محل الدراسة باستخدام األدوات واألساليب التي تم التطرق إليها في الج

 حيث ثبتت صحة كل الفرضيات واهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج الدراسة : املطلب االول:

تعتبر املراجعة املحاسبية الداخلية ركيزة األساسية التخاذ القرارات املالية الرشيدة بكونها توفر  -

فاهميه النسبية للمعلومات املحاسبية التي تقدمها املراجعة املحاسبية  معلومات محاسبيه ذات قيمه 

الداخلية بعد التحليل والتدقيق والتصحيح لالنحراف واألخطاء والتي يمكن إيجادها تعد بمثابة قاعدة  

قرار وبنك معلوماتي ذو مصداقية من حيث قابلية املقارنة  لهذه املعلومات وصدق مخرجات النظام 

 واملالي للشركة، فاملراجعة املحاسبية الداخلية أساس انطالق كل قرار مالي.املحاسبي 

املراجعة املحاسبية الداخلية تعتبر أساس رشادة اتخاذ القرارات املالية، فهذه الفعالية   فعاليةإن  -

ل تستمد في أدائها على وجود نظام رقابه داخليه فعاله يعمل على تحقيق والوصول إلى ما تم تقديره بأق

انحراف ممكن وبأقل تكلفة ممكنة، فصدق املعلومات املراجعة املحاسبية الداخلية نابعة من وجود 

نظام رقابه داخليه فعل مكتشف لألخطاء أي مسجل لنقاط القوه والضعف، فنقاط قوه الرقابة 

 للمراجعة املحاسبية الداخلية.  فعاليةالداخلية هي قوه ومصداقية 

حاسبية الداخلية تعتبر أساس اتخاذ القرارات املالية فان اشتراك دور املراجع  تميز معلومات مراجعه امل -

الداخلي وإنصاف هذا األخير بقواعد وسلوك العمل املنهي في قيام املراجع الداخلي بإعداد تقارير ذات  

موضوعيه من خالل التوصيات والنصائح وبعض التحسينات التي يراها ضرورية ورفعها ملتخذي القرار  

ذا بمثابة قاعدة قرار باال داره العليا بطريقه غير مباشره من خالل االعتماد عليها في صياغة واتخاذ ه

القارات املالية أو عن طريق االستشارة املباشرة كذلك يبرز مكانه ودور املراجع الداخلي و باستخدام 
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ين وأساس لكل قرار مالي  الرقابة الداخلية كأحد أدواته تساهم في تأكيد صحته الغير خاصة للمساهم

 حاضر أو مستقبلي.

 :   التوصيات: املطلب الثاني 

 على ضوء النتائج تم الخروج بمجموعه من التوصيالت واالقتراحات لتحسين نظام الداخلي للمؤسسة .

 إنشاء قسم املصلحة للمراجعة داخل الشركة التوصيات  -

 العمل على تزويده بمختلف اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة -

 العناية به والعمل على مساعدته واالعتراض بدوره داخل الشركة -

العمل على رسكلة اإلطار البشري له ألجل مساعده األحداث الجارية في ميدان املراجعة واملحاسبة   -

 العامة  

مات لتسهيل سرعه توصيل املعطيات محل املعالجة  ربط مختلف الدوائر بالشركة بشبكه نظام معلو  -

 .املحاسبية 

 

 

 

 

أطروحة مقدمه لنيل شهاده الدكتوراه العلوم في العلوم التجارية فرع محاسبه وتدقيق : املبحث الرابع 

قطاع  تحت عنوان منهجيه مراجعي الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة واثرها على اداء املراجعة الداخلية في 

الوحدات االقتصادية "دراسة مقارنه بين اليمن والجزائر" من اعداد الطالب فهد محمد علي املعمري من 

 جامعه الجزائر كليه العلوم االقتصادية والعلوم التجارية فرع محاسبه وتطبيق قسم العلوم التجارية. 

 حيث كان عنوان الفصل الثالث دراسة حاله شركه الرزم املعدني بغرابه

 ملطلب االول : نتائج الدراسة ا

تمت اإلجابة على اإلشكالية واسئلتها الفرعية واختيار الفرضيات في الجانب العملي من هذه الدراسة وكانت 

 النتائج على النحو التالي:

 

توصلنا الى اثبات الفرضية الفرعية االولى في مراجع جهازي املراقبة واملحاسبة في قطاع الوحدات   -1

الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية الشعبية تنطبق عليهم من معايير الشخصية  االقتصادية في

للمراجعة الدولية باستثناء ان مجلس املحاسبة الجزائري ليس له حق التصرف في اعتماداته دون 

الحاجه للحصول على تصريح بذلك من السلطة التنفيذية، وان غالبيه مراجعه من حمله شهاده  

 .العلوم القانونية واإلدارية وهذا ال يتفق مع املعايير الشخصية )العامة( للمراجعةليسانس في 
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توصلنا الى اثبات الفرضية الفرعية الثانية فمراجعي جهازي الرقابة واملحاسبة في قطاع الوحدات   -2

فقا االقتصادية في الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يؤدون اعمالهم و 

مجلس املحاسبة الجزائري لم   ملعايير العمل امليداني ملراجعه الدولية، باستثناء ان مراجعي )قضاة(

مو املعايير اعداد تقارير املراجعة ويكفي بيان مدى مطابقه األرصدة بعمل املحاسب والكشوفات،  يلتز 

ية وطريقه فهرستها لم تكن كما ان وظائف اوراق عمل املراجعة وشكلها ومحتوى ملفاتها الدائمة والجار 

 واضحه. 

توصلنا الى اثبات الفرضية الفرعية الثالثة فمنهجيه املراجعة التي يعمل وفقها مراجعون جهازين رقابه   -3

واملحاسبة تؤثر ايجابيا على اداء املراجعة الداخلية في قطاع الوحدات االقتصادية في الجمهورية 

 ة الشعبيةاليمنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطي

واخيرا خرجت الدراسة بنتيجة عامة من خالل اثبات الفرضية الرئيسية في هذا البحث مفادها ان  -4

منهجيه املراجعة التي يعمل وفقها مراجعو جهازي الرقابة واملحاسبة في قطاع الوحدات االقتصادية في 

املنهجية العلمية للمراجعة،   الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متفقه مع

باستثناء ان منهجيه مجلس املحاسبة الجزائري لم تتناول املرحلة االولى مرحله الحصول على معرفه  

عامه بالتفصيل، كما ال توجد لها صوره واضحه من خطوات املرحلة الثالثة مرحله الفحص الحسابات 

ة الى اخرى ، وال يمكن للمجلس ابداء الراي عن والقوائم املالية  بل تتم وفق اجتهادات شخصية من غرف

 عدالة وشرعية القوائم املالية.

 :النتائج العامة للدراسة

حتى يكون نظام الرقابة فعاال يجب ان يحتوي على مجموعه من الخصائص منها سهوله الفهم والدقة   -1

 واملرونة واملوضوعية واالقتصاد. 

ايير يجب ان يراعيها ويلتزم بها اثناء اداء مهمته املهنية التي يمارس املراجع الداخلية عمليه عمله وفق مع -2

تمر بمرحلتين مرحلة التخطيط االولى ومرحلة التنفيذ ضمن كل مرحلة مجموعة من الخطوات   

 واالجراءات 

هناك تعاون وثيق بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية فهي مكمل ال بد منه للمراجعة الداخلية   -3

 الستقالليه موضوعيه املراجع الخارجي. 

ان عمليه املراجعة الخارجية تمارس وفق منهجيه علميه تمر بعده مراحل وتحكمها مجموعه من   -4

 املعايير:

املنهجية العلمية للمراجعة الخارجية هي مرحلة الحصول على معرفة عامة  املرحلة االولى من مراحل  •

 حول املؤسسة تتضمن مجموعه من الخطوات  واالجراءات 

املرحلة الثانية من مراحل املنهجية العلمية للمراجعة الخارجية هي مرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة  •

 الداخلية تتضمن مجموعة من الخطوات واالجراءات 

لة الثالثة من مراحل املنهجية العلمية للمراجعة الخارجية هي مرحلة فحص الحساب والقوائم  املرح •

املراجع الخارجي رايه الفني املحايد   بإصداراملالية تتضمن مجموعة من الخطوات واالجراءات، وتنتهي 

 وقرائن االثبات حول شرعية وصدق الحسابات والقوائم املالية.  باألدلةاملدعم 
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 املطلب الثاني: التوصيات واالقتراحات

ضرورة العمل على منح مجلس املحاسبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مزيدا من  -1

االستقاللية ومنحه الحق في التصرف في اعتماداته دون الحاجه للحصول على تصريح بذلك من السلطة 

 للمعايير الشخصية للمراجعة الدولية التنفيذية تطبيقا 
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ضرورة العمل على رف مجلس املحاسبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمراجعين توكل  -2

اليهم عمليه املراجعة واالشراف عليها من حملة الشهادات الجامعية والعليا املتخصصة في املحاسبة  

 عة الدولية. واملراجعة تطبيقا للمعايير التخصصية للمراج

ضرورة التزام مراجعي )قضاة( مجلس املحاسبة الجزائري بمعايير اعداد تقارير املراجعة )املستويات   -3

 املهنية الواجب مراعاتها في اعداد التقارير( تطبيقا ملعايير العمل امليداني للمراجعة الدولية.

ن يوضح وظائف اوراق عمل  على مجلس املحاسبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ا -4

املراجعة، ويوجد شكلها ومحتوى ملفاتها الدائمة والجارية وطريقه فهرستها )على اساس تعطي نماذج  

 مطبوعة( تطبيقا للعمل امليداني للمراجعة الدولية. 
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الداخلية في زيادة مصداقية املخرجات تلخيص مذكره ماجستير تحت عنوان: دور الرقابة : املبحث الخامس

 املحاسبية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية دراسة عينه من املؤسسات الجزائرية. 

 2017 -2016من اعداد الطالبة جدي سمراء من جامعه محمد بوضياف املسيلة 

حيث كان عنوان الفصل الرابع الدراسة التطبيقية ملعالجه هذا املوضوع طرحه اإلشكالية التالية: ما دور الرقابة  

الداخلية في تحسين مصداقيه املخرجات املحاسبية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية؟ مع وضع عدة فرضيات 

 ملعالجه املوضوع منها:

 : الفرضية االولى

 ين مستوى الرقابة الداخلية واملخرجات املحاسبية وجود عالقه مباشره ب

  الفرضية الثانية

 تساهم فعالية انظمه الرقابة الداخلية في تحسين مستقيم التقارير املالية

 : الفرضية الثالثة

 تواكب املؤسسات االقتصادية الجزائرية االصدارات العاملية املتعلقة بالرقابة الداخلية 

 : الفرضية الرابعة

 وجود وعي لدى املؤسسات الجزائرية والعمال بأهمية الرقابة الداخلية 

ولقد خصم الجانب التطبيقي ملعرفه دور الرقابة الداخلية في زياده املصداقية املخرجات املحاسبية باالعتماد  

 على دراسة حاله لعدد من املؤسسات االقتصادية الجزائرية 

 والتوصيات التي توصل اليها الباحث هي كاالتي:حيث ثبتت صحه كل الفرضيات واهم النتائج 

 املطلب االول: نتائج الدراسة 

 نتائج الدراسة النظرية 

ساعد في تطور الرقابة الداخلية ومفهومها تضافر العديد من العوامل اهمهم فصاله ملكيه عن اإلدارة  -

اإلدارة للمحافظة على رأسمال  الى جانب تطور املؤسسات شكال وحجما وتعدد فروعها الى جانب ساعي 

 املؤسسة استخدام الحاسوب في املؤسسة االقتصادية

 عالقه الرقابة الداخلية باملخرجات املحاسبية تتمثل في الهدف -

املرجو الوصول اليه من اعتماد نظام الرقابة الداخلية عن طريق الرقابة املحاسبية مكونات الرقابة الداخلية  

بتاري دقه القوائم املالية بمعنى خلوها من االخطاء الجوهرية التي من شانها تحريفها  وتتمثل في دقه التقرير و 

 من قبل مستخدميها من قبل مستخدميها   والذي يمكن ان يؤدي الى فقدان الثقة فيها

يستمد نظام الرقابة فعاليتهم في فعالية كل مكون من مكوناته وتكاملها فيما بينها ومن ادراك االهداف  -

 سعى الى تحقيقها  التي ت

وجود نظام رقابي فعال باملؤسسة يضفي املصداقية على قوائمها املالية والتقارير االخرى التي تمثل في  -

مجملها مخرجات النظام املحاسبي، وبالتالي منع اساس سليم االطراف ذوي الصلة باملؤسسة الذي  

بي الضعيف يتسبب عنه فقدان الثقة  يعتمدونه في اتخاذ قراراتهم، وعلى العكس من ذلك النظام الرقا
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 في التقارير املالية وقد تنشا عنه قرارات خاطئة من قبل متخذي القرار. 

وغرارها  انروج وولد كومالفضائح املالية التي عانت منها العديد من املؤسسات املالية كالشركة شركه  -

لقوانين التي من شانها  دعم  من الشركات تسببت في تصاعد االهتمام بنظام الرقابة الداخلية ومن ا

 نظام الرقابة باملؤسسة.

عانت منها العديد من املؤسسات  التي لألفلساتنتيجة  soxسنت السلطات األمريكية قانون  -

املستثمرين الستعادة  ثقة املستثمرين، اهم ما جاء في  أوساطاالقتصادية والتي نشرت الذعر بين 

ية بإصدار تقرير عن فعالية الرقابة الداخلية وتحميلها مسؤولية  القانون الزام اداره املؤسسة االقتصاد

 الحفاظ على فعالية هذا النظام

لم يقتصر االهتمام على سن القوانين بل تعدى الى بدل جهود من قبل مؤسسات خاصة كلجنة  -

ف التي قامت بوضع اطار عام للرقابة الداخلية يشتمل على مفهوم اهدا  cosoاملؤسسات الراعية   

فعالية وكفاءة التشغيل والوثوق بالتقارير املالية الى جانب االلتزام ل بالقوانين واللوائح  وخمس مكونات 

تضمن فعاليته نظام الرقابة الداخلية املتمثلة في بيئة الرقابة، تقييم املخاطر ، انشطة الرقابة، 

 املعلومات واالتصاالت باإلضافة الى املراقبة. 

لية الدولية في اطار نظام الرقابة الداخلية نجد ميثاق الحكم الراشد ملؤسسات  من ضمن الجهود املح -

الصغيرة واملتوسطة الصادرة عن وزارة الصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة والذي من بين  

  املواضيع التي يهتم بها تحديد االساليب املعتمدة ال عداد التقارير ومراقبة النتائج واالجراءات الرقابية

واملراسيم التابعة له التي تحدد اطار   01-10الواجب تبنيها  قصد االحترام الصارم لطرق الرقابة. وقانون  

التقرير الذي يعد من مهام محافظ الحسابات اصداره، وجملة القوانين الهادفة الى مكافحة تبييض  

 االموال وتشفيف منابع االرهاب نتائج اختبار الفروض 

  الفرضية االولى

عالقه طرديه بين الرقابة الداخلية واملخرجات املحاسبية وهذا ما يدعم النتائج املتوصل اليها في  وجود -

 الفصل االول 

 ان من اهداف الرقابة الداخلية توفير تقارير ماليه دقيقة  -

  الفرضية الثانية

 لنظام الرقابة الفعالية الرابع من مصداقيه املخرجات املحاسبية  -

الرقابة اكثر فعالية كلما ادى ذلك الى الحصول على قوائم مالية ذات موثوقية عالية من  كلما كان نظام  -

 قبل متخذي القرار 

  الفرضية الثالثة

ان معظم املؤسسات الجزائرية محل دراسة ثالثه تتابع التقارير التي تطرا على املستوى العاملي كنموذج   -

coso  للرقابة الداخلية 

 محل دراسة مصلحة ال دارة املخاطر  ال توجد في معظم املؤسسات -

ان اإلدارة تقف محل الحياد من تقرير املراجعة الداخلية حول الرقابة الداخلية وحسب اآلراء التي ادى   -

بها بعض املستجوبين ان تقرير املراجع الداخلي قد يؤخذ  في الحسابات بالشكل الذي يناسب املؤسسة  
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 ى بمعنى يمكن االخذ بها في الحاالت االخر 

  الفرضية الرابعة

ان ما يربط نظام الرقابة الداخلية باملخرجات املحاسبية املتمثلة في التقارير املالية هو الهدف الذي   -

 املوثوقية على التقارير املالية إضفاءتسعى الرقابة الداخلية الى تحقيقه واملتمثل في 

ئم ماليه معدة  وفقا للمبادئ املحاسبية  كلما كان نظام الرقابة الداخلية فعال  كلما ادى الى توفير قوا  -

 وستتم بمؤثرات الصدق من حياد ، تعيير من واقع اعمال املؤسسة االكتمال، الحذر 

وبالتالي  باملؤسسة  الصلةاالطراف ذات   ثقةنظام الرقابة الفعال يوفر معلومات صادقه ما يؤدي الى  -

 اتخاذ قرارات في صالح املؤسسة

رية النموذجية املحددة للرقابة الن التشبيهات الجزائرية ال تلزم املؤسسات  ال تعتمد املؤسسات الجزائ -

 باعتماد نموذج محدد للرقابة الداخلية 

تهتم املؤسسات عينه الدراسة بتحديد املخاطر والعمل على ايجاد حلول لها وبالتالي فان مكون تقيم   -

 املخاطر متوفر في املؤسسات الجزائرية 

للمقارنة لم تصل الى وجهتها بسرعه  اتصال فعالة  وان املعلومات صادقة وقابلةتمتلك املؤسسة طرق  -

 جزائريةال اتؤسساملعلومات متوفر باملوبالتالي فان مكون ، وتستخدم لنقلها الوسيلة املناسبة

العيوب والعمل على   واداء العمال وحصر تقوم املؤسسة الجزائرية بتقييم نظام الرقابة الداخلية -

 الدراسة تمتلك مكون الرقابة املسمى باملتابعة  عينة ان املؤسسات يعني هذا ما ،تصحيحها

املادية عليها على   بالرقابةتمسك املؤسسات عينه الدراسة الدفاتر والسجالت القانونية كما تقوم  -

ة ملا تقوم بالفصل بين الواجبات املتعارضة هذا يدل قيامها بأنشط ، االصول لتفادي اتالفها او سرقتها

 رقابية وعليه توفر مكون انشطه الرقابة 

وان لهم دور في تحقيق  ،،قابةخاضعون للر  مبانه ا يملك معظم عمال املؤسسات عينه الدراسة ادراك -

 .هم على العمل ويؤدي الى وضع الرجل املناسب في املكان املناسبوان وجود رقابه يحفز  فعاليتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجستير امله و اتلخيص الجانب التطبيقي ملذكرات الدكتور        الثـالث                           ـلالفص

 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيات الدراسة: الثاني املطلب 

على املؤسسة االقتصادية مباشره التغييرات العاملية وكل جديد في مجال الرقابة الداخلية خاصه وانه ال   -

 يوجد فحص تشريعي او قانون يمنع املؤسسة من اتخاذ نموذج محدد للرقابة الداخلية 

 على املؤسسة االهتمام اكثر بتوفير نظام رقابه داخليه سليم  -

ألداء مهامه   يمكن ان تفرض عليه ودعم استقالليتهالتي  الضغوطاتحمايه املدقق الداخلي من  ضرورة -

 بموضوعيه

 انشاء لجلي املراجعة باملؤسسة االقتصادية ما من شان ان يعزز الرقابة الداخلية بها  -

القوانين التي من شانها  ضرورة االهتمام اكثر بنظام الرقابة الداخلية من قبل الجهات التشريعية وسن  -

 دعم نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة االقتصادية ومسايرة التشريعات الدولية

 ضرورة خضوع التوظيف باملؤسسة االقتصادية للنزاهة تامه -
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 املساهمة بإبرازوذلك  املحاسبيةفي تحسين املعلومات  الداخلية املراجعةمن خالل دراستنا ملوضوع دور 

بتحسين مخرجات نظام املعلومات املحاسبي وكذلك الخدمات التي تقدمها  الداخلية املراجعةالتي تلعبها  الفعالية

  .املؤسسة أصول  حماية الداخلية فياملراجعة 

 

التي تمارس بكل موضوعيه   املستقلة الوظيفةهي تلك  الداخليةاملراجعة  أنوانطالقا من بحثنا وجدنا 

 . املؤسسةفي  املحاسبيةاملعلومات  صحةفحص مدى  إلىوالتي يؤدي  املؤسسةوفي جميع مجالت وظائف 

لهذا املوضوع   النظريةودراستنا  الداخلية املراجعةبنجاح  مرتبطة املحاسبيةجوده املعلومات  أنلذلك نجد  

 .االقتصادية املؤسسةفي  األخيرةهذه  أهميهجعلتنا ندرك 

  : نتائج الدراسة •

   :ما يليج تتمثل في  إلى جمله من النتائمن خالل ما سبقت توصلنا 

 .أصولها حمايةفي  املؤسسةداخل  يق املراجعةيساهم تطب -1

 والغش واالحتيال.  األخطاءوالتقليل من  أهدافها بهدف تحقيق  الداخلية باملراجعةتعتمد املؤسسات  -2

مجموعه من الشروط والخطوات    مراعاة الداخليةاملراجعة  وظيفةمؤسسه االعتماد على  أييجب على  -3

 وتشمل هذه الشروط في املعايير التي يجب تطبيقها.  أكثر  فعاليةذات  الوظيفةتكون هذه  أنمن اجل 

 صحة،  مما يؤكد من أهدافدور فعال داخل املؤسسات وهذا ملا تحققه من  الداخليةتلعب املراجعة   -4

 األولى  الفرضية

  .الداخلية  الرقابةمن اجل تعزيز نظام  املراجعة وظيفةعلى  املؤسسة إدارةتعتمد  -5

واملصداقية والتي   الجودة زيادة إلى املحاسبيةفي املعلومات  والثانوية الرئيسيةيؤدي توافر الصفات  -6

مما يؤكد صحة الفرضية   واملالئمة الحياء، تتمثل في العوامل التي تقاس بها الجودة مثل القابلية للفهم،

  . الثانية

 . ملستخدميها مالئمة  املعلومات املحاسبيةة الداخلية دور مهم في جعل للمراجع  -7

  للمعلومة  التنبؤية القيمةمن خالل  املحاسبية املعلومة الداخلية على تحسين مالئمة املراجعةتعمل  -8

  .وتوقيتها املناسب وصحة التوقعات السابقة

  املعلومةمصداقية   ناحيةسواء من  املحاسبية املعلومة موثوقية زيادةفي  الداخلية املراجعةتساهم  -9

 .وقابليتها للقياس

وبما يحيط بها من   إمكانياتاملراد تحقيقها وذلك ما يتوفر لديها من  األهدافتحقيق  إلىتسعى املؤسسات  -10

  .واألخطاءبصوره تقل فيها االنحرافات  أنشطتها أداءخلق جو رقابي يساعدها على  ، فتحاول تغيرات

 .الثانية الفرضية صحةمما ينفي  املحاسبيةوجوده املعلومات  الداخليةبين املراجعة  عالقةهناك  -11
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 :التوصيات

 :أهمهامجموعه من التوصيات  إلى الدراسةتوصلنا من خالل هذه  

 .أصولها حمايةمن اجل  الداخلية املراجعة وظيفة تطبق  أن املؤسسةعلى  -

  ودور فعال في دعم إدارة املؤسسة أهميهملا لها من  الداخلية املراجعة  بوظيفةاهتمام  زيادة -

 . املؤسسةعدد املراجعين الداخليين في  زيادة -

 .عملهيكون املراجع الداخلي مستقال وموضوعيا في  أنيجب  -

من   املهمةتضع الشخص املناسب للتنفيذ هذه  أن املؤسسةيجب على  الداخلية املراجعةللقيام بوظيفة  -

  . والتالعبات األخطاءكل اجل اجتناب 

  . الداخلية للمراجعة الدوليةوفقا للمعايير  الداخلية املراجعةتطبيق  -

 . متجددةمهارات وقدرات  اكتسابهمتكثيف دورات لتنميه قدرات املراجعين الداخليين من اجل  -

 

 



 

 
42 

 :املصادر واملراجع

 :مراجع بالعربية أوال:

 :لكتبا

،مدخل تطبيقي معاصر، دار املناهج للنشر   املحاسبية، نظم املعلومات وآخروناحمد حلمي جمعه  -1

  . 2007والتوزيع ، األردن 

  .2008، اإلسكندرية، الجامعة، الدار املراجعةالسيد احمد لطفي, فلسفه  أمين -2

،  الدولية خلف عبد هللا الواردات، التدقيق الداخلي بين نظريه والتطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي  -3

  .2006عمان، األردن، الوراق للنشر والتوزيع، 

  .2009، والتوزيع، األردن النشر  املحاسبية، داراملعلومات  السيد، نظمسيد عطا هللا  -4

مصر، ، اإلسكندرية، الجامعيةالتدقيق الشامل، الدار  -املراجعةوقواعد  أصول محمد السيد سرايا،  -5

2007. 

على املستوى الكلي   الداخلية واملراجعة الرقابةمحمد الصحن عبد الفتاح، سرايا محمد السيد ، -6

 . 2003/2004مصر  ،اإلسكندرية، الجامعيةوالجزئي ،الدار  

 ( واملذكرات املاجستير الدكتوراه ورسائل  أطروحات) الجامعيةالرسائل 

.   االقتصاديةفي املؤسسات  الداخلية الرقابةبرابح بالل، تقييم دور املراجع الداخلي في تحسين نظام  -1

  .2015مذكره ماجستير ،غير منشوره ، كليه العلوم التجارية ، جامعه بومرداس، الجزائر ، 

،   الجزائرية  االقتصاديةعلى وضع القرار في املؤسسات   املحاسبيةحامدي بن علي، اثر جدد املعلومات  -2

املاجستير في علوم التسيير، تخصص محاسبه جامعه محمد  شهادةمذكره مقدمه ضمن املتطلبات نيل 

  .2011- 2010خيضر، بسكره 

في   وأثارهابين التدقيق الداخلي والخارجي في املصاريف  العالقةفي  املؤثرةاملدهون، العوامل  إبراهيمرغده  -3

  ماجستير  شهادةفيض تكلفه التدقيق الخارجي، مذكره مقدمه لنيل وتخ الداخلية الرقابةتعزيز نظام 

  .2014جامعه غزه ،فلسطين 

 والتنمية ةالفالحيالبنك  دراسةفي تفعيل حوكمة الشركات ،  الداخلية ةسالي كريمه، دور املراجع -4
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 :ملخص

حيث يعتبر وجود   املحاسبية املعلومةفي تحسين  الداخلية املراجعةتوضيح دور  إلى الدراسةتهدف هذه 

املحاسبية ، حيث انعدام  املعلومةعلى مستوى  الجودةيعزز من تحقيق  أنمن شأنه  الفعالة الداخليةاملراجع 

له اثر سلبي على  الداخلية املراجعةفي ظل التطبيق الغير السليم ملعايير  املحاسبيةفي املعلومات  الجودة

  .املحاسبيةاملخرجات 

 

الدور الفعال واملهم   إبراز إلىمجموعه من النتائج التي تهدف  إلى الدراسةوقد توصلنا من خالل هذه 

توفرت فيه جميع الشروط   إذا خاصةبهم ، الثقةوتوكيد  املحاسبيةللمراجع الداخلي في تحسين املعلومات 

 الداخلية التي تحكم املراجع  واألسسبيق املعايير والتزام بتط املطلوبةواملؤهالت 

 

 . ، املراجع الداخلي املحاسبيةاملعلومات  :  مراجعة داخلية ، جودة ةاملفتاحيالكلمات 

 

Summary:  

  This study aims to clarify the role of internal audit in improving accounting information, as the 

presence of effective internal auditors will enhance the achievement of quality at the level of 

accounting information, as the lack of quality in accounting information in light of the improper 

application of internal audit standards has a negative impact on the accounting output. 

 

Through this study, we have reached a set of results that aim to highlight the effective and 

important role of the internal auditor in improving accounting information and confirming 

confidence in them, especially if he fulfills all the required conditions and qualifications and a 

commitment to apply the standards and principles that govern the internal auditors. 

 

Key words: internal audit, quality of accounting information, internal auditor  


