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كم لقوله تعالى : "   مصداقا
دي  م ألزي 

 
كرت ن ش 

 
 " صدق هللا العظيم.ولئ

 

أحمد وأشكر املولى جل شأنه، بديع السموات واألرض على العزيمة والصبر الذي منحني إياهما  

طيلة مشواري الدراس ي ليتكلل جهدي بهذا العمل الذي أتمنى أن يكون سندا علميا نافعا لكل  

 من يطلع عليه. 

 

أتقدم بالشكر الجزيل الحامل لكل معاني االحترام واالمتنان والعرفان بالجميل إلى األستاذ  

 املشرف " بادن عبد القادر" لقبوله اإلشراف على هذا العمل و لحسن املتابعة والتوجيه.

 

التجارية وعلوم التسيير  ، كما أتوجه بالتحية والشكر إلى كافة أساتذة كلية العلوم االقتصادية

 جامعة مستغانم. ب

 

 . ساعدةوإلى كل من كان عونا لي في إتمام هذا العمل وقدم لي يد امل

 

 

  بلخوجةسعدية 

اقرية باتول فاطمة الزهراء   شو



 

 داء ـــــــــــــــــــــــــــــــإه

 

 

هللا تعالى الذي قدرنا على شرب جرعة ماء من هذا العلم الواسع، فالعلم ال يتم إال بالعمل   نحمد

 وإن العلم كالشجرة والعمل به كالشجرة.

 ها وتقديمها في أحلى طبق: ء فأهدي ثمرة جهدي التي طاملا تمنيت إهدا

   وهنا على وهن، وقاست وتأملت ألملي، إلى التي حملتني

 إلى من رعتني بعطفها و حنانها وسمعت طرب الليل من أجلي " أمي الحبيبة".

إلى الذي عمل و كد و جد فقاس ثم غلب حتى وصلت إلى هدفي هذا، إلى املصباح الذي ال يبخل  

 لغالي".إمدادي بالنور، إلى الذي علمني بسلوكه خصاال أعتز بها في حياتي " أبي ا

 إلى أخي "أيوب" و أخواتي " خولة و نور الهدى" سر فرحتي و سعادتي.

 لي في هذا العمل " حسين". اوعون اإلى خطيبي الذي كان سند

 نصيرة". و  أمينة ،شهرزاد ،إلى صديقاتي العزيزات " فاطمة

 إلى كل من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي. 

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي . 

 بلخوجة سعديةالطالبة: 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

ال تطيب األخرة  إال بشكرك ،وال يطيب النهار  إال بطاعتك وال تطيب الدنيا إال بذكرك ،و إلهي ال يطيب الليل 

 . سلمسيدنا محمد صلى هللا علية و نبي الرحمة ونور العاملين  ى األمانة،د إلى من بلغ الرسالة وأ .إال بعفوك

 ن توفي حقها أإلى من ال يمكن للكلمات 

 فضائلها   يإلى من ال يمكن لألرقام أن تحص 

 إلى أمي العزيزة أطال هللا في عمرها.  

إلى من علمني أن الحياة   ،كان خير مرشد لي نحو العلم املعرفةطفأ ظلمة جهلي و أإلى من أشعل مصباح عقلي و 

 هللا في عمره .  "أبي العزيز اطال "عطاء إلي صبر و 

 . "سمية "إلى فيض الثقة أختي العزيزة 

 .فرحتي سر سعادتي و   وعبد هللا"محمد " إخوتيإلى أغلى الناس على قلبي 

 . فريال  خيأإلي زوجة 

 .  " سعدية ،مريم، أمينة، كوثر" إلى رفيقاتي دربي

 كراتي إلى هؤالء أهدي ثمرة جهدي.  لم تسعهم مذكل من وسعتهم ذاكرتي و  إلى
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     مدخل -أوال

التعقيد  ت    و أسباب أهمها زيادة حجم املشروعا ةازدادت أهمية التدقيق مؤخرا بصورة ملحوظة ذلك لعد           

انتشار فروعها في بلدان  عديدة، وما رافق وهذا من تعقيدات  و في أنظمتها اإلدارية واإلنتاجية وزيادة عدد الشركات  

ووظيفة التدقيق تلعب دورا فريدا في تحسين نظام املعلومات      طرأت على أنظمتها املالية واملحاسبية، وذلك فإن

 حاسبي.امل

إن نظام املعلومات املحاسبية من أهم األنظمة الفرعية للنظام اإلداري للمنشأة ملا ينتجه من معلومات في          

للمنشأة والخارجية  الداخلية  تحتاجها األطراف  والتي  ماليا،  عنها  معبر  تقارير وقوائم  الكبير  ،  صور  التطور  ومع 

ي وظهور األنظمة املحاسبية اإللكترونية أدى إلى املزيد من االهتمام الذي حصل في علم املحاسبة خاصة التكنولوج

بنظام املعلومات املحاسبية لم لها من أثر كبير في تطور علم املحاسبة واألنظمة املتعلقة بها بما في ذلك التدقيق  

 الداخلي . 

وتقييم كفاءة وكفاية اإلجراءات    يعتبر التدقيق الداخلي نوعا من اإلجراءات الرقابية يتم من خاللها فحص         

، لهذا اعتبر  البعض التدقيق   الداخلي بؤرة التركيز في هيكل  الرقابة الذي  (الرقابية األخرى ) الرقابة الداخلية

ينهض بمسؤولية التحقق من قدرة بقية أدوات الرقابة على الحماية املادية لألصول والتأكد من سالمة البيانات  

 االلتزام بالسياسات اإلدارية ورفع الكفاءة التشغيلية .املالية وتشجيع  

 إش الية  البحث: -ثانيا

ما مدى أهمية التدقيق الداخلي في بناءا على هذا سنحاول أن نحلل املوضوع انطالقا من اإلشكالية التالية:        

 تقيم فاعلية نظام املعلومات املحاسبي ؟     

 األسئلة الفرعية :   -ثالثا

 على اإلشكالية حاولنا استخالص األسئلة الفرعية التالية: بناءا 

 ما املقصود بالتدقيق الداخلي وما أهميته؟  -

 ما أهمية نظام املعلومات املحاسبي باملؤسسة؟  -

 يمكن أن يساهم التدقيق الداخلي في تحسين فعالية نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة؟ هل -

 فرضيات البحث:    -رابعا

 لإلجابة على هذه التساؤالت قمنا بصياغة الفرضيات التالية :            

 اإلدارة؛لتقييم  مدى تمش ي النظام مع ما تتطلبه التدقيق الداخلي علم مستقل بذاته   -

 ؛ إن نظام املعلومات املحاسبي من الدعائم األساسية املساهمة في حل مشاكل املؤسسة  -

إن االعتماد على التدقيق الداخلي بجميع مقوماته من شأنه أن يساهم بدرجة كبيرة في تفعيل القرارات  -

 ن قبل املؤسسة. املتخذة  بناءا على نظام معلومات محاسبي فعال يعمل على تحقيق األهداف املسطرة م

 أسباب اختيار املوضوع:  -خامسا

 تعود أسباب اختيار هذا املوضوع إلى االعتبارات اآلتية: 

 ؛عالقة املوضوع بتخصص -

 ؛دراسة آليات وفوائد لكل من نظم املعلومات املحاسبية والتدقيق الداخلي محاولة التعمق في -
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 تنمية القدرات املعرفية في املجاالت املختلفة التي يستعان فيها . -

 أهداف البحث:-سادسا

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية: 

الذي هو غير واضح لدى معظم األفراد نظر الوجود خلط بين مفهوم    مفهوم التدقيق الداخليتوضيح   -

 ؛التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية

 ؛إبراز مضمون التدقيق الداخلي وأهدافه ومعاييره -

 ؛ بيان مدى التأثير املتبادل بين التدقيق الداخلي ونظام املعلومات املحاسبي -

   ابقة.في الدراسات الس تسليط الضوء على ما هو موجود -

 أهمية البحث: -سابعا

 تتمثل األهمية في ما يلي:       

املحاسبي - املعلومات  نظام  وتأثيره على  الداخلي  التدقيق  تطبيق  واقع  إلى  اعتمادا على دراسات    الوصول 

 سابقة؛ 

 ؛ زيادة الوعي لدى اإلدارة واملحاسبون حول أهمية التدقيق الداخلي -

ادنا من حيث التواصل إلى العديد من التوصيات املنبثقة عن نتائج   رة في اعتقيكما لهذه الدراسة أهمية كب -

 الدراسة لالستمرار في تعزيز نقاط القوة من تطبيق هذا النظام ومعالجة الثغرات .

 الدراسة السابقة:-ثامنا    

اهتم العديد من األساتذة لقد كان وال يزال هذا املوضوع مجاال خصبا للعديد من البحوث والدراسات، لقد              

الجامعيين والهيئات املهنية والعلمية في العالم بالبحث وتقديم الكثير من األعمال، تناولت موضوع نظم املعلومات  

املحاسبي أو نظم الرقابة والتدقيق الداخلي، إلى جانب العديد الباحثين الجزائريين تطرقوا إلى دراسات تقترب من  

 اها. وأذكر على سبيل املثال: اإلشكالية التي تناولن

 نظام املعلومات املحاسبي ودوره في تسير املؤسسة االقتصادية "  بعنوان:(  2008،  فيانو عة سو بوفر )دراسة    -1

، وتتضمن اإلشكالية التالية: ما هو دور نظام املعلومات  لنيل درجة املاجستير في علوم التسيير مقدمة   " مذكرة  

الدراسة إلى تحديد نظام املعلومات املحاسبي    هدفستراتيجي للمؤسسات االقتصادية؟  تاملحاسبي في التسيير اال 

ودوره في املؤسسة االقتصادية وبما يمكن أن يساهم في تحقيق الهدف العام بصورة أكثر فعالية. ومن أهم النتائج  

الدراسة إليها من خالل هذه  تقارير  لدينا    املتوصل  في شكل  املتمثلة  البيانات  لنظم أن  األولية  املادة  تمثل  مالية 

لية  املعلومات املحاسبية ذلك بغرض املعالجة وتجهيزها لتكون مخرجات في شكل معلومات محاسبية مالئمة لعم

ن جودة املعلومات املحاسبية كمعيار للمفاضلة بين البدائل املتاحة واملقبولة اتخاذ القرارات االستراتيجية، كما أ

 ب للمعالجة املحاسبية.الختيار البديل املناس

ملين)دراسة    -2 محمد  املعلومات "  بعنوان:  (2008،  عيادي  نظام  تقييم  في  الداخلية  املراجعة  مساهمة 

نظام   وتتضمن اإلشكالية التالية: كيف ساهم"، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستير في علوم التسيير،  املحاسبي

املعلومات   ودقة  صحة  ضمان  بهدف  املالي  املحاسبي  املعلومات  نظام  تقييم  في  الداخلية  واملراجعة  الرقابة 

إلى التطرق إلى دور وأهمية نظم الرقابة واملراجعة الداخلية في مراقبة املعلومات    ؟  وهدفت هذه الدراسةاملحاسبية
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واآللية،   اليدوية  النظم  في  الناملحاسبية  أهم  املتوصلومن  مع عدة  إليها    تائج  املحاسبي  املعلومات  نظام  يتعامل 

التي  البيانات  ودقة  من صحة  التأكد  املهم  ومن  األساسية،  منها مدخالته  يستمد  املؤسسة  داخل  أنظمة فرعية 

  املراجعة الداخلية هي وظيفة يؤديها موظفون داخلة لضمان صحة املعلومات املحاسبية، كما أن  تنتجها هذه األخير 

املشروع وتتناول فحصا انتقاديا لإلجراءات و السياسات والتقييم املستمر للخطط والسياسات اإلدارية وإجراءات  

 الرقابة الداخلية للتأكد من تطبيقها ومن سالمة مقومات الرقابة الداخلية. 

ملين )دراسة    -3 التدبعنوان  (2016،  علون محمد  تحسين  في  املحاسبية  املعلومات  نظام  "دور  الداخلي  :  قيق 

وتتضمن اإلشكالية  ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية،  " باملؤسسة االقتصادية

 هذه   وهدفتنظام املعلومات املحاسبي في تحسين التدقيق الداخلي باملؤسسة االقتصادية؟    التالية: كيف يساهم

حاسبي باملؤسسة من خالل الوثائق واملستندات املحاسبية املستعملة  نظام املعلومات املآليات  إلى تحديد    الدراسة

الالزمة. ومن وكيفية تدفق وتشغيل البيانات فيها للحصول على مخرجات تساعد مستخدميها في اتخاذ القرارات  

 إليها من خالل هذه الدراسة تمثلت كاآلتي: أهم النتائج املتوصل

إدارية تابعة لإلدارة العامة للمؤسسة، بحيث تعمل إلى تطوير وتحسين أنظمة يعتبر التدقيق الداخلي أداة   -

 الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والحوكمة؛

زيادة أهمية دور الرقابة الداخلية في ظل نظام املعلومات املحاسبية االلكتروني، وذلك للوقاية من زيادة   -

وجود نظام داخلي فعال للرقابة ملواكبة التطورات  مخاطر التالعب و الوقوع في الخطأ، لذلك يستوجب  

 في بيئة تكنولوجيا املعلومات. 

 حدود البحث: -تاسعا

طرق إلى موضوع التدقيق الداخلي وليس بالتدقيق الخارجي، ونظام  من حيث التحدود موضوعية  لدينا  

 القة التي تربطهم في املؤسسة.لعملياتي أو غيره من األنظمة، والعاملحاسبي وليس بنظام املعلومات ا املعلومات

 منهج البحث: -عاشرا

من أجل الوصول إلى هدف البحث، واإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها، بهدف اختبار الفرضيات املقترحة،          

 سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي.

، واملتمثلة في املسح املكتبي، مذكرات  تم االعتماد على بعض األدواتلتدعيم مختلف جوانب موضوع البحث          

مع   أكبر  وإضافة مصداقية  املوضوع  إثراء  بهدف  االنترنيت  الرسمية ومواقع  والوثائق  العلمية،  التخرج، املجالت 

 احترام األمانة العلمية كونها من خصائص الباحث الجيد. 

 هي ل البحث:-حادي عشر

ول بعنوان اإلطار النظري للتدقيق الداخلي، حيث تطرقنا فيه  ينقسم البحث إلى فصلين أساسيين، الفصل األ       

 إلى مبحثين، املبحث األول عموميات حول التدقيق واملبحث الثاني ماهية التدقيق الداخلي. 

إلى        من خالله  تناولنا  املحاسبي،  املعلومات  نظام  تقييم  في  كأداة  الداخلي  التدقيق  بعنوان  الثاني  الفصل  أما 

ا الداخلي  مبحثين،  التدقيق  بين  العالقة  الثاني  املبحث  املحاسبي،  املعلومات  نظام  األول عموميات حول  ملبحث 

 ونظام املعلومات املحاسبي.

     



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :الفصل األول 

 إالطارالنظري للتدقيق الداخلي
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 الفصل األول : االطار النظري للتدقيق الداخلي

 

   :تمهيد

وشهدت السنوات األخيرة اهتماما متزايدا من قبل    لقد ازدادت أهمية التدقيق الداخلي في وقتنا الحالي،     

املنشآت في مختلف الدول ،حيث أصبح التدقيق الداخلي نشاط تقييمي لكافة األنشطة و العمليات في املنشأة كما  

ة أحد أهم اإلجراءات التي تتخذها املنشأة ملواجهة املخاطر والحد منها ، بحيث أَن وضع  أن نظام الرقابة الداخلي

نظام رقابة داخلية فَعال يتميز بكفاءة و فاعلية و يتم تطبيقه من قبل األفراد و اإلدارة يشكل حماية للمنشأة من  

ا يتسع نطاق تطبيقه واألهداف املرجوة  املخاطر، و ال يمس التدقيق الداخلي الجانب املالي و املحاسبي فقط  وإنم

 منه باتساع األنشطة املوجودة في املؤسسة .

    : وحتى يمكن توضيح مهمة التدقيق الداخلي بصفة خاصة فإننا سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثين هما

 عموميات حول التدقيق.  : املبحث األول 

 ماهية التدقيق الداخلي.   :املبحث الثاني
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 عموميات حول التدقيق   :املبحث األول 

التي قامت بها   االقتصاديةالقرائن الدالة على األحداث  ية املنتظمة للحصول على األدلة و يعتبر التدقيق العمل       

استخدام أدوات كفيلة للوصول إلى رأي فني محايد حول مدى داللة القوائم املالية أسلوب منهجي و   بإتباعاملؤسسة،  

 الختامية للمؤسسة للمركز  الحقيقي لها .

كمدخل إلى هذا املبحث سنتطرق إلى التطور  ، و بحث بتقديم عموميات حول التدقيقسنقوم من خالل هذا امل        

، باإلضافة إلى وأيضا مختلف أنواعه  ت، وأهم التعاريف التي أعطيت لها،الحساباالتاريخي الذي شهدته مراجعة  

 املعايير التي تحكمه . 

 مدخل إلى التدقيق  :املطلب األول 

يلة  يعتبر التدقيق بمثابة العين الساهرة على مصالح املؤسسة العامة إذ أصبح وجوده ال غنى عنه ، فهو وس          

إلى خدمة أطراف عديدة بالبحث عن الضماناتللوصول  يهتم  املعلومات و   ، كما  يتخذ كأساس التخاذ  في نوعية 

 القرارات املختلفة . 

   :تعريف التدقيقنشأة و  :أوال

ال            اآلن كانتدقيق و تطورهإن ظهور  ما هو عليه  إلى  أمرا حتميا بسبب توسع املؤسسة وتشعب    ، ووصوله 

ؤسسة من جانب التدفقات النقدية  تفرعها األمر الذي زاد من صعوبة مراقبة تسيير املوظائفها مع زيادة تعقدها و 

 املالية .و 

 أهم التعاريف التي أعطيت لها . ، و جعة الحساباتالذي شهدته مرا سنتطرق إلى التطور التاريخي

 :نشأة التدقيق -1

وقد نشأت هذه املهنة    ،الشخص الذي يتحدث بصوت عال  : التدقيق كلمة مشتقة من اللغة الالتينية و تعني          

في مصر و  الفراعنة  القدم، إذ أن  بابل و روما و اإلمبرامنذ  في  القديمة  ققون من صحة اليونان كانوا يتحطوريات 

أن الخليفة عمر ول اإليرادات واملصروفات. كما و الحسابات عن طريق االستماع إلى املدقق في الساحات العامة ح

 تدقيقها. و  الحج فرصة لعرض حسابات الوالة بن الخطاب قد جعل مواسم

الكاملة   كان يشمل املراجعة  التدقيق  الرئيس ي  ،   %100علما أن  محاسبة و الخطأ  اكتشاف الغش و وكان غرضه 

قد لخصت أهداف التدقيق في ذلك الوقت بمقولة "هو ألجل التأكد من نزاهة األشخاص املسؤولين  املسئولين ، و 

 . 1عن األمور املالية" 

 
 .18-17، ص2006،(األردن)هادي التميمي، "مدخل التدقيق من ناحية النظرية و العلمية"، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان   1
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حل إلى خمس مراحل تتمثل فيما  و قد تطور التدقيق من خالل املراحل التي مر بها حيث يمكن تقسيم تلك املرا       

 : يلي

قبل    -أ         ما  املحاسب  :1500فترة  كانت  الفترة  هذه  أوائل  واملشروعات  في  الحكومية  الوحدات  على  مقصورة  ة 

وخصوصا و   العائلية  املالكة  يحتفظ  العائالت  بأن  منها  ويستعاض  معروفة  غير  )التدقيق(  املراجعة  كانت 

ذلك  الفترة تتم مقارنة املجموعتين و   نهاية  فير املحاسبية تسجل بها العمليات وبمجموعتين منفصلتين في الدفات

 كان الهدف األساس يحاسبية من قبل محاسب كل مجموعة و بالتأكد من عدم وجود خطأ أو تالعب بالعمليات امل

 منع أي تالعب أو غش في الدفاتر . في هذه املرحلة هو توخي الدقة و 

تغيير يذكر في أهداف املراجعة )التدقيق( يميزها من فترة و في هذه الفترة لم يكن هناك    :1850- 1500فترة    -ب       

أنه    التزوير غير تزال مقتصرة على اكتشاف الغش والتالعب و التي سبقتها ففي هذه الفترة كانت أهداف املراجعة ال

 : هيحدثت بعض التغيرات األخرى و 

 ؛ انفصال امللكية عن اإلدارة مما أدى إلى زيادة الحاجة للمراجعين  -

 خاصة بعد اكتشاف نظرية القيد املزدوج. النظام املحاسبي و فكرة  تبني -

رغم ذلك استمرت عملية  ة الداخلية على عمليات املشروع و و كنتيجة هذه التغيرات أصبح هناك نوع من الرقاب       

 املراجعة تنفذ بصورة تفصيلية .

ذلك بعد اندالع  ملكة املتحدة و اقتصاديا كبيرا و خاصة في املهذه الفترة شهدت نموا    :1905-1850فترة من    -ج      

اإلدارة حيث استلم  أدى إلى االنفصال بين امللكية و   الثورة الصناعية مما أدى إلى ظهور شركات املساهمة الكبيرة مما

 املتخصصون الوظائف اإلدارية في شركات املساهمة .

ناءا على هذا كله أصبح  بات و للمحافظة على أموالهم املستثمرة في تلك الشرك وظهرت بذلك حاجة املساهمين          

خاصة بعد اقتطاع املساهمين بضرورة وجود طرف الجو مهيأ للمراجعة كمهنة ، إن تبرز وتظهر إلى حيز الوجود و 

لشركات البريطاني ون اعزز ذلك ظهور قان دى أمانة املقيمين على أموالهم وممتلكاتهم ، و ثالث محايد تكون مهمته م

 الذي نص ضرورة مراجعة شركات املساهمة من قبل مراجعي الحسابات . و  1862سنة 
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 الفصل األول : االطار النظري للتدقيق الداخلي

 

 :ملراجعة حتى نهاية الفترة كاآلتيأما أهداف ا         

 ؛األخطاءاكتشاف الغش و  -

 ؛منع األخطاء الفنية اكتشاف و  -

 اكتشاف األخطاء في تطبيق املبادئ املحاسبية . -

من    -د بعد سنة    في  :1960- 1905فترة  الفترة خاصة  الرقابة  بظهو   1940هذه  أنظمة  وتبني  الكبيرة  الشركات  ور 

و  في الداخلية  هامة  تغيرات  حدثت  )التدقيق(،  املراجعة  عملية  في  كليا  اعتمادا  عليها  يعتمد  املراجع  أصبح  التي 

   :1ممارسة مهنة التدقيق هي 

مراجعة بالعينات كأساس إلبداء الرأي حول مدى التحول من مراجعة الحسابات تفصيلية إلى   -

 ؛عدالة القوائم املالية

 تطور في االختبارات التي كان يقوم بها املراجع في تقييم نظام الرقابة الداخلية .  -

ق بشكل كبير نتيجة عدد  حتى نهاية الثمانينات تطور التدقيخالل هذه الفترة و   :رإلى وقتنا الحاض  1960فترة    -ه

ت املتحدة انهارت مؤسسة القروض واالدخار،  ، ففي الوالياأهمها انهيار العديد من املؤسساتمن  ، و ثاألحدامن  

غيرها جددت العديد من التساؤالت وكان من أسبابها وجود غش وتالعبات من قبل القائمين عليها، تلك األحداث و 

ة صدرت عدد من املعايير تطالب املراجعين التالعب، من خالل هذه الفتر كتشاف الغش و عن دور املراجعين في ا

أكب عنهباملسؤولية  التقرير  و  الغش  اكتشاف  نحو  مر  التأكد  و  و ،  الداخلية  الرقابة  نظام  أهمية  عنه ن  التقرير 

 للجهات املعنية .

   : تعريف التدقيق -2

 :تعاريف حول التدقيق أهمها مايلي صدرت عدة      

 : التعريف األَول  -أ

التدقيق وبصورة رئيسية فحص املعلومات أو البيانات املالية من طرف شخص مستقل ومحايد ألي مؤسسة           

"إجراءات : بأنه AAA))ت الجمعية املحاسبية األمريكية عرفبغض النظر عن أهدافها وحجمها أو شكلها القانوني، 

با املتعلقة  األدلة  على  الحصول  ألجل  و إلقرارات  منظمة  االقتصادية  بصورة  )األرصدة(  تقييمها  و  األحداث 

 . 2إيصال النتائج إلى املستفيدين"ين هذه اإلقرارات و مقياس معين و ، لتحديد درجة العالقة بموضوعية

 

 

 
 .12-11، ص2004إبراهيم طه عبد الوهاب، "املراجعة النظرية واملمارسة املهنية"، الطبعة األولى، قسم املحاسبة، كلية التجارة، جامعة املنصورة، مصر،   1
 .20، صمرجع سبق ذكره هادي التميمي،   2
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 : التعريف الثاني -ب

محايدا للتحقق سجالت املنشأة فحصا فنيا انتقاديا  ستندات ودفاتر و يعرف التدقيق على أنه "عملية فحص م        

 .1للمنشأة اعتمادا على قوة نظام الرقابة الداخلية"  البيانات املاليةإبداء الرأي في عدالة من صحة العمليات و 

 : التعريف الثالث -ج

بغية إعطاء رأي معلل على ستقل  املهل و ؤ املالتدقيق هو اختبار تقني مبني بأسلوب من طرف الشخص املنهي          

و  املعلوماتنوعية  و   مصداقية  والقوانين  القواعد  احترام  املؤسسة، وعلى مدى  املقدمة من طرف  املبادئ  املالية 

 .  2املحاسبية املعمول بها في صورة صادقة على املوجودات 

   : التعريف الرابع -د

الخت         املالية  للقوائم  انتقادية  عملية  و التدقيق  الدفاتر  جميع  فحص  خالل  من  املحاسبية           السجالت  امية 

هي عملية تمكن املدقق من إبداء رأي فني محايد صر القوائم للواقع الفعلي لها، و كذا التحقق من مدى مطابقة عناو 

مدى االلتزام بتطبيق املبادئ املحاسبية املتعارف عليها لية للمركز املالي الحقيقي لها و حول مدى داللة القوائم املا
3. 

 : من خالل التعاريف يمكن استخالص أن التدقيق يرتكز على نقاط أساسية تتمثل في            

 أي أن الشخص الذي يقوم بعملية التدقيق يجب أن يكون مستقل عن إدارة املنشأة .  :االستقاللية -

 السجالت للتأكد من صحة سالمة العمليات . البيانات و أي فحص  :الفحص -

 هل العمليات التي تم انجازها تم تسجيلها حسابيا ؟  : أي -

 هل العمليات التي سجلت تخص نفس السنة ؟  -

 هل القوائم املالية معدة بشكل صحيح ؟  -

 .و هذا يؤدي إلى فحص القيس الكمي و النقدي لألحداث االقتصادية الخاصة بنشاط املؤسسة 

 يتمثل في التقرير الذي يقدم إلى األطراف املعنية سواء كانت داخل املؤسسة أو خارجها . : إبداء الرأي  -

 

 

 
 . 25، ص2009، األردن()أحمد علي جمعة، "املدخل إلى التدقيق والتأكد الحديث"، دار الصفاء للنشر ، عمان  1
ومعايير التنمية املستدامة"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في   فاتح غالب، " تطور دور التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ  2

 .47، ص2011-2010  طيف، ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سالعلوم االقتصادية و علوم التسيير 
 .02، ص2003محمد الشامي طواهر ومسعود صديقي، "املراجعة و تدقيق الحسابات"، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،   3
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 أنواع التدقيق  :ملطلب الثانيا

  :سنقوم بدراستها على النحو التاليهناك أنواع عديدة للتدقيق       

 ؛من حيث اإللزام  -

 ؛ من حيث مدى الفحص -

 ؛التدقيقمن حيث توقيت عملية  -

 ؛من حيث نطاق عملية التدقيق -

 ؛من حيث القائم بعملية التدقيق  -

  :من حيث اإللزام -1

 :و ينقسم  إلى نوعين هما        

 : التدقيق اإللزامي -أ

قانون االستثمار   -انين الضرائب  قو   -هو التدقيق التي تلتزم به املنشآت وفقا للقانون السائد ) قانون الشركات         

يلزم املؤسسة بضرور ( القيام به حيث  القانون  املالية  ة تعيين خارجي لتدقيق حساباتها و ، يحتم  القوائم  اعتماد 

 . 1الختامية لها، ويترتب عن عدم القيام به وقوع املخالف تحت طائلة العقوبات املقررة  

 : التدقيق االختياري  -ب

هو التدقيق الذي يتم دون إلزام معين بقانون أو بالئحة معينة، ومنها بعض املراجعات التي قد تطلبه إدارة         

معين بناء على نتيجة املراجعة    جي لتحقيق غرض معين أو للتحقق من أمر أو التخاذ قراراملنشأة من املدقق الخار 

 :مثال ذلكو 

 ؛ حص عملية الخزينة في فترة معينة فمراجعة و  -

 ؛عمليات املخازن املختلفةمراجعة وتدقيق حسابات و  -

 ؛ بعض عمليات املبيعات دون غيرها  مراجعة بعض عمليات الشراء دون غيرها أو -

 مستندات بعض املناقصات التي تمت خالل فترة ما . مراجعة أوراق و  -

رغم أن العديد من الشركات الخاصة ال تلزمها قوانين معينة بعملية التدقيق إال أنها ومن ناحية أخرى و          

أو   كانت  الشركات صغيرة  هذه  مثل  تتفق  الغالب  مدققيفي  مع  دفاترها  كبيرة  ومراجعة  لفحص  قانونيين  ن 

 : حساباتها لألسباب التاليةو 

 
 .46، ص1990، )بيروت( لبنان محمد سمير الصبان ومحمد القيومي، "املراجعة بين التنظير والتطبيق"، الدار الجامعية،  1
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 ؛ ما تحقق من نجاحنان على سالمة ما تم من عمليات و االطمئ -

 ؛املستثمرين إلى غير ذلكن و املورديي تتعامل مع الشركة مثل البنوك و كسب ثقة األطراف الخارجية الت -

تي تأخذ في  الو   ة األجهزة الضريبية في الدولة  صخار التعامل مع األجهزة الحكومية وكسب ثقتها و تيسي -

مت تدقيقها من قبل  دفاترها قد تيبة ما إذا كانت حسابات الشركة و ربط الضر االعتبار عند تقدير و 

 ؛تم اعتمادها منه أو المدقق قانوني و 

 .1سمعتها التجارية في مجال نشاطها  لى سالمة املركز املالي للشركة و الحفاظ ع -

 :من حيث مدى الفحص -2

 :2هما كالتالي ذا النوع من التدقيق إلى نوعين و و ينقسم ه       

  :التدقيق التفصيلي -أ

ت           أن  به  و املقصود  والدفاتر  القيود  كافة  التدقيق  السنة  و املستندات  شمل عملية  تمت خالل  التي  األعمال 

يتطلب هذا النوع من التدقيق جهدا ووقتا ن جميع العمليات مقيدة بانتظام وأنها صحيحة، و املالية للتأكد من أ

با نفقات  يكلف  إلى كونه  باإلضافة  و كبيرا  والتكلفة  الوقت  عاملي  مع  يتعارض  املدقق على هظة فهو  التي يحرص 

 مراعاتها باستمرار . 

 سسات ذات الحجم الصغير. بالتالي فإن استخدامه يقتصر على املؤ و 

   : التدقيق اإلختباري  -ب

ا          من  النوع  الكبرى و ظهر هذا  الشركات  مع ظهور  ينتلتدقيق  من  يتركز على أساس فحص عينة  املدقق  قيها 

حجم  املستندات الخاصة باملؤسسة على أن يتم تعميم النتائج، ويعتمد  مجموعة الدفاتر والسجالت والحسابات و 

السجالت وجب  ة توفر أخطاء كثيرة في الدفاتر و سالمة نظام الرقابة الداخلية ، ففي حالالعينة على مدى قوة و 

 على املدقق توسيع حجم العينة .

أن التدقيق التفصيلي يمثل االستثناء  يداني اآلن و اس السائد للعمل امللذلك يعتبر التدقيق االختباري هو األسو        

 . لذلك األساس

 

 

 
مشاكل التطبيق العملي"،  مكتب الجامعي  -املعايير والقواعد–محمد السيد سرايا،"أصول و قواعد املراجعة والتدقيق الشامل، إطار النظري    1

 .42، ص 2007، رية(مصر)اإلسكندالحديث، 
نيل شهادة املاجستير في العلوم   مقدمة محمد أمين مازون، "التدقيق املحاسبي من منظور  املعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر"، مذكرة   2

 .12، ص2011-2010جامعة الجزائر،  ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير  التجارية،
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 :من حيث توقيت عملية التدقيق -3

 :تنقسم إلى نوعين         

  ر:التدقيق املستم -أ

هو التدقيق الذي يتم لعمليات املنشأة خالل السنة املالية سواء كانت بطريقة منتظمة أي أسبوعيا أو غير          

 : هذا النوع من التدقيق يتبعه املدقق بصفة خاصة في حالةأيام معينة على مدى الفترة و الل منظمة خ

 ؛متعددةو  ز بكبر الحجم و عملياتها كبيرة ما إذا كانت املنشأة تتمي -

 ؛ التردد على املنشأة بصفة مستمرةتوافر عدد كبير من مساعدي املدقق األمر الذي يمكنهم من  -

 لرقابة الداخلية للحكم على مدى كفاءته . عدم التمكن من تقييم نظام ا  -

غيرها من املنشآت التي تقوم بعمل ضخم من العمليات النوع يعد مناسبا لشركات األموال، و لذلك فإن هذا  و             

إلى وقت طويل نسبيا لفحصهاحيث   يسا تحتاج  مما  املدة  الكافي خالل  الوقت  للمدقق  توفر  أنها  عده على  ، كما 

التالعب فضال عن ذلك سرعة اكتشاف  الفي أو تقليل فرص ارتكاب الغش و بالتالي تلية التدقيق، و التوسع في عم

 .1األخطاء  

  :التدقيق النهائي -ب

إقفال   ذلك ألن املدقق يبدأ عمله بعدلمنشأة الصغيرة واملتوسطة الحجم، و يعد التدقيق النهائي مناسبا ل             

، باإلضافة إلى أنه يؤدي  ي تعديل للبيانات بعد تدقيقهافي هذا ضمان لعدم حدوث أالدفاتر وترصيد الحسابات، و 

التدقيق النهائي تأخر النتائج    ، و لكن يؤخذ علىمن جانب القائمين بعملية التدقيقإلى تخفيض احتماالت السهو 

ب املدقق  قيام  املدقق وعدم  في مكتب  ارتباك  املرغوب.  وحدوث  الفترة و الفحص  إلى قصر  ترجع هذه االحتماالت 

 .2الزمنية الالزمة للقيام بعملية تدقيق الحسابات  

 :من حيث نطاق عملية التدقيق -4

 :3أنواع التدقيق من حيث نطاق الفحص و الغرض تتمثل فيما يلي      

 :ملالي أي مراجعة القوائم املاليةالتدقيق ا -أ

مية فيما يتعلق باملركز املالي ونتائج  يقصد به إبداء الرأي في مدى عدالة ما تعبر عنه البيانات الحسابية الختا        

بة املقبولة قبوال عاما  أصول املحاسهة العائدة إليها تلك البيانات وذلك بما يتفق و التدفقات النقدية للجاألعمال و 

أنه و  ارتباط مدأي  التي تمكن مدقق  بات الخارجي االستفسار و قق الحسابمعنى آخر  إجراء الخطوات الضرورية 

 
 .43، صمرجع سبق ذكره د السيد سرايا، محم  1
 .46أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره،ص  2
 . http://sqarra.wordpress.com 22 . /03/2021تدقيق الحسابات  -محاسبة–مدونة صالح محمد القرا، مدونة العلوم املالية و اإلدارية   3

http://sqarra.wordpress.com/
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املبادئ  مع  تتمش ى  حتى  جوهرية  تعديالت  إلى  تحتاج  ال  املالية  القوائم  بأن  محدود  تأكيد  إبداء  من  الحسابات 

 املحاسبية املعترف بها .

 :التدقيق ألغراض ضريبية و قانونية -ب

، كما االلتزام بتدقيق دى التقييد بالقوانين والنظم واللوائح التشريعاتقوف على مالتدقيق ألغراض الو          

التزام املكلفين بدفع الضريبة   مدىالبيانات الحسابية الختامية، و  قواعد املحاسبة املقبولة قبوال عاما في إعداد

 األنظمة الضريبة لها احتساب الضريبة املستحقة عليها. و 

 :الكفاءة اإلنتاجيةيق لغرض تقييم  التدق -ج

النتائج           مع  املتحققة  النتائج  تقييم  لغرض  للداخلي  املدقق  قبل  من  به  القيام  يتم  التدقيق  من  النوع  هذا 

في مثل هذه الحاالت يقوم املدقق الداخلي بتضمين تقريره توصيات إلى  قعة ألي نشاط من أنشطة املنشأة واملتو 

 ين الكفاءة اإلنتاجية لجهة موضوع التقدير. اإلدارة من الشأن األخذ بها ، تحس

 : من حيث القائم بعملية التدقيق -5

 : يمكن تقسيم عملية التدقيق من حيث القائم بها إلى       

 : التدقيق الخارجي -أ

الهدف منه تقرير حيادي ي أنه يكون مستقل عن املؤسسة، و هو التدقيق الذي يتم بواسطة شخص خارجي أ       

 عدالة القوائم املالية . حول 

 : التدقيق الداخلي -ب

       ( الحسابات  ملراجعة  الدولي  املجلس  )IAABSيعرف  الدولي  التدقيق  معيار  في  الداخلي  610(  التدقيق   )

بأنه:"تقويم األنشطة املتعارف عليها داخل املنشأة كخدمة للمنشأة، وتشمل وظائفه من بين أشياء أخرى )الفحص  

 والتقييم( مراقبة مدى كفاية وفعالية )مالئمة( الرقابة الداخلية. 

عبارة عن فحص دوري للوسائل املوضوعة   :على أنه(IFACIللتدقيق و الرقابة الداخلية )عرف املعهد الفرنس ي          

مد تصرف  املؤسسةتحت  تسيير  و  مراقبة  قصد  بيرية  تقوم  النشاط  هذا  ملديرية  .  تابعة  مصلحة  املؤسسة  ه 

 مستقلة عن باقي املصالح األخرى . و 

املو           اإلجراءات  كانت  مما  التأكد  هو  هذا  من  الكافيةالهدف  الضمانات  تتضمن  بها  ملعلومات ا  أن،  عمول 

 .1مناسبة  صادقة، العمليات شرعية، التنظيمات فعالة، الهياكل واضحة و 

 
 .15أحمد حلمي جمعة،مرجع سبق ذكره، ص  1
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 و هذا سوف نتطرق إليه بالتفصيل في املبحث الثاني .

 معايير التدقيق  : املطلب الثالث

، والتي تستنتج نمط من  ي بها املدقق أثناء أدائه ملهنتهتعتبر املعايير مجموعة من األنماط التي يجب أن يقتد         

الجمعية املحاسبية  ها  تسيتم التطرق للمعايير التي أصدر   فيما يلي، و قفاهيم التي تدعم عملية التدقياملالفروض و 

 :1 التي تنقسم إلىو (  AAAاألمريكية)

 يوضح الشكل اآلتي معايير التدقيق: 

 (: معايير التدقيق1-1) رقم  الش ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبق  ة اعتمادا على ماإعداد الطالبمن املصدر: 

  املعايير العامة :أوال

على نوعية األداء املطلوب، و الصفات الشخصية للمدقق و عالقاته بجودة و  تهتم املعايير العامة بالتأهيل و         

 :معايير عامة ثالثة (AAA)الجمعية  املحاسبية األمريكية تهذا فقد تبن

   :التأهيل العلمي و العملي -1

ينال و   التعليم والخبرة،ب أن يتوفر لديه كل من  مالئمة فإن املدقق يجق بدرجة مقبولة و التدقييتم الفحص و         

عليها  مبادئ املحاسبة املتعارف  برامج جيدة ورسمية ومنظمة في املحاسبة واملراجعة، و   لاملدقق تعليمه من خال 

 
 . 58-45، ص 2009، السعودية)الرياض( وليام توماس، "المراجعة بين النظرية والتطبيق"، دار المريخ للنشر،   1

 التدقيق  ر يمعاي

 العمل امليداني معاير  عامة ير اليعاامل

التأهيل العلمي 

 والعملي 

العقلي   هاجاإلت

 املحايد 

العناية املهنية  

 الواجبة

اإلشراف  

 املناسبوالتخطيط 

تقيم نظام الرقابة 

 الداخلية 

كفاية وصالحية  

 أدلة اإلثبات 
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التقرير في  املدقق  الذي يطبقه ويستخدمه  املعيار  املالية  تمثل  القوائم  كانت  إذا  ما  للعميل قد عرضت بشكل  ، 

 بارعا.ارعا قبل أن يكون محاسبا ماهرا و بهذا الشخص مدققا ماهرا و  أن يكون ، فإنه ال يمكن عادلصادق و 

بما أن املعرفة دائمة التطور و التغيير فإنه من الضروري تحديث برامج التعليم الرسمية للمدققين دوريا من و        

 مقررات التعليم املنهي املستمر.ببرامج و  خالل ما يعرف

 : االتجاه العقلي املحايد -2

ذلك  و  لب من املدقق التمسك باستقالله وحياديته، يعتبر املعيار الثاني من املعايير العامة  للمراجعة فإن يتط        

النسبة ملهنة املراجعة  ، فهذا االستقالل يمثل حجر األساس ب يتمكن من أداء مهمته بموضوعية ودون تحيز   حتى

و  تأ)التدقيق(،  يجب  ثم  امن  تدريب  برامج  في  هذا  االقتصادية  كيد  املنفعة  فتبرير  لتقرير و ملدققين،  االجتماعية 

، أي أن رأي املدقق ال قيمة له إذا لم ر متحيز على املعلومات املحاسبيةالتدقيق إنا يعتمد على كونه يتضمن رأي غي

 يكن يتمتع باستقاللية في عمله.

  العناية املهنية الواجبة :-3

ممارسة عملية    يتطلب املعيار الثالث من املعايير العامة للمراجعة من املدقق بذل العناية املهنية الواجبة عند       

، لعمليجب أن يعمله املدقق و كيفية أداء هذا ا  ماذايتعلق مفهوم العناية املهنية الواجبة  الفحص و التدقيق و 

  ولية أداء مهمته كمنهي و بنفس درجة املهارة العادية املتوافرة فكل فرد يقدم خدمات للمجتمع يجب أن يتحمل مسؤ 

إزاء ذلك فإن مفهوم بذل العناية املهنية الواجبة إنما يفرض مستوى من مسؤولية  لدى غيره في نفس املجال ....، و 

 إعداد التقرير . بتحقيق معايير العمل امليداني و  األداء يجب تحقيقه بواسطة كل األشخاص املعنيين

 معايير العمل امليداني  انيا:ث

صر هذه املعايير في ثالثة  تنحالالزمة لعملية جمع أدلة اإلثبات، و تتمثل معايير العمل امليداني في اإلرشادات         

 :معايير 

 :التخطيط املناسباإلشراف و  -1

التخطيط املناسب على مفهوم العناية املهنية الواجبة ، فلغرض بذل العناية املهنية إلشراف و يعتمد معيار ا          

يتطلب ضرورة قبول مهمة التدقيق والتعاقد عليها في وقت  املعقولة و املناسبة في أداء مهمة التدقيق فإن األمر  

على تحديد وتشخيص    زم للمساعدة، فالتخطيط يجب أن يشمل إجراءات الفحص التحليلي التمهيدي الال مالئم

، الذي يتم في أو بعد آخر السنة املالية ا أكثر خالل عمل التدقيق النهائيالتي تتطلب اهتماماملشاكل املحتملة، و 

للم الشاملة  التدقيق سيتضمن تحديد اإلستراتيجية  مهمة  نطاق  وبالطبع فإن تخطيط  املتوقعة فضال عن  همة 

تحديد ما  و على تنفيذ و تحقيق أهداف الفحص    ساعدين القائمين، أما اإلشراف فإنه يتضمن توجيه املالفحص

 إذا كانت هذه األهداف قد تحققت في نهاية العمل امليداني أوال. 

   :ةتقييم نظام الرقابة الداخلي -2

ه يتعلق بدراسة و أما املعيار الثاني من معايير العم         
َ
بالطبع فإن  الداخلية للعميل و   تقييم الرقابةل امليداني فإن

معلومات   عنه  ينتج  إنما  الجيد  الداخلية  الرقابة  نظام  أن  في  يتمثل  إنما  هذا  يفسر  الذي  يمكن الغرض  مالية 

، فإنه يكون من غير  ون نتيجة آلالف العمليات املالية، فلكون معظم أرصدة القوائم املالية تك االعتماد عليها أو ال
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كافة   مائةالعاملمكن مراجعة  في  مائة  املالية  العينات مليات  يعتمد على أسلوب  أن  املدقق يجب  ثم فإن  و من   ،

 اإلحصائية لتقييم املعلومات املالية لدى املؤسسة و التي ترتبط مع نظام الرقابة الداخلية . 

 : كفاية و صالحية أدلة اإلثبات -3

التي رورة جمع أدلة اإلثبات الكافية و تطلب من املدقق ضأما املعيار الثالث من معايير العمل امليداني فإنه ي         

لعملية التدقيق كما أنه يساند   يمثل مفهوم اإلثبات األساسفيما يتعلق بالقوائم املالية، و تمثل األساس إلبداء رأيه  

يدعمها دليل  ، فكافة القرارات التي يصل إليها املدقق تكون مبررة فقط إذا ما كان  افة معايير العمل امليدانييدعم ك و 

ام و تقديرات املدقق حول عدالة  الرشد ألحكة اإلثبات توفر األساس املنطقي و ، أي أَن أدلإثبات معقول ومالئم

الداخلية في تحديد مقدار  صدق عرض املعلومات املالية ، كما أَن املدقق يستخدم نتائج دراسته لنظام الرقابة  و 

 اإلثبات الواجب الحصول عليها لتدعيم و تأكيد أرصدة القوائم املالية .

 : ماهية التدقيق الداخلي ياملبحث الثان

التدقيق الداخلي   التالعب حيث أنق الداخلي بهدف اكتشاف األخطاء والغش و ظهرت الحاجة لوظيفة التدقي       

األنشطة وتحليل  و او   عبارة عن فحص  املؤسسة  بها  تقوم  التي  و كذلك  لعمليات  التنظيمي  فحص  الهيكل  تحليل 

 الخطط و أهداف املؤسسة .و 

معاييره  نبدأها بمفهوم التدقيق الداخلي و  سنقوم من خالل هذا املبحث بتقديم ماهية حول التدقيق الداخلي،        

 . هداف التدقيق الداخلي أثم التعرف على أهمية و 

 

 : مفهوم التدقيق الداخلي و معاييره املطلب األول 

 سنتطرق في هذا املطلب إلى مفهوم التدقيق الداخلي و نذكر بعض معاييره .       

 : مفهوم التدقيق الداخلي أوال

 :كما يلي طرق عليها التدقيق الداخليمن أهم التعاريف التي           

 : التعريف األول  -1

 ، غيرهاو النواحي املحاسبية واملالية مستقل داخل املنشأة يهدف إلى فحص و تقييم و تحقيق  تقييمي هو نشاط       

 .  1يقوم به جهاز داخلي مستقل عن إدارة املنشأة، لتقديم ضمان واطمئنان لإلدارة عن مدى كفاية اإلجراءات 

 التعريف الثاني :  -2 

تقييم      وظيفة  معينهو  تنظيم  داخل  تنشأ  مستقلة،  وتقييم    ،ية  فحص  هذا    األنشطةبغرض  بها   يقوم  التي 

و التنظ  وتوفير  يم  بتقديم  وذلك  الكفاءة  من  عالية  بدرجة  باملسؤوليات  للقيام  التدقيق  من  النوع  هذا  يهدف  

 . 2والتوصيات  والتقييم   التحليل،

 
 

 
 . 24ص ،2010 ،(األردن) عمان  العربي، املجتمع مكتبة ،"الحسابات تدقيق" ديان،  و محمد لؤي و  الوقاد محمد سامي  1 
 الجزائر، العامة، املحمدي دار ،"الجزائر في املتوسطة و الصغيرة  املؤسسات تأهيل و اإلداري  التدقيق" ، بابنات  الرحمن عبدو   عدون  دادي ناصر  2

 . 40ص ،2010



 

16 
 

 الفصل األول : االطار النظري للتدقيق الداخلي

 

 التعريف الثالث: -3

نشاط مستقل داخلي للمشروع تنشئه اإلدارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات   مجموعة من أنظمة أو أوجه      

االحتياطات املتخذة    كفاية قيمة والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات املحاسبية واإلحصائية تأكيد من  

املشروع للسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية   أكد من إتباع موظف لحماية أصول وممتلكات املشروع وفي الت

أداء أغراضها املرسومة لهم، وفي  قياس في  الرقابة األخرى  السياسات وجميع وسائل   صالحيات تلك الخطط و 

 .1اإلنتاجية القصوى   الكفاية واقتراح التحسينات الواجب إدخالها عليها، ودلك حتى يصل املشروع إلى درجة

 

 : التعريف الرابع-4 

التدقيق الداخلي هو وظيفة تقييم مستقل تنشأ من داخل املنشأة    أن على  :  (IIA)  الداخليالتدقيق  عرفه معهد      

حيث    ،بمسؤولياتهم بجدارة  لإلطالعوتقييم كافة أنشطتها كخدمة املنشأ بهدف مساعدة موظفي املنشأة   لفحص

باألنشطة علقة  املت  خلي بتزويد اإلدارة بالتحليالت والتقييمات والنصائح واإلرشادات واملعلوماتيقوم التدقيق الدا

 .2بتكلفة معقولة ؤ نظام رقابة كفيتضمن هدف التدقيق الداخلي إيجاد  و  ،التي تمت مراجعتها

 ثانيا :أنواع التدقيق الداخلي 

 التدقيق الداخلي إلى نوعين هما : أنواعقسم الباحثون   

 ؛التدقيق الداخلي املالي  -

 التدقيق الداخلي التشغيلي.  -

 مراجعة املهام الخاصة .  نوعا ثالثا و هو  أضافإال هناك من 

 التدقيق الداخلي املالي : -1

و الفحص   والقوائم  املالية  للعمليات  باملاملنظم  االلتزام  مدى  لتحديد  بها  املتعلقة  املحاسبية  بادئ السجالت 

 من حيث: . 3متطلبات أخرى موضوعة مسبقا  املحاسبية املتعارف عليها والسياسات اإلدارية و 

 ؛ التحقق من تتبع القيود املحاسبية و تدقيقها محاسبيا ومستنديا -

 ؛ التحقق من سالمة و موافقة األنشطة والتعليمات، واملبادئ املحاسبية املتعارف عليه -

 ؛التحقق من وجود الحماية املناسبة لألصول من سوء االستعمال واالختالس -

 خلية و االعتماد عليها .التحقق من الفحص و التقويم لدرجة كفاءة الرقابة الدا  -

 : التدقيق الداخلي التشغيلي -2 

للتدقيق الداخلي،يعتبر املج     نشأ هذا النوع كوليد للتطورات التي حدثت في مجال التدقيق  و   ال غير التقليدي 

 الداخلي . 

 
 .181، ص 2000عبد هللا خالد أمين،"علم تدقيق الحسابات، الناحية النظرية و العملية، الطبعة األولى، دار وائل النشر، عمان،   1
  للنشر، الوراق مؤسسة األولى، الطبعة ،"الدولية الداخلي التدقيق ملعايير  وفقا التطبيق و النظرية بين الداخلي التدقيق " ،الوردات هللا عبد خلف  2

 . 34ص ،2006 عمان،
 ، األردنية املجلة ،"اليمنية التجارية البنوك في عليها املتعارف الداخلي التدقيق معايير  تطبيق مدى" الفتاح، عبد  فضل  الغني عبدو   محمد أحمد العمري   3

 .364ص ،2006الثالث، العدد الثاني، املجلد
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التدقيق       من  النوع  هذا  املنشأة :"بأنه  يعرف  أو  التشغيلية  للوحدة  الشامل  أنظمتها    الفحص  التقييم  ككل 

اإلدارية وذلك للتحقيق من فقا لطريقة قياس محددة ضمن األهداف  لي و رقابتها اإلدارية وأدائها التشغياملختلفة و 

 .1واقتصادية العمليات التشغيلية   كفاءة 

  أمينا استشاريا    يشكل التدقيق الداخلي التشغيلي دورامن التدقيق في الدول املتقدمة و   تتمثل أهمية هذا النوع     

 دارية بناءا على نتائج  لها التقارير التي تخدم جميع املستويات اإل  الداخليين املدققينلإلدارة العليا حيث يقدم 

 : 2التي تمكن اإلدارة منتدقيقهم و 

 ؛داف اإلدارة أو وفقا ملقياس أخر هأل تقييم أداء كل وحدة تشغيلية وفقا   -

  ؛مفهومة من قبل املستويات التنفيذيةو    ومتجانسة  اإلدارة  شاملةنان على أن خطط االطمئ -

لية     سياسات اإلدارة في كل امليادين التشغيت موضوعية حول كيفية تنفيذ خطط و الحصول على املعلوما  -3  

 ؛ استغالل الفرص املتاحةالكفاءة في تنفيذ الخطط و و وحول فرص تطوير الفعالية 

 ؛ رقابة اإلدارية القصور في الات مناسبة حول جوانب الضعف و علومالحصول على م -4     

 إعادة التأكيد على أن كل التقارير التشغيلية يمكن االعتماد عليها كأساس للعمل.  - 5     

 التدقيق الداخلي ألغراض خاصة:   -3

لفه هذا النوع من التدقيق يتعلق بالتدقيق الذي يقوم به املدقق الداخلي حيث ما يستجد من موضوعات تك       

و  بها  للقيام  العليا  األسلوب  اإلدارة  من حيث  ناحية    أويتفق  من  يختلف  لكنه   و  السابقين  النوعين  مع  النطاق 

هذا النوع من التدقيق من   لق الداخلي و يشمج ضمن خطة التدقيغير مدر نه غالبا ما يكون فجائيا و أإذ  التوقيت

إجراء التحقيقات املتعلقة و     كتشاف الغش أو الفسادال التفتيش الفجائية و التي تهدف  وجهة نظر الباحث عمليات  

 . 3بهذا املوضوع 

 ثالثا:معايير التدقيق الداخلي 

 :4تتمثل معايير التدقيق الداخلي فيما يلي      

 ؛ : معايير االستقالل  األولىاملجموعة -

 ؛الثانية: معايير الحرفية املهنيةاملجموعة -

 ؛ موعة الثالثة: معايير نطاق العملاملج-

 ؛ ير أداء وظيفة املراجعة الداخليةاملجموعة الرابعة: معاي-

 إدارة قسم املراجعة الداخلية. املجموعة الخامسة: معايير -

 

 
  املحاسبة في املاجستير  شهادة   نيلمقدمة   مذكرة  ،"اإلداري  و املالي األداء ضبط في الداخلي التدقيق وظيفة دور "  املدلل، يوسفو  سعيد  يوسف   1

 .43ص ،2007 غزة،،اإلسالمية الجامعة والتمويل،
 .  348عبد الغني فضل عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، صد و العمري أحمد محم  2
 . 58 ص  ذكره، سبق  مرجع املدلل، يوسفو  سعيد  يوسف  3
الطور الثالث علون محمد ملين، " دور نظام املعلومات املحاسبية في تحسين التدقيق الداخلي باملؤسسة االقتصادية"، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 4

 .86ص، 2016-2015، بسكرة   ،رجامعة محمد خيض كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، العلوم التجارية،

  4  
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 .   : معايير االستقاللاملجموعة األولى - 1  

التييعني استقالل املراجع الداخلي عن  و       تحقيق االستغالل عندما يقوم املراجع قوم  بمراجعتها  و ي  األنشطة 

بإعطاء رأالد بأداء عمله بحرية  بناءا على  يتحقق االستغير متحيز، و   ياخلي  التنظيمي واملوضوعية  قالل  الوضع 

 تشمل معايير االستقالل على معايير فرعية و هي :و 

التنظيمي - ت  املركز  تنظيمية  بمكانة  الداخلي  املراجع  يتمتع  أن  يجب  األعمال  :   بإنجاز  بالقيام  له  سمح 

 ؛ا املسؤوليات الخاصة بمراجعتهو 

عمل يقوم بمراجعته كما يجب أن يكون موضوعيا    ألييرتبط املراجع الداخلي بأداء    أنيجب  املوضوعية:   -

   في حكمه على األشياء من خالل قيامه بمراجعتها .

 : ثانية : معايير الحرفية املهنيةاملجموعة ال -2

 تحتوي هذه املعايير على عدد من املعايير الفرعية هي :      

تقالتشكيل  -أ أن  يجب  و :  الفنية  كفاءة  على  التأكيدات  مدم  الداخليين  للمراجعين  التعليمية  ناسبة   الخلقية 

 ؛للمراجعات التي يقوم بها 

الالزم لتنفيذ التدرب  رفة واملهارات و قسم املراجعة الداخلية املعيجب أن يتوفر في  املهارات التدريبية :املعرفة و   -ب

 ؛ مسؤوليات املراجعة

 ؛ملهام في قسم املراجعة الداخليةيجب أن يتوافر اإلشراف على تنفيذ ااإلشراف : -ج

:-د االتصال  و  اإلنسانية  املالعالقة  لدى  يتوافر  أن  املهارايجب  و  املعرفة  الداخلي  املتعلقة   القدراتو   تراجع 

 ؛ األفراداملهارات في التعامل مع بالعالقات اإلنسانية واالتصاالت الفعالة و 

 ؛ توى التنافس ي ملعلوماتهم الفنيةيجب على املراجعين الداخليين املحافظة على املسالتعليم املستمر : -ه

 ليات املراجعة الداخلية . عم أداء أثناءأن تبدل القدر الكافي من العناية املهنية ل العناية املهنية :ذب-و

 :ايير نطاق العمل )الفحص(امليدانياملجموعة الثالثة :مع 

  أداءمدى كفاءة  فعالية نطاق الرقابة الداخلية، و ويتطلب من املراجع دراسة و فحص و تقييم مدى كفاية و          

تحقيق  ضوابط كافية لتوفير ضمانات و ف التحقيق من مدى  ذلك بهدسؤوليات قبل تحديد نطاق العمل و املاملهام و 

و  بكفاءة  تطبيق  املنشاة ألهدافها  املنشأة علىفعالية، ومدى  و قدرة  الضوابط  ا  هذه  أو  ستغالل حماية أصولها 

 فعالية .مواردها املتاحة بكفاءة و 

 : ر أداء وظيفة املراجعة الداخليةاملجموعة الرابعة :معايي-4

وتوصيل    علومات،فحص وتقيم املتخطيط عملية املراجعة  الداخلية، و   إن عمل املراجع الداخلي البد أن يشمل      

بعملية  تبدأعملية املتابعة تمثل هذه املعايير شرح كافة املراحل املختلفة لعملية املراجعة الداخلية والتي  و   النتائج  

 التخطيط و تنتمي لعملية املتابعة .

 ة؛ مراجع يجب أن يقوم املراجع الداخلي بالتخطيط الدقيق لكل عمليةطيط : التخ -أ

حيث يجب على املرجعين الداخليين جمع و تحليل وتفسير املعلومات و الحصول  فحص و تقيم املعلومات : -ب

 ؛كافية التي تؤيد نتائج املراجعة غلى أدلة 

 ؛ عن نتائج أعمال املراجعة لتقريريجب على املراجعين الداخليين اتوصيل النتائج :-ج 



 

19 
 

 الفصل األول : االطار النظري للتدقيق الداخلي

 

اإلجراءات الصحيحة املطلوبة على   واتخاذيجب على املراجعين الداخليين القيام بعملية املتابعة للتأكد  املتابعة:    -د

 ضوء نتائج املراجعة . 

 : ير إدارة قسم املراجعة الداخليةاملجموعة الخامسة :معاي -5

املراجعة   إدارة  مدير  يدير  أن  سليم،يجب  بشكل  إدارته  املراجعة   الداخلية  إدارة  مدير  املعيار  هذا  ألزم  حيث 

 :يالداخلية بضرورة القيام باآلت

 اجعة الداخلية قائمة  باألهداف يجب أن يكون لدى مدير القسم املر و السلطات و املسؤوليات :  األهدافتحديد  -ا

 مسؤوليات قسم املراجعة الداخلية . و   وصالحيات

 :يجب أن يقوم مدير املراجعة الداخلية بوضع الخطط املناسبة لتنفيذ املهام املطلوبة من القسم . التخطيط -ب

اإلجراءات املكتوبة  راجعة الداخلية  بوضع السياسات و :ضرورة قيام مدير قسم امل  السياسات و اإلجراءات  -ج

 أعمالهم . و   تابعين له في تحديد مسؤولياتهملتوجيه املراجعين ال

 يجب على مدير املراجعة الداخلية وضع برنامج االختيار املوارد البشرية املطلوبة للقسم و تنمية مهارتهم .-د

جهود    الخارجون املراجعون    -ه و  الداخلية  املراجعة  جهود  بين  التنسيق  الداخلية  املراجعة  قسم  مدير  على   :

 املراجعة الخارجية . 

 رنامج يهدف إلى تقييم أعمال قسم املراجعة الداخلية. يجب على املدير وضع بجودة األداء : -و

 :أهداف و أهمية  التدقيق الداخلي املطلب الثاني

قد زادت وخارجها و   األطراف ذات الصلة في املؤسسة   تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي وسيلة تخدم العديد من         

ملؤسسة بهدف تطوير  العمليات في اتقويمي لكافة األنشطة و صبح نشاط  أدقيق الداخلي في وقتنا الحالي، و أهمية الت

أهداف التدقيق  و   طلب سوف يتم توضيح كل من أهمية  من خالل هذا امل هذه األنشطة ورفع كفاءتها اإلنتاجية و 

 الداخلي . 

 أوال: أهداف التدقيق الداخلي

،  أهدافهتتفق التعاريف على أن التدقيق الداخلي يعتمد على التقييم، القياس، و التدقيق كوسائل   لتحقيق      

 التدقيق الداخلي تتمثل فيما يلي : أهدافبالتالي فإن و 

في املستويات اإلدارية  التأكيد من االلتزام بالسياسات و اإلجراءات و مسائل الرقابة الداخلية املصرح بها   -

 ؛ختلفةامل

 ؛داء اإلدارات و األقسام املختلفةالتحقيق من مدى كفاءة و فعالية أ -

 ؛ لصادرة عن مختلفة أقسام املؤسسة التحقيق من جودة املعلومات ا -

 ؛لقواعد و اإلجراءات حسب التطبيقاملساهمة في تطوير ا -

 ؛ ة ،و متابعة من طرف كل املعنيين التأكيد من أن السياسات و استراتيجيات املؤسسة معد -

 ؛ ؤسسة يتم تحديثها و يتم تحقيقها التأكيد من أن معايير أداء امل -

 ؛ كفاءة في استعمال موارد املؤسسةالتأكيد من االقتصاد و ال  -

 ؛ يق من الوضعية الجبائية للمؤسسة التحق -
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كل   - تقييم  و  تغ  اآلثارإحصاء  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  الهالجبائية  في  املالية   ،يكليير  املخصصات  أو 

 . 1مع االستفادة من االمتيازات الجبائية املقدمة من طرف التشريع الجبائي  ،للمؤسسة

 أهمية التدقيق الداخلي  ثانيا:

 التدقيق الداخلي وذلك لعدة عوامل هي : أهميةفي اآلونة األخيرة ازدادت    

كافة :أدى ظهور الشركات املساهمة إلى كبر حجم املشروعات من إلهام ب  كبر حجم املشروعات و تعقد عمليتها-1

 بالتالي استوجب األمر استخدام نظم الرقابة الداخلية . األشياء في هذه املشروعات و 

خلي الذي يعمل على تقييم ولكي تطمئن اإلدارة على سالمة نظم الرقابة الداخلية كان البد من وجود التدقيق الدا

 . 2لية نظم الرقابة الداخلية داخل املؤسسةفعاكفاءة و 

مع كبر حجم املشروعات ثم إنشاء فروع كثيرة في  التناثر الجغرافي للعمليات و تزايد نطاق العمليات الدولية:  -2

قد أطلق على هذا املدقق )املدقق  و   أعمال هذه الفروع،مناطق متباعدة أدى ذلك إلى إرسال املدقق الداخلي لتدقيق  

املتجول في أداء هذه  إقرار التعديالت ونجاح املدقق  و   م العاملين بالسياسات اإلدارية  ( بمتابعة مدى التزااملتجول 

 . 3ثر كبير في نشأة املفهوم الحديث لتدقيق الداخلي و في اتساع نطاقها و تزايد أهميتها أاملهام كان 

3-    : اإلدارة  احتياجات  في  العميلالتوسع  اإلدارة هي  أن  و   نجد  الداخلي  التدقيق  التي تحدد  الرئيس ي لقسم  هي 

 . 4على إدارة التدقيق الداخلي توفير تلك االحتياجات تحتجها من قسم التدقيق الداخلي و الخدمات التي 

وذلك   ،ا و جوهريا في الحياة االقتصاديةور هامحيث أصبح لها د ،هنة التدقيق الداخلي أهمية كبيرةاكتسبت م      

  أن كما يمكن القول  ،هداف التي تسعى اإلدارة لتحقيقهاملا أثبتته املهنة من ضبط للمخالفات  و االنحرافات عن أل 

 املصداقية . ة عالية من الشفافية واإلفصاح و للتدقيق الداخلي دور مهم للحصول على قوائم مالية بدرج

 دقيق الداخلي بالرقابة الداخلية :عالقة التاملطلب الثالث

 الرقابة الداخلية. املوجودة بين التدقيق الداخلي و  سنتناول في هذا املطلب العالقة         

 أوال: تعريف الرقابة الداخلية 

 ة الداخلية بأنها:( الرقاب315في معيار التدقيق الدولي )( IAABS) الدولي ملراجعة الحسابات يعرف املجلس    

بالرقابة و عملية تصمم و تنفذ م     املكلفين  تأكيد معقول بشأن    اآلخريناملوظفين  و ة  اإلدار ن قبل أولئك  لتوفير 

 :داف املنشأة فيما يتعلق بما يليتحقيق أه

 ؛ موثوقية تقديم البيانات املالية -(1

 ؛ فاعلية و كفاءة العمليات -(2

 .  5االمتثال للقوانين و األنظمة املطبقة -(3

 
 .  42ص  ذكره،  سبق مرجع بابنات، الرحمن عبدو    عدون  دادي ناصر  1
   الثالث، العلمي  املؤتمر املراجعة، و والنظم للمحاسبة العلمية ، الجمعية"21 القرن  في الداخلي للمراجع العلمي  التأهيل" شاهين، عثمان إبراهيم  2

 . 6ص ،1994،  (اإلسكندريةمصر)
  املجلد املعاصرة، التجارية البحوث مجلة ،"املعلومات تكنولوجيا التطور  ظل في الداخلية املراجعة ملعايير  مقترح إطار" هللا، عبد أحمدو  الرملي  محمد  3

 . 249ص ،1994 الثاني، العدد الثامن،
 ،22 املجلد التجارية، البحوث مجلة  ،"املراجعة في الحديثة االتجاهات أو الداخلية باملراجعة الخارجي التعاقد" صبحي، الجليل عبدو   حسن محمد  4

 .2000 األول، العدد

 .125أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  5
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على   الداخلية  الرقابة  تعرف  و   أنهاكما  الطرق  وكافة  التنظيمية  املنالخطة  تتبناها  التي  املتنافسة  ظمة  املقاييس 

  تشجيع االلتزام بالسياسات اإلنتاجية و   االرتقاء بالكفاءةلحماية أصولها وضبط الدقة والثقة في بياناتها املحاسبية و 

 اإلدارية املوضوعية مقدما .

 ثانيا: أنواع نظام  الرقابة الداخلية:  

 على صنفين من الرقابة:  يشملأن نظام الرقابة الداخلية  إلىتشير 

ق أكبر كفاءة الوسائل واإلجراءات املختصة بصفة أساسية ،لتحقيتشتمل على خطة التنظيم و الرقابة اإلدارية :  -أ

اري سواء كانت برامج تدريب  إذا تشتمل على كل ما هو إد  ،وتحقيق السياسات اإلداريةإنتاجية ممكنة وضمان  

الرقابة على الجودة و   ، تقارير األداء  ،ر مختلف األزمنةدراسة حركة املؤسسة عبطرق التحليل اإلحصائي و  ،العمل

 إلى غير ذلك من األشكال الرقابية .

 الرقابة املحاسبية :  -ب

الخطة        عن  البيان  تعبر  دقة  اختبار  إلى  الهادفة  اإلجراءات  وكافة  بالدفاتر التنظيمية  املثبتة  املحاسبية  ات 

العمل على  أخرى  من جهة  و   سالمة املعالجة املحاسبية من جهةالوقوف على  الحسابات ودرجة االعتماد عليها و و 

 . 1حماية أصول املؤسسة   

 ثالثا:أهداف الرقابة الداخلية : 

 أهداف الرقابة الداخلية باألهداف الداخلية فيما يلي:يمكن إيجاز 

التجهيزات األصول املتداولة مثل الحسابات كافة أصول املنظمة مثل األبنية و يقصد بها حماية حماية األصول : -ا

 غير املرغوب بها. األخرى  األمور املدنية و النقدية من الخسائر التي قد تنتج عن الغش أو الخطأ أو 

واضحة وأن تعكس  يانات أن تكون املعلومات كاملة و تعني دقة الب  متها :ئيانات املحاسبية و ت املها و مال دقة الب-ب

 املنظمة الحقيقي وأن تقدم هذه املعلومات في الشكل املالئم و الوقت املناسب . وضع 

اإلجراءات  الخطط و ي  مجموعة من السياسات و تتم ترجمة أهداف املنظمة أااللتزام بالسياسات اإلدارية :  -ج

توجهها إلى منفذي وتصدر اإلدارة بذلك قرارات وتعليمات  ،طي كافة جوانب العمل ضمن املنظمةاملتكاملة التي تغ

فالعمليات   اإلدارية،وبالتالي  املستويات  عبر  و   نإاملختلفة  والخطط  السياسات  لهذه  الدقيق    اإلجراءاتالتنفيذ 

 ينعكس على مدى تحقيق األهداف . 

:-د للموارد  الكفء  االقتصادي  تجنب  االستخدام  و    أوجهويعني ذلك  في استخدام  التاإلسراف والقصور  بذير 

تعني الكفاية تحقيق األهداف املطلوبة  نتاجية في استخدام تلك املوارد و ومن ثم االرتقاء بالكفاية اإل   ، ةاملوارد املتاح

 . 2بأقل التكاليف املمكنة 

 

 

 

 

 
 topic-http://mouhasaba.3oloum.org/t263 .31/03/2021منتدى املحاسبين الجزائريين، املوقع االلكتروني:  1
 .101-102ص ،2009 الجزائر، التوزيع،  و للنشر الثقافة دار  ،"املحاسبية املعلومات نظم تصميم و تحليل" قاسم،  محمد الرزاق عبد  2

http://mouhasaba.3oloum.org/t263-topic
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 عالقة التدقيق الداخلي بالرقابة الداخلية :رابعا: 

 : املمثلة فيي و الرقابة الداخلية من خالل هذا تتضح لنا العالقة بين التدقيق الداخل      

أنه يسعى لخدمة اإلدارة ويكون هذا من    ،الداخلي يعمل داخل وحدة اقتصاديةبما أن املدقق          فاألكيد 

 :اآلتيخالل عملية الرقابة ولذلك يمكن تثبيت و حصر اهتمام املدقق الداخلي بعملية الرقابة في 

إلى جانب   التنظيم ،التوجيهو   موعة الوظائف الفرعية "التخطيطتتكون الوظيفة اإلدارية من مج -

بشكل فعال  الذي يشارك في تنفيذها و في األغلب مهمة الرقابة للمدير و كذا الرقابة" تعتبر  التنسيق و 

 ؛  األخرى التدقيق الداخلي، ضمانا األداء الوظائف الفرعية 

التشغيلية   - املعنيةاستقاللية املدقق الداخلي عن األنشطة  املؤسسة االقتصادية  أمر   ، داخل  هذا 

ت على  الداخلي  املدقق  قدرة  الطمأنينةيدعم  و  بالخوف  اإلدارة  على    ،زويد  تعمل  الرقابة  أن  فطاملا 

على  التدقيق اعتماد اإلدارة    األداء املخطط فان ذلك يؤكد على  ضبط مسار األداء الفعلي في مواجهة

 ؛في تحقيق عملية الرقابة الفعالة 

يعتبر    بما أن - و  للوحدة االقتصادية  ينتمي  الداخلي  السجإف  ،العاملينأحد  املدقق  الت ن قربه من 

يه كاملة على املشاكل التي تعاني منها املؤسسة، األمر الذي يدفعه إلى ا ر املالية تجعله على األغلب بد

 . 1ية املرتبطة  في السجالت لزيادة املعرفة وإتمام عملية الرقابةالتعرف على أنشطتها التشغيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2002، 1  العدد الباحث، مجلة ،"الجزائرية االقتصادية للمؤسسة اإلداري  التأهيل إستراتيجية في املراجعة دور " صديق،  مسعودي  1



 

23 
 

 الفصل األول : االطار النظري للتدقيق الداخلي

 

 

 خالصة :   

من خالل هذا الفصل توصلنا إال أن التدقيق بمفهومه الحديث أداة من األدوات التي تساعد املؤسسة على        

أد تقييم   على  يعمل  حيث  أهدافها  املحاسبية  بلوغ  املختلفة  أنشطتها  و اء  جعل واملالية  الذي  األمر  التشغيلية، 

التدقيق الداخلي تلعب دورا مهما في مساعدة إدارة املؤسسة على مسؤولياتها املختلفة، مما أدى إلى حاجة املؤسسة 

تقييم الدفاتر لتدقيق الداخلي يهتم بفحص و إلى اعتماد على وظيفة التدقيق الداخلي و مما سبق يمكن القول أن ا

بغر  السجالت  وفقا  و  املؤسسة  عمليات  لنتائج  تطابقها  مدى  و  املالية  القوائم  صحة  من  التأكد   للمبادئ ض 

 املحاسبية املتعارف عليها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الثاني

التدقيق الداخلي كأداة لتقييم 

 املعلومات املحاسبي نظام 
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

 تمهيد : 

املؤسسات االقتصادية تزداد كلما كان هناك عدد كبير من البيانات إن الحاجة إلى النظام أملعلوماتي في  

بالعديد من العم القيام  التي يمكن أن تحقق ليات االقتصادية بهدف معالجتها و التي تنشأ عند  املعلومات  توفير 

 فائدة ملستخدميها .

ه كان يقت
َ
صر في البداية على بعض  إذ يعتبر نظام املعلومات املحاسبي أول نظام ظهر في املؤسسات، رغم أن

كم الهائل  لكن مع تطور املؤسسات ازدادت أهميته من أجل السيطرة على ال، و املعامالت املحاسبية البسيطة فقط

هذا بعد ظهور ان وصول معلومات محاسبية دقيقة وصحيحة بشكل مالئم و ذلك لضم،  و من املعلومات الضرورية

 تأثير متبادلة بينهما .مهنة التدقيق الداخلي مما خلق عالقة 

 و لدراسة أعمق و أشمل ، تطرقنا إلى تقسيم الفصل إلى مبحثين :

 املبحث األول : عموميات حول نظام املعلومات املحاسبي.

 املبحث الثاني : العالقة بين التدقيق الداخلي و نظام املعلومات املحاسبي 
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

 املبحث األول : عموميات حول نظام املعلومات املحاسبي    

كفاءة املؤسسة  لعب دورا هاما في تحديد فعالية و أصبحت املعلومات عنصرا هاما من عناصر اإلنتاج حيث أَنها ت     

و  تصميم  إلى  املؤسسات  اتجهت  املعلومات  لذلك  من  الهائل  الكم  على  السيطرة  أجل  من  معلومات  أنظمة  بناء 

 ضرورية إلدارة املؤسسة .ال

إَن نظام املعلومات املحاسبي يعتبر من أهم نظم املعلومات في أي مؤسسة وفيما يلي  سنتعرف أكثر على نظام       

 املعلومات املحاسبي . 

 : مفهوم نظام املعلومات املحاسبي املطلب األَول 

الذي يتضمن الشامل للوحدات االقتصادية و مات  نظام املعلومات املحاسبي هو نظام فرعي ضمن نظام املعلو     

 منه نحاول التعرف على ما يحتويه نظام املعلومات املحاسبي .ومات عن جميع األنشطة املتولدة و معل

 : وخصائص نظام املعلومات املحاسبي : تعريفأوال

و       معينة  بانتهاجها إلستراتيجية  ذلك  و  أهدافها  تحقيق  إلى  تسعى  أي مؤسسة  بشكل  إَن  مواردها  كل  استغالل 

 ، و على هذا األساس أصبح أحد املوارد التي تعتمد عليها املؤسسة .عقالني

 :تعريف نظام املعلومات املحاسبي-1

املتفاعلة مع بعضها بسلسلة من العالقات من  ا مجموعة من العناصر املتكاملة واملترابطة و يعرف النظام على أَنه    

أدا النظام من مكونات مادية ومعنوية، فاملادية تتشكل  تحقيق هدف معين، و   ء وظيفة محددة أوأجل  مكونات 

كالحاسوب والشاشات وخطوط االتصال أو الورق وأدوات الكتابة والطباعة، أما املعنوية فهي كالخطط والبرامج 

 التعليمات .وامللفات واألنظمة والقوانين و 

املعلومات     بأنه مجموع  ويعرف نظام  تتفاعل  ة األفراد واملعدات و املحاسبي  التي  مع بعضها البعض  املستندات 

و  السياسات  من  ملجموعة  طبقا  وذلك  معين  إطار  أحداث داخل  عن  معبرة  بيانات  معالجة  أجل  من  اإلجراءات 

 . 1اقتصادية بهدف إعداد معلومات باحتياجات مجموعة مختلفة من املستخدمين 

معالجة البيانات إلنتاج املعلومات لصانعي القرار تساعدهم  وتخزين و   هو عبارة عن نظام يقوم بجمع وتسجيل    

 .  2في اتخاذ القرارات املناسبة

املع     نظام  مكونات  أحد  و هو  وتصنيف  بجمع  يهتم  الذي  اإلدارية  وتحويلها ملومات  املالية  العمليات  عالجة 

ذات  و  املختلفة  األطراف  إلى  األشخاص،  توصيلها  من  النظام  هذا  ويتكون  قراراتها  ترشيد  أجل  من  العالقة 

 . 3إلجراءات او 

توصيل املعلومات املالية املالئمة  إلداري الذي يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل و هو أحد مكونات التنظيم ا   

 .4األطراف الداخلية مثل إدارة الشركة  املستثمرون .....و هات و التخاذ القرارات إلى األطراف الخارجية مثل الج

 
سبية  أحمد فريد سالم أبو لحية، "مدى كفاءة مهارات مدقق الحسابات الخارجي في جمع و تقييم أدلة اإلثبات في ظل بيئة أنظمة املعلومات املحا 1

 .24ص،  2015 ،(غزة فلسطين) ،املحسوبة"، مذكرة مقدمة لنيل درجة ماجستير في املحاسبة و التمويل،  الجامعة اإلسالمية
 .22، ص2011،(األردنعمان)زياد عبد الحليم،" نظم املعلومات املحاسبية"، الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر، و رمحي نضال محمود أل  2

كلية العلوم  ،في علوم التسيير  ماجستير  مقدمة لنيل درجة ، مذكرة "مساهمة املراجعة الداخلية في تقييم نظام املعلومات املحاسبي"عيادي محمد ملين،   3

 .37، ص2008-2007، جامعة الجزائر ية و علوم التسيير،اإلقتصاد
 . 30ص ،2002 ،3 العدد تكريت،  مجلة ،"املحاسبية املعلومات جودة  على االلكترونية التجارة  أثر" حسين، صالح سطمو  حيالي محمود  محمد صدام  4
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

ذي يتكون من  استنادا إلى هذه التعاريف يمكن القول أن نظام املعلومات املحاسبي هو عبارة عن ذلك النظام الو    

موعة من  جل تحقيق مجأتي تهتم باملستويات اإلدارية من  األجهزة بحيث يوفر املعلومات المجموعة من األفراد و 

 األهداف . 

 :  1يتكون نظام املعلومات املحاسبي من العناصر التالية    

 ؛ . املدخالت1

 ؛ . املعالجة2

 ؛. املخرجات 3

 ؛.الرقابة 4

 . التغذية العكسية . 5

 املدخالت :  -1

دف النهائي الههذه املدخالت يحددها  ت نظام تتمثل في القوة الدافعة والوقود الالزم لتشغيل النظام و مدخال     

، أو أي ش يء يحصل عليه النظام ون هذه املدخالت متمثلة في سندات، وصول دخول، وصول خروجقد تكللنظام و 

 من البيئة املحيطة أو من نظم أخرى. 

 

 املعالجة )التشغيل(:  -2

بواسط     يتم  التي  العملية  و هي  إلى مخرجات  املدخالت  تحويل  العتها  كل  تفاعل  يمثل  بهذا  داخل التشغيل  وامل 

املدخالت ينتج عنه عملية تحويل  في صورة نشاط  الوحدة االقتصادية  في  اإلنتاج  : عوامل  مثل  املذكورة   النظام 

،  بطرق التشغيل املختلفة من تسجيل  يتم تحويل البيانات في نظام املعلومات إلى معلوماتسابقا إلى قوائم مالية. و 

 حساب، مقارنة...الخ. تلخيص،

 املخرجات : -3

رجات في صورة  قد تكون هذه املخلبيئة املحيطة أو إلى نظم أخرى و الذي يذهب إلى اهي الناتج النهائي من النظام و    

، أو املعلومات تستخدم في اتخاذ القرارات اإلدارية أو تستخدم كبيانات  منتج نهائي أو وسيط، خدمة للمستهلك

 لنظام معلومات آخر .

 الرقابة : -4

إن لنظام يتم وفق مخطط عند تصميمه و موعة من اإلجراءات و القواعد تهدف إلى التحقق من أن تشغيل امج   

   . املخرجاترقابية التي تضمن صحة املدخالت وعمليات املعالجة )التشغيل( و النظام يحتوي على كافة اإلجراءات ال

 التغذية العكسية : -5

 فهي عملية قياس رد فعل املستفيدين على عمل النظام .تعتبر عملية أساسية لنجاح النظام و نموه 

 

 

 

 
 .57،ص2002 ،)القاهرة(مصر للنشر، الجديدة  الجامعة دار ،" املحاسبية املعلومات نظم"  محمد، كامل سمير و  الدهراوي  املصطفى الدين كمال  1
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

 :بها يختص التي العمليات  وجميع املختلفة بمراحل املحاسبية املعلومات نظام مفهوم املوالي الشكل يوضح

 املحاسبي  املعلومات نظام مكونات و مفهوم(: 1-2)  رقم الش ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32ص ، 2000،الجامعية الدار ،املحاسبي املعلومات ظامن الى مدخل ،حمدأ هشام عطية: املصدر

 : خصائص نظام املعلومات املحاسبي -

يجب أن يتصف نظام املعلومات املحاسبي بمجموعة من الخصائص حتى يحقق الغاية املرجوة من حيث تمثل       

 : منها هذه املعلومات أساس العمل اإلداري للمؤسسة نذكر

تشير هذه الخاصية إلى مدى مالئمة املعلومات لطلب املستخدم، و الحكم بمالئمتها و عدم مالئمتها في  املالئمة :  

 ؛رها على سلوك مستخدميها تأثي

يتسم نظام املعلومات املحاسبي باملرونة حتى يزيد مقدرته على التكيف مع أي تغيرات قد تحدث    أنيجب  املرونة :  

خارجية متغيرة  في احتياجات مستخدميه أو األهداف املرجوة منه،ألن هؤالء املستخدمين يعملون في بيئة داخلية أو  

 ؛و متقلبة باستمرار

عن السمات املستهدف إبرازها  و لتحيز وتنطوي بصدق على الخصائص  ابمعنى خالية من األخطاء و   املصداقية :

 ؛، و تكون ذات مصداقية إذا توفرت فيها : الحياد ، الدقة املوضوع الذي يتم التقرير عنه

  : التشغيل  أكباقتصادية  تكلفة أي ضرورة أن تكون عوائد و منافع لنظام املعلومات املحاسبي  أو تساوي  ر من 

 ؛تشغيلية حتى يمكن أن نصفه بأنه اقتصادي 

، بحيث تزداد قدرة املحاسبين ت املحاسبي زادت منافعه وعوائدهكلما زادت بساطة نظام املعلومابساطة الهي ل :  

ه و  ، و يصعب على محاسبي املؤسسة من استيعاب مكوناته و التعامل معه و االستفادة منهعلى فهمه و استيعاب

 نظام املعلومات املحاسبية 

 نظام املعلومات املحاسبية 

 

 املحاسبية التي تم تجميعها من  البيانات

 مصادرها املختلفة  الداخلية و الخارجية 

 

 عمليات  التشغيل 

 

 تسجيل البينات 

 تبويب وتصنيف و فرز 

 املخرجات 

 

املعلومات املحاسبية التي تتم توصيلها في  

 شكل تقارير أو قوائم 

 مراقبة قياس مقارنة وتقيم  خطط أهداف و 

 التغذية العكسية 
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

بالتالي كلما كان النظام بسيطا زادت فعاليته في  مما يحد من إمكانيات استخدامه و   هيكله كلما تشابكت و تعقدت

 تحقيق األهداف املرجوة منه .

 :: أهمية نظام املعلومات املحاسبيثانيا

 :1تتجسد أهمية نظام املعلومات املحاسبي داخل املؤسسة من خالل النقاط التالية       

عمليات اليومية مثل بيع  النجاز العمليات اليومية تقوم املؤسسة بمجموعة من ال توفير املعلومات الالزمة -

ليات معالجة ، استالم نقديات من العمالء، دفع شيكات إلى املوردين .....إلخ، تتطلب هذه العماملنتجات

بالتالي توفر للمؤسسة معلومات مالية  ي الدفاتر املحاسبية واملستندات، و محاسبية من خالل تسجيلها ف

 ؛ العمليات الجارية اليومية تواصلة تمكنها من إنجاز املهام و يومية م

اليومية املتعلقة  توفير املعلومات الالزمة لعملية اتخاذ القرار تتخذ املؤسسة مجموعة من القرارات سواء   -

، فلهذا يعتبر نظام ات أخرى ضرورية لعملية التخطيط والرقابةبالقرارات التشغيلية )بيع،شراء( أو قرار 

نوعية  خالل  من  املؤسسة  داخل  القرارات  هذه  لدعم  األساسية  املصادر  أهم  املحاسبي  املعلومات 

 ؛تخطيطية مختلفة و املالية وتقارير رقابية  املعلومات التي يقدمها في شكل قوائم 

ت - التي  الالزمة  املعلومات  و توفير  اإلداري  النشاط  تقديم  على  داخل ساعد  األداء  نجاعة  مدى  تبين  التي 

، البنوك .....إلخ  خالل توفير املعلومات للمساهمين، املوردين، الجهات الحكومية، العمالء  املؤسسة من

 ؛داري داخل املؤسسة ية األداء اإل خصوصا املسيرين من أجل تقييم مدى فعالو 

يقلل  ي جديد، حيث ينظم األعمال آليا و تقديم عدد من املساهمين خاصة عند استحداث نظام محاسب -

 ؛ م خدمات جديدة ومبتكرة للزبائن األخطاء و يقد

ن - التكاليفيوفر  املحاسبي  املعلومات  التي ظام  للمؤسسة  تنافسية  مميزات  في إضافة  بالتالي يساهم  و   ،

 تطبقه . 

 

 املطلب الثاني : أهداف و أقسام نظام املعلومات املحاسبي 

 أقسامه املتعددة .املعلومات املحاسبي في املؤسسة و سنتناول في هذا املطلب أهداف نظام     

 :: أهداف نظام املعلومات املحاسبيأوال

   :2يهدف نظام املعلومات املحاسبي إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل في        

، مثال ذلك تقليل تكاليف العمال من  املهام بصورة أسرع أو بأقل تكلفةتشير الكفاءة إلى أداء  تحقيق الكفاءة :  

ن تخفيض تكاليف التخزين  أيضا في  مجال الرقابة على املخزون يمكو   إحالل املحاسب اآللي محل األفراد،خالل  

 ؛ إعطاء أوامر الشراء عند الحاجة و   من خالل ربط املوردين بشبكة اتصاالت خاصة

  : إلى الفعالية  ، و تتحقق الفعالية من خالل مساعدة  لية إلى مدى تحقيق أهداف املنظمةتشير الفعاالوصول 

 ؛املديرين في اتخاذ قرارات ذات جودة أفضل

 
كلية العلوم االقتصادية  لنيل شهادة املاجستير،  مقدمة عيادي عبد القادر،"دور وأهمية نظام املعلومات املحاسبي في اتخاذ قرارات التمويل"، مذكرة   1

 .35، ص2008-2007شلف،  جامعة حسيبة بن بوعلي، وعلوم التسيير، 
 . 36ص ،1998 ،(اإلسكندريةمصر) ،"الدولي العربي  التسويق  منظمات إدارة " النجار، فريد  2
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

  : يهدف نظام املعلومات املحاسبي إلى تقديم خدمة ذات مستوى أفضل لعمالء املنظمة و تحسين أداء الخدمة 

لسحب من أرصدتهم  ، حيث يمكن للعمالء ادام آالت الصرف السريع في البنوكليس هناك مثال أفضل من استخ

 ؛ على مدار اليوم 

منها ضرورة التكيف  اخ سريع التغير، األمر الذي يتطلب تعيش املنظمات في منالتعرف على الفرص و استغاللها : 

االتجاهات غير املرئية  أو  ، و ليس هناك وسيلة أفضل من الحاسب اآللي لتحديد التغيرات الطفيفة  مع هذا التغير

 ؛ في البيئة ، و مساعدة املنظمة في اتخاذ القرارات التي تمكنها من استغالل الفرص الجديدة بسرعة

شركات صة في بعض الصناعات مثل البنوك و تلعب املعلومات دورا هاما في خلق و تطوير املنتجات خا  :  تطوير املنتج

 ؛التأمين و الوكاالت السياحية 

 جمع ، معالجة، و عرض املعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرار، و تحديد شكلها املناسب .  تحديد املي انيزمات :

 سبي :: أقسام نظام املعلومات املحاثانيا

 : 1 في املتمثلة  املحاسب املعلومات نظام أقسام استعراض يمكن    

 

 : البيانات تجميع وحدة-1

  العكسية   ذيةالتغ  طريق  عن  أو  باملؤسسة  املحيطة  البيئة  من  البيانات  من   البيانات  بتجميع  الجزء  هذا  يقوم    

  الحصول  ويجب مفيدة، أنها  ى ير   و املحاسب بها يهتم  التي  األحداث في  البيانات هذه تتمثلو  التسجيل،  و باملالحظة

  تجميعها   يتم  التي  البيانات  نوع  على  كبير   تأثير   املطلوبة  املخرجات  طبيعة  و  املؤسسة  لطبيعة  و  ،تسجيلها  و  عليها

 . النظام في تسجيلهاو 

 :  البيانات معالجة وحدة -2

 كاليومية  التقليدي  النظام  على املالي  املحاسب  يعتمد  التحليل،و   الترصيد  التوصيل،  بالتسجيل،  املحاسب  يقوم    

  طرق   أحد  على  التكاليف   محاسب  يعتمد  كما  آخر،  معالجة  نظام  أو  املساعدة  لليوميات  املركزي   النظام  أو  العامة

 .  التكاليف  تحليلو  التكلفة سعر لحساب التكاليف  بةمحاس

 : مثل املحاسبية البيانات ملعالجة آلية طرق  عدة يوجد و

 ( : املوازنة) الجزئية املعالجة -أ

  محاسبة   برنامج  ،األجور   محاسبة  برنامج  لمث  به  خاص  برنامج  املحاسبي  املعلومات  نظام  من  جزء  لكل  يوجد  حيث   

 ؛ الخ.....  املواد

 :  املت املة املعالجة -ب

  اإلدارية  ماتاملعلو   نظم  أجزاء  بقيةو   املحاسبي  املعلومات  نظام  بين  ةاملوجود  العالقات  تراعي  املعالجة  عملية  

 : الكامل من مستويات ثالث هناكو  األخرى،

 :البيانات ت امل

 ؛ البرامج لبقية مدخالت من عبارة ن تكو  أخرى  ملفات إنتاجو  املطلوبة املعلومة بإنتاج  نامجبر  كل يقوم حيث    

 ؛ به تتأثر التي امللفات جميع في تسجل مهم حدث أي:  اإلجراءات ت امل

 
،  رالتسيي علوم في الماجستير درجة لنيل   مقدمة مذكرة ، "االقتصادية  المؤسسة تسيير في  ودوره المحاسبي المعلومات نظام"   سفيان،  روعةفبو  1 

 . 36-35ص  ، 2012-2011كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

 : بحيث املعطيات قاعدة  تسيير  بفضل التكامل هذا يحدث:  املعطيات قاعدة ت امل

 ؛ تطبيقي برنامج  أي مع تناسبا كثر األ بالطريقة اتاملعطي بهيكلة يسمح -

 ؛الوقت نفس في املعطيات قاعدة نفس باستعمال تطبيقية برامج لعدة يسمح -

 ؛به مسموح غير  الدخول  ضد املعطيات قاعدة حماية -

 . املعطيات وجود مكان عن مستقلة ةالتطبيقي البرامج جعل -

 .   الحاجة حسب املعطيات مركزية تحقيق إلى بهدف املعطيات  قاعدة تكامل عموما 

 :  املعلومات و البيانات تخزين وحدة -3

، يستعملها  ى شكل ملفات آلية أو ملفات يدويةسواء البيانات أو املعلومات املحاسبية فهي في حاجة إلى تخزين عل    

 ؛ د املقارنة بين نتائج عدة دورات املحاسب في حالة املساءلة أو املراجعة أو عن

 وحدة نشر و توزيع املعلومات : -4

  تقارير و   امللحقة  الجداول   و  املالية،  كالقوائم  املحاسبي  لوماتاملع  نظام  مخرجات  بمختلف   الوحدة  هذه  تزودنا     

 ؛  مثال  كاملسيرين الداخلية ألطرافاو  مثال  الضرائب كإدارة الخارجية  األطراف لتستعملها التكاليف 

 : العكسية التغذية وحدة -5

 . التكاليف  ملحاسبة الجزئي النظام في املعيارية التكاليف  مثل  

 املحاسبي املعلومات لنظام عمل آلية و تصميم إجراءات:  الثالث املطلب

 .عمله وآلية  املؤسسة في املحاسبي  املعلومات نظام تصميم إجراءات الجزء هذا في سنتناول       

 بي املحاس املعلومات نظام تصميم إجراءات: أوال

  وهناك   وظروفها  طبيعتها  الختالف  تبعا  أخرى   إلى  منشأة  من   املحاسبية  األنظمة  تصميم  إجراءات  تختلف       

 :1يلي  فيما  منها البعض نذكر تصميم بعملية قيامه  أثناء املحاسبي النظام مصمم  توجه عامة قواعدو  إجراءات

  طبيعة   على  رةنظ   املصمم  يلقي  حيث  اتالبيان  من  احتياجاتهو   الوظيفي   وهيكلها  املؤسسة   طبيعة  دراسة -

 ؛ إدارتهو   أقسامه داخل العمل كيفية على مالعا تصوره يبنيو  ،القانوني وشكله وملكيته املشروع في العمل

  إبراز مع البيانات، من املنشأة باحتياجات ءالوفا  على قدرته مدى تحديدو  القائم املحاسبي النظام دراسة -

  أهداف   على  رفللتع  املطبقة  لإلجراءات  الدقيقة  املراجعة  طريق  عن  النظام  في  الضعف و   القوة  نقاط

 :   التالية الخطوات بإتباع ذلكو  تفاصيله و النظام

  في   بما  إعدادها  نفقة  و  ،ادوريته  ناحية  من   بتقويمها  امالقيو     ،التقارير  من نماذج  على علوماتامل  جمع  عملية  تبدأ   -

  خبرته  على  باالعتماد  اهذ  و  إعدادها  في  السرعة  و  فيها  التفصيل  و  الدقة  درجةو   األوراق،  و  اآلالت  و  العمالة  ذلك

 ؛ االعتبار بعين يستخدمونها الذين األشخاص آراء أخذو  السابقة

  إلى   ناتالبيا  ترحيل  بها  يتم   التي  الكيفية  ذلك  في  بما  ،املنظمة  في  املتبع  اسبياملح  للهيكل  كاملة  صورة  على  الحصول    -

 ؛ املتبعة اإلجراءات دقة مدىو   املساعد األستاذ دفاتر

 لهذا  املستخدمة  الدفاترو   والترحيل  القيد  إجراءات  الدراسة  هذه  ضمنتت  إذا  للمنظمة  املحاسبي  الدليل  دراسة   -

 ؛  املطبقة املحاسبية اإلجراءات يةكفا لتقديم الغرض

 
 . 66-64ص ،2001، مجلة العلوم اإلنسانية، ، العدد األول، "طبيعة و أهمية نظام املعلومات املحاسبي"أحمد لعماري،   1
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

 نظام  في  الضعف   نقاط  أهمو   فيها  الحالية   املسؤولية  مراكز   ملعرفة  للمنظمة  التنظيمية  الخريطة  على  الحصول    -

 ؛ رأسية صورة في املسؤولية خطوط حتوضي مع الداخلية الرقابة

 أو  املستندات  يخص   فيما  املتبعة  لإلجراءات  موضحة  بيانية   رسوم:"    عن   عبارة  هيو   اإلجراءات  خرائط  إعداد   -

 ".  املنظمة  فروع بين املتداولة البيانات

 التي  الهندسية  األشكال و   الرموز   من  مجموعة  الخرائط  لهذه   إعداده  عند  املحاسبي  النظام   مصمم  يستعمل         

   معرفة  في  اإلجراءات  خرائط  أهمية  تظهر  ،وبالكالم  الشرح  وهي  املألوفة  الطريقة  على  عوضا  يطةالخر   شكل  تبين

  الخرائط   هذه  تعتبر   كما  ،فيه  والقوة  الضعف   نقاط  وإبراز  القائم  املحاسبي  النظام  في  عملال  تنفيذ  املراحل  كل

  التي   اإلجراءاتو   للعمليات  بياني  عرض  على  تشتمل  هيو   املحاسبية،  املعلومات  لنظام  ساسيةاأل   املقومات  إحدى

 املختصة   األقسام  بكل  مرورا   ئرةالدا  أو  الحلقة  نهاية  حتى (  املصدر)  ظهوره  بداية  من  معين  ملستند  بالنسبة  تنفذ

  وضع   وفي  الداخلية  الرقابة  نظام  تقييم  يف  الخرائط  هذه  تساعد  كما  ،املستند  معلومات  بمعالجة  ةعالق  اله  التيو 

 : أساسيتين  نقطتين على الخرائط هذه تصميم في يعتمد و ،الحاسوب برامج

 ؛ مميزة عالمات شكل في رموز  وضع -

 .  أساسية عمليات إلى الفرعية لألنظمة وواضح دقيق تقييم -

: يقوم مصمم النظام في هذه املرحلة بعقد مناقشات  ئم أو بناء النظام الجديد القا  النظام  ملعالجة  التخطيط       

كل حلول بديلة  ، لصياغتها في شدارية حول االحتياجات املعروضة واملقترحات املقدمةمع مختلف املستويات اإل 

و تقديمهو  أفضلها،  الختيار  املنظمة  إلدارة  علىا  االتفاق  كل   بعد  توضيح  إلى  التصميم  خبير  يعمد  معين  اقتراح 

ة ، إضافءا باملستندات و مختلف السجالت والحسابات و البيانات الواردة بهاالتفاصيل املتعلقة بهذا االقتراح بد

 اآلالت املقترح استعمالها لتشغيل النظام الجديد . و   إلى أساسيات الدليل املحاسبي 

املرحلة وصف عميق للنظام الجديد،    : يعطي مصمم النظام في هذهت النظام الجديد م نماذج و إجراءا تصمي          

و  للمستندات،  الجديدة  والنماذج  األشكال  تفصيلييتضمن  بالنظامصورة  الخاص  املحاسبي  للدليل  نوعية  ة  و   ،

 ، و الدورة املستندية املقترحة .كن توفيرهااآلالت التي يم 

لتأكد من أنها اختيار اإلجراءات الجديدة لتم في هذه الخطوة البدء بتطبيق و : يدإجراءات تنفيذ النظام الجدي      

 أنها تسير في االتجاه املحدد لها دون مشاكل.تحقق أهداف النظام، و 

، مراجعة نتائج تطبيق كل منهما أوال  د مع النظام القديم لفترة محدودةكخطوة أولى يجب تشغيل النظام الجدي     

للبأول   العاملون كل تفاصيل هذا يستوعنظام الجديد حتى تستقر األوضاع و التخاذ اإلجراءات التصحيحية  ب 

و  محل النظام،  إجراءاته  إحالل  بواسطة  مراحل  على  يطبق  إذ  تدريجية  بطريقة  الجديد  بالنظام  العمل  يتم  قد 

، و دور خبير  تطبيق النظام الجديد  لنا تكاليف   في كال األسلوبين تنتجراءات السابقة في كل قسم على حدا، واإلج

األ  اختيار  هنا  و التصميم  التكاليف،  أقل  له  يحقق  الذي  للعامليسلوب  تكون  و  باملنظمة  العمل  طبيعة  ن يساير 

 بانتهاء هذه الخطوة تكون مهمة مصمم النظام املحاسبي قد انتهت . القدرة على تنفيذ إجراءاته . و 
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

 املعلومات املحاسبي :: آلية عمل نظام ثانيا

ه مواصفات مميزة عن يمتلك نظام املعلومات املحاسبي املواصفات الخاصة بنظم املعلومات بصفة عامة كما ل    

 تتمثل آلية عمل نظام املعلومات املحاسبي فيما يلي :بقية النظم وهي مرتبطة بعملية املحاسبة و 

 مدخالت نظام املعلومات املحاسبي : -1

تنشأ  الجها نظام املعلومات املحاسبي و األحداث االقتصادية املعبر عنها بشكل نقدي املادة الخام التي يع تشكل       

عالقة  تتكون من أحداث اقتصادية تتم خارج املؤسسة أي  ادية من خالل ممارسة لفعاليتها و هذه األحداث االقتص

ساس في  االقتصادية من خالل الوثائق و املستندات األ ، حيث يتم توثيق هذه األحداث  املؤسسة مع البيئة املحيطة

و  املحاسبي  التسجيل  الدعملية  االقتصادية تعتبر  األحداث  حدوث  على  األحداث  ليل  بعكس  تقوم  أنها  كما   ،

ات التي  االقتصادية للمؤسسة لذلك تعتبر بمثابة املادة الخام التي تقوم بتزويد نظام املعلومات املحاسبية بالبيان

 .عملية املعالجة  تدخل في

 املعالجة في نظام املعلومات املحاسبي -2

تتضمن املعالجة في يل البيانات املدخلة إلى معلومات، و تقوم عملية املعالجة في نظام املعلومات املحاسبي بتحو       

لسل حسب التسألخرى من أجل تأمين تسجيل دائم و السجالت امات املحاسبي استخدام اليوميات و نظام املعلو 

اجل اليوميات من  فتستخدم  النظام  ملدخالت  و   الزمني  املالية  العمليات  تسجيل  السجالت  تأمين  أما  املحاسبية 

ت املخازن، سجالت تسليم  فتستخدم لتسجيل بقية األنواع من العمليات التي ال تعد عمليات مالية مثل سجال 

 علومات املحاسبي .، و تتم املعالجة عن طريق تشغيل البيانات في نظام املالشيكات

 مخرجات نظام املعلومات املحاسبي : -3

تتشكل القوائم املالية الناتج النهائي للنظام املحاسبي فهي تعكس نتيجة العمليات املالية التي قامت املؤسسة بها       

تشكل املصدر الرئيس ي خالل السنة املالية و هي تقدم صورة صادقة و عادلة عن نتيجة األعمال و املركز املالي كما  

 ، الهيئات الحكومية . ات الصلة مع املؤسسة كاملستثمرين، املمولين الدائنينللمعلومات للعديد من الفئات ذ

 مات املحاسبي: العالقة بين التدقيق الداخلي و نظام املعلو املبحث الثاني

املعلومات املحاسبي        التدقيق الداخلي دورا هاما في ضبط نظام  يتال   يكتس ي  لهذا األخير شكل  ءم مع  حيث أن 

 الخارجية لها . فعالية كافة الوظائف الداخلية و  يتأثر علىاحتياجات املؤسسة فيؤثر و 

 الداخلي دور نظام املعلومات املحاسبي في مراحل التدقيق  :املطلب األول 

امل         املعلومات  يستخدم  أن  الداخلي  للمدقق  منيمكن  عديدة  مراحل  في  التدقيق   حاسبية  عملية  مراحل  

باإلضافة إلى استخدمها لتنفيذ   ،ملية وخالل مرحلة العمل امليدانيوذلك بداية من مرحلة تخطيط الع  ،الداخلي 

 إتمام عملية التدقيق الداخلي .و 

        :تخطيط لعملية التدقيق الداخليأوال :استخدام املعلومات املحاسبية في مرحلة ال

الداخلي باستخدام املعلومات املحاسبية في مرحلة التخطيط لعملية التدقيق الداخلي ملساعدته على يقوم املدقق  

 :   1يهدف في هذه املرحلة إلىو  ،وقيت أعمال التدقيق التي سينفذهاتحديد طبيعة وت

 
 .162مرجع سبق ذكره، صعلون محمد ملين، 1
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

 ؛ التدقيق و األنشطة التي تزاولها فهم مجال الجهة محل  -1

 ؛دير قدرة املؤسسة على االستمرار تق -2 

 اإلشارة إليها .نة في القوائم املالية للمؤسسة و اكتشاف األخطاء املمك-3 

  ، خليةالرقابة الدا فهم نظام املعلومات املحاسبية و   حتى يستطيع املدققون الداخليون و   إال أنه في بعض األحيان       

اءات املذكورة الداخلي القيام بإجراءات إضافة إلى جانب اإلجر    تتطلب الظروف و التشريعات و القواعد من املدقق

 : لذلك على املدقق أن يعمل على ،في معايير التدقيق

 ؛ تطوير منهجية تدقيق فعالةالداخلية بطريقة كافية لتخطيط و   فهم نظام املعلومات املحاسبية ونظام الرقابة  -1

دقيق وتصميم إجراءات التدقيق لضمان تقليل مستوى هذه  استخدام الحكم املنهي لتقييم مكونات مخاطر الت-2

 ؛ املخاطر ليصبح ذو مستوى مقبول 

معنيين         الداخليين  املدققين  أن  و   كما  اإلجراءات  السياسات،  تلك  املح بفهم  املعلومات  القوانين  لنظام  ددة 

  بهذين ففهم الجوانب املرتبطة    ،املاليةديم تأكيدات حول القوائم  نظام الرقابة الداخلية من أجل تقاملحاسبية و 

 النظامين معا إلى جانب تقييم املخاطر يساعد املدقق الداخلي على :

 ؛ ية كأساس لتحضير القوائم املاليةتقييم مدى كفاءة نظام املعلومات املحاسب -أ

 ؛ لتي قد تحدث في القوائم املالية التعرف على األخطاء املحتملة ا -ب 

 ؛ مل التي تؤثر على مخاطر األخطاءاآلخذ في االعتبار العوا -ج

 ؛ يم إجراء مالئم للتدقيق الداخلي تصم  -د

القوية تزيد    فبيئة الرقابة  ،تقييم مدى كفاءة إجراءات الرقابةن فهم بيئة الرقابة تمكن املدقق الداخلي من  إ       

املالية كما تمكنه من إعداد تقييم مبدئي عن مدى كفاية النظام    ،من كفاءة إجراءاتها كأساس اإلعداد القوائم 

 اإلجراءات التفصيلية . و واختيارات الرقابة املطلوبة 

ن طبيعة و توقيت اإلجراءات التي يقوم بها املدققين الداخليين للحصول على فهم نظام املعلومات املحاسبية   إ      

 :1رى مثل  تتحدد وفق عوامل أخ

 ؛ و مدى تعقيد عمليات املؤسسة  حجم -

 ؛ تقييم املخاطر -

 ؛نوع الرقابة الداخلية املطبقة   -

     ؛عقيد نظام الحاسب اآللي للمؤسسة مدى ت -

 طبيعة بعض املستندات الخاصة بالرقابة  الداخلية للمؤسسة . -

وغالبا ما يحصل املدققين على فهم نظام املعلومات املحاسبية من خالل الخبرات السابقة إلى جانب التحديثات        

 األخيرة املتعلقة بنظام املؤسسة عند ضرورة عن طريق :

و اال  - املشرفين  من  املناسبة  استفسارات  مختلف  من  املؤسسةاملوظفين  داخل  التنظيمية  ،مع  ملستويات 

 ؛الوصف الوظيفي و   وصف النظام، ،لوسائل مثل دليل السياساتة إلى ااإلشار 
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

املستند - من  و التحقق  خاللهاات  من  يتم  التي  املحاسبية  السجالت  املعلومات  نظام  ون  املوظف  ،تشغيل 

 طبيعة معالجة العمليات الحسابية . املؤدون اإلجراءات الرقابة  و 

فهم نظام املعلومات  و   دقق الداخلي الحصول على توثيقفعلى امل، ندما يتم التخطيط لعملية التدقيقأيضا ع       

امل التدقيق  التعرف    أيضايمكنه  و   ،الئمةاملحاسبية وبيئة الرقابة الداخلية بطريقة كافية لكي يحدد منهجية  من 

 فهم اآلتي:و 

 ؛ ية للمعامالت في عمليات املؤسسة  البنود الرئيس -

 ؛ كيف بدأت هذه املعامالت  -

 ؛ ود املحتواة في القوائم املالية سبية الهامة ، الحسابات و املستندات الداعمة للبنالسجالت املحا -

عملية إعداد التقارير املالية و املحاسبية بداية من املعامالت الهامة و غيرها من األحداث التي تم   -

 إدراجها بالقوائم املالية .

 الداخلي :ثانيا: استخدام املعلومات املحاسبية أثناء عملية التدقيق 

يمكن إبراز أهمية استخدام املعلومات املحاسبية أثناء عملية التدقيق الداخلي من خالل الخطوات التي يقوم        

 بها املدقق الداخلي أثناء مرحلة العمل امليداني .

 مساهمة التدقيق الداخلي في تقييم و تحسين نظام الرقابة الداخلية املطبق باملؤسسة :  -1

يتمثل دور التدقيق الداخلي في تقديم تأكيد عن نظام الرقابة الداخلية املطبق على أحد األدوار األصلية لها،          

وفعالية    تقييم مدى كفاءةاختبار و  ،نذ بداية ظهوره في املؤسسات بفحصحيث ارتبط نشاط التدقيق الداخلي م

املطبق الرقابة  مس  ،نظام  مدى  من  التأكيد  بهدف  األهداف وذلك  تحقيق  في  املحاسبية  املعلومات  نظام  اهمة 

متابعة اقتراحات واقتراح الحلول الالزمة ملعالجتها،و  ،الثغرات إن وجدتلوبة منه، و اكتشاف أوجه الضعف و املط 

 اإلصالح للتأكيد من تنفيذها . 

على فهم املعلومات املحاسبية  ل  للحصو   بأن تلك اإلجراءات التي استخدمت  في حالة استنتاج املدقق الداخلي         

ض  اإلجراءات املتعلقة ببعحول التشغيل الفعال للسياسات و نظام الرقابة الداخلية قد زودته أيضا بأدلة تدقيق  و 

كافية( يستعين ببعض أدلة تدقيق    ، فقد يستخدم األدلة املتوفرة لديه )و إن لم تكنالتأكيدات حول القوائم املالية 

 : فعالية، وقد يتضمن اختبار الرقابة علىلقيام بعمله بكفاءة و املناسبة ، لتساعده في ا أخرى 

 ؛استفسارات توكيدية ومراقبة لوظائف الرقابة الداخلية  -1

التحقيق من املستندات املؤيدة للرقابة للحصول على أدلة تدقيق بأن الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح،على  -2

 ؛ إن التسويات املوافقة عليها و    لعمليات الحسابية التي صرح بهاق من اسبيل املثال التحقي

ية معالجة بعض املشاكل املالية فحص تقارير اجتماعات مجلس اإلدارة، على سبيل املثال لإلطالع حول كيف  -3

الرقابية على سبيلواإلجراءات  البنكية  ،  الحسابات  تسويات  ماملثال  بشكل صحيح  عملها  من  للتأكيد   قبل ،  ن 

 ؛ ؤسسة امل

، لتأكيد من عملها بشكل صحيح من قبل  ةعلى سبيل تسويات الحسابات البنكي  ،إعادة أداء اإلجراءات الرقابية  -4

 املؤسسة .

،  على قمة هذا  النظام   عليه تعتبر و وظيفة  التدقيق  الداخلي جزءا مهما من نظام الرقابة الداخلية فهي تقع  و       

الت من  دورها  أن  املاليكما  الجوانب  على  فقط  و ركيز  اإلدارية  الجوانب  أيضا  لتشمل  للخدماة  تقديمها  ت وكذا 
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

ام الرقابة الداخلية  نظ علية نظام املعلومات املحاسبية و ، فرأي مدير التدقيق الداخلي حول كفاية و فااالستشارية

و  مهما  املسأصبح  مع  خصوصا  األعمالشائعا  بيئة  في  ظهرت  التي  للتدقيق  تطور  و   ،تجدات  الدولية  املعايير 

التي نصت على رأي املدقق الداخلي يجب أن يشمل وبوضوح  من معايير اإلبالغ ( و 2410ر رقم  ) املعيا  (IIA)الداخلي

 العناصر التالية:

 ؛ عايير التقييم وكيفية استخدمهام  -ا

 ؛الذي يشمله رأي املدقق الداخلي  املجال -ب

 ؛ نظام الرقابة الداخلية صيانة و  ء الذي يتولى املسؤولية عن إنشامن  -ج

 ؛التي شملها رأي املدقق الداخلي  املجالت خاصة -د

 التي من شانها تحقيق املنافع التالية :و  وثيقة الصلة و موثوق بها .و   أن يكون مدعوما بمعلومات كافية ومفيدة -ه

املراقبةضما - عملية  في  االستمرارية  و   ،ن  التقييم  أن  بصفة حيث  تتم  تعدها  التي  التقارير  التوصيات 

ن اإلدارة  مستمرة خالل السنة، مما يحقق الشعور براحة لدى أصحاب املصلحة،  كما أن االستمرار يمك

 ؛التحسينات في الوقت املالئم من تنفيذ اإلصالحات  و 

اللوائح اءات و واإلجر  فتتضمن جودة العمليات االلتزام بالسياسات  ،املساهمة في ضمان جودة التنظيم -

للمدققين الداخليين دور رقابي و   ،هدافه  بطريقة اقتصادية و فعالةالداخلية لضمان إنجاز التنظيم أل 

 ؛ اللوائح الداخلية ضمان االلتزام بتلك اإلجراءات و  هام في

   ،يد مجلس اإلدارةيعتبر املدققون الداخليون في موقع فريد يمكنهم من تزو و   تقديم الخدمات االستشارية -

العليا التدق  ،اإلدارة  الخارجي    ،يق لجنة  الضروريةأصحو   املدقق  بالتحليالت   املصالح     والتقييم ،  اب 

 . 1لتوصيات او 

 املطلب الثاني :أثر نظام املعلومات املحاسبي على نشاط املؤسسة  

حتى يتمكن نظام املعلومات املحاسبي من التأثير إيجابي في املؤسسة االقتصادية البد من توفير نظام املعلومات       

القرارات ولن    اتخاذاملحاسبي على مواصفات النظام الجيد بحيث يكون قادرا على تزويد اإلدارة بمعلومات نافعة في  

التي على أساسها تحدد احتياجات املؤسسة من و     بية املالئمةالتطبيقات املحاس  يتم هذا حتى يتم استخدام برامج

 .2السرعة في تأدية املهام  و  لكترونية ذات الكفاءة العالية األجهزة اإل

 االستجابة  الداخلية لنظام املعلومات املحاسبي :  أوال:

الرقابة عليها سواء كان  صول إلى حماية عالية للمعلومات و من أولويات إلدارة العليا للمؤسسة االقتصادية  الو      

يدوي   للمحاسبة  أملعلوماتي  إلكتروني  أوالنظام  و   .نظام  السياسات  أن  تإال  الرقابية  كال  اإلجراءات  بين  ختلف 

األنظمة من  االقتصادية  ،النوعين  املؤسسة  بإمكان  مع    لذا  يتوافق  والذي  السليم  املحاسبي  النظام  تصمم  أن 

 األهداف الرئيسية . 

عمليات من مختلف أقسام املؤسسة  تراكم الة املركزية إلى تجميع البيانات و يؤدي استخدام أسلوب املعالج       

هو الرقابة املهنية  من عناصر العملية الرقابية إال و بالتالي قيامه بكامل العمليات يؤثر ال محالة في عنصر مهم  و 

كأن    اآلتية عن طريق تقسيم العمل حيث ينجز من قبل عدة أشخاص بالطرق املختلفة ثم تقارن نتائجهم ببعضها،
 

 . 164-165ص   ذكره،  سبق  مرجع ملين،  محمد علون   1
 . 17السابق،ص املرجع نفس قاسم،  محمد الرزاق عبد  2
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

و   املبيعات  يومية  عن  العامة  اليومية  تحضير  عمليات  املساعد،     تفصل  األستاذ  و  العام                                 األستاذ 

أما في حالة استخدام الحاسب يلغى هذا التقسيم  وينجز كل هذه العمليات من    .وتقارن النتائج ببعضها البعض

 ،التقليدي للعملناتجة عن التقسيم  خالل املجموعة من البرامج املتكاملة مما يؤدى إلى إلغاء الرقابة  املهنية ال

بالتالي التغيرات في الهيكل التنظيمي للمؤسسة نتيجة االستجابة املباشرة لنظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني  و 

 . وهذا هو جوهر التأثر بنظام املعلومات داخل املؤسسة االقتصادية

 االستجابة الخارجية لنظام املعلومات املحاسبي.  -2

باالستجابة            بالتيقصد  املعلومات  لنظام  للمؤسسةالخارجية  الخارجية  البيئة  في  يتعلق    ،أثير  فيما  خاصة 

ر املنافسة املحلية وحتى  التي تنشأ فوق املحدد االستراتيجي للمؤسسة بالتركيز  على عنصية  و بمكانتها االقتصاد

ي  خلق مكانتها فاملؤسسة في تحقيق قمة املنافسة و فإن نجاح    ،ظرا ألن امليزة التنافسية تخلق وال تورثون    ،الدولية

اإلعانات وإنما على قدرة املؤسسة على البقاء رغم الضغوط البيئية املتزايدة سواء سوق بقوة ال يعتمد على املنح و 

 منافستها داخليا   أو خارجيا خاصة في عصرنا الذي أصبحت الحدود الجغرافية ال معني لها. 

 التي تتفاعل من خاللها محددات امليزة التنافسية تضم متغيرات أخرى تأخذ في الحسبان : و  والبيئة األشمل      

 ؛ ن خالل دعمها اإلحدى السياساتالحكومة م أوالدور الذي تلعبه  -

 الحروب. جئ في تقنية أساسية أو األزمات و إحداث الصدفة التي تتمثل في االختراعات أو تقديم مفا -

إن أي خلل في نظام املعلومات املحاسبي بعد مصدرا أساسيا لعدد من املشاكل التشغيلية  من خالل ما سبق ف         

في مختلف جوانب مصلحة    ، وينتج عن هذا الخلل في النظام عطلرا من املؤسسات االقتصاديةالتي تواجهها كثي

ح املؤسسة االقتصادية ما العادي  ملختلف مصالفي الوقت املناسب للسير الحسن و   ، إلى الجهات املعنيةاملحاسبية

سلبا    و يؤثر  اإلفالس  إلى  بها  وتؤدي  للمؤسسة  الخارجية  البيئة    و   عدمعلى  ،خاصة  االستمرار  على  أن  القدرة 

 . 1  املؤسسة محاطة بعالم خارجي على درجة عالية من االنفتاح

 

  املحاسبياملطلب الثالث :األثر املتبادل بين التدقيق الداخلي و نظام املعلومات 

 : لي على نظام املعلومات املحاسبيثر التدقيق الداخأ أوال:

غيرها    أوإن عملية التدقيق الداخلي هي تتبع مسار األنشطة املمارسة في املؤسسة سواء كانت محاسبية        

الرقابة الداخلية  من هذا تظهر أهمية    .لقوائم املالية من خالل املعالجةبدءا من املستندات األصلية و انتهاء با

حيث نكون قد انتقلنا تلقائيا إلى عملية الرقابة في نظام املعلومات املحاسبي سواء كان النظام يدوي أو إلكتروني  

.  

تقرير مدى و ات املحاسبية املثبتة في دفاتر وسجالت  صحة البيان قيق الداخلي إلى التأكد من دقة و يهدف التد        

تقليل الداخلي على نظام  فرص األخطاء و   االعتماد عليه وكذا  التدقيق  الغش عن طريق زيارة مفاجئة فهنا يؤثر 

ن للمدقق توزيعها حسب الغرض كما  املعلومات املحاسبي حيث يجب أن تكون املستندات مرتبة بصورة سليمة يمك

 د الحاجة . الوثائق األصلية محتفظ بها و متاحة في شكل يمكن استخدامه عننه يجب أن تكون املستندات و أ

 
 .112-116ص  ذكره،  سبق مرجع سوفيان، بوفروعة  1
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ا        املدقق  املوضوعة  يقوم  الخطط  بمراقبة  و   لداخلي  تنفيذها  اومتابعة  نظام  على  التأثير  يكون  ملعلومات  هنا 

مدى كفاءته من خالل أن كل شخص يكون محل مراقبة يتوجب عليه القيام بعمله على أكمل وجه مع  املحاسبي  و 

 التقليل قدر اإلمكان من ارتكاب أي خطأ. 

يمدنا باملعلومات املحاسبية الضرورية التي    ،يعمل على وجود نظام محاسبي فعال  كما أن التدقيق الداخلي       

 يمكن االعتماد عليها . التي عة من القوائم املالية الصحيحة و تساعدنا على إعداد مجمو 

ملعلومات املحاسبي فهو يعمل على في األخير يمكن القول أن للتدقيق الداخلي دور كبير في رفع كفاءة نظام او          

ا و تسيير  وجه  أفضل  على  املحاسبية  تصحيحها،ألعمال  و  املحاسبية  األخطاء  السياسات و   اكتشاف  اختيار 

 املحاسبية بما يالءم طبيعة العمل في املؤسسة فكل هذه األمور تؤدي إلى رفع كفاءة نظام املعلومات املحاسبي . 

 ؛املحاسبي على التدقيق الداخليت ثر نظام املعلوماأ -2

املحاسبي حيث   املعلومات  بنظام  الداخلي  التدقيق  يؤدي    أنيتأثر  املحاسبي  املعلومات  نظام  تحسين   إلىتطبيق 

السياسات املحددة سلفا كما يزيد من فاعلية الرقابة  خالل زيادة االلتزام بالقوانين و فاعلية التدقيق الداخلي من  

يزيد  ل عملية إنجاز التدقيق الداخلي و ت املحاسبية قد سجلت بطريقة صحيحة مما يسهالعمليا  أنللتأكيد من  

 من دقته . 

تطبيق نظام املعلومات املحاسبي يؤثر على كفاءة التدقيق الداخلي من خالل توفير  أن قول يمكن لفي األخير            

 املعلومات الالزمة في الوقت املناسب التخاذ القرارات .   
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   التدقيق الداخلي كأداة لتقييم نظام املعلومات املحاسبيالفصل الثاني:

 

 خالصة:

تزداد  ملحاسبي و من خالل ما ورد في الفصل اتضح أن املؤسسات االقتصادية في حاجة ماسة الى نظام املعلومات ا     

كما تحتاج هذه ،  ومن ثم توفير معلومات )مخرجات (  بهدف معالجتها    هذه الحاجة بازدياد البيانات )املدخالت (،

 العكسية .الدورة إلى الرقابة و التغذية  

املؤسسة،         أهداف  مع  تتماش ى  أهداف  و  مهام  عدة  له  املحاسبي  املعلومات  نظام  عدة    أن  على  النظام  يقوم 

بهذا فإنه  مه بتالؤم مع احتياجات املؤسسة و اآلن تصمي  ،يعتبر حلقة وصل بين جميع مصالحهاأقسام حيث انه  

 يؤثر على نشاطها .

في كل مصالحها فإنه  بحكم تأثيره  و   ،عبه التدقيق الداخلي داخل ملؤسسةاس ي الذي يلال يجب إهمال الدور األس        

رغم قلة املراجع   ،ه و بين نظام املعلومات املحاسبيهذا ما ملسناه من خالل البحث عن عالقة التأثير بينيتأثر أيضا و 

 حول ذلك . 
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 خاتمة عامة

 

 مدخل -أوال

بي" لقد حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع "أهمية التدقيق الداخلي في تقييم فعالية نظام املعلومات املحاس         

 من أجل ذلك قمنا بمعالجة املوضوع من خالل الدراسة النظرية. معالجة إشكالية هذا البحث، و 

ه  بعد التعمق في املوضوع من خالل البحوث النظرية، تبين أن التدقيق الداخلي علم مستقل بذاته إذ أن       

حيث أن هذه   احترامهاأن يتم و  عايير التي البد أن يقوم عليها مجموعة من امل و  ، له أنواع لنشاط تقييمي مستق 

والغش                      األخطاء اكتشافالذي يتمثل في  ألساس ياملعايير تسعى في األخير إلى تحقيق أهدافه، خاصة الهدف ا

 هذا ما يؤكد الفرضية األولى لبحثنا.والتالعبات، و 

مدى أهميته في املؤسسة، إذ أنه نظام ال يمكن  ننس ى نظام املعلومات املحاسبي و  من جهة أخرى ال يمكن أن     

األهداف التي تساهم في حل مشاكل املؤسسة،  ة من املهام و مات املحاسبي مجموععنه، فلنظام املعلو  االستغناء

حيث أنه يؤثر فيها. فهو يقوم بتزويدها بمعلومات تستعمل ألغراض أخرى، كما له استجابة داخلية و خارجية، 

ر جوهر التأثر، أما فأما الداخلية فتكون من خالل التغيرات التي تحدث في الهيكل التنظيمي للمؤسسة و هذا يعتب

مؤسسة محاطة بعالم خارجي على درجة عالية من االنفتاح حيث أن أي خلل في نظام املعلومات   رجيا فإن أخا

عليه فإن الفرضية الثانية لتشغيلية التي تواجهها املؤسسة و املحاسبي يعد مصدرا أساسيا لعدد من املشاكل ا

 محققة.

باملوضوعية والحيادية والفعالية، وحتى يمكن االستفادة من هذه  لكي تتسم نتائج عملية التدقيق الداخلي         

النتائج، التي تعد أساس التوصيات التي يقدمها املدقق الداخلي في التقارير املقدمة، وتساهم في اتخاذ القرارات  

لداخلي أن  الفعالة ملواجهة املشاكل و الصعوبات في اختيار الحل األمثل وفي الوقت املناسب، يجب على املدقق ا

تكون له الدراية والفهم الكافي لكيفية تصميم وإجراءات تطبيق كل من نظام املعلومات املحاسبي ونظام الرقابة 

 الداخلية املطبق باملؤسسة، فهذا الفهم يمكنه من القيام بما يلي:

 التخطيط واإلشراف والتوجيه وفحص العمل محل التدقيق  بأكثر كفاءة وفعالية؛  -

التقييم األولي ملختلف املخاطر التي يمكن التعرض لها عند أداء مهمته، األمر الذي يسمح له بالحد من  -

االختبارات التي سيجربها على الدفاتر والسجالت وذلك باستخدام أسلوب العينة اإلحصائية، حيث أن  

 يمكن االعتماد عليهما.تدقيق العمليات املالية بالكامل أمرا ال داعي له طاملا أن هذين النظاميين 

 وهذا ما يثبت صحة الفرضية. 
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 نتائج البحث: -ثانيا

 م التوصل إلى جملة من النتائج نجوزها فيما يلي:تمن خالل هذا البحث       

 ؛بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية التزامهاعملية التدقيق الداخلي تشمل كافة وظائف املؤسسة ملدى  -

 ؛ طة وفقا للمعايير املتعارف عليهامترابالداخلي بإتباع خطوات متكاملة و  التدقيقتتم ممارسة مهمة  -

املعلومات صادقة وأن أن النصوص املعمول بها كافية، و  هدف التدقيق الداخلي هو التأكد من -

 ؛ العمليات شرعية

ا النظام ذإجراءات التدقيق الداخلي على نظام املعلومات املحاسبي تشمل كل مرحلة من مراحل بناء ه -

 ؛ من البداية إلى النهاية

أثر التطور التكنولوجي أيضا على عملية التدقيق الداخلي لنظام املعلومات املحاسبي، حيث أنه أدى إلى   -

 . على برامج متخصصة االعتمادتطور أساليب التدقيق الداخلي من يدوية إلى إلكترونية من خالل 

 اقتراحات البحث: -ثالثا

 بعد االنتهاء من عرض النتائج كان البد أن نستخرج مجموعة من االقتراحات فيما يخص املوضوع:      

تساعد على ا أداة فعالة للرقابة الداخلية و تدعيم عملية التدقيق الداخلي في املؤسسات باعتباره -

 :انحرافات لتصحيحها في وقت مناسب اكتشاف

 ؛حماية أمن املعلومات من االختراقضرورة  -

تحسين ضرورة استخدام املدقق الداخلي لتكنولوجيا املعلومات في عملية التدقيق الداخلي من أجل  -

 ؛عمله و تأديته في أقرب وقت

 ؛ خبراتهماملعلومات من خالل رفع كفاءتهم و اهتمام باملوظفين املكلفين بتطبيق نظام  -

 الكل مراقب داخل املؤسسة. خلق ثقافة الكل يراقب و  -

 أفاق البحث: -رابعا

 و في نهاية هذا البحث نلفت النظر إلى بعض النقاط التي يمكن أن تكون مواضيع لدراسات مستقبلية و هي:       

 ؛ املعلومات املحاسبية اإللكترونيةدور التدقيق الداخلي في تفعيل جودة و أمن  -

 ؛ ومات املحاسبي في اتخاذ القراراتأهمية نظام املعل -

 ؛ ق الداخليتفعيل جودة التدقي دور حوكمة الشركات في -

 تنفيذ عمل املدقق. دقيق على كفاءة و فعالية تخطيط و أثر مخاطر الت -
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 امللخص: 

يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية التدقيق الداخلي في تقييم نظام املعلومات املحاسبي حيث أن وجود        

تحقيق  الداخلية وكذلك  للرقابة  فعالة  أداة  باعتباره  هاما  يعتبر عنصرا  املؤسسة  في  الداخلي  التدقيق 

املوض معالجة  وألجل  الهدف  هذا  لتحقيق  املحاسبية،  املعلومة  على  تم الجودة  الفرضيات  واختبار  وع 

استخدام املنهج الوصفي التحليلي مع االعتماد على الدراسات السابقة، وهذا ملعرفة كيف يقوم املدقق 

أبعاده   وكشف  املوضوع  جوانب  مختلف  وفهم  املؤسسة،  مستوى  على  العمليات  بمراجعة  الداخلي 

 باإلضافة إلى استفسارات ومالحظات التي يقوم بها. 

توصل في هذا البحث إلى أن للتدقيق الداخلي له دور كبير في تفعيل نظام املعلومات املحاسبي، تم ال       

على  الحصول  وبالتالي  أخطاء  من  والسجالت  الدفاتر  في  يوجد  قد  ما  اكتشاف  في  مساهمته  من خالل 

 معلومة محاسبية خالية من األخطاء. 

 

 

Abstract: 

           This research aims to demonstrate the importance of internal audit in evaluating the 

accounting information system, as the presence of internal audit in the organization is an 

important element as it is an effective tool for internal control as well as achieving quality 

on accounting information. To achieve this goal and in order to address the subject and 

test hypotheses, the descriptive analytical approach was used with accreditation Based on 

previous studies, this is to find out how the internal auditor reviews the processes at the 

enterprise level, understands the various aspects of the subject and reveals its dimensions, 

in addition to the inquiries and observations that he makes. 

            In this research, it was concluded that the internal audit has a major role in 

activating the accounting information system, through its contribution to discovering 

errors that may exist in the books and records, and thus obtaining accounting information 

free of errors. 
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