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 ولك رضيت إذا احلمد ولك ترضى حىت احلمد لك العزة فيارب له، والثناء والشكر واحلمد افتتحنا اهللا باسم

 .والسكون احلركات وعدد يكون ما وعدد كان ما عدد هللا احلمد الرضى، بعد احلمد
 :املتواضع العمل هذا مثرة أهدي

 والعمر يهواها، القلب من إىل الرب وهبة الورد، وكمال احلب وصفاء القلب جة الوجود يف عاطفة أعظم إىل
 ويرعاها حيفظها أن اهللا وأدعوا بدعاها علي تبخل ومل رضاها أهدتين من لرؤياها، ترتاح والعني فداها

 اهللا حفظها الغالية أمي
 أمسى يبلغ لن املرء أن منه تعلمت من إىل حكمة، ويتلفظ مساحة وميشي كرما ويفيض حلما، يتدفق الذي إىل

 الفالح ألجل الصعاب أختطى كيف وعلمين كفاح احلياة أن علمين من إىل واألخالق، بالعلم إال وأرقاها تبراامل
 .واملعرفة العلم دروب أشق رين ا ي حىت إلسعادي وتعب شقى من إىل

 اهللا حفظه أبي الغالي العزيز إلى
  التي كانت دوما تدعوا لي بالخير و النجاح طول حياتي جدتي الحبيبة أطال اهللا في عمرها  إلى

 .و إمساعيل و ربيعة  إميان:  إخويتقليب  مألت اليت احلب بذور إىل
  .و أوالدهم أعمامي و عمايت و أزواجهم  إىل
  .وأوالدهم وأزواجهم وخااليت أخوايل من كل إىل

 كبريا و صغريان شين  ب عائلة كل إىل
 أروع إىل فؤادي وبسمة عيوين نور يا حيايت يف زرعت بسمة أمجل أمي مل تلده الذي  األخإىل

 .عبد العزيز الوجود يف قصدي
 .سهيل ،كرمي ، أمريتوايت ، :اللحظات وأمجل األوقات أحسن معهم عشتاألصدقاء اللذين  إىل

 .وفاء ، حفيظة: الصديقات  إىل 
 .والسالم لساين يذكرهم ومل قليب يوحيهن من كل إىل
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 اهللا هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما العمل هذا إلجناز ووفقين هداين الذي هللا احلمد

 وسلم عليه اهللا صلى حممد البشرية خري على والسالم والصالة

 ادعمه وعلى القيمة انصائحه على "بسدات كرمية" ألستاذة الفاضلة ا إىل الشكر جبزير أتقدم

 .ذكرةامل هذه إلجناز املتواصل

 .الرسالة هذه مناقشة لقبوهلم املناقشني األساتذة إىل

 جبامعة التجارية والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية أساتذة كل إىل بالشكر أتقدم كما

و أخص بالذكر كل من األستاذ بن شين عبد القادر و األستاذ بن شين يوسف و األستاذ  عبد احلميد بن باديس

 .بن ميينة كمال 

  . كل من السيد امليلود و السيدة خدجية بقسم العلوم التجارية  الطاقم اإلداري إىل بشكري أتقدم كما

  السيد بوطيبة بن قالوز قادة رأسهم على  raffinereiمؤسسة  إطارات لكل شكري خبالص وأتقدم هذا

 .البحث هذا إجناز يف بعيد أو قريب من ساعدين من كل ننسى أن دون
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ت االتغــري  لــيت تعــود باألســاس إىلات، و رالوقــت احلاضــر العديــد مــن التطــو تواجــه املؤسســات االقتصــادية يف ا       

املعلومــات ويف  احلاصــلة يف احملــيط، ومــن أبــرز هــذه التحــوالت هــو زيــادة درجــة اعتمــاد املؤسســات علــى تكنولوجيــا

، حيــث أن تطــور  لتــوفر حواســيب أقــل حجــم وتكلفــة وأكثــر فعاليــة راالت عديــدة مــن نشــاطها، وذلــك نظــجمــا

عليهــا بشــكل أوســع، وبــذلك أصــبح النظــام احملاســيب اليــدوي مــن  مج جعــل النظــام احملاســيب يعتمــدااحلاســبات والــرب 

التقــارير املاليــة، تعــد باســتخدام  وإعــدادســجيل تبويــب وحتليــل وت املاضــي، حيــث أصــبحت العمليــات احملاســبية مــن

املعلومـات مـع أصـحاب املصـاحل وذلـك مـن خـالل تكنولوجيـا الشـبكات  تكنولوجيـا املعلومـات والـيت تضـمن تبـادل

ـــتااالنرتنـــت واالنرت ( ـــام )ن ـــريين مـــن  وكـــذلك تســـمح بالقي ـــيت تتطلـــب الوقـــت واجلهـــد الكب ـــالكثري مـــن األعمـــال ال ب

 .اإلنسان

حملاسـبية و ا ملعروف أن املؤسسة االقتصادية تلجأ إىل التدقيق للتأكد مـن صـحة كافـة العمليـات املاليـةومن ا        

ــــدقيق الســــارية ــــائج ومقارنتهــــا باملعــــايري الت ــــدف التحقــــق مــــن مــــدى تطابقهــــا مــــع النت ــــك  ــــا، وذل ــــيت قامــــت   ال

 الوضــع اجلديــد للبقــاء والتفــوق يف لــذلك فعلــى احملاســب واملــدقق أن يكونــا قــادرين علــى التــأقلم مــع هــذااملفعول،

 ت التكنولوجيـة والتـأقلم معهـاراة مـن جهتهـا مبسـايرة هـذه التطـو عصرنا احلايل، ولـذلك فاملؤسسـة االقتصـادية مطالبـ

 .ت احلاصلةراعاب التطو لكسب حتديات العصر احلديث، وهذا ال يتأتى إال بتوفر بنية حتتية قوية تسمح باستي

 :البحث إشكالية

 :على ما تقدم ميكن حتديد إشكالية هذا البحث يف التساؤل التايلبناءا 

 ما مدى تأثري استخدام تكنولوجيا املعلومات على التدقيق احملاسيب باملؤسسة االقتصادية؟

 :من خالل هذه اإلشكالية تنبثق جمموعة من األسئلة الفرعية واملتمثلة فيما يلي

  ماهية تكنولوجيا املعلومات ؟ -
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  لتدقيق احملاسيب ؟ماهية ا -

  ؟و ما أثره على التدقيق احملاسيب ما هو واقع تكنولوجيا املعلومات باملؤسسة -

  ما هي خماطر املمكنة اليت قد تنجم على استعمال تكنولوجيا املعلومات ؟ -

 :البحث فرضيات

 : املوضوع أسئلة عن احتمالية كإجابات فرضيات عدة صياغة ميكن

 .املطلوبة املعلومات توفري أجل من احلاسوب وشبكات مجارب ال و األجهزة استخدام هي املعلومات تكنولوجيا -

 .ا املكلفني املهام كل إجناز يف واملدقق احملاسب مهمة سهلت املعلومات تكنولوجيا -

 اسـتعمال يعـين مـا مرايـ مـا علـى يسـري شـيء كـل أن بالضـرورة يعـين ال باألعمـال يقـوم الـذي هو احلاسوب كون -

 واجنـاز ختطيط يف االعتبار بعني واملدقق احملاسب يأخذها أن البد اليت املخاطر بعض يثري قد املعلومات تكنولوجيا

 .أعماهلم

 بعـض علـى تقتصـر فهـي هلـا الالزمـة باملكانـة حتظـى مل ئريـةزااجل االقتصـادية املؤسسـات يف املعلومـات تكنولوجيا -

  .الوظائف

 :البحث موضوع أهمية

ا املعلومات تكنولوجيا على الضوء تسليط خالل من البحث أمهية تتجلى  من واملدقق احملاسب متكن تقنية كو

 .احملاسيب التدقيق عملية على أثرها ومعرفة آليا البيانات معاجلة

 املعلومات لتكنولوجيا الفعال التطبيق إىل ئريةزااجل االقتصادية املؤسسات حاجة من سةراالد هذه أمهية تنبع كما

ا  .املنشودة أهدافها حتقيق أجل من سليمة بصورة أنشطتها تأدية يف تساعد لكو
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 :الموضوع اختيار أسباب

 :وهي املوضوع اختيار إىل الباحث دفعت أسباب عدة هناك

 .واملدقق احملاسب على وأثره االقتصادية للمؤسسات بالنسبة املوضوع أمهية -

 .التدقيق عملية على أثرها ومعرفة احملاسبة يف تستخدم اليت مجاالرب  على التعرف يف الرغبة -

 .احملاسيب والتدقيق املعلومات تكنولوجيا بني بالربط املوضوع يقوم -

 .احملاسيب التدقيق عملية على املعلومات تكنولوجيا أثر يبني ألنه الساعة حديث يعترب املوضوع أن -

  ." احملاسيب و مراقبة التسيريتدقيق ال" مع ختصصنا   تالؤمهه و مدى ترابط -

 :سةراالد أهداف

 :إىل الباحث يسعى

 مبـا احلديثـة األساليب توفري خالل من تطويرمها على والعمل والتدقيق احملاسبة بعملييت االهتمام ضرورة إىل التنبيه-

 .املعلومات تكنولوجيا فيها

 أداء حتسـني خـالل مـن االقتصـادية املؤسسـات تسـيري حتسـني يف املعلومـات تكنولوجيـا تلعبـه الـذي الـدور زراإبـ -

 .املدقق مهمة وتسهيل احملاسب

 التـدقيق علـى هاري تأث وكيفية ئريةزااجل االقتصادية املؤسسات يف املعلومات تكنولوجيا استخدام واقع معرفة حماولة -

  .احملاسيب
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 :البحث منهج

 تعتمد الفرضيات، صحة واختبار املعتمدة، اإلشكالية عن واإلجابة البحث جوانب مبختلف واإلحاطة اإلملام بغية

 للموضوع النظرية اجلوانب وحتليل وصف من ميكن الذي التحليلي الوصفي المنهج على أساسية بصورة سةراالد

 حالة سةراد ومنهج، االقتصادية باملؤسسة احملاسيب التدقيق على وتأثريها املعلومات تكنولوجيا علي التعرف بغرض

 حمـل للمؤسسـة امليدانيـة تراالزيـا خـالل مـن أبعـاده وكشـف املوضـوع جوانب خمتلف وفهم التعمق من ميكن الذي

  .الفعلية واملعطيات والبيانات الوثائق خمتلف وحتليل سةراد مع واملقابالت املالحظة إىل إضافة سة،راالد

  :الصعوبات 

 . بالتدقيق االلكرتوين  يتعلق فيما الوطنية املراجع نقص -1

ا مصلحة خاصة بالتدقيق حمل الدراسة raffinerie ملؤسسة  تطبيقية حالة دراسة صعوبة -2 ا ال توجد   .لكو

  . به اإلملام صعوبة و املوضوع توسع بسبب العمليات التدقيقية جل إىل التطرق عدم -3

  .و كونه حديث الساعة  تهشساع و مهية املوضوعأضيق الوقت مقارنة ب -4
  

 :البحث هيكل

 :فصول الثة  ثإىل البحث موضوع بتقسيم الباحث قام املطروحة اإلشكالية معاجلة أجل من

 حـاول ين الثا الفصل أما ،و التدقيق احملاسيب  املعلومات لتكنولوجيا األسس النظرية األول الفصل يف نتناول حيث

 تكنولوجيـا اسـتخدام بواقـع املعنـون ثالـثال الفصـل أما احملاسيب، التدقيق عملية على املعلومات تكنولوجيا تأثري زراإب

 واقع إىل مث ومن سةراالد حمل املؤسسة تقدمي إىل فقسم raffinerie مبؤسسة احملاسيب التدقيق على وتأثريها املعلومات

 علـى املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام تـأثري إىل األخـري ويف سـةراالد حمـل االقتصـادية باملؤسسة املعلومات تكنولوجيا

 . raffinerieمبؤسسة  احملاسيب التدقيق
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  :تمهيد

 

لقــد أصــبحت تكنولوجيــا املعلومــات مــن أهــم الوســائل الــيت تســتخدمها خمتلــف أنــواع منشــآت األعمــال 

ا املختلفـة سـواء كـان ذلـك يف عمليـات التخطـيط واإلشـراف أو التوثيـق أو  اهلادفة وغري اهلادفة إىل الربح يف عمليا

وقـت شـهدت عمليـة املراجعـة تطـورًا متزايـدًا الشؤون اإلداريـة أو احملاسـبية أو غريهـا مـن أوجـه النشـاط ، ويف نفـس ال

ضمن مواكبة التطورات يف تكنولوجيا املعلومات لدى تلك املنشآت والشركات ، ونتيجـة لـذلك ظهـرت مـا يسـمى 

ــال تطــورات مســتمرة وازداد اهتمــام مهنــة املراجعــة     تــدقيق األنظمــة احملوســبة أو مراجعــة احلاســوب ، وشــهد هــذا ا

ال حيث مت إصدار به ،   .املعايري املهنية اليت ترشد املراجعني يف هذا ا

فكان   Audi Automationtعملية املراجعة والذي يطلق عليه أما بالنسبة الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف     

 .أقل تطورًا إال أن االهتمام به ازداد خالل العقدين السابقني 
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 .مدخل لنظام المعلومات و تكنولوجيا المعلومات : المبحث األول 

  

إن استخدام تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف مناحي احلياة متكننـا مـن حتسـني جوانـب كثـرية مـن شـؤون احليـاة       

تمــع ويف خمتلــف جمــاالت األعمــال  عالــة إن نظــم املعلومــات الناجحــة الف. علــى املســتوى الفــردي وعلــى مســتوى ا

تـؤدي خـدمات مجـة للمجتمعـات ، فهـي تسـاعد يف بنـاء املؤسسـات الناجحـة ، وتسـاعد هـذه املؤسسـات يف بنــاء 

و يف هذا املبحث سنتطرق إىل العالقة بني نظام املعلومات و تكنولوجيا املعلومات .العالقات الناجحة مع عمالئها

 .ملعلومات و ذلك بعد التعرف إىل كل من نظام املعلومات و تكنولوجيا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يا المعلومات و التدقيق المحاسبي األسس النظرية لتكنولوج                     :          الفصل األول 

8 

  .ماهية نظام المعلومات : المطلب األول 

   :مفهوم و تطور مفهوم نظام المعلومات:أوال   

  :تعريف نظام المعلومات  -1

النظــام الــذي جيمــع و حيــول و يرســل املعلومــات يف املنشــاة و ميكــن أن يســتخدم أنواعــا :" و ميثــل نظــام املعلومــات 

  . 1"عديدة من نظم املعلومات ملساعدته على توفري املعلومات حسب احتياجات املستفيدين

رات اخلاصــة بفعاليــة و بالتــايل رفــع إذن فهــو يعمــل علــى تــوفري املعلومــات الــيت حيتــاج هلــا املــديرون الختــاذ القــرا      

   .مستوى األداء و حتقيق األهداف التنظيمية

جمموعـة متجانسـة ومرتابطـة مـن األعمـال ، العناصـر واملـوارد تقـوم بتجميـع تشــغيل إدارة : " وكمـا يعـرف أيضـا بأنـه 

من خطوط القنوات  ورقابة البيانات بغرض اإلنتاج وتوصيل معلومات مفيدة ملستخدمي القرارات من خالل شبكة

   2" .االتصال

فنظام املعلومات هو عبارة عن عملية إنتاج و جتهيز و تدبري املعلومات و األنشطة و القنوات يف بيئة معينة         

  .ذه البيئةــدف تداوهلا يف ه

جتميـع البيانـات نظـام املعلومـات هـو اآلليـة الـيت يـتم مـن خالهلـا :" و من خالل ما سبق ميكن تقـدم التعريـف التـايل

  "للمستفيد صاهلا وحتليلها و فحصها وانتقاء ما يفيد منها و إي

  :تطور مفهوم نظام المعلومات  -2

  :و ميكن جتسيد هذا التطور من خالل الشكل التايل 

  

                                     
  .85،ص1999،الطبعة األوىل،جمموعة النيل العربية،القاهرة،"أسس و مفاهيم"على حممد منصور،مبادئ اإلدارة - 1
 :إبراهيم خبيت ، تكنولوجيا و نظم املعلومات يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة، على اخلط  - 2

http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf,29/04/2008,09:58        .  
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  .مراحل تطور نظام المعلومات ):  1/1( الشكل رقم                           

  

  

  . التسعينات وحىت اآلن:  مرحلة األعمال والتجارة اإللكترونية
وتستند إىل االنرتنت و :  والتجارة اإللكترونية األعمال اإللكترونيةنظم 

  .اإلنرتنت واإلكسرتانت وغريها من الشبكات 
 

 –الثمانيات :مرحلة النظم اإلستراتيجية ونظم المستخدم النهائي
  التسعينات 

وهي توفر تدعيم مباشر لعمل املستخدم النهائي :نظم المستخدم النهائي
  .نفسه يف توفري إحتياجاته املعلوماتية وتتميز بإعتماد املستخدم على 

  وهي توفر املعلومات اهلامة لإلدارة العليا :  نظم دعم اإلدارة العليا
  وهي توفر نصيحة اخلرباء للمستخدم النهائي : النظم الخبيرة

سلع وخدمات لتحقيق ميزات  تساند تقدمي: نظم المعلومات اإلستراتجية
  الثمانيات  –السبعينات :  القراراتمرحلة تدعيم   . تنافسية

توفر تدعيم تفاعلي حمدد الغرض خلدمة عملية إختاذ  : اتنظم دعم القرار 
  .القرارات 

  السبعينات  –الستينات :  مرحلة التقارير اإلدارية

توفر تقارير إدارية ذات طبيعة حمددة مسبقا :  نظم المعلومات اإلدارية

  .لتدعيم اختاذ القرارات 

  الستينات  –اخلمسينات :  مرحلة تشغيل البيانات

تقوم بتشغيل املعامالت وحفظ السجالت  :نظم تشغيل البيانات الكترونيا

 . والتطبيقات احملاسبية
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منال الكردي و جالل إبراهيم العبد، املعلومات اإلدارية املفاهيم األساسية و التطبيقات، الدار اجلامعية اجلديدة : المصدر
 .290: ، ص 2003، اإلسكندرية،مصر ،

  
  :1نظم المعلومات و وظائفهأشكال : ثانيا

  :تأخذ نظم املعلومات عدة أشكال تتمثل يف:  أشكاله -1

                                     
 :نظم املعلومات يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة، على اخلط إبراهيم خبيت ، تكنولوجيا و   -1

http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf,29/04/2008,09:58 
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ـــالــنظم اليدوي - ـــوهــي النظــام التقليــدي إلدارة نظــم املعلوم : ةــ تــزال هنــاك  ات و قــد اعتمــد عليــه ســابقا و الــ

 : جمموعة من املؤسسات تستعمله ومن أهم النظم املستخدمة فيه

  بـارة عـن األوراق الرمسيــة و املسـتندات اخلاصـة بنشـاط املؤسسـة حلفـظ بيانــات وهـي ع : اتــــنظـم امللف

  .ميكن الرجوع إليها عند احلاجة

  ــا ملخــص حملتويــات األوراق و  :نظــام الســجالت وهــو حتســني لنظــام امللفــات، و  ميثــل منــاذج معينــة 

  .املستندات الرمسية األصلية مما يسهل تصنيفها و تداوهلا و اسرتجاعها

و هو تطوير للنظام السابق يعتمد على بعض اآلالت اليت تيسر تسجيل :  النظم اليدوية مع استخدام اآلالت  -

البيانــــات ، و إجــــراء عمليــــات جبانــــب العمليــــات اليدويــــة و تنفيــــذ اآلالت يف إجــــراء العمليــــات املتعلقــــة مبجموعــــة 

  .احلاسبة اآللةتعمال السجالت و السندات ، مما يساهم يف زيادة سرعة تنفيذ األعمال كاس

استمرت جهود التطوير و التجديد يف جمال نظم املعلومات حيث استفاد الفكـر مـن : النظام اآللي للمعلومات  -

التقنيات احلديثة يف جتميع و حتليل احلقائق للمؤسسة مبا ييسـر احلصـول علـى املعلومـات بدقـة و يف الوقـت املناسـب 

  : املطلوبتني ، و من أنواعهدف حتقيق الكفاءة و الفعالية 

   دف إىل حتويـل الوثـائق الورقيـة  : نظام املصغرات الفلمية  إىلهي جمموعة من الوسائل و األجهزة اليت 

ــردة و لكــن بــاال مكــا ــالعني ا ــا يف حجمهــا املصــغر ب تكبريهــا و  نصــورة مصــغرة، و الــيت ال ميكــن قراء

  .تخزين و تسجيل املعلوماتنسخ صور ورقية منها ، و هي وسيلة متطورة ل

   ميثل األكثـر األنـواع تطـورا حبيـث يقـوم بعـدة عمليـات متكاملـة و متعاقبـة بطريقـة  : نظام احلاسب اآليل

ــامج تشــغيل ملعاجلــة معلومــات و ختزينهــا بــذاكرة احلاســب، و  آليــة مــن بــني طبقــا لنظــام معــني ووفقــا لربن

 ن املنظمــات ال ميكــن تطــوير جمــاالت أعماهلــا وألكنظــام للمعلومــات مــربرات اســتخدام احلاســب اآليل  

 . مل تستعني بقداراته اهلائلة يف كل امليادين ما أنشطتها
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   ،يراقبها ،خيضــعها لعمليــات أوليــةحيصــل نظــام املعلومــات علــى املعلومــات كمــادة : وظــائف نظــام المعلومــات -2

معلومـات جديـدة مرتبـة و حمفوظــة و مهيكلـة بشـكل يسـمح ملختلــف  أوو ينـتج منهـا معطيــات  ،و معاجلـة خمتصـة

م    :هين خالل وظائف النظام املعلومات و مو يظهر هذا  ،ذلك إىلاملستعملني هلا االستفادة منها حسب حاجا

ـــع معلومـــات   - ـــة و اخلارجيـــ :تجمي ا    جتمـــع املعلومـــات مـــن خمتلـــف املصـــادر الداخلي ة الـــيت تـــدخل يف صـــور

 .قسم املعاجلة إىلمث يتم حتويلها ،األولية 

وفيها يتم معاجلة املعلومات من خالل عملية فرزها و التخلي عن غري املفيد منهـا  :تشغيل المعلومات    -

جـــاهزة  إمـــااملكـــرر مث إخضـــاعها للعمليـــات و التحـــوالت املطلوبـــة للحصـــول علـــى معطيـــات ذات معـــين  أو

 .حسب نوع االستعمال و التقنية املطبقةبإدخاهلا ضمن عمليات أخرى  أولالستعمال 

يعــــين إدارة عمليـــات التخــــزين مــــن اجــــل التحــــديث و االســــتدعاء فنظــــرا لتطــــور  :تخــــزين المعلومــــات    -

املعلومات و تأثري الـزمن عليهـا فهنـاك ضـرورة متابعـة املخـزن منهـا و إجـراء العمليـات إىل يفرضـها التغـري سـواء 

 إالالتخلــي عـــن الــذي ميــوت منهـــا يف الوقــت املناســـب حــىت ال تســـتعمل  أوإضــافة التغـــريات ،  أوبتحــديثها 

 .املعلومات املناسبة  

اسـتعمال خمتلـف أسـاليب الرقابـة و األمـان لتفـادي األخطـاء عنـد إدخـال  أي :رقابة و حماية البيانات    -

 .ضياع هذه املعلومات  أوالبيانات و لتفادي التالعب 

ــة و الــيت متثــل إنتــاج التقــارير و توصــيلها و هــي ا :إنتــاج المعلومــات    - مســتخدميها يف  إىللوظيفــة النهائي

  .صورة مفهومه و مفيدة 

          أنحــــىت يكـــــون نظـــــام املعلومــــات ذا كفـــــاءة و فاعليـــــة جيـــــب  :مقومـــــات نجـــــاح نظـــــم المعلومـــــات: ثالثــــا

  :  مقاييس و حمددات جناح تطبيقه، حيدد
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  : 1مقاييس نجاح نظم المعلومات  -1

تتوقف درجة حتقيق نظام املعلومات هلدفه على وجهة نظر مستخدميه و هنـاك ثالثـة مقـاييس حتـدد مـدى          

  :جناح تطبيق نظم املعلومات و هي

  ســلبية  أوو مــدى اجيابيــة , يصــبح مــؤثرا لكــييكــون مســتخدما  أنالنظــام جيــب  :مقــاييس أداء النظــام

سـتخدام االختيـاري للنظـام يعتـرب أكثـر تعبـريا عـن النجـاح مـن النتيجة تتوقـف علـى خصـائص النظـام نفسـه، فاال

 .اإلجبارياالستخدام 

  يشــــري االســــتخدام إىل مقــــدار اســــتهالك املســــتخدمني  :مقــــاييس درجــــة اســــتخدام مخرجــــات النظــــام

 اليت يؤثر املستخدم من خالهلا على أداء املعلوماتللمخرجات نظام املعلومات و هو يعترب األداة 

 قدرتـه علـى تــوفري احتياجـات املســتخدمني مـن املعلومــات  إىلفيشــري  :ة الرضـا عــن النظـام مقـاييس درجــ   

 .ينعكس يف حتسني مستوي االداء الناتج عن استخدام تلك املعلومات يف اختاذ القرارات أنو الذي ميكن 

  :2تصنف هذه احملددات إيل:   محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات_  2

  العليـا للنظـام ،درجـة النضـج التنظيمـي لـنظم  اإلدارةدرجـة تـدعيم :شـمل متغـريات مثـلت :عوامل تنظيميـة

  . املعلومات ،درجة مشاركة املستخدمني يف بناء و تطوير النظام و املناخ التنظيمي 

  درجة تغري و تعقيد بيئة العمل  : تشمل متغريات مثل: عوامل بيئية. 

  السن،مستوى التدريب، مستوى الوظيفي، منط اختاذ القرار :تشمل متغريات مثل :عوامل الفردية. 

  درجة التعقيد الفين للنظام، و سهولة االستخدام  :تشمل متغريات مثل :عوامل التكنولوجيا. 

  :ماهية تكنولوجية المعلومات: ثاني المطلب ال

                                     
  .159ص2005ثابت عبد الرمحن ادريس،نظم املعلومات االدارية يف املنظمات املعاصرة ،الدار اجلامعية، االسكندية،  -1
ـــد،منـــال حممـــد الكـــردى و جـــالل - - 2 ـــدة ، اإلسكندرية،مصـــر  ابـــراهيم العب ـــدار اجلامعيـــة اجلدي ـــة املفـــاهيم األساســـية و التطبيقـــات، ال املعلومـــات االداري
  .293-292،ص، 2003،
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  :تعريف تكنولوجية المعلومات: أوال

  : التكنولوجيا مفهوم-1

 " . "Technologieو التكنولوجيا   "Technique"جيب التمييز بني التقنية  و

 مورد،معرفة،(لعناصر خاص جتميع طريق عن جمسد فعل أو وسيلة، طريقة، التصرف، كيفية هي"  :التقنية 

 علـى تعمـل فالتقنيـةج، منـت إىل األوليـة بتحويـل و حتويـل فقـط للمـواد تسـمح و الـيت )  اخل يد عاملة، حركة

 .1"كمنتج  النهائي شكلها اختاذ بغية ما مبيدان اخلاصة املعرفة عناصر مزج

 أن جيـب الـيت التقنيـة و العلميـة املعـارف جممـوع فهـي للتقنيـة؛ املنهجيـة املعرفـة ابه يقصـد :" التكنولوجيـا 

  و متالزمتان، فهما التقنيات و العلوم وفق تتطور فالتكنولوجيات األهداف، تشكيل من أجل ابه نتحكم

  .  2"التقليد أو العادي السريان انسياق بفعل تنتشر     

  

  

ـا علـى التكنولوجيـا تعـرف كمـا  واضـحة طريقـة خـالل مـن تسـمح العمليـات مـن جمموعـة أو عمليـة " :أ

  . 1"الصناعي  اإلنتاج تطوير أجل من العلمية املعارف وتطبيق األساسية التقنيات حتسني العلمي، للبحث

                                     
ـدمت إىل االقتصـادية  للمؤسسـة التنافسـية امليـزة لبنـاء كـأداة التكنولوجيـة رحـال، فـريوز شـني، اليقظـة ، سـوالف الطيـب داودي  - 1 امللتقـى ورقـة عمـل قُ

ـــة  ـــدول العربي ـــزة التنافســـية يف ال ـــاين حـــول املعرفـــة يف ظـــل االقتصـــاد الرقمـــي ومســـامهتها يف تكـــوين املي ـــدويل الث ـــوفمرب  28-27ال ـــة العلـــوم  2007ن ، كلي
  .االقتصادية و علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ، اجلزائر 

ـدمت إىل  املؤسسـة، لتنافسـية حديثـة تسـيريية وسـيلة التنافسـية اليقظـة حديـد، ونوفـل حديـد رتيبـة  -2 املتميـز  األداء حـول الـدويل املـؤمتر ورقـة عمـل قُ
  .، اجلزائر ورقلة قاصدي مرباح  جامعة، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية  2005 مارس 9-8 ، و احلكومات للمنظمات

ـدمت إىل  التنافسـية امليزة بناء يف ودورها الكفاءة تسيري،  شابونية ، كرمية بومخخم الفتاح عبد  -1  ؛حـول تسـيري املؤسسـات  الـدويل امللتقـى ورقـة عمـل قُ
كــلية العلـوم االقتـصــادية و التســيري جامــعة حممـد   2005نـوفمرب  13 - 12واالقتصـاديات ،  للمؤسسـات التنافسـي اجلديـدة والتحـدي الركيـزة :املعرفـة 

   ،اجلزائرخيضر بسكـرة
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خاصــة مــع  –كغريهــا مــن املصــطلحات اجلديــدة   –مل حتــض تكنولوجيــة املعلومــات :  تكنولوجيــا المعلومــات -2

ظهور االقتصاد اجلديد بتعريـف موحـد، بـل تعـددت هـذه التعـاريف وتنوعـت تبعـا لرؤيـة كـل واحـد هلـا، لـذا سـندرج 

  . عدة تعاريف حىت تربز لنا أوجه االختالف واالتفاق فيما بينها

ـــف األ تكنولوجيـــة املعلومـــات هـــي اســـتعمال التكنولوجيـــة احلديثـــة للقيـــام بالتقـــاط ومعاجلـــة، وختـــزين « : ولالتعري

  2.»واسرتجاع، وإيصال املعلومات سواء يف شكل معطيات رقمية، نص، صوت أو صورة

 اآليل احلاسـب ومنهـا التكنولوجيـا االلكرتونيـة و هـي تطبيـق ") : اليونسـكو  منظمـة تعريـف (التعريـف الثـاين 

 واسـرتجاعها، وختزينهـا والرقميـة التناظريـة إلنتـاج املعلومـات تقدمـةامل التكنولوجيـات مـن وغريهـا الصـناعية واألقمـار

  .3"آلخر مكان من ونقلها توزيعها

   زين املعلومــات يف شــكل إلكــرتوين،مجيــع أنــواع التكنولوجيــة املســتخدمة يف تشــغيل، ونقــل وختــ« :التعريــف الثالــث

تكنولوجيـة احلاســبات اآلليـة ووســائل االتصـال وشــبكات الـربط وأجهـزة الفــاكس وغريهـا مــن املعـدات الــيت وتشـمل 

  4.»تستخدم بشدة يف االتصاالت

  :من خالل التعاريف السابقة نستنتج عنصرين هامني

تم مبعاجلة املعلومات :األول   .أن تكنولوجية املعلومات هي حقل من حقول التكنولوجية واليت 

  ).االتصال(، وعملية البث )املعلوماتية(عمليات االستقطاب، التخزين واملعاجلة   الرتكيز على :الثاني

  :خصائص تكنولوجيا المعلومات : ثانيا 

                                     
 -2005 رسـالة ماجسـتري يف علـوم التسـيريفرع إدارة األعمـال ،جامعـة اجلزائـر يف املؤسسـة،  أثر تكنولوجية املعلومـات علـى املـوارد البشـرية،رايسمراد  - 2

  . 28: ص 2006
ـدمت إىل املعرفـة  اقتصـاد ظـل يف التنافسـية امليـزة حتقيـق يف أثرهـا و املعلومـات بلعليـاء، تكنولوجيـا خدجيـة ، غـريب الزهـرة فاطمـة  - 3 امللتقـى ورقـة عمـل قُ

كليـة العلـوم االقتصـادية   2007نـوفمرب  28-27الدويل الثاين حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين امليزة التنافسية يف الدول العربيـة 
  .و علوم التسيري الشلف ، اجلزائر 

، مــارس 03يـات احلديثــة لإلعـالم واالتصـال يف املؤسســة االقتصـادية، جملــة االقتصـاد املنامجــت، العـدد بومايلـه وفــارس بوبـاكور،  أثــر التكنولوج سـعاد - 4
  . 205، ص2004
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  1:مبجموعة من اخلواص أمهها لقد متيزت تكنولوجية املعلومات عن غريها من التكنولوجيات األخرى 

 متجاوزة؛ –إلكرتونيا  –ماكن فالتكنولوجية جعلت كل األ: تقليص الوقت - 1

تتيح وسائل التخزين اليت تستوعب حجما هائال من املعلومات املخزنة واليت ميكن الوصول : المكان تقليص - 2

 إليها سهولة؛

 .نتيجة للتفاعل بني الباحث والنظام: اقتسام المهام الفكرية مع اآللة - 3

 تطور منتجات تكنولوجية املعلومات؛إخل، وتلك هي وترية ...مبعىن آخر، أسرع، أرخص : النمنمة - 4

أهـم مـا مييـز تكنولوجيـة املعلومـات هـو تطـوير املعرفـة وتقويـة فـرص تكـوين املسـتخدمني : الذكاء االصـطناعي - 5

 من أجل الشمولية والتحكم يف عملية اإلنتاج؛

كيل تتوحد جمموعة التجهيزات املستندة على تكنولوجيـة املعلومـات مـن أجـل تشـ: تكوين شبكات االتصال - 6

          شــــــبكات االتصــــــال، وهــــــذا مــــــا يزيــــــد مــــــن تــــــدفق املعلومــــــات بــــــني املســــــتعملني والصــــــناعيني، وكــــــذا منتجــــــي

 .اآلالت، ويسمح بتبادل املعلومات مع باقي النشاطات األخرى

أي أن املسـتعمل هلـذه التكنولوجيـة ميكـن أن يكـون مسـتقبل ومرسـل يف نفـس الوقـت، فاملشـاركني  :التفاعليـة - 7

 االتصال يستطيعون تبادل األدوار وهو ما يسمح خبلق نوع من التفاعل بني األنشطة؛يف عملية 

وتعــــين إمكانيــــة اســــتقبال الرســــالة يف أي وقــــت يناســــب املســــتخدم، فاملشــــاركني غــــري مطــــالبني  :الالتزامنيــــة - 8

 باستخدام النظام يف نفس الوقت؛

واالتصـــاالت، فاالنرتنيـــت مـــثال تتمتـــع وهـــي خاصـــية تســـمح باســـتقاللية تكنولوجيـــة املعلومـــات  :الالمركزيـــة - 9

 .باستمرارية عملها يف كل األحوال، فال ميكن ألي جهة أن تعطلها على مستوى العامل 

                                     
  29: مراد رايس ، مرجع سابق ، ص  -  1
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وتعين إمكانية الربط بني األجهزة االتصالية املتنوعة الصـنع، أي بغـض النظـر عـن الشـركة أو  :قابلية التوصيل - 10

 البلد الذي مت فيه الصنع؛

ا أثناء تنقالته، أي مـن أي مكـان  :كيةقابلية التحرك والحر  - 11 أي أنه ميكن للمستخدم أن يستفيد من خدما

 .إخل...عن طريق وسائل اتصال كثرية مثل احلاسب اآليل النقال ، اهلاتف النقال 

وهــي إمكانيــة نقــل املعلومــات مــن وســيط إىل آخــر، كتحويــل الرســالة املســموعة إىل رســالة  :قابليــة التحويــل - 12

 .مطبوعة أو مقروءة مع إمكانية التحكم يف نظام االتصال

وتعين إمكانية توجيـه الرسـالة االتصـالية إىل فـرد واحـد أو مجاعـة معنيـة بـدل توجيههـا بالضـرورة : الالجماهرية - 13

ــا  إىل مجــاهري ضــخمة، وهــذا يعــين إمكانيــة الــتحكم فيهــا حيــث تصــل مباشــرة مــن املنــتج إىل املســتهلك،كما أ

ســواء مــن شــخص واحــد إىل شــخص واحــد، أو مــن جهـــة . تســمح بــاجلمع بــني األنــواع املختلفــة لالتصــاالت

 واحدة إىل جمموعات، أو من جمموعة إىل جمموعة؛

أكثر مسـاحات غـري حمـدودة مـن العـامل وهـو قابليـة هـذه الشـبكة للتوسـع لتشـمل أكثـر فـ :الشيوع واالنتشار - 14

ا من هذا االنتشار املنهجي لنمطها املرن؛  حبيث تكتسب قو

وهو احمليط الذي تنشط فيـه هـذه التكنولوجيـات، حيـث تأخـذ املعلومـات مسـارات خمتلفـة ومعقـدة  :العالمية - 15

ـــا خاصـــة ً ـــدفق إلكرتوني ـــأن يت ـــرأس املـــال ب ـــاطق العـــامل، وهـــي تســـمح ل ـــالنظر إىل ســـهولة  تنتشـــر عـــرب خمتلـــف من ب

املعــامالت التجاريــة الــيت حيركهــا رأس املــال املعلومــايت فيســمح هلــا بتخطــي عــائق املكــان واالنتقــال عــرب احلــدود 

 .الدولية

  1:فوائد تكنولوجيا المعلومات: ثالثا 

 املستخدمني  كفاءات تنظيم طريق عن العليا اإلدارة تعمل على تطوير أدوات.  

                                     
 :إبراهيم خبيت،تكنولوجيا و نظم املعلومات يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة،على اخلط -1

http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf,29/04/2008,09:58   
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 مكان كل يف التواجدتسمح ب.  

 للمؤسسة الداخلي التوظيف حتسني.  

 األساسية املهام على الرتكيز و اإلدارية األعمال العمل على تقليص. 

 املنتجات و اخلدمات تطوير و الكفاءة و اإلنتاجية حتسني و املصاريف لتخفيض متثل أداة. 

  اإلنتاج و التوزيعتعطي التفاعل مع حتركات املتنافسني مبسايرة تطورات احلديثة اليت متس طرق 

 املتنافسـني،كما تسـاهم يف تقـدمي عــروض  حتركـات مـن تسـاعد علـى االبتكـار و التجديـد و كـذا التفاعـل

 .مثنا أقل و سرعة بأحسن مالئم مع احتياجات العمالء خللق امليزة التنافسية و إجياد أسواق جديدة

 ن على أكمل وجه للزبو  دمةاخل بتقدمي تسمح.  

 احمليط على كبري وتساهم يف خلق انفتاح املوردين مع مثالية عالقات متكن من إنشاء. 

 و تـوفري املـواد األوليـة الالزمـة ممـا خيلـق جمـاال فسـيحا  املنتجـات تسـويق بتسـهيل املؤسسـات جتميـع يف تسـاهم

 .لتعامل فيما بينها

 الفروع ذات الكبرية األمثل إلدارة املؤسسات تعد الوسيلة.   

  خارجية فرق مع العملوكذا  اإللكرتونية التجارة عيتوسمتنح فرصة  

 العاملية األسواق إىل احمللية األسواق من باخلروج تسمح إذ للمؤسسة، بالنسبة ومنافسة هجوم متثل وسيلة.  

تمعـات يف  : المجالت االقتصادية لتطبيق تكنولوجيـا المعلومـات : رابعا  سـاعدت التكنولوجيـا بصـفة عامـة ا

ــة األخــرية مل تــرتك جمتمعــا إال و اقتحمــت مجيــع ممارســة أعمــاهلم  ــا املعلومــات يف اآلون ــة بســهولة، و تكنولوجي اليومي

ا غـري حمـدودة و ال ...املدنية ، العسكرية ، التجارية ، التعليمية ، أوأنشطته سواء السياسية  و باتت بذلك تطبيقا

متناهية و بل و مشلت امليادين اليت عجـز اإلنسـان عـن اقتحامهـا ففتحـت بـذلك آفاقـا جديـدة و أوجـدت جمـاالت 

  .حديثة للبحث 
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  1: يل املثال ال احلصر يف ما يلي و ميكن اإلشارة إىل بعض التطبيقات اليت مست علم االقتصاد على سب

 :قطاع المال واالقتصاد - 1

 إىلمـن اجـل حتسـني اخلدمـة بشـكل عـام ،و سـرعة الضـبط للحسابات،باإلضـافة : إكمال أعمـال البنـوك  -

  .مساندة الرقابة املالية على البنوك

ا - ً  .بني البنوكواهلدف منه سرعة اخلدمة، تقليل العمل الورقي للعمليات : حتويل األموال إلكرتوني

 .إقامة النماذج االقتصادية لتحليل أداء النظم االقتصادية وتقييم اإلسرتاتيجيات -

 .بتعظيم عائد االستثمارات، وحتليل املخاطر: إدارة االستثمارات -

تنظيم معلومات أسواق األوراق املالية من خالل فورية بث املعلومـات للمتعـاملني و اسـتخراج إحصـائيات  -

 .لتغري أسعار األسهم والسندات واملؤشرات االقتصادية األخرى السالسل الزمنية

لســرعة تعــديل وتعــدد جتــارب التصــميم وتــوفري جهــد مــا بعــد التصــميم مــن : التصــميم مبســاعدة الكمبيــوتر -

 .خالل قيام النظام اآليل بتحديد قوائم املكونات واملواد الداخلة فيه

 :مجال التعليم والتدريب  - 2

ــادة انظــم التــدريب مــن خــالل  - ــرواد الفضــاء والطيــارين علــى قي ملركبــات وهــذا مــا يقلــل التكــاليف احملاكــاة ل

 .اخلطرو 

اهلــدف منهــا زيــادة إنتاجيــة املعلــم والطالــب يف مواجهــة تضــخم املــادة : برجميــات مســاندة التعلــيم و الــتعلم -

 .التعليمية وتعقدها

لرتبويـة والتخطـيط الرتبـوي وجهــود نظـم املعلومـات الرتبويـة، والـيت تســاعد علـى صـياغة ووضـع السياســات ا -

 .البحوث و التنظري يف جمال التعليم

                                     
  161-159: ، ص ص2002كمال عبد احلميد زيتون ، تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات و االتصال ، عامل الكتب ، القاهرة،مصر، -  1
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ــا مســت  ــاالت الــيت مســتها هــذه التكنولوجيــا، وال تعتــرب نوعــا مــن املبالغــة إذا قلنــا أ هــذا وغريهــا مــن ا

  خمتلف جماالت 

   ).إخل...يئة الطب والدواء، النقل واملواصالت،األمن و القانون،اإلعالم، الب( احلياة بدون إستثناء 

  .عالقة تكنولوجيا المعلومات بنظام المعلومات : خامســــــا

يستخدم البعض مصطلح ومفهـوم تكنولوجيـا املعلومـات مـع مفهـوم نظـم املعلومـات بصـورة مرتادفـة ومتبادلـة        

للداللة على معىن واحد ومفهوم واحد لكـن مـن الضـروري وضـع حـدود متمـايزة وتوضـيح الفـرق والعالقـة بـني نظـم 

 . املعلومات وتكنولوجيا املعلومات

بية يستخدمها األفـراد يف عملهـم مـع املعلومـات لـدعم احتياجـات أنشـطة تكنولوجيا املعلومات هي كل أداة حاسو 

نظــم  أمــا فيمــا خيــصمعاجلــة املعلومــات يف املنظمــة وميكــن أن نســمي العــاملني مــع هــذه التكنولوجيــا بعمــال املعرفــه 

العالقـة بينهمـا هـي أقـرب بالتـايل فـإن و  هي النظم اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات املاديه والربجمية فاملعلومات  

 .لنظام بأدواته ووسائله يف العمل ما تكون اىل عالقة الكل باجلزء وا

  

  

  

  

 

  .نظام المعلومات المحاسبي : المبحث الثاني 
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 باملعاجلـات را مـرو  باملـدخالت تبـدأ واإلجـراءات  اخلطـوات مـن سلسـلة مـن مكـون احملاسـيب النظـام إن        

 خطواتـه تقييـد مت فقـد واإلدارة امللكيـة قحقـو  أصـحاب بـني الفصـل مت قد أنه ومبا ، باملخرجات انتهاءا و  املختلفة

  .التعبري يف وصدقها خمرجاته أو نتائجه حيادية لضمان خمتلفة حماسبية بسياسات  راءاته وإج

كـل مـن   و تناولنـا يف هـذا العنصـر التعرف إىل ماهية نظم املعلومات احملاسبية  إىلو قد تطرقنا يف هذا املبحث      

ــذا النظــام  قمنــا أيضــا بــالتطرق إىل كــل مــن وظــائف و و معرفــة خصائصــه و عناصــره ،و للتوضــيح أكثــر التعريــف 

  .احملاسيب و هذا يف املطلب الثاين  نظام املعلومأهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :ماهية نظم المعلومات المحاسبية:المطلب األول

التعريف بالنظام احملاسيب و عناصره و من إىل قبل التطرق إىل معرفة ماهية نظم املعلومات احملاسبية جيب التطرق    

  .التعريف بالنظام املعلومات احملاسيب و عناصره مث 
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 .وعناصره المحاسبي النظام:أوال 

 :المحاسبي النظام-1

 من وجمموعة احملاسبية، للبيانات الرئيسي املصدر تعد اليت املستندات من جمموعة من احملاسيب النظام يتكون        

 جمموعـات يف تبويبهـا مث حـدوثها لرتتيـب وفقـا تارخييـا تسـجيال البيانـات هـذه لتسـجيل تسـتخدم الـيت السـجالت

  تلـك إعـداد أسـس حتـدد الـيت القواعـد مـن جمموعـة إىل باإلضـافة وذلـك املاليـة، وأثارها طبيعتها حيث من متجانسة

 1  املقررة احملاسبية للمبادئ وفقا والسجالت املستندات

  :2 يلي ما على احملاسيب النظام ويشتمل

 .الثبوتية ومستندات أدلة -

 .املالية الدائرة يف موظف لكل وظيفي وصف -

 .الشركة وسياسات عمل إجراءات دليل -

 .وجدت إن االحنرافات أسباب وبني والفعلية املقدرة املبالغ بني مقارنة وإجراءات تقديرية موازنات -

 :المحاسبي النظام عناصر -2 

  :التالية العناصر من احملاسيب النظام عناصر تتكون

 صـور الفـواتري، االسـتالم، وصـل مثـل احملاسـبية الـدفاتر يف القيـد مصـدر تعتـرب الـيت املسـتندات تلـك :المسـتندات

 .الدفاتر يف التسجيل لصحة املؤيدة املستندات من وغريها .اخل...اخلصم وإشعارات الشيكات

 الشـركة يف تـتم ماليـة عمليـة كـل أن مفادهـا والـيت املتـوازن املـايل القيـاس هـي املـزدوج القيـد نظريـة تعتـرب :القيـد نظام

 .مدين واآلخر دائن أحدمها القيمة يف متساويني جانبني أو طرفني بني تكون

                                     
   57، ص 2001، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،العدد األول "طبيعة وأمهية النظام احملاسيب"امحد لعماري-  1
نيــة، كليــة رســالة ماجســتري، جامعــة النجــاح الوط" مصــداقية البيانــات املدققــة لــدى دائــرة ضــريبة الــدخل الفلســطينية"نــادر يوســف حممــد صــالح الــدين- 2

  . 12-10 ، ص 2005الدراسات العليا، 
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 .اجلرد ودفرت األستاذ، ودفرت اليومية، دفرت :الدفاتر هذه أهم من :والسجالت لدفاتر

 وجتميـع إثبـات عمليـات خـالل مـن اآلالت بواسـطة احملاسـبية البيانـات معاجلـة يـتم حيـث :والمعـدات اآلالت

 البيانـات مـن كبـرية كميـات معاجلـة يف اإللكـرتوين احلاسـب استخدام ساعد وقد البيانات تلك وتلخيص وتصنيف

 .اليدوية األنظمة مع مقارنة كبرية بسرعة

 السـجل يف املعلومـات لتسـجيل الضـرورية واحلسـابية الكتابيـة العمليـات حتـدد الـيت التعليمـات تلـك :التعليمـات

 .احملاسيب

 خلطـوات فهمهـم بعـد إجناحـه علـى واملسـاعدة احملاسـيب النظـام مهـام تنفيـذ عـاتقهم علـى يقـع مـن وهـم :الموظفون

 .وبسيطة واضحة تكون أن ا يفرتض اليت و النظام

 يفـرض فإنـه املـايل احملاسـيب النظـام وحسـب خمرجاتـه أي احملاسـيب للنظـام النهـائي النـاتج تعترب حيث :المالية القوائم

 :التالية املالية القوائم إعداد املؤسسات على

  .املالحق اخلاصة، األموال تغريات جدول النقدية، التدفقات قائمة النتائج، حسابات جدول امليزانية،

  

  

  

 

 المحاسبي المعلومات نظام تعريف :ثانيا
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 املتاحـة املـوارد باسـتخدام يقـوم االقتصـادية الوحـدة داخـل متكامـل هيكـل بأنـه احملاسـيب املعلومـات نظـام يعـرف"

 املسـتخدمني احتياجـات إشـباع دفـ حماسـبية معلومـات إىل االقتصـادية البيانـات لتحويـل األخـرى واألجـزاء

 .1 املعلومات من املختلفني

 يف اإلداري املعلومـات نظام من واهلام األساسي اجلزء ذلك بأنه"احملاسيب املعلومات نظام تعريف ميكن كما       

 الوحـدة وداخـل خـارج مصـادر مـن املاليـة البيانـات وجتميـع حبصـر يقـوم الذي األعمال جمال يف االقتصادية الوحدة

 خـارج املعلومـات هـذه ملسـتخدمي مفيـدة ماليـة معلومـات إىل وحيوهلـا البيانـات هـذه بتشـغيل يقـوم مث االقتصـادية

  .االقتصادية الوحدة وداخل

 .2 المحاسبي المعلومات نظام خصائص:ثالثا 

 فيها،حبيث املتواجد املنشاة يف حيوي معلومايت نظام جتعله توفرت ما خصائص بعدة يتميز احملاسيب املعلومات نظام

 .املنشاة هذه يف ألجلها طور اليت لوظيفته مؤديا يكون

 :هي وكفئا فاعال يكون ألن احملاسيب املعلومات نظام تؤهل اليت اخلصائص

 عنـد املاليـة البيانـات معاجلـة يف والسـرعة الدقـة مـن عاليـة درجـة احملاسـيب املعلومـات نظـام حيقـق أن جيـب -

 .حماسبية ملعلومات حتويلها

 البـدائل مـن بـديل اختيـار قـرارات الختـاذ املالئـم الوقـت ويف الضـرورية احملاسـبية باملعلومـات اإلدارة يزود أن -

 .لإلدارة املتوفرة

  .االقتصادية املنشاة لألنشطة والتقييم الرقابة لتحقيق الالزمة باملعلومات اإلدارة يزود أن -

                                     
1 -Donald E. Kieso; Jerry J. Weygandt; and Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, 
Tenth edition, 2001, page (68.( 

، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، اجلامعـة "اخلـدمات يف غـزةأثر استخدام نظم املعلومات احملاسبية على جـودة البيانـات املاليـة يف قطـاع "منذر حيىي الداية- 2
  .اإلسالمية غزة، عمادة الدراسات العليا، كلية التجارة 
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ا الالزمة باملعلومات اإلدارة يزود أن -  والطويل واملتوسط القصري التخطيط وهي املهمة وظيفتها يف ملساعد

 .املستقبلية املنشاة ألعمال األجل

 عنـد وذلـك بياناتـه قواعـد يف املخزنـة والوظيفيـة الكميـة املعلومـات اسـرتجاع يف ودقيقـا سـريعا يكـون أن -

 الطارئـة التغـريات مـع ليتالءم وتطويره حتديثه األمر يتطلب عندما الكافية باملرونة يتصف أن إليها، احلاجة

  .املنشاة على

 المحاسبي المعلومات نظام وأهداف وظائف الثاني  المطلب

 المحاسبي المعلومات نظام وظائف -1

 املعاجلـة، املـدخالت، ( الـثالث املراحـل خـالل مـن أساسـية وظـائف ينفـذ الفعـال احملاسـيب املعلومـات نظـام إن

 و البيانـات رقابـة البيانـات، إدارة البيانـات، حمافظـة البيانـات، جتميـع عمليـة يف الوظـائف هـذه وتتمثـل)املخرجـات

 .املعلومات توليد

  : البيانات تجميع 1-1-

 الشـكلية الطريقـة حسـب البيانـات تسـجيل املعلومـات، بيانـات علـى كاحلصـول خطـوات تتضـمن املـدخالت هـذه

 تكون أن الضروري فمن متكاملة البيانات عناصر كانت إذا ، وتكاملها ن وشرعيتها ، صحتها من التأكد املقررة،

 1. تسجيلها قبل مضبوطة

 . البيانات صيانة 2-1- :

 :التالية اخلطوات تتضمن املعاجلة مرحلة خالل تنجز الوظيفة هذه

 .رئيسية فئات يف معةا البيانات تصنيف -

 .أخرى وسيلة أو مستند يف البيانات نسخ -

                                     
  . 31-30، ص ص 2009، دار اليازوري، عمان، األردن، "أساسيات نظم املعلومات احملاسبية " إبراهيم اجلز راوي،عامر اجلنايب -  1
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 .أكثر أو واحدة صفة حسب البيانات عناصر ترتيب أو فرز -

 .الواحدة الطبيعة ذات املعامالت مجع -

 .البيانات من )جلموعاتا  (احلزم من أكثر أو اثنان ضم أو توحيد -

 .القسمة الضرب، الطرح، اجلمع، عمليات تنفيذ أو احتساب -

  .الكاملة البيانات عناصر إمجال أو تلخيص -

 .املستقلة امللفات أو الدفعات ضمن املفردات اختبار أو مقارنة - 

 :البيانات إدارة 3-1-

 .البيانات واسرتجاع واحملافظة، التخزين، : هي خطوات ثالث على الوظيفة هذه تشتمل

 عـادة ختـزن أن جيـب البيانـات إن بيانـات، قواعـد أو ملفـات تسمى مستودعات يف البيانات وضع يتضمن:التخزين

 قبـل مـن احتياجهـا غايـة إىل اـ حيـتفظ معلومـات إىل لتحـول تعـاجل فالبيانـات كـذلك مسـتقبال إليهـا الرجـوع ليـتم

 .املستخدمني

 .حديثا تقع وقرارات عمليات أحداث لتعكس املخزنة البيانات ومعاجلة تسوية تتضمن :البيانات حمافظة

 .للمستخدمني للتقرير أو إضافية ملعاجلة أما البيانات واستخراج وصول ميثل:البيانات اسرتجاع

 :مها غرضني هلا الوظيفة هذه إن:البيانات رقابة 4-1-

 احلصـول مت الـيت البيانـات أن مـن للتأكـد.البيانـات لتلـك املتضـمنة االقتصـادية الوحـدات موجـودات أمـن حلمايـة -

 .صحيح بشكل وتعاجل وعاملة دقيقة عليها

 مـن كـافيني وأمـن رقابة على للمحافظة احملاسيب املعلومات نظام لفاعلية توظف واإلجراءات التقنيات خمتلف أن -

 الصـلة ذات السـجالت جتـاه العمليـات وبقيـة املبيعـات فحـص بواسـطة البيانـات مـدخالت وقانونيـة صـحة خـالل

 .البيانات أمن أجل من وقت كل يف السر كلمة بإدخال املوظفني إلزام ضرورة كذلك الكمبيوتر نظام يف واملخزنة
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 :المعلومات توليد 5-1-

 خـالل مـن املخرجات تدعم الوظيفة هذه للمعلومات، واالتصال والتقرير التفسري من كل تتضمن الوظيفة هذه أن

 .املعلومات ومعاجلة العمليات معاجلة

 يف ذلك ويتم اخلارجني وللمستفيدين راتالقرا الختاذ لإلدارة املفيدة املعلومات احملاسيب املعلومات نظام يوفر حيث

 .1 اإلدارية والتقارير املالية القوائم :رئيسيتني فئتني يف تصنف تقارير شكل

 .2المحاسبي المعلومات نظام أهداف-2

 الـداخليني املسـتخدمني ملختلـف حماسـبية معلومـات تـوفري هـو حماسـبية معلومـات نظـام ألي الرئيسـي الغـرض إن

 املشـار الـرئيس الغـرض اجنـاز ملسـاعدة حتديـدها ميكـن معينـة أهـداف ثالثـة وتوجـد .كالزبـائن اخلارجيني أو كاإلدارة

 .أعاله إليه

 عمليـات، تسـمى الـيت واألحـداث األنشـطة مـن بعـدد يوميـا تقـوم اقتصـادية وحـدة أي إن :األول الهدف 1-2-

 طـرفني بـني منفعة أو قيمة انتقال أي املتبادلة املالية العمليات هي احملاسبية بالعمليات ويقصد احملاسبية، والعمليات

 حتـدث الـيت البيـع عمليـات مـثال االقتصـادية القيمـة تبـادل عمليـات أو أحـداث ويتضمن إداري عمل أو قرار نتيجة

 املعلومـات نظـام ويعاجلهـا حيوهلـا أساسا واليت حماسبية عملية متثل اقتصادية قيمة تبادل هو االقتصادية الوحدات يف

 إىل يقـود املثـال سـبيل علـى الشـراء كـأمر احملاسـبية غـري العمليـات أغلـب إىل نشـري أن بالذكر اجلدير ومن .احملاسبية

 يـؤدي معـني شـراء أمـر علـى بنـاءا احلسـاب علـى بضـاعة اقتصادية وحدة أي تشرتي فعندما حماسبية عملية حدوث

 الـدائنون ويـزداد مـدينا املشـرتيات أو املخـزن وجيعـل املخـزن يف البضـاعة تـزداد حيـث حماسبية عملية حدوث إىل هذا

 لتأثريهـا احملاسـبية املعلومـات نظـم ويعاجلهـا حيويهـا أيضا احملاسبية غري العمليات أن نرى هنا ومن .دائنا جيعل حيث

 .احملاسبية العملية على

                                     
  49قاسم عبد الرزاق، مرجع سابق، ص   -  1
  .27.28إبراهيم اجلز راوي، مرجع سابق، ص،ص  - 2
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 القـرار اختـاذ لعمليـة معلومـات تـوفري هـو احملاسـبية املعلومـات لنظـام املهـم الثـاين اهلـدف :الثـاني الهـدف 2-2-

 عـادة اهلـدف هـذا وأن .الرقابية و التخطيطية االقتصادية الوحدة عمليات مع بالتناسب يتخذ ن جيب عادة والذي

 .املعلومات مبعاجلة عليه يطلق ما

 احليويـة، املعلومـات معاجلـة ملهمـة احملاسـيب اـمعلوما نظـام تسـتخدم االقتصـادية الوحـدات مـن كثـريا أن فمـثال

 إجـراء مـن االقتصـادية الوحـدة تسـتطيع األخـري مبعرفـة حيـث القـادم، للعـام املتوقعة اإليرادات على الضوء كتسليط

 املاضية للسنة اإليرادات اجتاه حول معلومات يوفر عادة احملاسيب املعلومات نظام إن .إلنتاجها الضروري التخطيط

 . املطلوبة القرارات باختاذ اإلدارة تقوم لذلك استنادا هلا احلايل واملستوى

 :باإلدارة املتعلقة االلتزامات اجناز :الثالث الهدف 3-2-

 املندجمـة االقتصـادية الوحـدات عـن اخلـارجيني املسـتخدمني إىل الالزمـة املعلومـات بتـوفري تتحـدد االلتزامات أمهية إن

 الوحـدات تلـك العـام، النفع ذات الصناعية االقتصادية الوحدات يف كما كبرية التزامات هلا العامة امللكية ذات أو

 الـدائنني، املـالكني، إىل إضـافة يشـملون الـذين فيهـا املصـاحل أصـحاب إىل معلومـات تـوفر أن مطلـوب االقتصـادية

 الوحـدات أمـا العـام، اجلمهـور وحـىت الصـناعيني املشـاركني املـاليني، احملللـني التنظيميـة، اللجـان العمـل، احتـادات

 وهـي للمسـامهني، دوريـا ماليـة قـوائم تصـدر مـا عـادة فهـي املسـامهة عليهـا يطلـق مـا عـادة والـيت األصـغر االقتصـادية

  1.احلكومية اجلهات إىل للضريبة اخلاضع الدخل عن تقارير توفر أن جيب

  

 

 

                                     
رج مقدمـة اغمـني يعقـوب، ـثر املعاجلـة االليـة للبيانـات علـى فعاليـة التـدقيق اخلـارجي مـن وجهـة نظـر حمـافظي احلسـابات و اخلـرباء املهنيـني ،مـذكرة ختـ – 1

، ص  2012العلوم االقتصادية و التسيري ،قسم علـوم التسـيري ، ختصـص تـدقيق و مراقبـة التسـيري ،وقلـة ، سـنة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت ، كلية 
11-12 .  
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  .1المحاسبي للتدقيق مدخل :الثالث  المبحث

 

 االجتماعيـة تأثرت مهنة التدقيق احملاسيب مبختلف الظروف اليت عايشتها على مر العصـور وبتطـور احليـاة           

ا ميكنـه أن يالحـظ حجــم  واالقتصـادية حضـيت بـه ، نظــرا  املتزايـد الــذي االهتمـام، واملتتبـع للتطـورات الــيت شـهد

ــه وتلعبــه يف حتقيــ تمــع ، ومــد األطــراف  قتصــاديةاالق التقــدم والنمــو لكــل الوحــدات للــدور الكبــري الــذي لعبت وا

 .اختاذهااملختلفة باآلراء اليت تعترب مدخال أساسيا للقرارات املراد 

ـــد إطـــار نظـــري يصـــون        ـــة  ســـايرت خمتلـــف املنظمـــات واهليئـــات الوصـــية هـــذه التطـــورات ، وحاولـــت حتدي  مهن

  .املهمة التدقيق ، تفاديا ألي تأويالت قد تنعكس سلبا على اجلانب العملي وعلى جودة ومصداقية هذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  . 9ص ،  2003دار النهضة للتوزيع و النشر، مبادئ مراقبة احلسابات املالية ، أمحد خريت القطار - 1



 

 

 يا المعلومات و التدقيق المحاسبي األسس النظرية لتكنولوج                     :          الفصل األول 

30 

  .ماهية التدقيق المحاسبي : المطلب األول 

 .للتدقيق التاريخي التطور :أوال 

ا التدقيق مهنة تستمد        يف عليها يعتمد اليت احملاسبية البيانات صحة من التحقق إىل اإلنسان حاجة من نشأ

 حيـث ، احلكومات لدى أوال احلاجة هذه ظهرت قد و ، للواقع البيانات تلك مطابقة من والتأكد ، قراراته إختاذ

 صـحة مـن للتأكـد املـدققني تسـتخدم كانـت واليونـان املصـريني قـدماء حكومـات أن علـى التارخييـة الوثـائق تـدل

 مـدى علـى للوقـوف ، والسـجالت لـدفاتر بـا املثبتـة القيـود إىل يسـتمع وقتهـا املـدقق كـان و . العامـة احلسـابات

   1يستمع معناها و Audire الالتينية الكلمة من مشتقة Audit تدقيق كلمة أن جند هكذا و .صحتها

 :م 1500 سنة حتى القديم العصر من الفترة

ا الفرتة هذه يف احملاسبة عن يعرف ما       ، العائلية املشروعات كذا و احلكومية الوحدات على مقتصرة كانت أ

 وكـان 2. احملاسـبية بالدفاتر غش أو تالعب أي حدوث منع و ، الدقة إىل الوصول هو خالهلا من اهلدف كان و

 صـحة مـدى علـى يقـف أن علـى ، عليـه تتلـى كانـت الـيت للحسابات باالستماع يكتفي الفرتة هذه خالل املدقق

 .جتربته على بناء املعلومات هذه

  : م 1850 حتى 1500 من الفترة

 والتالعـب الغـش اكتشـاف علـى اقتصـر إذ ، السـابقة الفـرتة عـن الفـرتة هـذه خـالل التـدقيق هدف يتغري مل        

ا غري . احملاسبية الدفاتر يف والتزوير  ، املدققني  إىل احلاجة من زاد ما وهو ، امللكية بإنفصال يسمى ما شهدت أ

  .تفصيلية بصفة التدقيق ممارسة بقيت ذلك رغم و

  

  

                                     
  17،18 ص ص ، 2000 ، األردن للنشر، وائل دار ، األوىل الطبعة ، (والعملية النظرية الناحية) احلسابات تدقيق علم ، اهللا عبد أمني خالد-  1
 14 ص ، 1996 ، لبنان ، العربية النهضة دار ، الرابعة الطبعة ، وإجراءات معايري املراجعة ، اشتيوي السالم عبد إدريس -  2
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  : م 1905 حتى 1850 من الفترة

 وبالتـايل ، املتحـدة اململكـة يف الصـناعية الثـورة مـع تزامنـا الكبـرية املسـامهة شـركات ظهـور الفـرتة هـذه شـهدت  

 أمـواهلم علـى حفاظـا املـدققني علـى الطلـب يف املسـامهني إحلـاح مـن زاد مـا ، واإلدارة املـالك بـني التـام االنفصـال

 تـدقيق املسـامهة شـركات على أوجب الذي ، 1862سنة الربيطاين الشركات قانون صدور ذلك وعزز . املستثمرة

ا  .مستقل مدقق قبل من حسابا

  :1كاآليت فكانت الفرتة هذه خالل التدقيق أهداف أما

  ؛ واخلطأ الغش اكتشاف -

   ؛ الفنية األخطاء ومنع اكتشاف -

 . احملاسبية املبادئ تطبيق يف األخطاء اكتشاف -

  :هذا يومنا إلى م 1905 من الفترة

 كبرية بدرجة الداخلية الرقابة نظام على االعتماد كذا و الكربى الشركات ظهور هو الفرتة هذه ميز ما أهم     

 .علمي أساس وفق اإلحصائية العينات أسلوب استعمال إىل باإلضافة ، التدقيق عملية يف

 احلاالت هذه مثل فاكتشاف ، واخلطأ الغش اكتشاف يعد فلم ، التدقيق عملية من اهلدف خيص فيما أما     

 البيانات كانت إذا فيما احملايد و املستقل املدقق تقرير هو الرئيسي التدقيق غرض إن بل . اإلدارة مسؤولية من هو

  . 2املايل املركز عدالة تبني احملاسبية

  

 

                                     
  19 ص ، 2006 ، األردن للنشر، وائل دار ، الثالثة الطبعة ، والعملية النظرية الناحية من التدقيق إىل مدخل ، التميمي هادي- 1
 دار ، األول الكتاب ، والتطبيق النظرية بني املراجعة ، سعيد الدين كمال ، حجاج حامد امحد ومراجعة تعريب ، هنكي امرسون ، توماس وليم -  2

  18 ص ، 1997 ، السعودية ، للنشر املريخ
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 .التدقيق مفهوم :ثانيا

 الصادرة واألطراف اهليئات باختالف هذا و ، التدقيق يف تعار يف إليها التطرق مت اليت اجلوانب تعددت لقد      

ا إال ، املفاهيم هذه بني الشكلي االختالف رغم و . عنها  التعاريف هذه أهم نذكر و .اهلدف نفس يف تصب أ

 : يلي فيما

 : للتدقيق كما يلي  American accounting associatorاألمريكية  احملاسبة مجعية تعريف جاء   - 1

 األنشـطة بنتـائج تتعلـق الـيت ، موضـوعي بشـكل والقـرائن األدلة وتقييم جلمع ومنهجية منظمة عملية هو التدقيق "

 األطـراف وتبليغ ، املقررة املعايري و النتائج هذه بني والتطابق التوافق مدى لتحديد وذلك ، االقتصادية واألحداث

  ."املراجعة بنتائج املعنية

 احلصـول ألجـل منظمـة إجـراءات " :أنـه علـى احملاسـيب التـدقيق األمـريكيني احملاسـبني إحتاد عرف كما - 2

 ، موضـوعية بصـورة تقييمهـا و ، واألحـداث االقتصـادية باألرصـدة أو بـاإلقرارات املتعلقـة األدلـة علـى

 1 ."املستفيدين إىل النتائج وإيصال ، معني مقياس و اإلقرارات هذه بني العالقة درجة لتحديد

 :يلي ما استخالص ميكن ، التعريفيني خالل من

 ؛ مسبق خمطط على قائمة فهي وبالتايل ، منظمة عملية التدقيق عملية -

 املاليـة القوائم  عدالة حول خالهلا من رأيه املدقق يبين ، إثبات وقرائن أدلة مجع التدقيق عملية يف يشرتط -

 ؛ عدمها من

  حتيز؛ كل عن بعيدة موضوعية بصفة تتم أن أي ، لألدلة مجعه يف احلياد املدقق يلتزم أن -

 املصـدر يعترب والذي ، احملاسيب النظام فحص إىل القوائم يف املقدمة املعلومات الفحص عملية تتعدى أن -

 ؛ املعلومات هلذه

                                     
  20 ص ، ذكره سبق مرجع ، التميمي هادي - 1
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  .له الطالبة األطراف لصاحل املالية القوائم مصداقية حول رأيه يتضمن لتقرير، املدقق إيصال -

 طـرف مـن مـنظم بأسلوب وبناء صارم تقين اختبار ":أنه على للتدقيق  Bonnault et germond جاء تعريف -3

 ، املؤسسة طرف من املقدمة املالية املعلومات ومصداقية نوعية على معلل رأي إعطاء بغية ، مستقل و مؤهل مهين

 والقـوانني القواعـد احـرتام مـدى وعلـى ، الظـروف كـل يف املعلومـات هـذه إعـداد يف الواجبـات احـرتام مـدى وعلـى

 1"   املؤسسة ونتائج املالية وللوضعية الصادقة للصورة املعلومات هذه متثيل مدى يف ا املعمول احملاسبية واملبادئ

 مؤهل فحص من مهين " التدقيق فإن ، الفرنسي املعتمدين واحملاسبني احملاسبني اخلرباء مصف تعريف على بناء-4

  2."ما ملؤسسة النتائج باتاحس وجدول امليزانية ومصداقية انتظام حول رأي إلبداء ، ومستقل

 :يلي ما استخالص ميكن والرابع الثالث التعريفني على بناء

  ؛ املالية للمعلومات بناء انتقادي فحص هو التدقيق -

  ؛ االستقاللية عنصر املدقق شخص يف يشرتط ، الكفاءة عنصر إىل إضافة -

  ؛ األدلة من جمموعة يتضمن أن أي ، معلال يكون املدقق هذا رأي -

 .احملاسبية واملبادئ بالقوانني التقيد من املدقق يتأكد أن -

 :أنه على للتدقيق وشامل بسيط تعريف صياغة ميكن بالتايل

 املقدمة املالية املعلومات ومصداقية صحة من للتأكد ، ومستقل حمرتف شخص به يقوم ، خمطط إنتقادي فحص"

 وقـرائن بأدلـة مـدعم وموضـوعي حمايـد فـين بـرأي املـدقق خاللـه مـن يديل ، احملاسيب النظام وكذا املؤسسة طرف من

  " .تقرير يف إثبات

 

                                     
1  - LIONNEL.C et GERARD.V , Audit et Control Interne-aspects financiers , opérationnels et 
stratégiques- ,Dalloze, Paris, 1992, p21 
2  - Bernard GERMOND, Audit Financier – Guide pour l’audit de l’information financière des 
entreprises , 1ere édition , Dunod , Paris , 1991, P28. 
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ا السابقة التعاريف من نالحظ كما  1: هي أساسية نقاط ثالث على ركزت أ

 حتليلها ، تسجيلها مت اليت العمليات وسالمة صحة من للتأكد ، والسجالت البيانات فحص به يقصد : الفحص

 .املؤسسة بنشاط اخلاصة االقتصادية لألحداث النقدي أو الكمي القياس فحص أي ، وتبويبها ،

 لواقـع السـليم للتعبري كأداة اإلداري للنظام الفرعية األنظمة نتائج صالحية مدى على احلكم به يقصد : التحقيق

 .معينة زمنية فرتة يف للمؤسسة احلقيقية للوضعية املايل املركز متثيل مدى وعلى ، املؤسسة

 فـين رأي إبـداء مـن املـدقق متكـني خالهلمـا مـن ينتظـر ، مرتابطتـان عمليتـان والتحقيـق الفحـص أن إىل نشـري        

 لنتيجـة وسـليمة صـحيحة صـورة انعكـاس إىل أدت االقتصـادية لألحـداث القيـاس عمليـة كانـت إذا فيمـا ، حمايـد

 . احلقيقي املؤسسة ومركز

 داخـل كانـت سـواء ، املعنيـة األطـراف إىل يقـدم تقرير شكل يف والتحقيق الفحص نتائج بلورة به يقصد : التقرير

  .ومثرته التدقيق من األخرية العملية هو التقرير بأن نقول أن ونستطيع ، خارجها أو املؤسسة

  .التدقيق أهداف:ثالثا 

 علـى وكـذا األهـداف يف تطـور التطـور هـذا صـاحب فقـد ، للتـدقيق التـارخيي التطـور إطـار يف الـذكر أسـلفنا كمـا

 خالل من ذلك توضيح وميكن . الداخلية الرقابة نظام على االعتماد درجة إىل إضافة ، والفحص التحقق مستوى

  : التايل اجلدول

  

  

  

 

                                     
والعلوم  ية احلقوقمسعود صديقي ، دور املراجعة يف إسرتاتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية ، جملة الباحث ، العدد األول ، كل -  1

  .65، ص  2000االقتصادية ، جامعة ورقلة ، 
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  .التدقيق ألهداف التاريخي التطور     :1/1رقم جدول
  

  الفترة
مستوى التحقق أو   الهدف من التدقيق          

  الفحص
  أهمية الرقابة الداخلية

  
  1850قبل 

  غري مهمة  تفصيلي  واالختالس الغش اكتشاف

 تفصيل االختبارات بعض  واالختالس واخلطأ الغش اكتشاف  1850-1905
  مبدئي

  مهمة غري

 واكتشاف املايل املركز عدالة حتديد 1933-1905
 واخلطأ الغش

 بسيطة اهتمام درجة تفصيلي اختباري فحص

 واكتشاف املايل املركز عدالة حتديد 1940-1933
 واخلطأ الغش

 االهتمام بداية اختباري

 واكتشاف املايل املركز عدالة حتديد 1960-1940
 واخلطأ الغش

 وجوهري قوي اهتمام اختباري

 نتائج تقييم ، اخلطط مراقبة حتى اآلن 1960
 االجتماعية الرفاهية األعمال،حتقيق

 وغريها

 للبدء بعملية جوهرية أمهية اختباري
 التدقيق

 للنشـر، املسـرية دار ، ( النظريـة الناحيـة) املعاصـر احلسـابات تـدقيق ، املطارنـة فـالح غسـان :المصـدر        
  .16ص ، 2006 .األردن،

  
 أعقبـت الـيت الفـرتة هـي التـدقيق مـن اهلـدف مسـتوى علـى تطـورات صـاحبتها الـيت الفـرتة أن املالحظ من          

ا عـن نشاطها تغري كربى شركات ظهور عنها إنبثق اليت التحول نقطة مبثابة كانت واليت ، الصناعية الثورة  سـابقا

 .اإلدارة عن منفصلة وملكية خمتلفة ووسائل متنوعة نشاطات ذات شركات إىل البسيط النشاط ذلك من

 يف علـى الـدليل ولعـل ، التـدقيق أهـداف تطـور يف هـام دور الفـرتة تلـك يف اإلجنليـزي للقضـاء كـان كمـا         

 كلـب بأنـه املـدقق للقاضـي املشـهورة العبـارة ذلـك LOPASE فيهـا وصـف والـيت ، 1896 سـنة القطـن حلـج قضية
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ـرمني أثـر إلقتفـاء قويـة شـم حاسـة ذا كلب وليس حراسة  مـن األساسـي اهلـدف أن العبـارة هـذه مـن واملغـزى . 1ا

 .التدقيق لعملية ثانوية كنتيجة ذلك يظهر وإمنا ، الغش أو األخطاء إكتشاف ليس التدقيق عملية

 صادقة بصورة تعرب املالية التقارير كون عن حمايد فين رأي إعطاء هو احلسابات تدقيق هدف فإن ، عموما        

 .2التدقيق حمل للمؤسسة الفرتة أعمال ونتائج املايل املركز عن

 3:املتطورة أو واحلديثة ، التقليدية ، أساسيتني مبجموعتني التدقيق أهداف حتديد ميكن كما

 :التقليدية األهداف  -1

 رئيسية أهداف. 

 ؛ عليها اإلعتماد ومدى بالدفاتر، املثبتة احملاسبية البيانات وصدق ودقة صحة من التحقق -

  . املايل للمركز املالية القوائم مطابقة مدى عن قوية أدلة على يستند حمايد فين رأي إبداء -

  فرعية أهداف. 

  ؛ غش أو أخطاء من والسجالت بالدفاتر يوجد قد ما إكتشاف -

  ؛ ذلك دون حتول وإجراءات ضوابط بوضع ، والغش األخطاء إرتكاب فرص تقليل -

  ؛ مستقبال أو حاضرا القرارات وإختاذ اإلدارية السياسات ورسم تقرير يف عليه اإلدارة إعتماد -

م املناسبة القرارات إختاذ من ومتكينهم املالية القوائم مستخدمي طمأنة -   ؛ إلستثمارا

  ؛ الضريبة مبلغ حتديد يف الضرائب دائرة معاونة -

  . املدقق ملساعدة احلكومية للهيئات اإلستمارات وملء املختلفة التقارير تقدير -

 

                                     
  09 ص ، 2000 ، األردن ، صفاء دار ، األوىل الطبعة ، احلسابات لتدقيق احلديث املدخل ، مجعة حلمي امحد - 1

2 - Philipe LAURENT. et Piere TCHERKWSKY, pratique de l’audit opérationnel, Les 
édition d’organisation, Paris, 1992, p 29. 

  10ص ، 1998 ، األردن ، املستقبل دار ، احلسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، الرفاعي حممود خليل ، اخلطيب راغب خالد.- 3
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 .المتطورة أو الحديثة األهداف-2

ا اإلحنرافات وحتديد ، األهداف حتقيق ومدى تنفيذها ومتابعة اخلطط مراقبة -  ؛ معاجلتها  وطرق وأسبا

  ؛ املرسومة لألهداف وفقا األعمال نتائج تقييم -

  ؛ النشاط نواحي مجيع يف اإلسراف منع طريق عن ، ممكنة إنتاجية كفاية أقصى حتقيق -

تمع ألفراد الرفاهية من ممكن قدر أقصى حتقيق -  . 1ا

 .التدقيق أهمية :رابعا 

 أطرافـا كانـت سـواء املؤسسـة مـع مصـلحة ذات كثـرية جهـات ختـدم وسـيلة كونـه يف تتمثـل التـدقيق أمهيـة إن     

 ومـن مسـتقبلية، خطـط ورسـم قـرارات إلختـاذ احملاسـبية البيانـات علـى كبـري حـد إىل تعتمد إذ ، خارجية أو داخلية

  :جند التدقيق من املستفيدين بني

  المؤسسة إدارة: 

 املسطرة أهدافها لتحقيق املستقبلي التخطيط عملية يف خاصة كبري بشكل التدقيق على املؤسسة إدارة تعتمد     

   اإلعتمـاد نسـبة مـن ويزيـد الثقـة مـن كبـرية درجـة سـيمنحها قوائمهـا علـى املـدقق مصـادقة فـإن وبالتـايل ، مسـبقا

 . اإلدارة جملس أعضاء أداء مستوى على احلكم مفتاح يعترب كما عليها،

  والمساهمين المالك: 

 فكان ، التدقيق أمهية من عزز املالك عن اإلدارة وإنفصال اإلقليمي اإلمتداد ذات املسامهة شركات ظهور إن      

 مدقق تقرير أن كما ، وتالعبات إختالس حدوث ومنع املسامهني ألموال األمثل التسيري يضمن طرف من بد ال

 .ممكن عائد أكرب هلم يضمن جدد مستثمرين جلب يف يساهم احلسابات

 

                                     
 جامعـة التسـيري، وعلـوم االقتصـادية العلـوم كليـة ، منشـورة غـري دكتـوراه أطروحـة ، اجلزائـر يف املاليـة للمراجعـة متكامـل إطـار حنـو ، صـديقي مسـعود- 1

  26 ص ، 2004 اجلزائر،
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  والموردين الدائنين: 

 والقدرة املايل املركز ملعرفة بتحليلها ويقومون ، املالية القوائم وسالمة بصحة املدقق تقرير على هؤالء يعتمد      

 . املؤسسة لدى حلقوقهم حتصيلهم هلم يضمن ما ، املؤسسة لدى السيولة درجة وكذا 1 باإللتزام الوفاء على

  الزبائن : 

 معها إرتباطهم عند وخاصة ، اإلقتصادية الوحدة إستمرارية مبعرفة ينحصر باملعلومات الشرحية هذه إهتمام        

  2.األولية املواد أو للبضاعة وأساسي رئيسي كمورد عليها معتمدين كانوا وإذا ، األجل طويلة مبعامالت

  العاملين : 

موعات هم       م كما ، عملهم أرباب ورحبية بإستقرار املتعلقة باملعلومات مهتمون هلم املماثلة وا  مهتمون أ

م دفع على املشروعات قدرة تقييم من متكنهم اليت باملعلومات   .العمل فرص وتوفر التقاعد ومنافع مكافآ

 األخرى اإلقراض ومؤسسات البنوك: 

ا توسيع بغرض        أن غري ، املالية املؤسسات من القروض إىل املؤسسات تلجأ ، مايل عسر ملواجهة أو نشاطا

 تقرير إىل ذلك يف وتعود ، مستقبال السداد على املؤسسات لقدرة ومعرفتها اخلطر درجة معرفة عليها األخرية هذه

  .للمؤسسة املايل للمركز ومتثيلها املالية القوائم صدق يؤكد الذي احلسابات مدقق

 الحكومية الهيئات: 

 مراقبـة منهـا ، األغـراض مـن العديـد يف املشـروعات تصـدرها الـيت البيانـات علـى الدولـة أجهـزة بعـض تعتمـد     

 بيانـات علـى تعتمـد مجيعـا وهـذه ، الضـرائب فـرض أو للدولـة قتصادية اإل السياسات رسم أو اإلقتصادي النشاط

 . وسليمة واقعية

                                     
  12 ص ، ذكره سبق مرجع ، احلسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، الرفاعي حممود خليل ، اخلطيب راغب خالد- 1
 ، املاليـة القـوائم مسـتخدمي احتياجـات تلبيـة يف ومسـؤوليته احلسـابات مراقـب دور حـول دراسـة ، القريشـي رشـيد إيـاد ، اجلعفـري جنـم الصـمد عبـد - 2

  2006 ، بغداد جامعة ، القانونيني للمحاسبني العريب املعهد
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 (العامة املصلحة) التدقيق أمهية أن 2002 عام املعايري إصدار عند للمحاسبني الدويل اإلحتاد جلنة بينت وقد      

 :يف تكون

  ؛ السليمة اإلدارية القرارات وضع يف يساعد -

  ؛ الضرييب للنظام العادل التطبيق عند والكفاءة الثقة بناء يف الضرائب خرباء يساعد -

  . وفعالية بكفاءة املؤسسات موارد إستغالل -

 . مجال الخدمات التدقيقية: الثاني  بالمطل

ــا          أحــد أهــم الصــناعات احلديثــة يف الوقــت ) صــناعة املعلومــات(لقــد أصــبحت ثــورة املعلومــات والتكنولوجي

ممــا أثـار احلاجــة إىل ضـوابط رقابيــة . فهــي تقـف وراء جنــاح الشـركات وتعطيهــا القـوة واالســتمرارية واملنافسـة, احلاضـر

ومـن اجـل جنـاح عمليـات . كنولوجيـا املعلومـاتللحد من املخـاطر اجلديـدة النامجـة عـن التطـورات احلديثـة يف بيئـة ت

فـــال بـــد مـــن تكامـــل اخلـــدمات التدقيقيـــة والضـــوابط الرقابيـــة يف بيئـــة نظـــم وتكنولوجيـــا , التـــدقيق والضـــوابط الرقابيـــة

  : املعلومات وذلك من خالل عدة جماالت نذكر منها أهم جمالني أساسيني املرتبطان مبوضوع حبثنا 

 .تدقيق تكنولوجيا المعلومات -1

    .تدقيق نظم المعلومات  -2

  . 1تدقيق تكنولوجيا المعلومات :أوال 
ــــ               ــــرب تكنولوجي املعلومــــات جــــزءا  حساســــا يف معظــــم اســــرتاجتيات األعمــــال يف األســــواق العامليــــة  اتعت

املعلومـات والـيت تضـع مطالـب اكـرب علـى بيئــة    ااملنافسـة، وهنـاك عوامـل عديـدة تشـري إىل توسـع يف عـامل تكنولوجيــ

ـا  االرقابة خبصوص تكنولوجي املعلومات، وان مثل هذا  األمر  حيتاج إىل ختفيف املخاطر وتكاليف الرقابة املتعلقـة 

ا، ومن هنا جاءت أمهية التأكيد على أفـاق املعلومـات، ووجـود الضـواب ط يف بيئة تكنولوجيا  املعلومات غري املتنبأ 

                                     
عفاف اسحق أبوزر ، الضوابط الرقابية و التدقيق الداخلي يف بيئة تكنولوجيا املعلومات ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس .نعيم دهش ، أ.أ – 1

  . 3،ص  2005،السنة  28-27،كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية ، جامعة الزيتونة ، األردن ،عمان ،الطبعة 
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وجيـب أن تصــمم خـدمات تـدقيق تكنولوجيــا املعلومـات لألطــراف . املعلومــات االرقابيـة الفاعلـة علــى بيئـة تكنولوجيـ

كمـا جيـب إن تسـهل الضـوابط الرقابيـة وتقـدم الفرصـة . العديدة اليت تستخدمها واملديرين واملدققني ومالك املشـروع

  .ر الذي يتطلب مراجعة شاملة وإعادة تصميم للضوابط الرقابيةإىل إعادة هندسة تطبيق البيئة الرقابية القائمة، األم

ونعتقد بان التكامل جيب أن يبىن مباشره يف عمليات منظمـة األعمـال عـن طريـق إنشـاء قاعـدة تكنولوجيـة مسـتقرة 

ــا ويف الوقــت املناســب، وتطبيــق إطــار متكامــل مــن اجــل تعظــيم مثــل هــذا  مــن اجــل معاجلــة املعلومــات املوثــوق 

 .التكامل، وإنشاء وتطوير معايري منسقة واليت تضمن موثوقيه البيانات وتوفرها  

وميكن القول بأنه ال توجد منظمتني تتقامسان أهداف رقابية متطابقة أو تتعرض لنفس املخاطر، كما انـه            

نظمـات ترغـب يف وجـود ضـوابط ومـع ذلـك، فـان مجيـع امل. ال يتوفر نفـس املـوارد هلمـا للتعامـل مـع املواضـيع الرقابيـة

وهنا تقع مهمة التـدقيق والضـوابط الرقابيـة حيـث ). الكلفة املعقولة لبيئة الرقابة ( رقابية فاعلة وبكلفة متدنية نسبيا 

  .ينصب الرتكيز على تفهم املتطلبات واملخاطر وتطبيق آلية أالمان والرقابة والعمليات التدقيقية 

  . تدقيق نظم المعلومات :ثانيا 

تتمثـل وظيفــة تــدقيق نظــم املعلومـات مبراجعــة الضــوابط الرقابيــة لــالدارة املطبقـة علــى األمــان والصــحة واملوثوقيــة      

وهنــاك مخســة أنــواع خمتلفــة للتــدقيق بواســطة تــدقيق نظــم املعلومــات . وفاعليـة اســتخدام مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات

  . 1التكنولوجيا) 5(االدارة ) 4(احلاسوب عمليات ) 3(التطوير ) 2(التطبيق ) 1: (وهي

  : التطبيق ) 1(

إن اهلدف من مراجعة التطبيق هو من أجل التأكيد بأن الضوابط الرقابية موجودة لتقدمي تأكيد معقول بأن        

ومن أجل القيام بذلك يقوم املدقق مبراجعة . العمليات تامة وصحيحة ومسجلة بشكل صحيح وبالتوقيت املناسب

                                     
  . 5، مرجع سابق ، ص اسحق أبوزرعفاف .نعيم دهش ، أ.أ -  1



 

 

 يا المعلومات و التدقيق المحاسبي األسس النظرية لتكنولوج                     :          الفصل األول 

41 

والضوابط الرقابية , والضوابط الرقابية للمخرجات, والضوابط الرقابية للمعاجلة, بيقات مدخالت الضوابط الرقابيةتط

  . وحرية الوصول إىل املعلومات

  :   التطوير ) 2(

اهلدف من مراجعة التطوير هو املسامهة يف مشاريع قبل وخالل تنفيذها وذلك لضمان بأن ضوابط رقابية        

  . قد وضعت يف النظام، وأن االهتمامات قد مت التطرق إليها قبل اكتمال النظاموآمنة 

  :العمليات التشغيلية ) 3(

ويتم ذلك من . يتعلق تدقيق العمليات التشغيلية ببيئة عمليات نظم املعلومات واليت تتعلق جبميع التطبيقات      

  . ايب عام ميكن أن يؤثر على مجيع التطبيقاتحيث أن وجود ضعف رق, أجل تقييم البيئة الرقابية الشاملة

  :  االدارة) 4(

يركـــز التــــدقيق اإلداري علــــى تنظــــيم نظـــم املعلومــــات وممارســــتها اإلداريــــة والـــيت ميكــــن أن تــــؤثر علــــى مجيــــع         

  . التطبيقات، ويتم هذا أيضا من أجل تقييم البيئة الرقابية الشاملة

  : التكنولوجيا ) 5(

ن تدقيق التكنولوجيا هـو مراجعـة تكنولوجيـا معينـة تسـتخدم بواسـطة نظـم املعلومـات والـيت ميكـن إن اهلدف م      

  . يساعد يف تقييم البيئة الرقابية الشاملة للتطبيقات األمروهذا . استخدامها يف تطبيقات متعددة

  .التدقيق  يتكنولوجيا المعلومات ف: المطلب الثالث 

عاليــة مــن التعقيـــد والتشــابك والتغــري خاصــة يف األمــور االقتصــادية واملاليــة واحملاســـبية يتميــز عاملنــا املعاصــر بدرجــة 

وأسـاليب , املتسارعة واملتالحقة يف أساليب وأدوات اإلنتاج ةوذلك نتيجة للتطورات التكنولوجي, وتدقيق احلسابات

 إدراج،و هـذا مـا يتطلـب  ديـدةإضـافة إىل ظهـور األشـكال التنظيميـة اجل,ووسائل االتصال ونظم املعلومـات ونقلهـا

  .تكنولوجيا املعلومات يف التدقيق احملاسيب و هذا لتسهيل عملية التدقيق 
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  المعلومات في التدقيق اتطبيق وإدارة تكنولوجي :أوال 

املعلومات وما نتج عنهـا  اشهدت السنوات األخرية من هذا العصر تطورات هائلة ومهمة يف عامل تكنولوجي       

مليئـة بكــم  ةمـن سـهولة يف ختــزين املعلومـات، والتعامــل معهـا، حــىت أصـبحت قواعـد البيانــات واملكتبـات االلكرتونيــ

ــادل املعلومــات , هائــل مــن املعلومــات والبيانــات مــن خــالل أجهــزة االتصــال املتطــورة األمــر الــذي ســهل عمليــة تب

  :وإن تطبيق وإدارة تكنولوجيا املعلومات يف التدقيق تتمثل مبا يلي .وتوفرها يف أي جزء من أجزاء العامل

 املعلومات اتطبيق استخدام تكنولوجي .  

 املعلومات احتديد متطلبات وحلول تكنولوجي . 

 املعلومات اتطبيق االستخدام الفعلي لتكنولوجي . 

  .تزويد التدريب الفاعل .1

 .تزويد الدعم الفاعل .2

 .االبتكاررسم اخلطط لتخفيض مقاومة  .3

 املعلومات احتديد جناح استخدام تكنولوجي .  

  .اإلجراءات التصحيحية  .1

 .معايري القياس .2

 املعلومات  اإدارة استخدام تكنولوجي.  

  .نتائج صحيحة  .1

 . رقابة املنافذ للمعلومات .2

 .االستقاللية واألمان .3

 . التعاون بني موظفي نظم املعلومات .4
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 لومات للقيام بعملية التدقيقاملع االتخطيط من اجل استخدام تكنولوجي .  

  .للقيام بالتدقيق ةسباألدوات واألساليب الفنية المحو  :ثانيا 

  :من اجل مراجعة التطبيق وبيانات نظم األعمال مبا يلي  ةميكن تلخيص األدوات واألساليب الفنية احملو سب

 اسرتجاع وحتليل الربامج .  

 اختبار وفحص األساليب الفنية للعمليات . 

 تطبيقات فنية آخرى . 

  :لتطوير األساليب الفنية احملوسبة للتدقيق  ةوفيما يلي ملخصا للخطوات الالزم   

  تطوير أسلوب فين حموسب للتدقيق.  

  حتديد اجلدوى. 

 التخطيط. 

 التصميم . 

  الرتميز والفحص. 

  التطبيق. 

 املتابعة . 

  :تتلخص اعتبارات التدقيق يف النقاط األربع التالية   

  .سالمة وأمان النظام  .1

 .املسؤولية والكفاءة والفاعلية  .2

 .اإلجراءات الرقابية بالنسبة للتغري يف نظام الربجميات  .3

 .التخطيط للطوارئ وإرجاع األمور إىل طبيعتها .4
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  :الفصل  خالصة
ذا توصلنا من خالل الدراسة النظرية لتكنولوجيا املعلومات و استنتجنا  او  ألجهزة و عبارة عن استخدام ا أ

الربجميات و قاعدة البيانات و الشبكات عن عملية مجع و خزن و نقل و اسرتجاع املعلومات حيث تعمل 

و هي شبكة داخل املؤسسة ) االنرتنت(تكنولوجيا املعلومات على مجع البيانات من خالل الشبكات الداخلية 

و هي تسمح ) االكسرتانت(شبكات اخلارجية تسمح باالتصال و تبادل املعلومات بني العاملني يف املؤسسة و ال

بإقامة اتصاالت مع املوردين و الشركاء و الزبائن و أصحاب  املصاحل ، كما توفر تكنولوجيا املعلومات مواقع 

ا املختلفة كما توصلنا  أحناءللتعامل مع املؤسسات املتواجدة يف خمتلف  العامل أي االنرتنت و االستفادة من خدما

نظام املعلومات هو نظام مكون من  أنعرفة نظام املعلومات و عالقته بتكنولوجيا املعلومات حيث م إىلأيضا 

 إىلتعمل معا بشكل متفاعل على معاجلة و تشغيل البيانات و حتويلها  اإلجرائيةعناصر مادية و بشرية و 

ة ، و تعمل العالقة بني املؤسس أهدافمعلومات قابلة لالستغالل يف عملية اختاذ القرارات من اجل حتقيق 

 . تكنولوجيا املعلومات و نظام املعلومات يف كون ان تكنولوجيا املعلومات هي تقنية يستخدمها نظام املعلومات 

 معينة مبؤسسة املتعلقة املالية والبيانات للقوائم مستقل مهين فحص فهو احملاسيب التدقيقو استنتجنا أيضا أن       

 كمـا معينـة، ماليـة سنة اية يف املالية القوائم عدالة حول وحمايد مستقل فين رأي إلبداء معقول تأكيد إىل وصوال

 ومـدى بالـدفاتر املثبتـة احملاسـبية البيانـات وصدق ودقة صحة من والتحقق والغش األخطاء اكتشاف من ميكن أنه

 قيـام وعنـد التـدقيق عمليـة يف تسـاعده الـيت ءاتراواإلج املعايري من وعةمبجم يلتزم املدقق أن كما عليها، االعتماد

 خطـة عـن عبـارة وهـو للتـدقيق برنـامج بإعـداد ويقـوم الداخليـة الرقابـة نضـام سـةرابد يبـدأ فإنـه مهمتـه بتنفيـذ املـدقق

 ومـا هنيراوبـ وأدلـة مجرابـ علـى حتتـوي سـجالت عـن عبـارة وهـي عمـل قراأو  وإعداد التدقيق عملية أثناء ا يتقيد

 املالية القوائم عناصر تدقيق مث ومن يهرأ تدعم اليت اإلثبات أدلة جبمع يقوم مث ومن التدقيق أثناء املدقق علية حتصل

 التـدقيق عمليـة تنتهـي األخـري يف،النتـائج حسـابات وجـدول واخلصـوم األصـول حسـابات عناصر تدقيق خالل من

 .املالية القوائم عدالة حول يهرأ املدقق فيه يبدي تقرير بإعداد احملاسيب
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  :تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

      

 أوجـه خمتلـف يف البيانـات معاجلـة يف الرئيسـية الوسـيلة احلاضـر وقتنـا يف املعلومـات تكنولوجيـا أصـبحت        

 املعلومـات، تكنولوجيـا وبالتـايل احلاسـوب اسـتخدام ازديـاد ومـع االقتصـادية، املؤسسـات يف االقتصـادي النشـاط

 املعلومات نظم وأقدم أهم تعد اليت احملاسبة التطور هذا ومس االلكرتونية، النظم إىل اليدوية النظم معظم فتحولت

ـا كمـا اخلارجيـة، واجلهـات اإلداريـة املسـتويات كافة حتتاجها اليت املعلومات من األكرب اجلزء تقدم حيث  تعـاجل أ

 تنفيـذ جعـل ممـا التكنولوجيـا هذه باستخدام املهن من كغريها احملاسبة مهنة بدأت حيث البيانات، من هائال كما

 املاليـة التقارير و إعداد وتسجيل تبويب من أصبحت حيث والدقة، بالسرعة امتاز طابع ذات آلية احملاسبية الدورة

 يسـتدعي ممـا فعاليـة، وأكثـر آليـا أصـبح املصـاحل أصـحاب ومـع املؤسسـة داخل احملاسبية املعلومات وتبادل آليا تعد

 لكي احلاسوب، باستخدام احملاسبة مفهوم إىل التقليدية احملاسبة مفهوم من تفكريهم نطاق توسيع إىل احملاسبني من

 االلكرتونيـة احملاسـبة بـرامج باسـتخدام وذلـك فعاليـة وأكثـر أيسـر بشـكل احلديثـة احملاسـبة مـع التعامـل مـن يتمكنـوا

 التحـول هـذا التطـور، هذا ظل يف املعلومات من املتعددة احملاسب حلاجات وامللبية احلديثة الربجمة بلغات املصممة

 احملوسبة،لذلك األنظمة لفحص التقليدي عملهم يطوروا أن احلسابات مدققي من استدعى احملاسب عمل آلية يف

 احملاسـيب التـدقيق إىل ذلـك وبعـد احملاسيب، النظام على املعلومات تكنولوجيا تأثري إىل الفصل هذا يف نتطرق سوف

 .احملاسيب التدقيق على وتأثريها املعلومات تكنولوجيا إىل مث ومن املعلومات تكنولوجيا بيئة ظل يف
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  .تأثير تكنولوجيا لمعلومات على النظام المحاسبي: المبحث األول 

       

 القـرارات واختـاذ والرقابـة التخطـيط جمـال يف املفيدة املعلومات تقدمي يف إجيابية بصورة احملاسيب النظام يسهم        

 دقيقة تكون أن ينبغي املرجوة، فوائدها املعلومات حتقق ولكي وخارجها، املؤسسة داخل وجهات أفراد  طريق عن

 تسـتخدم هلـذا للمعلومـات، مناسـبة تقنيـة بأحـدث األخـذ ضـرورة يعـين وهـذا املناسب، التوقيت يف وتقدم ومالئمة

ـا، تشـغيل يف اإللكرتونيـة احلاسـبات املؤسسـات  تلـك وتـداول تشـغيل فهـي ودقـة سـرعة مـن تـوفره ملـا وذلـك بيانا

 هـذا يف سـنحاول لـذلك املشـاكل مهن العديد احملاسيب النظام يف اإللكرتونية احلاسبات الستخدام وكان البيانات،

 إجـراءات وأسـاليب علـى وتأثريهـا احملاسـبة فهـي االلكرتونيـة احلاسـبات اسـتخدام جمـاالت التطـرق إىل املبحـث

   .احملاسيب النظام على احلاسوب استخدام تأثري إىل ذلك وبعد احملاسبة،
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  .المحاسبة في المعلومات تكنولوجيا استخدام مجاالت:المطلب األول 

 علـم يف احلـديث التطـور مـع العلـوم مجيـع تتـأقلم أن الضـروري مـن أصـبح احلاسـوب، وظهور العلوم تقدم مع      

 النـادر مـن وأصـبح التطور، هذا تبين يف رائدة كانت العلوم من كغريها واحملاسبة املعلومات، وتكنولوجيا احلاسوب

 احملاسـبة يف احلاسـوب اسـتخدام بأن املعروف ومن االقتصادية، املؤسسات يف اليدوي احملاسبة نظام استخدام اآلن

 تـتم ومعاجلتهـا العمليـات تسـجيل آليـة جعـل فقـد اليـدوي، النظـام يواجههـا كـان كثيفـة ومصـاعب عقبـات ذلـل

 تكنولوجيـا اسـتخدام إىل مث ومـن احملاسـبة مفهـوم إىل العنصـر هـذا يف نتطـرق سـوف لـذلك ،1وبدقـة سـريعة بصـورة

  .احملاسبة يف احلاسوب استخدام كيفية إىل ذلك وبعد احملاسبة جمال يف املعلومات

 :المحاسبة مفهوم :أوال 

   .ووظائفها أهدافها ذكر مع للمحاسبة أعطيت اليت املختلفة التعاريف إىل العنصر هذا يف سنتعرض

  :المحاسبة تعريف-1

 عبـارة وهـي واخلـدمات السـلع قـيم لقيـاس كوحـدة النقود واختيار األرقام اخرتاع مع منظم بشكل احملاسبة ظهرت"

 ."األعمال علم ون املختص من الكثري عليها يطلق تقنية عن

ا احملاسبة وتعرف  احلكم من العالقة ذات األطراف ميكن بشكل املعلومات و ايصال وقياس تشخيص عملية" بأ

ا القرارات املناسبة واختاذ للمؤسسة املالية األمور على   ."بشأ

ـا علـى تعـرف كمـا            داللتهـا هلـا بصـورة املاليـة األحـداث وتلخـيص وتبويـب بتسـجيل خيـتص وفـن علـم" أ

  2."املستويات خمتلف القرارات على ترشيد يف وأمهيتها

                                                             
 النظام تطبيق أثر" ، - (SCF) الباحث، مجلة ،"املعلومات تكنولوجيا ظل يف احملاسبية املعلومات وجودة تكلفة قويدر ،على حاج قورين - 1

 276ص ، 2012 اجلزائر، الشلف، جامعة ، 10العدد املايل احملاسيب
، وحــدة حــدباء للطباعــة والنشــر، جامعــة املوصــل، العــراق ، نظــام المعلومــات المحاســبيةقاســم حمســن إبــراهيم احلبيطــي وزيــاد هاشــم حيــي الســقا،  - 2

 5، ص  2003
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  خسـارة أو ربـح مـن املؤسسـة عمـل نتـائج معرفـة يف املؤسسـة أهـداف تتمثـل :وأهـدافها المحاسـبة وظـائف 2-

 اوهلدف .الرشيدة القرارات اختاذ من متكنها اليت الالزمة املعلومات بكافة املؤسسة إدارة وتزويد املايل، مركزه ومعرفة

 اهتمـام هلـا الـيت الفئـات كـل إىل وتفسـريها حتليلهـا بعـد املاليـة واملعلومـات البيانـات تقـدمي هـو للمحاسـبة الرئيسـي

 .احملاسبية باملعلومات

  :التالية النقاط يف تتمثل للمحاسبة املسندة الوظائف أما

 نظـام  إنشـاء حنـو احملاسـب طريـق يف البـدء نقطـة مبثابـة احملاسـيب التسـجيل عملية تعترب :المالية العمليات تسجيل

 هـذه تعتـرب كمـا األكمـل، الوجـه علـى نشـاطه لتسيري الالزمة املعلومات من مالئما إنتاجا للمؤسسة حيقق حماسيب

 ذلـك يف احملاسـب وحيتـاج املـايل، ومركزهـا املؤسسة أعمال نتيجة ومتابعة قياس وظيفة حتقيق حنو أداة أيضا العملية

 ودقيـق صـحيح بشـكل التـدفقات بإظهـار تسـمح بصـورة معـدة واملسـتندات كالسـجالت الوثـائق مـن جمموعـة إىل

  .املؤسسة حجم مع تتناسب وبتكلفة

 وبـرامج معلوماتيـة تسـمح بالقيـام بعمليـةكما جتدر اإلشارة إىل أن تكنولوجيـا امللومـات قـد طـورت أسـاليب        

 التسجيل خالية من األخطاء وبعدد حمدود جدا من املوظفني ويف أسرع األوقـات، ممـا قلـل مـن تكلفـة هـذه العمليـة

  .ومن الوقت املستغرق هلا عن طريق التسجيل اليدوي

ب حنـو إنتـاج البيانـات، فمـن خـالل تعترب هذه الوظيفـة، اخلطـوة الثانيـة مـن مهمـة احملاسـ: تبويب العمليات المالية

ـدف حتمـا إىل تفـادي ـا تسـمح خبلـق أسـس ثابتــة موحـدة  احتمــاالت  عمليـة التبويـب يتضـح املفهـوم احملاســيب أل

 .1حدوث األخطاء يف إنتاج البيانات

خلطــوة التاليـة لتبويــب تعتـرب التقــارير احملاسـبية مبثابـة النــاتج النهـائي للنظــام احملاسـيب، وميثــل إعـدادها ا: إنتـاج التقــارير

 .البيانات، وحتتاج هذه العملية دقة يف التسجيل والتبويب احملاسيب للعمليات املالية

                                                             
 . 4، ص 1999الدراسات املصرفية، األردن، ، معهد ، مبادئ المحاسبةنعيم دمهش وآخرون - 1
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التقــارير  تعتــرب عمليــة حتليــل النتــائج وعرضــها جــزءا هامــا يف مهمــة احملاســب حنــو إنتــاج : تحليــل النتــائج وعرضــها

ا تتميز ا ختضع لقواعد أيضا، ولكن ما مييزها عن التقارير السابقة هي أ حماسـبية جيـب  بالدورية من ناحية، كما أ

دف تقارير حتليل النتائج إىل عرض صورة عامة لنشاط املؤسسة وموقفها ا، و   .املايل االلتزام 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال المحاسبة :ثانيا 

 : 1احملاسبة منها ما يلي ميكن استخدام إمكانيات تكنولوجيا املعلومات يف العديد من جماالت

 إثبـات الصـفقات املاليـة يف دفـاتر اليوميـة، الرتحيـل إىل احلسـابات يف: )تنفيذ بعض إجراءات المحاسبة مثـل 1-

 (.دفاتر األستاذ واستخراج موازين املراجعة، إعداد القوائم املالية والتقارير الدورية

 حتليل،دارة املخازن وحتديد نقطة وكمية الشراءإ: )مثل تخزين وتحليل البيانات لتساعد في اتخاذ القرارات 2-

 احنرافات التكاليف، حتميل التكـاليف غـري املباشـرة، حتديـد أقسـاط اإلهـتالك، حتليـل القـوائم املاليـة، إدارة التـدفقات

احملليــة ختــزين البيانــات واملعلومــات احملاســبية والتعامــل مــع شــبكات املعلومــات  .النقديــة باســتخدام حبــوث العمليــات

  .والعاملية

  : العالقة بين النظام المحاسبي و الحاسب االلكتروني:المطلب الثاني 

  : إن دور احملاسبة كنظام للمعلومات حيدد وجود ثالث خطوات رئيسية متتالية وهي     

بيانات أساسية  قيام احملاسبة بوظيفة جتميع وحصر وحتليل األحداث املالية للوحدة االقتصادية ومتثيلها يف صورة -

 .يتم تسجيلها يف الدفاتر احملاسبة

معلومات يتم  معاجلة البيانات األساسية وفق الفروض واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها، لغاية حتويلها إىل -

 .االستفادة منها

 .اليةتوصيل املعلومات اليت تتم معاجلتها إىل األطراف املعنية، بطرق مناسبة كالتقارير والقوائم امل -

                                                             
، المـــؤتمر العلمـــي األول حـــول الـــد ا رســـات المحاســـبية "أثـــر تكنولوجيــا املعومـــات يف نظـــام الرقابـــة الداخليـــة واألمــور املاليـــة"فاطمــة عبـــد جـــواد، - 1

 .20ص ، 2010الية ونقابة احملاسبني العراقيني بغداد، أكتوبر العايل للد ا رسات احملاسبية واملالية بالتعاون مع ديوان الرقابة وامل. املعهدوالمالية، 
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إجراءات تسجيل  ومبا أن األسلوب املستخدم يف عملية معاجلة البيانات األساسية يف نظم املعلومات احملاسبية، هو

ومبادئ علمية وتتم يف دفـاتر  البيانات تبويبها وتلخيصها وحتليل النتائج واعداد التقارير عنها، وفق فروض و قواعد

للبيانات احملاسبية، إال أن وجود أسـس  ستخدام أسلوب املعاجلة اآلليةوسجالت حماسبية، فان ذلك يؤيد إمكانية ا

اإلجراءات احملاسبية والقواعد احملاسبية املتعارف  حتكم عملية املعاجلة اآللية، أمر ضروري جدا، للمحافظة على سري

 .عليها

ـا تلـيب كما حتتاج املستويات اإلدارية املختلفة وخصوصا متخذي القرارات إىل معلومات       املتطلبـات  تتصـف بأ

يف تـوفري معلومـات  األساسية اليت تساعد يف اختاذ القرارات السليمة، لـذا فـإن املزايـا الـيت توفرهـا نظـم املعاجلـة اآلليـة

 : وأمهها دقيقة وصحيحة وبشكل سريع جتعل من املهم االنتباه لبعض ضرورات اختاذ القرار

 .ني وتطوير نظم املعلومات احملاسبية املستخدمةأن املعلومات تساعد يف التخطيط لتحس -

 على إجيابيا ينعكس ذلك ألن املختلفة، واألعمال األقسام بني ما الرتابط لتفعيل يسعى أن القرارات متخذ على -

 .املؤسسة يف العمل مصلحة

 .فيها املستخدمة التطبيقات بتحسني تتعلق قرارات  يتطلب النمو على املؤسسة قدرة أن -

 .املختلفة الفرعية املعلومات نظم وانتاجية فعالية قياس على تساعد املعلومات إن -

 .املتطورة املعلومات تكنولوجيا مع التعامل يسهل والصحيحة الدقيقة املعلومات توفر -

 .املتاحة واملوارد البيانات ملصادر الفعال االستخدام يف تساعد اجليدة احملاسبية املعلومات نظم أن -

 .املستخدمة املعلومات لنظم والبشرية الفنية املصادر تطوير إىل حيتاج التطور ملواكبة -

 الالزمة والبيانات املعلومات ملفات على الرقابة و امتام الفحص الستمرارية إجراء  القرارات خيطط متخذ على -

 .لقراراته
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تسـاعد  معلومـات إىل وحيتـاج مناسـبة، بتكـاليف احملاسـبية املعلومـات نظـم تطـوير إىل القـرارات يسـعى متخـذ أن -

  1.لإلجراءات وتبسيط املهام واجناز العمل تسريع يف تساهم قرارات باختاذ

  :ميكن توضيح العالقة الوظيفية بني كل من احملاسب واحلاسب االلكرتوين يف اجلدول التايلو          

  والحاسب اإللكترونيالعالقة الوظيفية بين كل من المحاسب   : 2/1الجدول رقم 

 دور الحاسب اإللكتروني دور المحاسب  ركائز العالقة الوظيفية

.احملاسبية للرجوع إليها ختزين املعلومات معقول منها يف  القدرة على ختزين قدر 

.من حماسب آلخر فذهنه ختتل  

احملاسبية  القدرة على ختزين املعلومات

 .حماسب إليها الضخمة لرجوع أي

ــــــذه .بعمليات القيد والرتحيلالقيام  العمليــــــات يف  القــــــدرة علــــــى القيــــــام 

للمحاســـــــب وهلــــــــذا  حـــــــدود فهـــــــم معــــــــني

 .النتائج من حماسب آلخر ختتلف

ـــذه العمليـــات وفقـــا  القـــدرة علـــى القيـــام 

مسـبقا وبـذلك  لربنامج حمدد و يتفق عليـه

 .والتطبيق ال خيتلف النتائج

ومــزج علــم  القـدرة علــى التفكــري واالبتكـار

 احملاسبة

قـــــــدرة احملاســــــــب وفقـــــــا لقدراتــــــــه العلميــــــــة 

 والعملية على القيام

 .ال توجد لديه القدرة على ذلك

  .ذه الوظيفة .بالعلوم األخرى

 ، اجلزائر،(غري منشورة)، أطروحة دكتوراه دولة، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدوليةحواس صالح، : المصدر

 .43ص  2007-2008

 إذ بينهما، املشرتكة النقاط بكافة تتحدد احملاسبية املعلومات ونظم اآللية املعاجلة بني العالقة فإن هنا ومن         

 معاجلـة أو اإلدخـاالت مرحلـة كانـت سـواء احملاسـبية الـدورة ـا متـر الـيت املراحـل كـل تظهـر يف اآلليـة املعاجلـة أن

 .املخرجات أو البيانات

                                                             
ص  2008-2007، اجل ا زئر(غري منشورة)، أطروحة دكتو ا ره دولة، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدوليةحواس صالح،  -  1

68. 
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 هـذه مـن احملاسبية، العمليات طبيعة على كبريا تأثريا  احملاسبة جمال يف احلاسوب استخدام على ترتب قد أنه كما

 1:يلي ما اآلثار

 :يلي ما على يقتصر احملاسيب للنظام االلكرتوين التشغيل ظل يف احملاسب دور إن 1-

 .البيانات تتضمن اليت املستندات جتميع -

 .البيانات إدخال -

 .احلاسوب برنامج وضع يف املشاركة -

 .املختلفة قرارات ال اختاذ ضوئها يف ليسهل احلاسوب من اخلارجة املعلومات تفسري -

 :يلي ما على احملاسيب النظام تشغيل يف وملحقاته احلاسوب دور يقتصر 2-

 .البيانات استقبال -

 احلاسـوب العمليـة ـذه ويقـوم الربنـامج، يف الـواردة واألوامر التعليمات حسب البيانات وحتليل وتصنيف تبويب-  

  .املختلفة وحداته بواسطة ذاته

 .البيانات وتشغيل البيانات ختزين -

 مـن ويقلـل الوقـت يـوفر وهذا واحدة بعملية األستاذ بدفرت احلسابات إىل والرتحيل اليومية دفاتر يف التسجيل يتم -

 .احملاسبية العمليات دورة يف رحل ا امل بعض اختصار إىل يؤدي أنه عن فضال اخلطأ فرصة

 ميكن التقليدية، األساليب وباستخدام ضيق نطاق على يتم التحليل كان أن فبعد البيانات، حتليل نطاق اتساع -

 .العمليات حبوث أساليب وباستخدام علمية وبطريقة واسع نطاق على التحليل يتم أن احلاسوب، استخدام بعد

  

  

  
                                                             

-1 http://www.egyifra.com/vb/t8.html   10/11/2012نظر بتاریخ 
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 .المحاسبي النظام مقومات على الحاسوب استخدام تأثير:المطلب الثالث 

 نظـام كل يهتمم حبيث املتكاملة األنظمة من جمموعة وجود من البد أهدافها حتقيق من مؤسسة أي تتمكن حىت

 النظـام جمملهـا فهـي تشـكل الـيت العناصر من جمموعة من يتكون الذي احملاسيب، النظام األنظمة هذه ومن اآلخر،

 البقـاء فهـي أهدافـه بتحقيـق احملاسـيب النظـام يقـوم وحـىت اإللكـرتوين نصـف أو االلكـرتوين أو اليـدوي احملاسـيب

 واليت قياسها ميكن اليت االقتصادية واألحداث املالية والعمليات اإلجراءات سالمة يضمن أن جيب فانه واالستمرار

 سـوف احملاسـيب النظـام ألمهيـة  ونظـرا األخـرى، األطـراف مـع املبادلـة عمليـة خـالل مـن املؤسسـة نشـاط علـى تـؤثر

 عن الناجتة املشاكل واىل احملاسيب النظام عناصر على احلاسوب استخدام وأثر مفهومه إىل العنصر هذا فهي نتطرق

 .احملاسيب النظام يف احلاسوب استخدام

  .المحاسبي النظام عناصر على الحاسوب استخدام أثر: أوال

 وأصـحاب لـإلدارة املـايل واملركـز األعمـال ونتـائج النشـاط أوجـه عـن املالئمـة املعلومـات تـوفري إىل احملاسـبة ـدف 

 أصـول علـى واحملافظـة النتـائج واسـتخالص املؤسسـة عمليـات تسـجيل عـن فضال املناسبة، القرارات الختاذ املصاحل

 واإلجـراءات احملاسـبة هيكـل يف تغـريات حيـدث احلاسـوب اسـتخدام أن ورغـم الغـري، لـدى حقوقهـا ومحاية املؤسسة

 آلثـار عنايـة خاصـة يـويل أن املـدقق علـى ويتعـني أهـدافها، يف يغـري مل أنـه إال البيانـات وتشـغيل تسـجيل يف املتبعـة

 املدقق أن حيصل أيضا جيب كما النظم، لتلك وتقييمه دراسته خالل احملاسيب التطبيقات على احلاسوب استخدام

 لتلـك األساسـية الرقابـة أوجـه وتقيـيم دراسـة اسـتطاعته يف يكـون حـىت اإللكـرتوين احلاسـب بنظـام كـايف إملـام علـى

  .النظم

 احملاسـيب العمـل مقومـات يف يـؤثر اسـتخدامه أن إال احملاسـبة أهـداف يف التـأثري علـى احلاسـوب قـدرة عـدم ورغـم

 :1يلي كما بعضها مع وعالقتها

                                                             
 66-65عطا اهللا أمحد سويلم احلسبان، مرجع سابق، ص ص - 1
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  ضـرورة  احملاسـبة يف احلاسـوب اسـتخدام يتطلـب :المسـتندية المحاسـبية المجموعة على الحاسوب أثر

 املسـتندات يف املوجـودة البيانـات تشـمل جديـدة مسـتندية جمموعـة اسـتخدام أو املسـتندات هـذه تعـديل شـكل

 املتبـع الرتميـز نظـام كـذلك املؤسسـة، يف يطبـق الـذي االلكـرتوين احملاسـيب الربنـامج مـع تتماشـى بصـورة األصـلية

 .املمغنطة األقراص :مثل احلفظ وسائل إحدى خالل من حفظها مت اليت البيانات إىل للوصول

 املعاجلـة ظـل يف والسـجالت الـدفاتر جمموعـة إن :المحاسـبية الدفتريـة المجموعـة علـى الحاسـوب أثـر  

موعة أن الواضح ومن ممغنطة، اسطوانات أو أقراص شكل تتخذ للبيانات اإللكرتونية ا الدفرتية ا  اجلديـدة بصور

موعـة  حالـة يف كمـا مباشـرة بيانـات مـن ـا مـا علـى اإلطـالع إمكانيـة املـدير أو املـدقق أو للمحاسـب تتـيح ال ا

 .بيانات من ا ما يقرأ أن عليها يطلع من كل متكن إذ اليدوي النظام يف املوجودة الدفرتية

 احلصـول  وسـرعة دقـة إىل أدى احلاسـوب اسـتخدام إن :الماليـة التقـارير علـى الحاسـوب اسـتخدام أثـر

 املعلومـات الـيت تغيـري سـرعة وبالتـايل املرئـي، العـرض شاشـة علـى عرضـها إمكانيـة إىل إضـافة املاليـة، التقـارير  علـى

 .ختزينها أو طباعتها تتضمنها قبل

 طريقـة تطـوير علـى سـاعد احلاسـوب اسـتخدام إن :المحاسـبي الـدليل علـى الحاسـوب اسـتخدام أثـر 

 فرعيـة، أم كانـت إمجاليـة املسـجلة احلسـابات أو البيانـات سـرية علـى احملافظـة عـن فضـال احملاسـيب،  الـدليل إعـداد

 للحسابات  التصنيف وكذلك

 إن اسـتخدام احلاسـوب : 1ثر استخدام الحاسوب على دفاتر اليومية شائعة االستخدام في المحاسـبةأ

الكرتونيــة متعــددة ومتنوعــة تتناســب مــع تعــدد بــرامج احملاســبة املؤمتمــة يف األســواق وبالتــايل إعــداد دفــاتر  أدى إىل 

 عــنوحجــم املؤسســة، ممــا أدى إىل ســهولة التعامــل مــع هــذه الــدفاتر بســرعة فائقــة جــدا يف املراحــل املختلفــة  طبيعــة

                                                             
 .65عطا اهللا أمحد سويلم احلسبان، مرجع سابق، ص  - 1
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ممـــا تقــدم نلخــص إىل أن أثـــار اســتخدام احلاســـوب يف النظــام احملاســـيب  .التســجيل أو التعــديل أو اإللغـــاء للبيانــات

 :تتمثل مبا يلي

داف احملاســبة مل تتغــري ســواءا  كانــت يدويــة أم الكرتونيــة، ولكــن اســتخدام احلاســوب أثــر يف درجــة إن أهــ -

 .حتقيق  كفاءة هذه األهداف

موعة املستندية يف احملاسبة -  . إن استخدام احلاسوب أثر على شكل وطبيعة ا

وعرضها بشكل أفضـل ممـا  إن استخدام احلاسوب أدى إىل الدقة يف األداء واىل السرعة يف إعداد التقارير -

 .هي  عليه يف النظام اليدوي

ــا  - ــا اإلنســان، إال أن احلاســوب يقــوم  إن اســتخدام احلاســوب مــا هــو إال امتــداد لألعمــال الــيت يقــوم 

 .بسرعة  وكفاءة عاليتني

إن قــدرات احلاســوب املذهلــة علــى إجــراء العمليــات احلســابية واملنطقيــة املعقــدة فعلــى ســبيل املثــال فــإن  -

قــدور  احملاســب وبســرعة فائقــة تطبيــق طريقــة التوزيــع التبــاديل يف توزيــع تكــاليف عــدد كبــري مــن مراكــز مب

 1.اخلدمات اإلنتاجية اليت ختدم بعضها البعض

 .مشاكل استخدام الحاسوب في النظام المحاسبي: ثانيا

كميـات     عة، كمـا يقـوم بتخـزينيقوم احلاسوب بعمليات حسابية ومنطقية عن طريق إجراء املقارنات الفعالـة والسـري

ورغـم هـذه  .كبرية من البيانات وإمكانية اسرتجاعها بوقت قصري، ويساعد يف إعداد التقارير املختلفة بسرعة فائقـة

 2: املميزات إال أنه ال خيلو من املشاكل نوجزها باآليت

                                                             
 39، ص 2008فؤاد الشاريب، نظم ملعلومات اإلدارية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1
-1999مسري كامل حممد، أساسيات امل ا رجعة يف ظل بيئة نظم التشغيل اإللكرتوين للبيانات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،  - 2

 11ص-2ص



 

 

 المحاسبي التدقيق على وتأثيرها المعلومات تكنولوجيا          :                       الثاني لفصلا

56 

تـــتم عمليـــة التســـجيل  يف ظـــل نظـــم التشـــغيل اإللكـــرتوين باســـتخدام احلاســـوب: اختفـــاء الســـجالت الماديـــة- 1

وحفــظ البيانــات باســتخدام النبضــات اإللكرتونيــة يف الــذاكرة الرئيســية للحاســب أو علــى أقــراص ممغنطــة ومضــغوطة 

ــا والوحيـد القــادر علـى القــراءة هـو احلاســب وبالتـايل أصــبحت البيانـات احملاســبية غــري  يسـتحيل علــى اإلنسـان قراء

 .مرئية

ويقصد بسند املراجعة عمليـة تتبـع البيانـات العمليـات مـن مصـدرها وصـوال : عدم وجود سند جيد للمراجعة- 2

إىل نتائجها النهائية أو العكس، مبعىن البدء من النتائج النهائية للعملية واالنتهاء مبصدرها ومع التشـغيل اإللكـرتوين 

ــا الســماح لــنظم املعلومــات احملاســبية ال يتحقــق هــذا األمــر بســبب غيــاب الســندات املاديــة امللموســة  الــيت مــن مميزا

بتتبع العمليات ومراجعة كل البيانات من أجل التحقق منها، والـنظم اإللكرتونيـة ال متكـن مـن ذلـك ألن كمـا سـبق 

ــا إال احلاســـب  الــذكر أن البيانــات خمزنـــة يف مســتندات غـــري مرئيــة علـــى شــكل وحـــدات إلكرتونيــة ال يســـتطع قراء

  .بالربامج املخصصة هلا

يقصـد بـالغش وجـرائم : ش وحافز جرائم الغش في ضل استخدام الحاسوب وصعوبة اكتشافهاسهولة الغ- 3

ـــات، التشـــغيل،  ـــرامج احلاســـب مـــن خـــالل التالعـــب يف ملفـــات البيان احلاســـب يف جمـــال احلاســـوب التالعـــب يف ب

ـا وي. املعدات، ويؤدي ذلك إىل إحلاق خسائر بالتنظيمات اليت يقع الغش يف جمـال اسـتخدامها للحاسـوب قصـد 

ا إذا قـام شـخص مـا باسـتخدام معرفتـه باحلاسـب اآليل بعمـل غـري قـانوين والـيت تتطلـب  أيضا اجلرمية اليت يتم ارتكا

تقع مثل هذه العمليات نظرا ألن امللفات أصبحت  .إملاما خاصا بتقنيات احلاسب اآليل ونظم املعلومات احملاسبية

حذف أي بيانات دون ترك أثر يدل على حدوث هـذه   أو إضافة أوغري مادية وغري مرئية وهذا ما ميكن من تغيري

  .الصعب اكتشافها العمليات، مما يسهل من ارتكاب حاالت الغش وجعل من

 إن لفريوســات احلاســب أثــر ســليب مباشــر علــى ذاكــرة احلاســب الــيت قــد تــودي بــه إىل: فيروســات الحاســب- 4

احملاســيب  كلــي أو جزئـي، ممــا يـوثر علــى عمــل نظـام املعلومــات  فقـدان كــل الـذاكرة أو تلــف البيانــات املخزنـة بشــكل
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ا  إىل ملفات رقمية خمزنة يف  وذلك كله بسب حتول السجالت والدفاتر من دفاتر مادية يستطيع أي شخص قراء

ــا هــو احلاســب نفســه فــإذا أصــيبت هــذه البيانــات بفــريوس معنــاه عطــب  ذاكــرة احلاســب الوحيــد القــادر علــى قراء

 : 1باإلضافة إلى .و فساده مما حيمل املؤسسة تكاليف باهظةالنظام أ

مشـاكل  إن من أهم املشاكل اليت جيب علـى املـدقق احملاسـيب أن يـويل اهتمامـا هلـا هـي: مشاكل تتعلق بالبرامج -

ومعــايري  تصــميم الــربامج، حيــث تتعلــق هــذه املشــاكل مبــدى كفــاءة تصــميم الربنــامج لينســجم مــع أهــداف ومبــادئ

حبيث يـؤثر بشـكل  احملاسبة ومتطلبات اإلدارة ودون وجود تالعب يف املعادالت املنطقية يف لغة الربجمة املستخدمة،

األمــان حبيــث يصــعب  جــوهري علــى عدالــة القــوائم املاليــة، باإلضــافة إىل التأكــد مــن مــدى وضــع درجــة عاليــة مــن

 .التعديل على الربنامج لغري املخولني

 حلاســـوب عبــارة عـــن آلــة تســـتخدم عــددا مـــن الــدوائر االلكرتونيـــة الصــغرية احلجـــما: زةمشــاكل تتعلـــق بــاألجه -

 واملعقدة الرتكيب، ولذلك تكمن املشكلة يف تعرض هذه األجزاء للتلف بسبب التقادم أو سوء االسـتخدام املتمثلـة

يف  باإلطفـاء غـري القـانوين( Power)أو العوامل األخرى كانطفاء التيار الكهربائي املفاجئ مما يـؤدي إىل مشـاكل ، 

  .التطبيقات والربامج  احملاسبية احملوسبة

غري  تتمثل هذه املشاكل يف اإلدخال اخلاطئ للبيانات وبالتايل ينتج عنها معاجلات: مشاكل تتعلق بالمدخالت -

  .صحيحة مما يؤدي إىل أخطاء مادية يف املخرجات

 :عاجلة البيانات إلكرتونيا إىل سببني مهاغالبا ما تعزى مشاكل م: مشاكل تتعلق بالبيانات-

 . وهي وجود أخطاء يف كتابة وتصميم الربنامج يؤدي إىل معاجلات غري صحيحة: أخطاء البرمجة* 

وبالتـايل إىل  يكون ذلك عند إدخال بيانات غري صحيحة ممـا يـؤدي إىل معاجلـة غـري صـحيحة : أخطاء إلدخال* 

  .مطلوبنتائج غري مطابقة للواقع أو ملا هو 

                                                             
-69، ص ص  2011، اسعد حممد علي وهاب، التقنيات احملوسبة يف تدقيق البيانات املالية، دار اليازوري العلميـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، األردن - 1

70.  
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  .التدقيق المحاسبي في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات: المبحث الثاني

  

 إن التحـــول مـــن نظـــام التـــدقيق اليـــدوي إىل نظـــام التـــدقيق االلكـــرتوين أصـــبح ضـــرورة ملحـــة للنهـــوض مبهنـــة       

 التــدقيق ودخولــه عصــر تكنولوجيــا املعلومــات، وان هــذا التغــري يف األســلوب أدى إىل اخــتالف أســاليب وإجــراءات 

التــدقيق احملاســيب، مــع اإلشــارة أن األهــداف العامــة للتــدقيق احملاســيب ال تتغــري ســواء كانــت الوظــائف حمــل التــدقيق 

و األســــاليب  معاجلــــة وحفــــظ املعلومــــات حموســــبة أو غــــري حموســــبة، حيــــث أن اســــتخدام احلاســــوب يغــــري طريقــــة

االت الـيت تسـتخدم  واإلجراءات اليت يتبعها املدقق جلمع أدلة اإلثبات، لذلك سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل ا

  .التدقيق يف ظل هذه التكنولوجيا فيها تكنولوجيا املعلومات يف التدقيق احملاسيب ومن مث إىل اإلجراءات وأساليب
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   .مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق المحاسبي :المطلب األول 

ــا احلاســوب مــن خــالل مــا يســمى بتقنيــات التــدقيق باســتخدام  يف الوقــت احلــايل أصــبح املــدقق يلجــأ إىل تكنولوجي

حيـث  اخل،...األنظمة اخلبريةاحلاسوب و أوراق العمل اإللكرتونية، برامج املعاينة اإلحصائية، اجلداول اإللكرتونية، 

مـن خـالل  أصبح االجتاه العام اليوم يف جمال التدقيق بشكل عام هو إذن االسـتخدام املتزايـد لتكنولوجيـا املعلومـات

الكرتونيـة تسـاعد  اعتماد املدققني على الربامج واألنظمة اخلبرية وأنظمة االتصال اليت تفيد يف نقـل املعلومـة، أدوات

مـن خـالل ذكـر بعـض  كثف للوثائق اليت حيتاجها وينتجها املدقق وهذا ما سوف حنـاول التطـرق لـهعلى التخزين امل

   .الربامج واألنظمة اخلبرية وأنظمة االتصال اليت يستخدمها املدقق

 .الخبيرة واألنظمة برامجال 1- 

 عـامال التـدقيق أعمـال يف اخلبـرية األنظمـة اسـتخدام أن كمـا عنهـا، االسـتغناء ميكـن ال وسـيلة الـربامج أصـبحت

 .لنجاحها إضافيا

العـام  االسـتخدام الـربامج ذات :رئيسني نوعني إىل التدقيق يف املستخدمة الربامج  تقسيم ميكن :البرامج  1-1-

 .التدقيق برامج أيضا وتسمى التدقيق ألغراض خصيصا املعدة والربامج 

 :التالية الربامج إىل األقل على املدقق حيتاج :العام االستخدام ذات البرامج   -أ

 Microsoft word  وورد مايكروسـوفت برنـامج يعتـرب (Microsoft word (:بـرامج معـالج النصـوص -1-أ

 تنسـيق حيـث مـن ومعاجلتهـا والتقـارير واألحبـاث الرسـائل لكتابة تستخدم الذي النصوص معاجلة برامج أشهر وأهم

وأيضـا  ومنطهـا وشـكلها النصـوص بأحجـام الـتحكم وأيضـا تامـة، بسـهولة عليـه واإلضـافة وحذفـه وتعديلـه الـنص

 إىل واجلداول والصور والرسومات األشكال إضافة بسهولة أيضا الربنامج ويتميز آيل، بشكل وحنويا إمالئيا تدقيقها

 .1واملستندات التقارير وطباعة آيل بشكل الفهارس واعداد الوورد، ملفات

                                                             
تمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1  . 241، ص  2007عارف حسني ابو عواد وأخرون، مهارات احلاسوب وتطبيقاته، مكتبة ا
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 أوراق االسـتبيانات، واعـداد التـدقيق، تقريـر إعـداد يف خاصـة النصـوص معاجلـة بـرامج مـن املـدقق يسـتفيد     

  اخل...العمل

 Microsoft Excel :اإللكترونية الجداول برامج -2-أ 

 املتخصصة اجلداول من العديد توفري على القدرة له  ومتكامل جاهز حسايب برنامج هو اإللكرتونية اجلداول برامج

 وامليزانيات اجلداول وانشاء واإلحصائية البيانية والرسوم احلسابية العمليات من العديد واجراء البيانات تنظيم يف

 .ودقيق كامل بشكل

 معدل(املالية احلسابات املعطيات، حتليل :منها إليها حيتاج اليت النماذج بإعداد للمدقق االلكرتونية اجلداول تسمح

 .اخل..اإلحصائية احلسابات املؤسسة، نتيجة حتليل ،)إخل..املردودية معدل الفائدة،

 :املزايا التالية حتقق أن ميكنها اجلداول فإن اليدوية باملعاجلة مقارنة

 .آخر حاسوب إىل حاسوب من للمعطيات املباشر التحويل -

 .بسهولة التدقيق اختبارات زيادة إمكانية -

  كمالحق إدماجها حىت أو عمل كأوراق مباشرة استخدامها ميكن اجلداول هذه خالل من عليها احملصل النتائج

 .التدقيق تقرير يف

: Les grapheurs برامج رسم األشكال البيان -3-أ  

قـراءة  أكثـر وجتعلهـا للبيانـات توضـيحا تعتـرب يعتـرب التخطـيط عرضـا رسـوميا لبيانـات ورقـة العمـل، وهـذه الرسـومات

 هـذه علـى تغيـري أي إجـراء مت إذا حبيـث عمـل لورقـة املدخلـة بالبيانـات التخطيطـات هذه وتتأثر إليها، النظر مبجرد

  1.ويتغري تلقائيا به التخطيط يتأثر البيانات

                                                             
 . 131، ص 2001موسى عبد اهللا محدان، تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1
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 حيــث أن النتـــائج املتوصــل إليهـــا مـــن خــالل اجلـــداول اإللكرتونيــة ميكـــن أن تـــرتجم أوتوماتيكيــا إىل أشـــكال بيانيـــة 

 التمثـيالت البيانيـة ميكـن أن تـدرج ضـمن أوراق العمـلخمتلفة وذلك باستخدام برامج إعداد األشكال البيانية، هذه 

  .أو تلحق بالتقرير النهائي مباشرة

 ليس عمليـا وال اقتصـاديا أن يقـوم املـدقق بفحـص سـجالت البيانـات احملاسـبية: برامج المعاينة اإلحصائية -4-أ

 مــن هــذه الســجالت لــذلك يســتفيد املــدقق مــن هــذه الــربامج يف اســتخراج عينــات إحصــائية%  100االلكرتونيــة 

ا من معلومات   .لتدقيق حمتويا

 :برامج التدقيق -ب

الالزمة  جيب أن يتوفر للمدقق، بطبيعة احلال، عددا من برامج احلاسوب املالئمة حىت ميكنه مجع أدلة اإلثبات

 :باستخدام نظام احلاسوب، وبصفة عامة ميكن للمدقق احلصول على الربامج من ثالث مصادر وهي

 .احلاسوب اليت يعدها ويستخدمها العميلبرامج  -

 .برامج احلاسوب اليت يعدها املدقق بنفسه خصيصا لكل عملية تدقيق -

 .برامج  التدقيق االلكرتونية العامة اليت تعدها مكاتب احملاسبة والتدقيق القانونية ألداء مهام التدقيق املختلفة -

هذه  سبة الوظائف املدققة وضرورة تكييف تقنيات التدقيق معحيث أن برامج التدقيق ناتج بالدرجة األوىل عن حو 

 .احلوسبة

ـــا املـــدقق: البـــرامج التـــي يعـــدها العميـــل -1-ب حســـاب آجـــال )غالبـــا مـــا تكـــون بعـــض التحاليـــل الـــيت يقـــوم 

ن مفيـدة للعميــل يف إدارة أعمالـه واختـاذ القــرارات، وهلـذا الســبب قـد يكــو ( املـدينني وحتليــل النسـب املاليــة حسـابات

عددا من برامج احلاسوب اليت يستخدمها يف إعداد مثل هذه التحاليل أو الدراسات، واليت قد يكون  لدى العميل

يف إمكــان املــدقق اســـتخدامها يف أداء بعــض مهــام عمليـــة التــدقيق، إال أن ذلــك قـــد يــؤدي إىل تعــرض املـــدقق إىل 

بب جيـب أن يفحـص املـدقق بدقـة بـرامج العميـل أن يفقد حيادتـه واسـتقالليته عـن العميـل، ولـذلك السـ خماطر مثل
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قبل االعتماد عليها يف أداء بعض مهامه، ويعتمد فحـص واختبـار سـالمة هـذه الـربامج علـى نتـائج  اليت يستخدمها

الرقابــة الداخليــة علــى الــربامج وعمليــات احلاســوب، فيحتــاج املــدقق، علــى األقــل، فحــص وثــائق  دراســته ألســاليب

النظام االلكرتوين، كما جيب عمل اختبارات الكتشاف ما إذا كانت هذه الـربامج  تنفـذ  تشغيل الربامج وسجالت

 . 1والعمليات املفرتض حدوثها فعال كافة اخلطوات

قـد يتغلـب املـدقق علـى مشـاكل اختبـار بـرامج احلاسـوب الـيت يسـتخدمها : البرامج التـي يعـدها المـدقق -2-ب

 يعدها بنفسه أو بواسطة معدي الربامج الذين يعملون مبكتب التـدقيق، عندما يستخدم برامج التدقيق اليت العميل،

 :إعداد هذه الربامج على مخسة خطوات تشبه اخلطوات املتبعة يف وضع أي برنامج حاسوب وهي وينطوي

 . حتديد أهداف مهمة التدقيق واإلجراءات اليت ميكن أن حيققها الربنامج*  

اإعداد قائمة بتفاصيل عملية امل*    . عاجلة الالزمة لتحقيق أهداف التدقيق وأداء إجراءا

 . إعداد خريطة تدفق خطوات إدخال ومعاجلة البيانات واستخراج املخرجات*  

معاجلــة  إعــداد برنــامج احلاســوب، علــى ضــوء خريطــة تــدفق النظــام، بلغــة يقبلهــا نظــام احلاســوب املســتخدم يف *  

 .البيانات

مــن خلــوه مــن األخطــاء، ومــن مث التأكــد مــن حتقيقــه ألهــداف مهمــة التــدقيق وتنفيــذ اختبــار الربنــامج والتحقــق *  

ا   .إجراءا

 وبعـد االنتهــاء مــن تنفيــذ اخلطـوات اخلمــس الســابقة، يكــون يف اسـتطاعة املــدقق اســتخدام هــذه الــربامج ألداء      

 مكاتــب التـدقيق واحملاســبة القانونيــةإجـراءات  التــدقيق الالزمــة لتحقيـق أهــدافها احملــددة يف اخلطـوة األوىل، وتوظــف 

ـــة ـــز هـــذه الطريقـــة باســـتقالليه وحيادي ـــربامج ، وتتمي ـــل هـــذه ال ـــار مث  الكبـــرية أشخاصـــا متخصصـــني يف إعـــداد واختب

ــا مــا يســتغرق وقتــا طــويال وتكــاليف مرتفعــة، وعلــى ضــوء  خطــوات إعــداد الــربامج، إال أن إعــداد هــذه الــربامج غالب
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 ".الــربامج االلكرتونيــة العامــة للتــدقيق" احملاســبة والتــدقيق القانونيــة إىل إعــدادعيــوب هــذا األســلوب جلــأت مكاتــب 

ــا بــني مهــام و إجــراءات تــدقيق العمليــات املختلفــة: بــرامج التــدقيق العامــة -ج  نظــرا لعــدم وجــود اختالفــا جوهري

 بــرامج إلكرتونيــة للتــدقيقلعمــالء التــدقيق، جلــأت مكاتــب احملاســبة والتــدقيق القانونيــة الكبــرية إىل إعــداد واســتخدام 

اخلـربة  متعددة األهداف، واليت ميكن استخدامها يف عدد كبري من خطوات تدقيق النظم االلكرتونيـة بأقـل قـدر مـن

احلاسـوب  واإلملام بنظم احلاسـوب، كمـا ميكـن اسـتخدام هـذه الـربامج يف تـدقيق مؤسسـات ختتلـف فيهـا أنـواع نظـم

ا، تسـمح هـذه الـربامج العامـة  وسـائل خمتلفـة  بـأداء عـدد كبـري مـن مهـام تـدقيق البيانـات املاليـة املخزنـة علـىوأجهز

 :حلفظ امللفات والسجالت، وميكن استخدام هذه الربامج يف تأدية الوظائف التالية

 . إجراء العمليات احلسابية أو التحقق من صحتها* 

 . اختيار أو رفض أو تلخيص بعض البنود ذات خصائص معينة* 

 . اميع اجلزئية والنهائيةإعداد ا* 

 . حساب واختيار وتقييم العينات اإلحصائية لعمل اختبارات التدقيق* 

 . طباعة تقارير املخرجات وفقا ملواصفات حيددها املدقق* 

 . مقارنة ودمج حمتويات ملفني أو أكثر* 

 .إعداد ملفات بلغة اآللة طبقا ملواصفات حيددها املدقق* 

 الحـظ املـدقق احملاسـيب صـعوبة اختــاذ قـرار التقيـيم، لـذلك فإنـه يلجـأ إىل اسـتخدام الــنظم : األنظمـة الخبيـرة -1-2

اخلبرية لتطوير عملية اختاذ القرار، حيث هذا النظام هـو عبـارة عـن بـرامج جتمـع فيهـا خمتلـف املعـارف الـيت قـد يتـوفر 

الرقابــة  يعطيهــا هــذا املــدقق اخلبــري حــول فعاليــة نظــام عليهــا مــدقق خبــري مبــا يف ذلــك التوصــيات واألحكــام الــيت قــد

  .1الداخلية يف املؤسسة، كما ميكن للمدقق أن يستعني باألنظمة اخلبرية يف تكوين رأيه النهائي
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ــا املعلومــات والتقــارب بــني احلاســوب واالتصــاالت عــن بعــد : أنظمــة االتصــال -2  التطــورات املســتمرة لتكنولوجي

مع ظهـور تكنولوجيـا الشـبكات  .يدة استطاعت التطور بفضل شبكات نقل املعلوماتمسحت بربوز تطبيقات جد

املؤسســـة وبــني املؤسســـة األم  بــني خمتلـــف أقســام) أصــبح باإلمكــان إجـــراء اتصــاالت داخـــل املؤسســة االقتصـــادية 

نت  الــيت وشــبكة اإلكســرتا وهــذا مــن خــال ل شــبكة االنرتانــت  ، بفضــل الشــبكات املعلوماتيــة االنرتنــت( وفروعهــا

االتصـاالت مـن األمـور اهلامـة سـواء  تضمن تبادل املعلومات بني املؤسسة واجلهات اليت تتعامل معهـا، حيـث تعتـرب

ــا تطـــور  مــن خــالل وظيفـــة التــدقيق احملاســيب أم مـــن خــالل منـــاطق العمــل املمكــن خـــدمتها مــن قبــل املـــدققني أل

بعــد لألنظمــة، والربيــد االلكــرتوين،  مثــل الــتحكم عــنوبشــكل كبــري أداء التــدقيق وهــذا مــن خــالل أدوات االتصــال 

على اجلهـات املطلوبـة بشـكل فعـال،  وحتويل امللفات، ويستطيع املدققني استخدام االتصاالت االلكرتونية لتوزيعها

اية عمل املدقق، وهذا بدوره يسمح للمدراء باختاذ القرارات التصحيحية بوقت أكثر  وتكون املفاجآت خفيفة يف 

بعد ذلك إعدادها مبكرا واعطاء تصريح بنشـر  مة، واجياد سرعة أكرب لالستجابة إىل توصيات التدقيق، وميكنمالئ

  .1على املشاكل فقط تقرير املدقق، حبيث يكون التقرير أكثر إجيابية بدال من احتوائه

  : إجراءات التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات :المطلب الثاني 

ــة وجــود حاســوب أو عــدم وجــوده وذلــك مــن حيــث طبيعــة      ــة بــني التــدقيق يف حال  ال توجــد اختالفــات جوهري

ا  التدقيق والغرض من التدقيق، حجم األدلة، تقرير مدقق احلسابات املستقل أو احملايد أما االختالفات الرئيسية فإ

للحاســوب موجــودة علــى  هــذه املعلومــات بالنســبةتتعلــق بــإجراءات مجــع، تبويــب وختــزين املعلومــات احملاســبية ألن 

الوسـائل املوجـودة عليهـا املعلومـات  بطاقات أو أشرطة ممغنطة أو خمزنة داخل احلاسوب أو أيـة وسـيلة أخـرى، هـذه

ا  بدون استخدام احلاسـوب واإلجـراءات الـيت يسـتعملها املـدقق وتقيـيم نظـام الرقابـة والنظـام احملاسـيب  ال ميكن قراء
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أن يكون على معرفة كافية ألجهزة وبـرامج  ءات التدقيقية ومجع األدلة ويف هذه احلالة على مدقق احلساباتواإلجرا

  .لتدقيق ونظام تشغيل احلاسوب ألجل أن يتمكن من التخطيط لعملية

ــا لتحقيــق أهــداف        ويقصـد بــإجراءات التــدقيق تلــك املمارسـات أو اخلطــوات الــيت جيــب علــى املـدقق القيــام 

  .التدقيق حيث يتم توضيح هذه اإلجراءات يف برنامج التدقيق

متكـن  وال توجد اختالفات جوهرية بني إجراءات التدقيق يف النظم اليدوية والنظم احلاسوبية سوى أن األخـرية      

 مــــن االســــتفادة مــــن قــــدرات احلاســــب يف أداء معظــــم مهــــام التــــدقيق لــــذلك فــــإن التــــدقيق يف ظــــل املعاجلــــة اآلليــــة

وقواعـد  للمعلومات جيب أن تشـمل مجيـع مكونـات نظـام املعلومـات احملاسـيب مثـل العـاملني ، األجهـزة ، الربجميـات

ظـل الـنظم  البيانات وال بد للمدقق يف بيئة احلاسوب من أن يستخدم إجراءات التدقيق خمتلفة عن تلك املطبقـة يف

  :1اليدوية وذلك نظرا لألسباب التالية

ــة عــدم تــوافر مجيــع -1 ــا للتحقــق مــن تنفيــذ اإلجــراءات الرقابي  األدلــة املســتندية الورقيــة امللموســة والــيت ميكــن قراء

أو جزئيـا  املستخدمة يف النظم احلاسوبية مما يضطر املدقق إىل استخدام أساليب بديلة معتمدة على احلاسـوب كليـا

  .جراءات الرقابيةحبسب مستوى تطور النظام يف إجراء اختبارات االلتزام بالسياسات واإل

ـــراءة امللفـــات والســـجالت احلاســـوبية إال بواســـطة احلاســـوب ممـــا يتطلـــب اســـتخدام جهـــاز-2  ال ميكـــن للمـــدقق ق

 .احلاسوب يف مجع أدلة التدقيق

جبـودة  هناك احتمال كبري لوجود تالعب واخفائه يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات لذلك فإنـه جيـب االهتمـام -3

  .ى التطبيقات نظرا ألمهيتها يف احلكم على مدى االعتماد على أدلة إثبات التدقيقأساليب الرقابة عل

 تتميـــز معاجلـــة البيانـــات باحلاســـوب بالســـرعة والدقـــة العاليـــة ممـــا يـــؤدي إىل اخنفـــاض احتمـــال حـــدوث أخطـــاء -4

  .اإلمهال

                                                             
   : على املوقعالم ا رجعة في ظل المعالجة اآللية للمعلومات، لطيفة املرجاين،  - 1
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  :1التاليةوميكن تقسيم إجراءات التدقيق يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات إىل املراحل 

  : التدقيق المبدئي -أ-

ـدف هـذه اخلطـوة إىل تكـوين فكـرة واضـحة ذه اخلطوة يف بدايـة تشـغيل النظـام احلاسـويب و عـن آليـة  يقوم املدقق 

عمليــات  تـدفق العمليــات داخــل نظــام املعلومــات احملاســيب اآليل وإلقــاء الضــوء علــى مــدى اســتغالل احلاســوب يف

املرحلـة بإتبـاع  التطبيقات احملاسبية وفهم اهليكل األساسي للرقابـة الداخليـة وتـتم هـذهالتشغيل وحتديد مدى اعتماد 

 :اخلطوات التالية

 العـاملني بـه ومسـتواهم رادموقع القسم واسـم مـديره وعـدد األفـ: مثلجمع المعلومات عن قسم الحاسوب : أوال

م األساسية والتعرف عل الناحية الفنية   للحواسب املستخدمة كذلك البد للمدقق منالعلمي ومهامهم ومسؤوليا

 .احلصول على خريطة ملوقع األجهزة فتوضح كيفية تواضعها داخل القسم 

 وهي اليت ميكـن أن تـؤثر: تحديد التطبيقات المحاسبية األساسية التي يتم تنفيذها باستخدام الحاسوب : ثانيا

 .اختبارهابصورة جوهرية على التقارير املالية اليت يتوىل املدقق 

وحتديـد مـا إذا كــان احلاسـوب يلعــب دورا : تحديــد مـدى اســتخدام الحاسـوب فــي التطبيقـات المحاســبية: ثالثـا

 أو ثانويا فهي نظام املعلومات احملاسيب وميكن حتديد مـدى االعتمـاد علـى احلاسـوب مـن خـالل دراسـة زمـن رئيسيا

الـيت يـتم تشـغيلها مـن خاللـه وقيمـة املعلومـات الصـادرة  احلاسوب املستخدم يف تنفيذ املهام وعدد وأنواع العمليـات

 .عنه 

للوقـوف علــى أوجـه القـوة والضـعف فيــه، وعلـى ضـوء ذلـك يتحــدد : فحـص وتقيـيم نظــام الرقابـة الداخليـة: ربعـا 

ــام بــإجراءات التــدقيق، وحتديــد  مــدى ــة، توقيــت القي ــا املــدقق، طبيعــة أدلــة التــدقيق املطلوب ــارات الــيت يقــوم  االختب

  .والعمليات ليت حتتاج إىل تركيز خاص من جانبه ألنشطةا
                                                             

ــــي وآخــــرون، - 1 ــــة يف الرقابــــة وامل ا رجعــــة عبــــد الوهــــاب نصــــر عل ــــق علــــى بيئــــة احلاســــبات االلكرتونيــــة)االجتاهــــات احلديث ــــة، (مــــع التطبي ، الــــدار اجلامعي
 . 116-96،ص ص  2006اإلسكندرية،مصر ،
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 تفيـد املعلومـات الـيت حصـل عليهــا املـدقق مـن خـالل التـدقيق املبـدئي يف تنفيـذ املرحلــة : اختبـارات االلتـزام -ب-

 الثانيـة مــن عمليــة التــدقيق، وهــي اختبـارات االلتزامــات، والــيت مــن خالهلــا يـتم تقيــيم أوجــه القــوة والضــعف يف نظــام

الرقابــــة الداخليــــة، ومــــن مث حتديــــد إمكانيــــة االعتمــــاد عليــــه، والــــيت علــــى أساســــها يــــتم حتديــــد مــــدى االختبــــارات 

دف اختبارات االلتزام إىل اإلجابة على األسئلة التالية  :التفصيلية،و

 هل مت تطبيق اإلجراءات الرقابية الضرورية ؟ -1

 كيف يتم تنفيذ هذه اإلجراءات ؟  -2

 بتنفيذها ؟ من الذي يقوم -3

 ال بـد للمــدقق مــن القيـام باختبــارات االلتــزام هـذه للتحقــق مــن التطبيـق الفعلــي إلجــراءات الرقابـة الداخليــة الــيت    

  .سبق له دراستها وتقييمها وقرر االعتماد عليها يف مرحلة التدقيق املبدئي

 :االختبارات التفصيلية -ج-

وهــي  ءات الرقابــة والثقـة فيهـا يبـدأ املـدقق باملرحلـة األخـرية للتـدقيقبعـد التحقـق مـن إمكانيـة االعتمـاد علـى إجـرا   

إجراء االختبارات التفصيلية وفحـص القـوائم والتقـارير املاليـة، وتتضـمن هـذه املرحلـة اختيـار أسـاليب التـدقيق،تطبيق 

 لـــى املـــدققتلــك األســـاليب، تقيــيم نتـــائج االختبـــارات، وإذا كانــت هنـــاك حاجــة الســـتخدام إجـــراءات إضــافية، فع

 تعـديل برنــامج التــدقيق واالســتمرار يف التقيــيم، ويف حالــة عــدم وجــود احلاجــة ملثــل هــذه اإلجــراءات اإلضــافية، يقــوم

  .املدقق بإبداء توصياته وإصدار تقرير التدقيق

  .أساليب التدقيق في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات :المطلب الثالث 

املعروفـة  بيئة تكنولوجيا املعلومـات باسـتخدام بعـض أو كـل الطـرق أو األسـاليبيقوم املدقق احملاسيب يف ظل        

ال، ألن أساليب التدقيق يف ظل تكنولوجيا املعلومات واجراءاته تتأثر مبعاجلة العمليات إلكرتونيا، حيـث  يف هذا ا

ــة  م املاليــةأن مســؤولية املــدقق فيمــا خيــتص خبــدمات التــدقيق تنحصــر بإبــداء الــرأي يف ســالمة القــوائ ويف مــدى عدال
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يتطلـب مـن املـدقق  متثيلها للمركز املايل ونتيجة األعمال للمؤسسة، وابداء الرأي يف سالمة البيانات املالية وعدالتها

صحة البيانـات  أساليب أخرى للحصول على القدر الكايف من األدلة والرباهني حىت يتمكن من احلكم على مدى

مت تصــويرها  املؤسسـة وأوجــه نشـاطها املختلفــة، وخصـوص ا إذا كانــت القـوائم املاليــة قـد احملاسـبية ومتثيلهـا لعمليــات

تكنولوجيـــا  مــن بيانـــات وســجالت مت إعـــدادها آليــا، وبصـــفة عامـــة ميكــن القـــول أن هنــاك ثـــالث أســاليب لتـــدقيق

  .املعلومات واليت سوف نتطرق هلا يف هذا العنصر

والقيـام  قة يقوم مـدقق احلسـابات بفهـم ودراسـة الرقابـة الداخليـة بواسطة هذه الطري: التدقيق حول الحاسوب-1

االعتياديـة  بالتدقيق اليدوي بتجاهل احلاسوب، وبعبارة أخرى كأن احلاسوب غـري موجـود والقيـام بالتـدقيق بالطريقـة

بالطريقة واملخرجات  ومقارنة النتائج مع خمرجات احلاسوب، بالنسبة للتدقيق حول احلاسوب هو معاجلة املدخالت

  .1اليدوية ومقارنتها مع نتائج بعض العمليات اليت متت معاجلتها آليا

  :مزايا أسلوب التدقيق حول الحاسوب: أوال

 بساطة اإلجراءات املتبعة من قبل مدقق احلسـابات وذلـك الهتمامـه فقـط باملـدخالت واملخرجـات املطبوعـة مـن -

 .النظام احملاسيب االلكرتوين

 .احلسابات معرفة مهنية عالية بعلوم احلاسوب وتطبيقاته احملاسبية احملوسبة ال حيتاج من مدقق -

 اخنفاض الكلفة، حيـث ال يتطلـب مـن مـدقق احلسـابات اسـتخدام بـرامج التـدقيق العامـة عاليـة الكلفـة أو بـرامج -

 .يعدها هو مبكتبه هلذا الغرض

 :عيوب أسلوب التدقيق حول الحاسوب: ثانيا

 ات فحـــص الرقابـــة الداخليـــة علـــى التطبيقـــات والـــربامج احملاســـيب احلوســـبة وطرائـــق معاجلـــةجتاهـــل مـــدقق احلســـاب -

 .البيانات

                                                             
 179، ص 2006ثناء علي القباين ونادر شعبان السواح، املراجعة الداخلية يف ظل التشغيل اإلليكرتوين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، - 1
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ا -   عدم بذل العناية املهنية الالزمة وذلك حملدودية االختبارات اليت يقوم 

يقـوم هـذا األسـلوب علـى أسـاس تتبـع خطـوات التـدقيق مـن خـالل احلاسـب  : التدقيق من خـالل الحاسـوب-2

لتشغيل البيانـات الكرتونيـا باإلضـافة إىل تـدقيق كـل مـن عمليـات املـدخالت  وين يف مرحلة عملياته الداخليةااللكرت 

االلكرتونيــة، وفحــص وتــدقيق أســاليب الرقابــة علــى معاجلــة وتشــغيل البيانــات  واملخرجــات اخلاصــة بــنظم املعلومــات

 .1والتأكد من صحة أدائها حماسبيا

 :خالل الحاسوب مزايا أسلوب التدقيق من: أوال

 .ميكن املدقق من اختبار وسائل الرقابة على احلاسوب -

 .ميكن املدقق من اختبار برامج احلاسوب -

توصـياته  إملام املدقق مبواطن الضـعف والقـوة يف النظـام اإللكـرتوين املتبـع يف املؤسسـة حمـل الفحـص وبالتـايل تقـدمي -

 .بالتحسني والتطوير

 .خدمة أفضل لعمالئه أو ملؤسسته إذا كان املدقق داخلياميكن املدقق من تقدمي  -

 :عيوب التدقيق من خالل الحاسوب: ثانيا

 .يتطلب جهدا كبريا من موظفي معاجلة البيانات احملاسبية -

 .يتطلب إملام املدقق مبهارات ودراية كافية بعمليات احلاسوب -

حـدوثها  الفحـص ال يتضـمن كـل احلـاالت احملتمـل حمدودية نطاق املعلومات اإللكرتونية عند الفحص حيـث أن -

 .معاجلة البيانات

ــدقيق باســتخدام الحاســوب -3 ــة بواســطة بــرامج: الت  يقــوم املــدقق تبعــا هلــذه الطريقــة بتــدقيق األنظمــة االلكرتوني

ــربامج مصـــممة لتنفيـــذ عمليــــة التـــدقيق، قـــد تكـــون هــــذه الـــربامج عامـــة، أي ميكــــن  التـــدقيق االلكرتونيـــة، وهـــذه الــ

                                                             
 . 643، ص  2007أمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكيد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، - 1
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يف أيــة عمليــة تــدقيق، أو خاصــة، أي تكــون معــدة خصيصــا لعمليــة تــدقيق معينــة، حيــث أن احلاســب  تخدامهااســ

  .1هذا األسلوب تستخدم كأداة من أدوات التدقيق وبراجمه يف

  :وتتمثل األساليب املستخدمة يف التدقيق باستخدام احلاسوب يف ما يلي 

املعلومـات  نظام املعاجلة أصبح ضـروريا علـى املـدقق أن يتـابع وحيلـلنتيجة للتطور يف : برامج التدقيق الخاصة -أ 

مصــممو بــرامج  املخزنــة علــى صــورة لغــة احلاســوب، وكــان مــن بــني اختيــارات املــدقق كحــل هلــذه املشــكلة أن يقــوم

معلومـات احلاسـوب،  العميل أو غريهم من العـاملني بنظـام معاجلـة احلاسـوب بكتابـة بـرامج خاصـة لتحليـل ملفـات

  .ذه الربامج كما هو واضح مصممة خصيصا ألداء بعض مهام التدقيق اخلاصةوه

 وهــي عبــارة عــن الــربامج الــيت يــتم تصــميمها حبيــث ميكــن للمــدقق أن يســتخدمها يف: بــرامج التــدقيق العامــة -ب

مثـل هـذه  دتدقيق أنواع خمتلفة من نظم املعاجلة االلكرتونية بغض النظـر عـن نـوع التنظـيم أو الصـناعة، ويقـوم بإعـدا

 .الربامج العديد من مؤسسات احملاسبة وموردي الربامج واحلاسوب

بعـض  إن استخدام طريقة أو أسلوب التدقيق بواسطة احلاسوب حيقق عـدة مزايـا وال خيلـو بـنفس الوقـت مـن       

 : 2العيوب واليت تتمثل فيما يلي

 :مزايا التدقيق بواسطة الحاسوب: أوال

 العامــة يف التــدقيق حتقــق الفاعليــة والدقــة وتــوفر الوقــت الكثــري ملــدقق احلســابات يف تــدقيق بيئــةاســتخدام الــربامج  -

 .احملاسبة االلكرتونية

 إن استخدام برامج التدقيق اجلـاهزة مـن قبـل مـدقق احلسـابات جيعلـه يبـدي رأيـا فنيـا سـليما بـالقوائم املاليـة املعـدة -

  .بواسطة احلاسوب

                                                             
ـــــة اخلصخصــــــة وأســــــواق املــــــال والتجــــــارة االليكرتونيــــــة، الــــــدار             - 1 ــــــد الوهــــــاب نصــــــر علــــــي وشــــــحاتة الســــــيد شــــــحاتة، مراجعــــــة احلســــــابات يف بيئـ  عب
 . 41ص  2004جلامعية، اإلسكندرية،مصر ،ا

 . 102-101اسعد حممد علي وهاب، مرجع سابق، ص ص  - 2
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 طة الحاسوبعيوب التدقيق بواس: ثانيا

 ارتفــاع كلفــة هــذه الــربامج ممــا يضــطر مبــدققي احلســابات إىل اللجــوء حنــو أســلوب التــدقيق حــول احلاســوب ومــن -

 .خالل احلاسوب

تتميـــز بـــرامج التـــدقيق العامـــة بصـــعوبة اســـتخدامها حيـــث يتطلـــب مـــن مـــدقق احلســـابات معرفـــة عاليـــة مبهـــارات  -

 .وسبةاحلاسب ولغات الربجمة والربامج احملاسبية احمل
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 .تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على التدقيق المحاسبي: المبحث الثالث

     

ـــدأ بـــأول نقطـــة يبـــدأ بدراســـتها املـــدقق      ـــدقيق احملاســـيب، ســـوف نب ـــأثري تكنولوجيـــا املعلومـــات علـــى الت  لدراســـة ت

البدايـــــة وقبــــل التخطـــــيط لعمليـــــة التـــــدقيق احملاســــيب، أال وهـــــي دراســـــة نظــــام الرقابـــــة الداخليـــــة الـــــذي ميثــــل نقطـــــة 

يف ظـل  احملاسيب،حيث أن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ما ا زلت متثل حجر األساس لعملية التدقيق احملاسيب

عليهـا لكـي  األنظمة اآللية كما هي عليه بالنسبة لألنظمة اليدوية لذلك البد أن نتطـرق إىل تـأثري هـذه التكنولوجيـا

نتعـرف علـى أثـر  ى اإلجراءات اليت يسـتخدمها لتقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة، وعلـى ضـوء ذلـك جيـب أننتعرف عل

ـــى أهـــداف ـــل العلمـــي للمـــدقق احملاســـيب، وعل ـــة اإلثبـــات والتأهي ـــى أدل ـــا املعلومـــات عل ـــدقيق  تكنولوجي ـــة الت ومنهجي

  .احملاسيب
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  .على نظام الرقابة الداخليةتأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات : المطلب األول 

البـد أن  إن أهداف الرقابة الداخلية ال تتغري بتغري األنظمة كانت يدوية أو آلية، لكن اإلجـراءات تتغـري ولـذلك    

املؤسسـة احملاسـبة  حيدد املدقق اإلجراءات اليت جيب أن يأخذها بعني االعتبار جلمـع األدلـة املناسـبة، عنـد اسـتخدام

ا االلكرتونية بدال احملاسبية أم االسـتخدام  من النظام اليدوي يف أعماهلا، سواء كان ذلك االستخدام جزءا من دور

علــى مــواطن الضــعف  الكامــل يف كــل األحــوال يقــوم املــدقق بفحــص أنظمــة الرقابــة الداخليــة للــنظم اآلليــة للوقــوف

احملاســيب، ومبــا أن التــدقيق  التــدقيقوالقــوة لتحديــد حجــم اختباراتــه ودرجــة اخلطــر الــذي ميكــن أن تتعــرض لــه عمليــة 

التطرق إىل إجراءات الرقابة الداخلية  احملاسيب يتأثر بنظام الرقابة الداخلية سنقوم بدراسته يف هذا العنصر من خالل

املعلومات يف الرقابـة الداخليـة واإلجـراءات  يف ظل تكنولوجيا املعلومات، وبعد ذلك إىل خماطر استخدام تكنولوجيا

  .تخدمها ألمن وسالمة املعلوماتاليت تس

ا : الرقابة العامة -1 خطـة املؤسسـة التنظيميـة والنشـاطات املتعلقـة بعمليـات "تعرف الرقابة العامة على أ

التوثيــق، والفحــص، واملصـادقة والتغــريات الــيت عليهــا، وكــذلك الرقابــة : معاجلـة البيانــات الكرتونيــا مثــل

       1."لدخول إىل األجهزةنفس اجلهاز،والرقابة على ا املبنية يف

 .دف عملية الرقابة العامة إىل التأكد من أن النظام احملوسب هو نظام مستقر وآمن ويدار بشكل جيد  

ا :الرقابة على التطبيقات - 2 طرق التأكد من أن البيانات كاملـة " تعرف الرقابة على التطبيقات على أ

النظام االلكرتوين، وان عملية املعاجلة مت بالطريقة وصحيحة ومصادق عليها،وقد أدخلت وحدثت يف 

 . 2"الصحيحة وان نتائج املعاجلة متفقة مع ما هو متوقع، وان هذه البيانات قد متت احملافظة عيها

ويهـــدف هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة إىل التأكـــد مـــن أن البيانـــات كاملـــة وأدخلـــت بشـــكل صـــحيح ومل ينـــتج عنهـــا 

 .راج التقارير اليت نفذت بالشكل الصحيحخاطئة ومن أن استخ معلومات

                                                             
 . 67عطا اهللا أمحد سويلم احلسبان، مرجع سابق، ص - 1
 . 70عطا اهللا أمحد سويلم احلسبان،نفس املرجع ، ص - 2
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  : ويمكن إبراز أهم تأثيرات تكنولوجيا المعلومات على البيئة الرقابية كما يلي

تـؤثر تكنولوجيـا املعلومـات يف جمـال الرقابـة العامـة املتعلقـة ببيئـة احلاسـوب املطبقـة حاليهـا : الرقابـة العامـة: أوال

 :سسة بشكل عام باألمور التاليةوما مت معاجلته، وتؤثر على كفاءة املؤ 

 .توفري األمان -

 .تطوير األنظمة وصيانتها وتغيري أسلوب الرقابة -

 .حتقيق الرقابة على عمليات احلاسوب اليت حتتوي على الشبكات وقواعد البيانات والتخطيط -

املصرح به للبيانات وهي تنظم عمليات أو أحداث املؤسسة وتضمن الدخول : الرقابة على التطبيقات: ا ثاني

 والرقابـة علــى التطبيقــات. والدقـة، وتقــوم علـى إكمــال املعاجلــة للمـداخالت مــن خـالل املعاجلــة إىل املخرجــات

 مصممة الكتشاف أو منع أو تصحيح األخطاء

  .تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على أهداف ومعايير ومنهجية التدقيق المحاسبي :المطلب الثاني 

يــرتبط التـــدقيق باحملاســـبة ارتباطـــا وثيقـــا، فــأي تغيـــري يف إحـــدامها ســـوف يـــؤثر علــى اآلخـــر، ومـــن مث لقـــد أثـــر        

 التشــغيل االلكــرتوين للنظــام احملاســيب علــى أغــراض ومنهجيــة وأســاليب وإجــراءات التــدقيق بشــكل ملحــوظ، لــذلك

   .سوف نتناول يف العنصر معامل هذا التأثري

  :معلومات على أهداف التدقيق المحاسبيتأثير تكنولوجيا ال: أوال 

  ظل التشغيل االلكرتوين للبيانات عنها يف ظل التشـغيل اليـدوي، ولكـن ميكـنال ختتلف أهداف التدقيق يف        

 التأكيــد علــى أن اســتخدام تكنولوجيــا ملعلومــات ســاعد املــدقق علــى حتقيــق هــذه األهــداف بطريقــة أفضــل يف إجنــاز

احلاســوب للمـدقق باالســتفادة مـن إمكانيــات تنفيــذ هـذه األعمــال بسـرعة وبدقــة أكــرب   أعمـال التــدقيق حيـث مســح

ن اســـتخدام بـــرامج احلاســـوب لقراءتــه البيانـــات املطلـــوب تـــدقيقها واختيـــار أن تكنولوجيـــا املعلومـــات متكنـــه مــ كمــا

 واحلسابية وبالتايل سـهلتا تساعده يف تنفيذ االختبارات املنطقية اخلطوات الالزمة جلمع األدلة كم وإجراء العينات
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تكنولوجيا املعلومات للمدقق عملية التحقق من صحة العمليـات السـابقة وبتكلفـة أقـل مهـن تكلفـة األداء اليـدوي 

  :1أن استخدام احلاسوب يف إدارة البيانات احملاسبية قد أدى أو يساهم يف حتقيق األهداف التالية أي

ه يستخدم بأقصى طاقة ممكنة خلدمةأي أن هدف املدقق فحص استخدا:االقتصاد -أ  م احلاسوب للتأكد من أ

  .املؤسسة وبأقل التكاليف ويوفر املعلومات والبيانات املطلوبة يف الوقت املناسب مما يعود باملنفعة على املؤسسة

 .أي أن هدف املدقق فحص فعالية األدوات الرقابية للتأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلية: الفعالية -ب

يـار  السـتخدامهمبعىن أن يتأكد املدقق مهن محاية النظـام مـن خمتلـف املخـاطر املرافقـة : الحماية -ج ومـن أمههـا ا

املتعمـد  النظام وفقدان البيانات املخزنة على األقراص احلاسبية ومشكالت الفريوسات وسرقة البيانـات أو التخريـب

باإلضـــافة إىل أن اســــتخدام . د يرتكبهـــا بعـــض العــــاملني الـــذي قـــد تتعــــرض لـــه الـــنظم لتغطيــــة املخالفـــات الـــيت قــــ

 1تكنولوجيا املعلومات حيقق املزايا اآلتية

 املقارنات والنسب ويستخرج مؤشراتتساعد تكنولوجيا املعلومات املدقق من استخدام أساليب التحليل ب* 

                                     .                          ومعامل تساعد يف املراقبة وتقومي األداء بسرعة 

 وشبكة املعلومات) االنرتنت ( ة يلتساعد تكنولوجيا املعلومات املدقق من تطبيق نظام شبكة املعلومات الداخ*

 .يف الرقابة علي فروع املؤسسة الداخلية واخلارجية ) االنرتنت(اخلارجية 

 نــات واملعلومــات املخزنــة داخــل ذاكــرة احلاســوب أو علــىتســاعد تكنولوجيــا املعلومــات مــن ســرعة اســرتجاع البيا* 

 .األقراص وحنوها وهذا ميكنه من إعادة النظر يف بعض املالحظات 

اســتخدام املــدقق إمكانيــات احلاســوب يف تنفيــذ عمليــات التــدقيق مــن خــالل وضــع بــرامج تــدقيق يطلــق عليهــا * 

 .أو معدة لغرض حمدد بعينه، أو برامج عامة وقد تكون برامج جاهزة) برامج احلاسب االلكرتوين للتدقيق(

                                                             
 11، ص 2000األزهر، اإلسكندرية، مصر، حسني شحاتة، أصول املراجعة والرقابة يف ظل لكمبيوتر واالنرتنت، جامعة -1
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 تأثير تكنولوجيا المعلومات علي منهجية التدقيق المحاسبي :ثانيا

  1:يربز تأثري تكنولوجيا املعلومات على منهجية التدقيق احملاسيب يف النواحي اآلتية

 :دراية وخربة مقبولة باآليتحيث جيب أن يكون علي : املدقق) التأهيل العلمي والعملي(تغيري يف معرفة  -أ

 أساســيات احلاســبات اإللكرتونيــة، أساســيات وســائل إدخــال البيانــات إيل احلاســوب، أساســيات بــرامج احلاســوب

ا، أساسيات تفسري املعلومات اخلارجة  .املتداولة ولغا

 .التنفيذ أوال بأول التخطيط الدقيق الشامل لعمليات التدقيق والرقابة باستخدام إمكانيات احلاسوب ومتابعة -ب

 :تغري واضح وملموس يف وضع برامج وإجراءات التدقيق والرقابة حيث يتم الرتكيز علي ما يلي -ج

ـــات ـــى املـــداخالت مـــن البيان ـــى املـــداخالت الـــواردة باملســـتندات ومـــا يف حكمهـــا، التـــدقيق عل  التـــدقيق الســـابق عل

 تتضـمن آليـة تشـغيل البيانـات، االطمئنـان مـن سـالمةلالطمئنان من سـالمتها، التـدقيق علـى بـرامج احلاسـوب الـيت 

  .أجهزة احلاسوب املستخدمة، التدقيق علي املعلومات اخلارجة 

كــان الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات تــأثري   :تــأثير اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات علــى معــايير التــدقيق: ثالثــا

التـدقيق،  ك ملا أضافته تلك التقنيات من تغـريات يف مهنـةعلى مفهوم بعض معايري التدقيق املقبولة قبوال عاما، وذل

 ولعل أهم تلك التغريات متثلت

ا حيث بطبيعتها، شخصية معايري العامة املعايري تعترب :العامة المعايير -1-  والتأهيل الشخصي بالتكوين تم أ

ا توصف كما عمله، وجودة للمدقق ا عامة، بأ  :وهي أساسية مطالب متثل أل

 أن املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام ظـل يف املعيـار ـذا إلتـزام املـدقق يتطلـب :الفنـي والتـدريب الكفـاءة معيـار -أ

 امللفات وحفظ وتنظيم والربجمة احلاسبات مبفاهيم اإلملام على تركز خاص، طابع ذات وتدريب تأهيل برنامج جيتاز

 احلاسـب علـى وتشـغيلها البيانـات وإدارة جتهيـز وكيفيـة املعلومـات وتكنولوجيـا احلاسـب إدارة يف العمـل وتنظـيم

                                                             
 11، ص  2000حسني شحاتة، أصول املراجعة والرقابة يف ظل لكمبيوتر واالنرتنت، جامعة األزهر، اإلسكندرية، مصر،- 1
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 احلسـابات مـدقق أن ذلـك ومعـىن النتائج وتفسري وحتليل ،1الفوري اإلفصاح حالة يف االنرتنت شبكة على ونشرها

 إجـراءات عـن ختتلـف الـيت هـي والتـدريب التأهيـل إجـراءات ولكـن ومـدربا مـؤهال يكـون أن جيـب احلاسـب ظـل يف

 .العادي مدقق وتدريب تأهيل

 األنظمـة االلكرتونيـة ظـل يف التـدقيق عمليـة يف والفـين املهـين االسـتقالل مفهـوم وينصـرف :االسـتقالل معيـار -ب

 مـن درجـة إىل حيتـاج فانـه وبالتـايل احلـدوث مؤكـد أمـر اإلداريـة امللفـات مـن ملفـات علـى املـدقق حصـول أن يف

 فاالسـتقالل بالفعـل، املطلوبـة البيانـات هـي عليهـا حصـل الـيت البيانات أن من يتأكد أن يستطيع حبيث االستقالل

 احـد أي النظـام، بتشـغيل العـاملني أحـد خـربة إىل احلاجـة دون بالتشـغيل للمـدقق يسـمح سـوف الشـك املعىن ذا

 إىل حمتاجا يكون فأنه االستقالل من النوع هذا املدقق يكتسب وحىت تدقيقها، يتم اليت اجلهة أو باإلدارة العاملني

 .منها جزءا أو الربامج بعض بكتابة يكلفه من أو هو، ورقابته إشرافه حتت الربامج وضع وظيفة تكون أن

 املسـؤولية حتديـد إىل يهـدف املالئمـة، املهنيـة العنايـة بـذل معيـار أن :المالئمـة المهنيـة العنايـة بـذل معيـار -ج

 حتديـد علـى والتشـريعات القـوانني معظـم تركـز ولـذلك للمـدققني، بالنسـبة قانونيـة أو مهنيـة كانـت سـواء واملسـاءلة،

 وىف التـدقيق، عمليـة مـن تسـتفيد الـيت األطـراف خمتلـف جتـاه القانونيـة مسؤوليتهم وبالتايل املدققني وحقوق واجبات

 تلـك حـدود حتـدد الـيت والقـوانني التشـريعات أيضـا يسـتدعى األمـر فـان املعلومـات تكنولوجيـا ظـل يف التـدقيق جمـال

 يـتم الـيت واألخطـاء الغـش والتالعـب حـاالت عـن املـدقق مسـؤولية ومـدى عليهـا، يقـوم ومـن وأبعادهـا املسـؤولية،

                                                  .االلكرتونية األنظمة جمال يف اكتشافها

 : يف وتتمثل التدقيق عملية بتنفيذ املعايري هذه ترتبط :الميداني العمل معايير -2

 تكنولوجيا نظم استخدام إن :المساعدين على الدقيق واإلشراف التدقيق لعملية السليم التخطيط معيار -أ

                                                             
 ملواجهة التدقيق مهنة تأهيل حول عبالرا الوطين امللتقى ،"التدقيق عملية على املعلومات تكنولوجيا استخدام تأثري" األمني، حممد وعلون ميلود تومي- 1

 12-10 ص ص ،2013نوفمرب 20،21ييوم ،زائراجل باألغواط، ثليجي عمار جامعة املعاصرة، احملاسبية واملشاكل املالية األزمات
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 دعـم نظـم ( متقدمـة تـدقيق نظـم اسـتخدام مـن متكـن حيـث اجيابيـة بصـورة اثر التدقيق، عملية يف كأداة املعلومات

 ممكن، وجهد وقت وبأقل التدقيق لعملية واملوضوعي السليم التخطيط على املدقق تساعد ،)اخلبرية ونظم القرارت

 العمـل لسـاعات مالئـم توزيـع مـن يتضـمنه مبـا املعيـار هذا أن كما التدقيق، عملية وفعالية كفاءة على ينعكس مما

 حتسني إىل يؤدى وهذا مرضية بصورة أدائهم وتقييم عليهم، الدقيق اإلشراف على املدقق يساعد املساعدين، على

 .التدقيق لعملية السلوكي اجلانب

 بيئـة يف تغـري مـن عنـه نـتج ومـا املتقدمـة التكنولوجيـا نظم استخدام إن :الداخلية الرقابة وتقييم دراسة معيار -ب

 ليشـمل الداخليـة، للرقابـة عند دراسـته وتقييمـه املدقق مسؤولية نطاق اتساع إىل أدى قد الداخلية الرقابة وإجراءات

 زيـادة إىل أيضـا وأدى وحـدها، الرقابـة إجـراءات فهـم علـى االقتصـار مـن بـدال وذلـك الداخليـة، الرقابـة هيكـل فهـم

 ملعـايري دراسـة و التقيـيم املـدقق تطبيـق إمكانيـة علـى بالسـلب أثـر ممـا الداخليـة، الرقابـة هليكـل الفـين التعقيـد درجـة

 الرقابـة نظـام هيكل وسياسات إجراءات لفهم اجلهد من املزيد بذل ضرورة إىل باملدقق أدى حيث الداخلية، الرقابة

 .املخططة الرقابية أهدافها لتحقيق تكاملها ومدى التقييم، موضوع الداخلية

 نطـاق اتسـاع إىل أدى التـدقيق عمليـة يف كـأداة املعلومـات تكنولوجيـا نظـم استخدام إن :اإلثبات أدلة معيار -ج

 تطبيق إمكانية على السليب التأثري يف متثل األول :مها تأثريان هلا كان مستحدثة، إثبات أدلة لتشمل اإلثبات، أدلة

 ظـل يف خاصـة عليهـا صـعوبة احلصـول عـن فضـال املرئيـة، اإلثبـات أدلـة معظم اختفاء يف متثل اإلثبات، أدلة معيار

 يف متثـل املعيـار، هـذا تطبيـق إمكانيـة علـى االجيـايب التـأثري كـان بينمـا املتقدمـة، التكنولوجيـا لـنظم املعقـدة البيئـة

 .أكثر موضوعية إثبات أدلة خلق يف اهلائلة احلاسب قدرات من االستفادة

   من أي تطبيق إمكانية أو مفهوم على يؤثر مل املعلومات تكنولوجيا استخدام إن :التقرير إعداد معيار  -3-

 نظـم نوعيـة عـن النظـر بصـرف املعـايري ـذه االلتـزام املـدقق علـى ينبغـي حيـث احملـددة، األربـع التقريـر إعـداد معـايري

 .يدوية أو الكرتونية التدقيق موضوع البيانات تشغيل
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 للمــدقق العلمــي التأهيــل وعلــى اإلثبــات أدلــة علــى المعلومــات تكنولوجيــا اســتخدام تــأثير :الثالــث  المطلــب

  .المحاسبي

أدلـــة  تكنولوجيـــا املعلومـــات علـــىقســـمنا هـــذا العنصـــر إىل فـــرعني حيـــث ســـوف نتطـــرق فيهمـــا إىل تـــأثري اســـتخدام 

  .اإلثبات ومن مث على التأهيل العلمي للمدقق احملاسيب

 .اإلثبات أدلة على المعلومات تكنولوجيا استخدام تأثير:  أوال

 الـدليل طبيعـة يف كـان االخـتالف ولكـن اليـدوي التـدقيق عن االلكرتوين التدقيق يف اإلثبات أدلة مفهوم خيتلف مل

يف  كبـري أثـر احملاسـبة يف املعلومـات تكنولوجيـا السـتخدام كان حيث احلسابات، مدقق عليه يعتمد أن ميكن الذي

 :1التالية النقاط خالل من األثر هذا بيان وميكننا ونوعيتها األدلة مجع إجراءات

ــا وتعــين أيــة معلومــات مت تكوينهــا أو إرســاهلا أو معاجلتهــا أو تســجيلها أو : ظهــور أدلــة إلكترونيــة - االحتفــاظ 

الــدليل  الكرتونيــا، والــيت يعتمــد عليهــا املــدقق للتأكــد مــن صــحة العمليــات والقــيم الــواردة بــالقوائم املاليــة، ويتضــمن

وأي معلومــات  االلكــرتوين الســجالت احملاســبية، املســتندات األصــلية ودفــرت اليوميــة، والوثــائق الــيت تثبــت العمليــات

 .أخرى على شكل إلكرتوين

 لكي يعتمـد املـدقق علـى األدلـة االلكرتونيـة عليـه: ماد المدقق الحسابات على األدلة االلكترونيةضوابط اعت -

 :مراعاة ما يلي

 أن يـــدرك جيـــدا أن مـــدى إمكانيـــة اعتمـــاده علـــى الـــدليل االلكـــرتوين تتوقـــف بالدرجـــة األوىل علـــى فعاليـــة الرقابـــة * 

 .الداخلية

 .لتكنولوجيا املعلومات على األدلة التقليديةأن يتعامل وبشكل جيد مع التأثري املستمر * 

                                                             
 437-436حسني يوسف القاضي وآخرون، أصول املراجعة، مرجع سابق، ص ص - 1
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 فـإن معظــم التوثيـق أصــبح يـتم بصــورة إلكرتونيــة : توثيـق المعلومــات الكترونيـا فــي ظــل تكنولوجيـا المعلومــات -

 قبل املعلومــات املكتوبـــة واملعلومــات االلكرتونيــة كــأداة مســتندية يف شــكل جديـــد،ســتلــذا ينبغــي علــى املــدقق أن ي

ومـن خـالل مـا  .ءات الرقابة الداخلية الـيت تضـمن أمـن املعلومـات وحفظهـا وعـدم قابليـة تغيريهـاوذلك يف ظل إجرا

ــا املعلومــات هــي ــة اســتخدام تكنولوجي أي يف حال ــرّ ــة املالئمــة إلبــداء ال ــة منهــا ســبق جنــد أن األدل ــة اإللكرتوني : األدل

البصـمة اإللكرتونيـة، ونظـام الرقابـة  االلكـرتوين،املستندات اإللكرتونيـة غـري الورقيـة، املصـادقات اإللكرتونيـة، التوقيـع 

  .1على أمن وسالمة املعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .192، ص  2007مراجعة احلسابات وحوكمة الشركات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، عبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة،  - 1
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  :2/2الجدول رقم 

 أنواع أدلة اإلثبات و إجراءات مدقق الحسابات في النظام المحاسبي اليدوي و المحوسب      

 النظام المحاسبي المحوسب النظام المحاسبي اليدوي أنواع أدلة اإلثبات

 .يدويا األجل وقصرية الطويلة املوجودات عد .وقصرية األجل يدويا الطويلة املوجودات عد الوجود الفعلي

 المستندات

 والسجالت

 مسـتوفية والسـجالت املسـتندات أن مـن التأكـد

 كـان التسـجيل وان والقانونيـة الشـكلية للشـروط

 الـيت التوثيـق عمليـة وان احملاسـبية للمبـادئ وفقـا

 إشـارات بوضـع هـو احلسـابات مـدقق ـا يقـوم

 .دققا اليت العينة على التدقيق

 تـدقيقها ميكـن احملوسـب النظـام ظـل يف املسـتندات

 السـجالت أمـا احلاسـوب، إىل وصـوهلا حلـني يـدويا

 احلســابات مــدقق يقــوم ولـذلك مرئيــة غــري فهـي

 عملية وان لتدقيقها العامة التدقيق بربامج باالستعانة

 مـن التـدقيق نتـائج طباعـة خـالل مـن تكـون التوثيـق

 .احملوسب التدقيقي الربنامج

 للمسـتندات األربـع العمليـات صـحة مـن التأكـد االحتساب

 االحتسـاب خـالل مـن ذلـك ويكـون والسجالت

 .يدويا

 للمسـتندات األربـع العمليـات صـحة مـن التأكـد

 عن االحتساب خالل من ذلك ويكون والسجالت

 .احملوسب التدقيق برنامج طريق

 االستفسارت

 والمصادقات

 بعض عن حتريريا أو شفويا اإلدارة من االستفسار

 أمـا احلسـابات، مـدقق لـدى الغامضـة النقـاط

 العــادي الربيـد طريـق عـن فرتسـل املصـادقات

م تأييـد عـدم أو لتأييـد والدائنني للمدينني  أرصـد

 املؤسسة لدى

 بعـض عـن حتريريـا أو شـفويا اإلدارة مـن االستفسـار

 أمـــا احلســابات، لــدى مـــدقق الغامضـــة النقــاط

 أو العـادي الربيـد طريـق عـن فرتسـل املصـادقات

 تأييـد عـدم أو لتأييـد والـدائنني للمـدينني االلكـرتوين

م  .املؤسسة لدى أرصد

 والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار املالية، البيانات تدقيق يف احملوسبة التقنيات وهاب، علي حممد اسعد :املصدر

  52ص ، 2011 األردن،. عمان
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 :المحاسبي للمدقق العلمية والخبرة العلمي المؤهل على المعلومات تكنولوجيا استخدام تأثير:ثانيا 

 التـدقيق بعمليـات املتعلقـة والسـبل اجلوانـب كافـة علـى ومتعـددة عمليـة خـربة ذا يكـون أن احلسـابات ملـدقق ينبغـي

 كافـة يف املعلومـات تكنولوجيـا طلـب علـى املسـتمر يـدزاالت وبسـب أخـر جانـب ومـن جانـب مـن هـذا املختلفـة،

 مصـداقية فـإن لـذا ، املعلومـات تكنولوجيا لطاقم متكاملة وظائف إنشاء على تعمل املؤسسة فإن األعمال جماالت

 متخصصـة معرفـة ذوي مستشـارين أو رد ا أف تعيـني علـى املؤسسـة قـدرة علـى تعتمـد املعلومـات تكنولوجيـا أنظمة

 املعلومات تكنولوجيا مع والتعامل االستخدام كيفية على التدريب من بد ال أصبح حيث ، املعلومات بتكنولوجيا

 ءةرالقـ املؤسسـة قبـل مـن تسـتخدم أن ميكـن الـيت املختلفـة الربجميـات مـع التعامـل السـيما احلسـابات مـدقق قبـل مـن

ا  لديه تكون حبيث العناصر هذه مع التعامل على املقدرة فيه تتوافر أن املدقق على يستوجب مما وتقاريرها، سجال

ا ميكن عالية وكفاءة متخصصة ترامها  1.بيةريالتد تراوالدو  العلمية املعرفة خالل من اكتسا

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                             
ســـة تطبيقيـــة علـــى مكاتـــب التـــدقيق يف اململكـــة األردنيـــة رادور تكنولوجيـــا املعلومـــات يف تطـــوير مهنـــة تــدقيق احلســـابات د" أميــن حممـــد منـــر الشـــنطي، - 1

 431، ص 2011اجلامعة، العدد السابع والعشرون، األردن،  جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية. ،"اهلامشية



 

 

 المحاسبي التدقيق على وتأثيرها المعلومات تكنولوجيا          :                       الثاني لفصلا

83 

 

  

 : الفصل خالصة

    

ســة راخــالل ددقيق احملاسـيب وهــذا مـن توصـلنا مــن خـالل مــا ســبق إىل تـأثري تكنولوجيــا املعلومـات علــى التــ         

 تكنولوجيــا املعلومــات علــى النظــام احملاســيب ألنــه وثيــق الصــلة بالتــدقيق احملاســيب، وتبــني يف هــذا التــأثري مــن أن تــأثري

موعـة املســتندية، كمـا أدى اسـتخدام احلاسـوب إىل الدقــة يف األداء  اسـتخدام احلاسـوب أثـر علــى شـكل وطبيعـة ا

إال أنه  تزالنظام اليدوي، ورغم هذه املميبشكل أفضل مما هي عليه يف ا وحتقيق السرعة يف إعداد التقارير وعرضها

ا أصبحت غري مرئية واحلاسب وحده القادر على  ال خيلو من املشاكل واليت تتمثل يف اختفاء السجالت املادية أل

ا مسـجلة يف راالق تـؤدي إىل تلـف  وفص املمغنطـة، وخطـر الفريوسـات الـيت سـراالـذاكرة املركزيـة أو علـى األقـءة أل

  .البيانات املخزنة أو عطب النظام

   

املــدقق  مج يسـتخدمهاااملعلومــات وجـدنا هنــاك بعـض الــرب أمـا فيمــا يتعلـق التــدقيق احملاسـيب يف ظــل تكنولوجيـا      

املعاينـــة  جرامج رســم األشـــكال البيانيــة، بــرامج اجلـــداول االلكرتونيــة، بــراممج معـــاجل النصــوص، بــرااحملاســيب منهــا بــ

يف ظـــل  ءات التـــدقيق احملاســـيبإجـــراواالنرتنـــت، كمـــا أن أســـاليب و مج التـــدقيق، واألنظمـــة اخلبـــرية رااإلحصـــائية، وبـــ

ــا، ويف األخــري تطرقنــا إىل  اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات قــد تغــريت لــذلك علــى املــدقق احملاســيب أن يكــون ملمــا 

ة الداخليـة والـيت الرقابـ سة تـأثريه علـى نظـامار يب من خالل دلى التدقيق احملاسسة تكنولوجيا املعلومات وتأثريها عار د

مـن تـوفري األمـان، وتطـوير  قابة علـى التطبيقـات ومكنـت تكنولوجيـا املعلومـاتر ءين الرقابة العامة، والراتتمثل يف إج

اليت حتتـوي علـى الشـبكات وقواعـد  األنظمة وصيانتها وتغيري أسلوب الرقابة وحتقيق الرقابة على عمليات احلاسوب
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متثــل التغيــري يف الشــكل حيــث أصــبحت  البيانــات والتخطــيط، ودرســنا تأثريهــا علــى أدلــة اإلثبــات والــيت مل تتغــري بــل

ــا املعلومــات املــدقق باالســتفادة مــن إمكانيــات تنفيــذ هــذه األعمــال بســرعة  أدلــة إلكرتونيــة، كمــا مكنــت تكنولوجي

ـا سـهلت ت صـحة العمليـات وبتكلفـة أقـل مــن  كنولوجيــا املعلومـات للمـدقق عمليـة التحقـق مــنوبدقـة أكـرب كمـا أ

ا  تار تكون لدى املـدقق احملاسـيب مهـا تكلفة األداء اليدوي، ولكن البد أن متخصصـة وكفـاءة عاليـة ميكـن اكتسـا

 .التكنولوجيا ريبية للتمكن من التعامل مع هذهت التدران خالل املعرفة العلمية والدو م
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  :  تمهيــــد

 علـى وتأثريهـا اسـتخدامها كيفيـة سـةار د و احملاسـيب والتـدقيق املعلومـات لتكنولوجيـا النظريـة راسـةالد بعـد        

تكريـر البـرتول  مؤسسـة وهـي معروفـة اقتصـادية مبؤسسـة ميدانيـة سـةراد يف ذلـك جتسـيد سـنحاول احملاسـيب التـدقيق

  )أرزیو  RAFFINERIE  DARZEW(اخلام إىل مواد أو منتجات تامة

مؤسســة  األول املبحــث يتنــاول حيــث مباحــث ثــالث إىل التطــرق إىل سـةراالد هـذه تقـوم حيـث       

RAFFINERIE  DARZEW واقـع إىل تطـرق فقـد الثـاين املبحـث أمـا املؤسسـة، علـى التعـرف ـدف وهـذا 

 املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام تأثري تضمن الذي الثالث املبحث إىل اوأخري  فيها، املعلومات تكنولوجيا استخدام

  .احملاسيب التدقيق على
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  (Raffinerie)أرزيو ،مصفاة البترول تكرير مؤسسة تقديم:األول المبحث

         

 الصـناعة يف مرموقـة مكانـة تـلحت لـذا ئـرزااجل يف املؤسسـات أهـم مـن البـرتول لتكريـر أرزو مؤسسـة تعتـرب         

 ميثـل إذ العـاملي املسـتوى علـى الثالثـة املرتبـة تـلحت و إفريقيـا يف التكريـر املؤسسـات أكـرب مـن تعتـرب ئريـة،كمازااجل

 )التصدير( البيع إىل املؤسسة هذه إنتاج من % 85 يوجه حيث % 33 ب الصعبة العملة من األخري هذا مدخول

  . الوطنية السوق يف فتستهلك املتبقية % 15 أما, اخلارج حنو

ا جوانبهـا، وأهم املؤسسة على التعرف سيتم املبحث هذا خالل من و        ا وأهـم ونشـاطا  وهيكلهـا ، وحـدا

 .املالية الدائرة تقدمي إىل األخري يف نصل حىت وشرحه التنظيمي
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 جوانبها أهم وتقديم المؤسسة تعريف:األول المطلب

 .والبشرية غرافيةية،اجلوالقانون التارخيية جوانبه وأهم املؤسسة تعريف على املطلب هذا يتضمن

 :المؤسسة تعريف 1-

وضـعت حتـت رمـز  الدولـة متلكهـا الـيت التحويليـة املؤسسـات إحدى عن عبارة هي -ارزيو – البرتول تكرير مؤسسة

(RA1Z) احمللـي( اخلـام البـرتول  حتويـل يف املتمثلـة اإلنتـاج عمليـة هـو أجلـه مـن أنشـأت الـذي األساسـي اهلـدف 

 . واخلارجية الداخلية ا التجارة أجل من جاهزة منتجات إىل )واملستورد

 : ئريزاالج القطر مستوى على الموجودة المصافي أهم

: (RA1K) * خـام إىل باإلضـافة السـنة/ طـن مليـون 15 :ب اخلـام ول للبـرت معاجلتهـا تبلـغ إذ:  سـكيكدة مصـفاة 

 . السنة/ طن ألف 277 :ب يقدر الذي مستورد حمول

:(RA1Z) *مسـتورد حمـول خـام إىل باإلضـافة السـنة/ طـن مليـون1.5 اخلـام ول للبـرت معاجلتهـا قـدرة أرزيـو مصـفاة 

 . السنة/ طن ألف 320 :ب يقدر الذي

RA1G ( *طن ملني 2.5 يف املعاجلة قدرة تبلغ اليت اخلام البرتول ملعاجلة فقط خاصزائر اجل مصفاة ) 

. ( RA1 AR) *السنة/ طن مليون 1.3 حوايل اخلام للبرتول معاجلتها قدرة مسعود تبلغ حاسي مصفاة  

 لكـي السـوق اقتصاد نظام يف االندماج إىل دف اليت الشركةاجتية لإلسرت  تنفيذا املصايف هذه إنشاء مت وقد       

 علـى التفـتح وعمليـة التسـيري عصـرنه خـالل مـن ـا، احمليطـة الظـروف ملقتضـيات فعليـة و واقعيـة بصـورة تسـتجيب

  . العاملية السوق يف الدخول من اخلارجي السوق

 :المؤسسة جوانب أهم 2-

 :والقانوني التاريخي الجانب 1-2-

  :و لقد صممت لغرض معاجلة  1973-1970مصفاة ارزيو يف إطار املخطط اخلماسي األول  تبن
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 النفط اخلام حلاسي مسعود  -

 النفط املستورد النتاج الزفت  -

 الزفت للسوق الوطنية  –الزيوت  –تلبية االحتياجات األساسية من الوقود  -

  إلكريوزيت و الفيول –تصدير املنتجات الزائدة للنفط  -

  150املؤسســـة علـــى مســـاحة حيـــث ترتبـــع مســـاحة هـــذه  1970جـــوان  19وضـــع حجـــر األســـاس يف 

بوحــدة املنــافع و بعــد فــرتة انطلقــت  1972هكتــار و بــدأ انطــالق الوحــدات يف اإلنتــاج يف شــهر جويليــة 

 .1973جوان  17و استلمت مؤقتا يف  1973الوحدات األخرى للمصفاة بالعمل يف شهر مارس 

طـــن اىل  65000فـــت زاد مـــن ولتلبيـــة طلـــب الســـوق مـــن الزفـــت ، فـــان حجـــم الوحـــدات اإلنتاجيـــة مـــن الز      

  .طن سنويا  20000طن اىل  5000طن سنويا و الزفت املؤكسد من  120000

طـن  120000و نظرا للحتياجات اهلامة من الزيوت أنشئت جمموعة إنتاجية متكاملـة النتـاج  1978و يف سنة 

موعة واليت تضم الوحدات التالية    :سنويا للزيوت و على أساسها انطلقت هذه ا

 .ملنافعا -

 .الزيوت القاعدية  -

 .الربيفينات و الشموع  -

 .املزج و التكييف -

 إستالم و إرسال الزيوت القاعدية  -

طن من اخلام املشبع  280000مليون طن يف السنة من البرتول اخلام الصحراوي و  3.6: مصفات ارزيو تعاجل 

.الزفت  إلنتاجاملستورد   

 :حجم خمتلف الوحدات اإلنتاجية هم كالتايل  -



 

 

       RAFFINERIE بمؤسسة المحاسبي التدقيق على وتأثيرها المعلومات تكنولوجيا استخدام واقع: لثالثا الفصل

90 

         طن 30000الربوبان 

          طن  108000البوتان 

   طن  360000البنزين املمتاز 

  طن  84000البنزين العادي 

           طن  720000النفط 

        طن  120000الكروزين 

         طن 1560000املازوت 

  طن 1080000الفيول اخلفيف 

    طن  60000الفيول الثقيل 

          طن  72000الزيوت 

        طن  3600الشحوم 

         طن 48000الربافني 

     طن 144000زفت الطرق 

   طن  6000زفت املؤكسد  

 .المناطق المعالجة: المطلب الثاني 

  )13(،وحدة ) 12(،وحدة ) 11(وحدة : وحدات 3يوجد فيها ): 4(المنطقة  -1 -

  :الجوي وحدة التقطير) : 11(الوحدة 

ا وحدة األساسية على مستوى املركب ملعاجلة البرتول اخلام الصحراوي  املستخلصة على مستوى هذه فاملنتجات:إ

  ـ غاز البرتول املميع: هي كالتايل  الوحدة
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  ـ النفطا الثقيل

  ـ النفطا اخلفيفة

  ـ الكري وزين و املازوت

ينتج منه الزيوت القاعدية و الفائض يصدر على فالنفط اخلام املشبع و املستخلص من الوحدات التقطري الفراغي 

  أساس الفيول

  :وحدة التهذيب الحفازي ) : 12(الوحدة 

لغاز ) املهذب(فالنفط الثقيلة لوحدة التقطري اجلوي تعاجل يف هده الوحدة لغرض إنتاج قاعدة برقم االكتان العايل 

  .البرتول املميع والغز الغين اهليدروجني

  :معالجة الغازاتوحدة ): 13(الوحدة

فغاز البرتول املميع املستخلص من وحدات التقطري اجلوي والتهذيب احلفازي تعاجل يف هذه الوحدة حيث تفصل 

  :إىل جني نقيني و مها

  ـ الربوبان

  ـ البوتان

  ):10(المنطقة  - 2-

  وحدة الوميد الفراغي): 14(الوحدة 

إلسـفلت بالربوبـان جيـزأ إىل مـازوت فراغـي وإىل منتـوج لـزج و  فاخلام املستورد و االسفلت املسعاد مـن الوحـدة إزالـة

 احملصــل عليــه مــن قــاع العمــود و الــذي يعــاجل يف فــرغ الــنفط يف اهلــواء للحصــول علــى الزفــت املســمى بزفــت الطــرق

 البـواخر هنـاك فخاصيات هذا الزفت مها  الصالبة و درجة الليونة أو عمليـة اإلرسـال تـتم عـن طريـق الشـاحنات او

  .بامليناء فاةط مسخنة كهربائيا تصل املصخطو 
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  :وحدة الزفت المؤكسد) :15(الوحدة

إن الزفت املمزوج باملازوت يكون  طاقة هلذه الوحدة أو بعبارة  أخرى خلط الزفت باملازوت و عن طريق األكسدة 

 كلــغ ويف25أكيــاس بالســتكية ذات ســعةاملدفوعــة بــاهلواء حنصــل علــى الزفــت املؤكســد و هــذا الزفــت يكيــف يف 

  .كلغ   180الرباميل ذات سعة 

 متتلك مصفاة أرزيو:  

  م سنويا /طن50000:سلسلتان إلنتاج الزيوت القاعدية مبقدار

  م سنويا/طن    120000

  ـ وحدتان للتصنيع للمزج و تكييف الزيوت املصنعة: لكل واحة منهما 

  ـ وحدتان إلنتاج وتكييف الشحوم

  ـ وحدتان للمعاجلة قولبة الربافني

  :السلسلتان اإلنتاجيتان للزيوت القاعدية تضم الوحدات التالية

  ـ التقطري الفراغي 

  ـ إزالة اإلسفلت بالربوبان

  ـ فصل العطريات بالفرفورال

  ـ إزالة الربافني باملنيل أتيل خلوان والطولني

  ـ معاجلة الزيوت باهليدروجني عن طريق احلفاز

  ):8(و ) 7(المنطقتان  - 3-

  :وحدي التقطير الفراغي):100و21(وحدتي 

  :جيزأ خام البرتول لوحدة التقطري اجلوي يف وحدة التقطري الفراغي للحصول على منتجات نصف مصنعة 
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  ـ املازوت الفراغي

  30ـ مستقطرات سنبدل نصف لزج أو ن أ ه لزج ن أ ه 

  ـ بقايا

  :وحدة إزالة اإلسفلت بالوبان): 200و22(وحدتي 

  دة التقطري الفراغي عن طريق املذيبات االنتقائية الرب وبان حيث أن خاصيته تقضي اإلسفلتتعاجل البقايا لوح

  .فاملنتوج احملصل عليه يسمى الزيت اخلايل من اإلسفلت

  وحدة السحب بالفيرفرال ):300و 23(وحدتي 

  :ل إنتقايل يف إزالة العطريات النفشني و يقوم بتحسني رقم اللزوجة كمذيبيستعمل الفريفرال  

  ثالت مستقطرات احملصل عليها يف وحدة التقطري الفراغي ـ 

  والزيت اخلايل من اإلسفلت احملصل عليه من وحدة إزالة اإلسفلت بالروبان ـ 

 اخللون/  إن مزج املتيل األتيل وحدة إزالة الربافني من الزيوت وإزالة الزيوت من الربافني):400و24(وحدتي 

  :ض والتولني كمذيب إنتقائي لغر 

  ـ فصل الربافني الذي ميتلك درجة السليان العالية عن املكررات األربعة لنحصل على أربعة زيوت خالية من الربافني

  ـ سبدل  

 10saeنصف لزجة  ـ

      sae 30ـ  لزجة  

  ـالزيت الثقيل

  .خرية متا سكهما و درجة إنصهار هذه األفصل الزيت املو جود يف الربافني و ذلك لتحسني  
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  .وحدة معالجة الزيوت ): 500و 25وحدتى (

إن الزيوت األربعة اخلالية  الربافني تعاجل با لتناوب بواسطة اهليدروجني يف مفاعل حيتوي على حفاز مركبا أساسا 

  :حتسن هذه املعاجلة و  من و الكو بالت و املليدان 

  نـاللو 

  ـ اإلستقرار احلراري 

  .املصنعة احملصل عليهامقاومة األكسدة للزيوت  األربعة 

  .تنظيم المؤسسة :  لثالمطلب الثا

  .وشرحه للمؤسسة التنظيمي اهليكل املطلب هذا يتضمن

  : RAFFINIRIEالهيكل التنظيمي لمؤسسة  -1

ا منذ التنظيمي هليكلهارة مستم تاتغيري  املؤسسة شهدت        تاالتغري  مواكبة أجل من هذا، يومنا إىل نشأ

 جديد تنظيمي هيكل وضع رارق كان حيث ألنشطتها احلسن السري ضمان وبالتايل اخلارجية البيئة تشهدها اليت

  .والبشرية املادية املنظمة ملوارد العقالين واالستغالل اجليد التوزيع إىل األوىل بالدرجة يهدف
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                                              .وثائق خاصة بالمؤسسة  :المصدر

 تكرير مركب( أرزيو  لمصفاة التنظيمي الهيكل: 3/1الشكل رقم 
)البترول

 الدائرة التجارية

 المديرية المركزية إلعادة التأهيل و التنمية

المديريةأمانة   

و  اإلعالمدائرة نظام 
 التسيري

1دائرة اإلنتاج رقم   

املوارد البشرية دائرة  

 الدائرة التقنية دائرة األمن الصناعي 

الصفقات إبرامدائرة  دائرة الوسائل العامة و  
 دائرة االدارة

 دائرة االدارة

 نائب مدير اإلستغالل 

 دائرة املالية
 دائرة التموين

2دائرة اإلنتاج رقم   

 دائرة الصيانة

 مديرية مصفاة أرزيو
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 :للمؤسسة التنظيمي الهيكلشرح  -2

 :المؤسسة مديرية 1-2-

 التسيري على والسهر الشركةرارية واستم سالمة على احملافظة مهمتها الشركة، يف القيادية املستويات أعلى تعترب     

ـا  تكـون.للمركـب اجليـد  اخلطـة بوضـع فيقـوم املديريـة مهـام حتقيـق علـى يعمـل الـذي املـدير يـد يف حمصـورة قرارا

 .. املؤسسة بنشاط املتعلقة التقارير على املؤسسة،املصادقة دوائر بني ،التنسيقالربامج ملختلف العامة،التخطيط

 : المديرية أمانة 2-2-

 و الـدوائر خمتلـف علـى املـدير راراتقـ وتوزيـع اتصـاالت مـن مهامهـا بتنفيـذ تقـوم حيـث باملـدير مباشـرة عالقـة هلـا

  ...املواعيد كتسجيل املدير عمل بتنظيم وتقوم املصاحل،

 :استغالل مدير نائب-2-3

 : التالية الدوائر عن مسؤول وهو والصيانة واإلنتاج التقنية الشؤون يف املدير مبساعدة يقوم     

 ( اإلنتـاج دائـرة إىل ترسـل جـاهزة ومـواد مشـتقات إىل وجتزئتـه اخلـام البـرتول معاجلـة مهمتهـا:  1اإلنتـاج  دائـرة -

 إىل بـدورها ترسـل جـاهزة مـواد علـى بعـد فيمـا لتتحصـل بالـدائرة أخـرى وحـدات إىل ترسـل جمهـزة نصف ،ومواد)2

-الزفـت مصـلحة-العطـور مصـلحة -التهـذيب مصـلحة-الفراغـي التقطـري مصـلحة:مـن وتتكـون)2 (اإلنتـاج دائـرة

 . رافقامل مصلحة

 وختـزين )1 (اإلنتـاج دائـرة مـن البرتوليـة واملـواد البـرتول مشـتقات اسـتقبال يف مهمتهـا تتمثـل :)2( جاإلنتـا  دائـرة -

 .الشحن مصلحة- واملزج التخزين مصلحة على وحتتوي بعد فيما وتسويقها شحنها مث البرتولية املنتجات ومزج

 تسهر فهي ككل باملؤسسة الضرر عن فتوقفها له النابض والقلب للمركب األساسي احملرك تعترب :الصيانة دائرة -

 وحتتوي التكاليف من وتقليل إنتاجي للنشاط العادي السري لضمان وهذا األجهزة، و لآلالت الدورية املراقبة على



 

 

       RAFFINERIE بمؤسسة المحاسبي التدقيق على وتأثيرها المعلومات تكنولوجيا استخدام واقع: لثالثا الفصل

97 

-اآلليـات مصـلحة-الصـناعية الكهربـاء مصـلحة-الصـناعية امليكانيـك مصـلحة :هـي مصـاحل عدة على الدائرة هذه

 .املتحرك العتاد صيانة مصلحة-اإلمدادات مصلحة-التخطيط و املناهج مصلحة-السباكة مصلحة

 السـري لضـمان الضـروريةالتجهيـزات و  املـواد مبختلـف املؤسسـة ويـد تـز يف التمـوين دائـرة تـتحكم: التمـوين دائرة -

 : على وحتتوي ، الغيار قطع و كاآلالت صيانة مواد أو كيميائية كانت سواء اإلنتاج خلطوط احلسن

 .اخلارجي أو احمللي السوق من سواء والعتاد اللوازمراء لش باملمولني االتصال الرئيسة مهمتها :املشرتيات مصلحة-

يئـة التخـزين مسـتلزمات كـل بتـوفري املصـلحة هـذه تقـوم : املخـازن تسـيري مصـلحة -  حيـث مـن الظـروف مجيـع و

 ثالثة اىل املصلحة هذه قسمت هلذا ، املخزون وانقطاع التضخم ظاهرة ،معاجلة والرتميز الفرز ، الرتتيب و التنظيم

 . املخزون فرع التخزين، الرتميز،فرع فرع : التسيري عملية لتسهيل فروع

 : والتنمية التأهيل إلعادة المركزية المديرية-2-4

دف به خاصة مصلحة طرف من يسري مشروع فكل املشاريع من لعديدتسيري ا  نوعية حتسني إىل املشاريع هذه و

يئة املنتجات  .الوسائل و

 : التقنية الدائرة 5-2-

 خـالل مـن اإلنتاجيـة للوحـدات احلسن السري بتتبع تتكفل حيث تقنيا، املؤسسة تسيري يف مهمتها تتمثل           

 علـى سـهرها جانـب إىل ، اإلنتـاج لعمليـة املختلفـة راحـلامل خـالل ـا العمـل الواجـب األسـاليب و الطـرق رتاحاقـ

 : التالية املصاحل وتشمل ، إتباعها الواجب املقاييس املواصفات ام احرت 

  .النوعية وتقنني اجلاهزة للمنتجات بالتحاليل قيام يف مهمتها وتتمثل :املخرب مصلحة -

 .اجلاهزة املنتجات نوعية رقبة ا مب مكلفة فهي جودة ذات منتجات على احلصول هدفها:راسات الد مصلحة– . 

 تفاديـا وصـيانتها العطـب إصـالح و اجلـاهزة املنتجـات خزانـات بفحـص مهمتهـا تتمثـل :التفتـيش مصـلحة -

 .لألخطار
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 :الصناعي األمن دائرة 6-2-

 :من وتتألف حلمايته الضرورية الوسائل جبميع جمهزة وهي املؤسسة وسالمة أمن على السهر يف وظيفتها تتمثل

 .واحلوادث الكوارث وحدوثرائق احل حالة يف التدخل على تعمل :التدخل مصلحة -

 .احلوادث وقوع عدم لضمان املستلزمات وتوفري املؤسسة وقاية على تعمل :الوقاية مصلحة -

  .سالمتها على حرصا املؤسسة طرف من إذن بدون فرد أي دخول عدم ضمان على تعمل:االستقبال مصلحة -

 :المالية دائرة- 2-7

 وكيفيـة التكـاليف دراسة يف مهمتها ،وتتمثل املالية الناحية من للمؤسسة احلقيقي الوجه الدائرة هذه تعكس        

 للمؤسسـة اخلتاميـةيزانيـة امل ووضـع للمؤسسة، واملادية املالية التدفقات كل وتسجيل املختلفة املشاريع يف تطبيقهام

يف  بالتفصـيل الـدائرة هلـذه التطـرق وسـيتم . املؤسسـة حـوزة يف الـيت لألمـوال الكامل باجلرد والقيام ، األرباح وجدول

  .املبحث الثالث 

 :البشرية الموارد دائرة- 8-2  

 خمطـط وحتضـري البشـرية املـوارد تنميـة دائـرة خمططـات إعـداد يف املشـاركة هـي البشـرية للمـوارد املوكلـة املهـام إن    

 :التالية املصاحل من وتتكون العمال بني العالقات وتسيري تنفيذها على والعمل والتوظيف التدريب

دف :التكوين مصلحة-  .البشرية للموارد السنوي املخطط إطار يف للعمال املهين والتحسني التكوين إىل و

 املهنيـة والكفـاءات الشـهادات حسـب وذلـك األكفـاء العمـال وتعيـني بتوظيـف ـتم :املهـين التسـيري مصـلحة -

 واخلربة

دف :العمل عالقات مصلحة -  وتقـوم بعضـهم مـع العمـال أو املسـؤولني و العمـال بـني العالقـات حتسني إىل و

 .العمال بني القائمة واخلالفات النزاعات بتسوية

 .سوف يتم التطرق اليها يف املبحث الثاين  : والتسيير اإلعالم نظام دائرة 9-2-
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 : التجارية الدائرة- 2-10

 فهي , به تقوم الذي االجيايب و احلساس للدور وهذا املؤسسة، هذه نشاط لألوتار احملك العمود الدائرة هذه تعترب

 :التالية املصاحل من وتتكون ,املبيعات كذا , السنوي , الشهري, اليومي اإلنتاج وبرجمة ختطيط على تعمل

 .البيع برنامج التحقيق رقبة ا مب تقوم :املبيعات مصلحة -

 .املبيعات شحن قبةار م يف مهمتها ترتكز :الشحن مصلحة -

 :اإلدارة دائرة 11-2-

 :من وتتألف الرياضي التنشيط االجتماعية، واإلعالنات األجور :مثال املؤسسة مستخدمي تسيري يف دورها يتمثل 

 املناسـب املخطـط أسـاس علـى الرتقيـات تعطـي حيث للعمال اإلداري التسيري مهمة هلا وتوكل :اإلدارة مصلحة -

 .املختلفة املصاحل طرف من احملددة للتقارير طبقا العقوبات العمال ضد األقدمية،ويتخذ وحسب

 .العالج كمساعدات للعمال االجتماعية النواحي تغطي : االجتماعية الشؤون مصلحة -

 :العامة الوسائل دائرة 12-2-

 :من وتتكون الالزمة الوسائل مبختلف املصاحل وتزويد املؤسسة مستوى على الوسائل مبتبعة مكلفة الدائرة هذه

 . باملؤسسة اخلاص املطعم التسيري عن مسؤولة : السكن مصلحة -

 علـى واحلـرص باملؤسسـة خاصـة مهامـات وتنظـيم والبضـائع العمـال نقـل ضـمان علـى تعمـل : العامـة املصـلحة -

 . املؤسسة نظافة

 . والتلكسراف كالتلغ النشاطات مبختلف اخلاصة باالتصاالت تم : الطباعة و االتصال مصلحة -

   :الصفقات إبرام دائرة 11-2-

  .ومستلزماته املؤسسة معدات خمتلف راءلش الصفقات عقد على الدائرة هذه تعمل
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 .raffineireواقع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة  :المبحث الثاني 

         

ـا كمـا هـذا، يومنـا إىل 1988 سـنة منـذ املعلومـات تكنولوجيـا raffineire مؤسسـة تسـتخدم          ظلـت أ

 يف املعلومـات لتكنولوجيـا التقنيـة زاتاملميـ مـن واالسـتفادة الفعاليـة، لتحقيـق وهـذا التكنولوجيـةرات للتطـو  مواكبـة

 املعلومات وتبادل ومعاجلة ختزين يف األداة هذه استخدام خالل من وذلك الوظائف خمتلف أداءات وحتسني تطوير

 خاصـة دائـرة هنـاك أن وجـدنا التنظيمـي اهليكـل ومالحظـة راسـةالد حمـل املؤسسـة زيـارة وبعـد ودقـة، بسـهولة

 يف املؤسسـة منهـا تسـتفيد اليت اخلدمات يف مهمتها تتمثل حيث ،تسمى بدائرة نظام االعالم و التسيري باملعلوماتية

ـا تقـوم حيـث احلاسـوب، وأجهـزة رامجوبـ املعلوماتيـة والشـبكة والالسـلكية السـلكية االتصـاالت إطـار  أربـع بإدار

 خمتصـةرات إطـا بتوظيـف تقـوم املؤسسـة أن على يدل وهذا االتصاالت يف سامي وتقين اآليل اإلعالم يف مهندسني

 إىل املبحـث هـذا يف التطـرقحاولنـا  ؤسسـةاملب املعلومـات تكنولوجيـا واقـع وملعرفـة األداة، هلـذه املسـتعملني وتكـوين

يتضـمن واقـع اسـتخدام  ثـاينال العنصـر أمـا تكنولوجيـا وتطـوير تسيري واقع األول العنصر تناول حيث عناصر، ثالث

 .حاولنا ابراز واقع استخدام الربامج و الشبكات باملؤسسة الثالث  العنصر ماأ ، احلاسوب و ملحقاته  
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   . بمؤسسة المعلومات تكنولوجيا تسيير واقع: المطلب األول 

 علـى أو األم املؤسسـة مسـتوى علـى سـواء املعلومـات تكنولوجيـا مـوارد تسـيري:نظـام االعـالم و التسـيري دائـرة تتـوىل

 املـوارد هـذه وحتسـني تطـوير مهمة أيضا الدائرة هذه تتوىل كما ،1988 سنة منذ وهذا التابعة املؤسسات مستوى

  .العنصر هذا يف بالتفصيل له نتطرق سوف ما وهذا

  :و التسيير  اإلعالمالهيكل التنظيمي لدائرة نظام -1

 أكثـر التعـرف بغيـة وهـذا نظـام االعـالم و التسـيري لـدائرة التنظيمـي اهليكـل إىل العنصـر هذا يف نتطرق سوف حيث

  .ا تقوم اليت املهام إىل مث ومن املعلومات تكنولوجيا على

  و التسيير اإلعالمالهيكل التنظيمي لدائرة نظام :  3/2الشكل رقم 

  
  

  

  

  ، دائرة نظام اإلعالم و التسيريوثائق خاصة باملؤسسة :المصدر 

نظام االعالم و 
التسيري

مصلحة التنظيم مصلحة األرشيف مصلحة االعالم األيل

السكريتاريا

 األرشيف

 مراقبة التسيير التوثيق

و التنظيم النظام  
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  : و التسيير  اإلعالممهام دائرة نظام  -2

 : من وتتكون لالتصاالت التخطيط و الوثائق وحفظ بداخله معلومات وتدفق املؤسسة تنظيم على املسؤولة وهي

 وجتميـع كـائن بكـل املتعلقـة املناصـب و املهـام بـني التنسـيق و املؤسسـة تنظـيم علـى وتعمـل : التنظـيم مصلحة -

 . العليا املستويات إىل ورفعها التقارير إعداد و املعلومات

تقـوم هـذه املصـلحة بإعـداد الـربامج و الـنظم مـن أجـل تسـهيل وظيفـة كـل موظـف و   : اآللـي اإلعالم مصلحة -

 املؤسسـة مسـتوى علـى تـتم اليت العمليات كل تأدية عن املسؤولة وهيرحبه للوقت و بالتايل تسهيل سري املؤسسة  

و تقوم أيضا بتعديل أي عطب يعرقل مهمة السري احلسن للمؤسسة، سواءا كان هذا العطب خاص بنظام اإلعالم 

أو خــاص بــالربامج و نظــم املعلومــات مثــل عــدم اســتطاعة موظــف مــا مــن فــتح . اآليل مثــل تعطــل الوحــدة املركزيــة 

 .نافذة الربنامج اليت أعدته هذه املصلحة 

 . وحفظها الوثائق عن البحث وتطوير الوثائق حفظ على وتعمل :األرشيف مصلحة -

ا املؤسسة جريدة إعداد بينها ومن حمدودة هلا املوكلة واملهام :االتصال خلية -   النشأة حديثة لكو

  ). 2016إلى  1988من ( المعلومات تكنولوجيا تطور: المطلب الثاني 

 وبـاألخص الشـبكات أوامج  الـرب  أو احلواسـيب يف سـواء الفـرتة هـذه خـالل حـدثت راتوتطـو  اتتغـري  عـدة هنـاك

 املـدير مسـاعد هـو والـذي اآليل اإلعـالم يف مهنـدس طـرف مـن كـان التغيـري وهـذا تغيـري فيهـا كـان الـيت امجالـرب 

 علـى فرضـت رامجبـ إىل باإلضـافة املؤسسـة داخـل مـن موظـف أي املعلومـات، تكنولوجيـا عـن املسـؤول التنفيـذي

 .املؤسسة خارج من اقتنائها  مت أخرى إىل باإلضافة sonatrach أي األم املؤسسة طرف من املؤسسة
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 رامجبـ ثـالث وتسـتخدم ثابـت وهواتـف الكبـري احلجـم ذات حواسـيب تسـتخدم املؤسسـة كانـت 1988:  سـنة في

 :يلي فيما تتمثل وهي تطبيقية

:PAIE إطـار  قبـل مـن املؤسسـة داخـل كتابتـه مت الربنامج وهذا البشرية، املوارد وظيفة يف الربنامج هذا ويستخدم 

 إعـداده مت الربنـامج هـذا حيـث ، 1988 سـنة يف كـان وذلك اآليل اإلعالم يف مهندس أي اآليل اإلعالم يف خمتص

  les fiches de paie.األجور كشوف إعداد باألخص بذلك ويقصد البشرية املوارد لتسيري

:GESTION DE STOCKS MP/PR  األوليـة واملـواد غيار قطع من احملزونات لتسيري الربنامج هذا ويستخدم 

 املعلومـات تكنولوجيا عن املسؤول التنفيذي املدير مساعد طرف من املؤسسة داخل من الربنامج هذا كتابة ومتت

 )1(انظر امللحق .اآليل معالاإل يف مهندس هو والذي

Comptabilité Generale : إعـداد : يف تتمثـل والـيت أجلهـا، مـن أعـد الـيت راضاألغـ يف الربنامج هذا يستخدم 

 .اليومية األستاذ، دفرت ،يزانيةامل النتائج، حسابات جداول

 املـدير مسـاعد طـرف مـن السـابقة مجاالـرب  يف تراالتطـو  بعـض جـرت لكـن تاتغيـري  هنـاك تكـن مل 1989 سـنة يف

 ..املعلومات تكنولوجيا عن املسؤول التنفيذي

 التنفيذي املدير مساعد طرف من كتابتها متت واليت مجراب عدة ظهور مت الفرتة هذه خالل:2000-1199من سنة 

 :يلي فيما تتمثل مجاالرب  وهذه اآليل اإلعالم يف مهندس هو والذي املعلومات تكنولوجيا عن املسؤول

Commercial:التوزيع  ومناطق املخازن يف النهائي املخزون ولتسيري الزبائن ملفات لتسيري يستخدم الربنامج وهذا 

 .للمؤسسة التابعة

Gestion de stocks pf:2(انظر امللحق رقم  .النهائي املخزون لتسيري الربنامج هذا ويستخدم( 
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Investissement:بسـيط تطبيـق عـن عبـارة وهـو ترااالسـتثما إهتالكـات حلسـاب يسـتخدم الربنـامج هـذا. 

Comptabilité Matiére:انظـر  .املـواد وخـروج دخـول لتسـجيل الربنـامج هـذا إعـداد مت حيـث املـواد حماسـبة أي

  )3(امللحق 

Comptabilité Client:الزبائن فواتري لتسجيل الربنامج هذا إعداد مت حيث العمالء حماسبة أي.  

Comptablité Générale:يتعلـق مـا كـل أي أجلهـا مـن أعـد الـيت ضرااألغـ إلعـداد الربنـامج هـذا يسـتخدم 

  .العامة باحملاسبة

:Gestion de personnel راألجو  حساب أي املستخدمني لتسيري الربنامج هذا يستخدم.   

  . الطابعات مع احلجم صغرية حواسيب إدخال مت رتةالف هذه خالل:8200-2001من سنة 

و مـا مييـز  sonatrachفرعـا لشـركة  raffineire مؤسسـة أصـبحت 2009بدايـة مـن سـنة : 2013-9200مـن سـنة 

ا قامت   تشغيل نظام دخالإو  الشبكة وتثبيت مجاوالرب  املنقولة احلواسيب من جمموعة بإدخالهذه املرحلة حيث أ

  :يلي فيما يتمثل الفرتة هذه يف جديد هو ما وكل خاص

. :Installation réseau intranet wifi+fibre optiqueي تثبيت شبكة االنرتنتأ  

:Installation serveurs بني وتبادهلا املؤسسة يف متت اليت العمليات وكل ومعلومات بيانات بتخزين يقوم وهذا 

  .والفروع املوظفني

:Installation master Windows هلـم املخـول املـوظفني يسـتطيع حيـث خـاص تشـغيل نظـام عـن عبـارة وهـو 

  .له الدخول فقط

Gatyor gestion des stok  : إىل ةاملخزون أي يدرس حركة املخزون من بداية املديستخدم هذا الربنامج لتسيري 

  .اية املدة 
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:Gestion du Pointage par badge و هو عبارة عن برنامج موقعه يف البوابة الرئيسية للمؤسسة ال يستطيع أي

 املوظفني حضور لتسجيل ويستخدم .موظف الدخول حىت يقوم مبسح بطاقته االلكرتونية على على هذا الربنامج 

  .]قيد التنفيذ[هذه البطاقة  طريق عن يوميا

  : RAFFINERIEبمؤسسة والشبكات مجراوالب وملحقاتها الحواسيب استخدام واقع: المطلب الثالث

 مبؤسسة والشبكات مجاوالرب  والطابعات احلواسيب من كل واقع إىل العنصر هذا يف بالتفصيل نتطرق سوف

. RAFFINERIE  

   :RAFFINERIEةبمؤسس وملحقاتها الحواسيب استخدام واقع -1-

  غـري أصـبحت كلما تغيريها يتم كان واليت1988سنة  منذ احلاسوب استخدامRAFFINERIE بدأت مؤسسة 

 احلاسـوب بصـفة دائمـة يف RAFFINERIEمؤسسـة تسـتخدم حيـث للتطـور، مسـايرة غري أو لالستعمال صاحلة

ا اليومية مما يساعدها على القيام  كل املؤسسة على عدة حواسيب من نوع  بأنشطتها بسرعة و دقة،تعتمدمعامال

DELL و HP و TOUCHIBAـا كمـا 260 حوايل عددها ويبلغ  وتسـتعمل املنقـول، احلاسـب أيضـا تسـتخدم أ

 حاســوب هنـاك طابعــة،ألن املؤسســة قـد حتتــاج ألي وثيقــة يف احلاســوب يف أي كــل فمـع الطابعــات كـذلك

  : وقت،وهذه الطابعات من نوع

EPSON LQ-2090 

LEXMARK X500n 

CANON LBP-1120 

EPSON SX 420W 

CANON LBP-2900  

CANON LBP-3010 

CANON 6300DN 

CANON LBP-3010 MUSTEK SCANEXPRESS A3 USB 

EPSON LQ-2080 

LEXMARK X500n KYOCERA TASK ELFA 180 

EPSON DFX 8500 
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LEXMARK X502n 

ZEBRA 105Z 

CANON LBP-1120 CANON LBP-5050 SCANNAR LIDE100  

 جهـاز ببقـاء يسـمح الذي اجلهاز وهو الطاقة خمزن أي ONDULEUR أنديلور أجهزة تستخدم املؤسسة أن كما

ا حتفظ أن املؤسسة تستطيع حىت زمنية، ملدة مشتعال احلاسوب ا معلوما  انقطاع حلظة تنجزها كانت اليت وعمليا

  .عليها واحلفاظ املعلومات محاية يف فعال جد جهاز وهو التيار،

 وحـدات تسـتخدم املؤسسـة أن إىل باإلضـافة Desktop و OPTIPLEX .نـوع مـن املركزيـة الـذاكرة خيـص فيما أما

  :منها ختزين

 تكنولوجيـا يف التنفيـذي املسـؤول مـن بـإذن إال اسـتخدامه ميكـن ال والـذي flash Disque: شفـال صالقـر  

  .اخلبيثة والربجميات الفريوسات نقل ملنع وهذا املعلومات

  .1TBتقدر كبرية سعة ذو هو  Disque Dur: الصلبص القر 

  .GB 800تقدر سعته والذي  CASSETTES: المغناطيسي الشريط

  : بمؤسسة مجاالبر  استخدام واقع -2-

ـا وجـدنا مجاللـرب  ومالحظتنـا للمؤسسة زيارتنا بعد  والـيت العـام االسـتخدام ذات مجراوبـ تطبيقيـة رامجبـ تسـتخدم أ

  :يف تتمثل

 منـه يسـتفيد األغلبيـة ويف نـص بكتابة يسمح الذي الربنامج فهو املعروف ومن :WORDصالنصو  معالج مجراب

 .الفروع بني أو بينهم فيما سالتراامل يف املديريات كل مستوى على املؤسسة موظفي

  احملاسـبة يف خاصـة مسـتغل وهـو وسـريعة سـهلة بطريقـة جـداول برسـم الربنـامج هـذا يسـمح :EXCELالمجـدول

  .املالية
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 وحتسـني تسـريع يف تقريبـا املـديريات كـل مسـتوى علـى املؤسسـة موظفـو منـه يستفيد والذي :ورالص معالجة مجراب

 املسـؤول ميثـل والـذي املؤسسـة يف إطـار طـرف مـن أغلبهـا إعـداد مت الـيت التطبيقيـة مجاالـرب  أمـا .األعمـال بعـض

 يـتم الـيتو الـربامج  SONATRACH األم الشـركة مـن فهـو اآلخـر الـبعض أمـا املعلومـات تكنولوجيـا يف التنفيـذي

  :يف تتمثل حاليا استخدامها

: C G FRAS-SOUS ORACLE العمليات كافة تسجيل يف مصلحة احملاسبة العامة تستخدمه الربنامج وهذا 

و قـد بـرمج هـذا  النتـائج حسـابات جـدول نيـة،زااملي جعـة،راامل ناميـز  األسـتاذ، دفرت عدادإو  اليومية، دفرت يف احملاسبية

بالتفصـيل يف املبحـث  إىل هـذا الربنـامج سوف نتطرق و ، ) 1-6انظر امللحق رقم ( الربنامج من طرف الشركة األم

  .الثالث 

 G.SOR :األجـور و قـد بـرمج هـذا الربنـامج مـن طـرف  حسـاب أي املسـتخدمني لتسـيري الربنـامج هـذا يسـتخدم

  . الشركة األم
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الـدائرة " Raffinerie"تأثير تكنولوجيا المعلومات علـى التـدقيق المحاسـبي بمؤسسـة : المبحث الثالث 

  مصلحة المحاسبة العامة  –المالية 

  

تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف وظائفها و من املعـروف أن  " مصفاة أرزيو"  raffinerieتستخدم مؤسسة       

ـا أصـوهلا محايـة ـدف وهـذا اخلـارجي بالتـدقيق تقـوم املؤسسـة  مـن والتأكـد والغـش، األخطـاء واكتشـاف وممتلكا

 تأكيـد إىل وصـوال باملؤسسة املتعلقة املالية والبيانات القوائم فحص خالل من وذلك احملاسبية، التسجيالت صحة

و مـن املعـروف أيضـا أن  معينة، مالية سنة اية يف املالية القوائم عدالة حول وحمايد مستقل فينرأي  إلبداء معقول

كبرية جدا و ذلك الحتوائها علـى عـدة دوائـر و مصـاحل و لـذلك اقتصـرنا يف دراسـتنا امليدانيـة التطـرق   هذه املؤسسة

 هـذا خـالل مـن حنـاول سـوف التكنولوجيـا هـذه اسـتخدام ظـل ويف مصـلحة احلاسـبة العامـة  –إىل الـدائرة املاليـة 

مصـلحة احملاسـبة العامـة  –الـدائرة املاليـة " مصـفاة أرزيـو"ؤسسـة مب احملاسـيب يقالتـدق عمليـة واقـع إىل التطـرق املبحـث

 اسـتخدام تفعيـل يف مسـامهة تقـدمي ذلـك وبعـد احملاسـيب التـدقيق علـى وتأثريهـا املعلومـات تكنولوجيـا إىل مث ومـن

  .احملاسيب التدقيق يف املعلومات تكنولوجيا
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مصـلحة المحاسـبة -الدائرة المالية" مصفاة ارزيو"بمؤسسة  المحاسبي التدقيق عملية واقع: المطلب األول 

  .العامة 

  .تقديم دائرة المالية:أوال 

  :المالية دائرة مهام  -1

  :يف مهامها وتتمثل البرتول تكرير مؤسسة تسيري على تسهر اليت الدوائر أهم من املالية دائرة تعترب        

 . أساسية كمهمة األخرى الدوائر أعمال مراقبة  -

 .املختلفة املشاريع يف تطبيقها وكيفية التكاليفدراسة   -

 .للمؤسسة واملادية املالية التدفقات كل تسجيل - 

 .واألرباح الفوائد على احلصول أجل من واستثمارها األموال على احلصول -

  .املركب حوزة يف اليت لألموال الكامل باجلرد القيام -

  .للدائرة المالية الهيكل التنظيمي  -2

 وانضمامها فروع كانفصال احلاصلةرات التطو  مواكبة أجل من اتتغري  عدة أيضا املالية دائرة تنظيم شهد لقد    

 تـابعني وأصبحا العامة احملاسبة ملصلحة تابعني كانا الذين املخزونات و رات االستثما فرع مثل جديدة مصاحل إىل

 التحليلية،وكـذلك احملاسـبة مصـلحة عـن اخلزينـة مصـلحة وانفصـال املـواد حماسـبة مصـلحة تـدعى جديـدة ملصـلحة

 . القانونية الشؤون مصلحة عن التأمينات مصلحة انفصال
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 مصلحة احملاسبة التحليلية مصلحة امليزانية

لتكاليفا فرع حساب  فرع حتليل اإلحنرافات 

فرع التقديرات و  فرع معاجلة املنتجات
 االلتزامات

 

  .الهيكل التنظيمي للدائرة المالية :  3/2الشكل رقم 

  

 

   

 

 

 

 

    

  

 

  

 

  

 

 

 

                    

الدائرة المالية       :رالمصد

 رئيس الدائرة املالية

 األمانة

 مصلحة اخلزينة ةالقانوني الشؤون مصلحة

 فرع البنك

 فرع الصندوق

 مصلحة حماسبة املوارد

 فرع املخزونات 

 فرع الستثمارات

 فرع اجلرد

ة احملاسبة العامةحمصل  

 املوردونفرع 

 فرع املبيعات

 فرع املركزية
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  : المالية لدائرة التنظيمي الهيكل شرح-2-1

  النصـف للمنتجـات التكلفـة سـعر حسـاب يف األساسية مهمتها تتمثل: التحليلية المحاسبة مصلحة-2-1-1

 فرعني من املصلحة هذه وتتكون .التكاليف حتديد يف الكلية التكلفة طريقة باستخدام وذلك الصنع والتامة مصنعة

 .املنتجات يزانيةم معاجلة وفرع التكاليف حساب فرع :مها

 وذلـك للمؤسسـة االقتصـادي بالنشـاط املتعلقـة املعلومـات مجيـع اسـتقبال مهمتهـا: زانيـةالمي مصـلحة-2-1-2

زانيـة واملي لالسـتغالل التقديريـةزانيـة املي بإعـداد ويقـوم احلقيقيـة، األرقـام مـع ومقارنتهـا املسـتقبلية راتالتقـدي بوضـع

 .دوريـا املصـلحة هـذه عمل ويكون واملصاحل األقسام مجيع متطلبات راسةد بعد القادمة للسنة لالستثمار التقديرية

 زامات وااللت راتالتقدي ،وفرع رافاتاالحن فرع :مها فرعني من وتتكون

 احملاسـبية العمليـات قبـةامبر  وتتكفـل املؤسسـة داخـل املصـاحل أهم من تعترب: العامة المحاسبة مصلحة-2-1-3

 :من وتتكون املؤسسة بنشاط املتعلقة

 مـن أو األخـرى الفـروع جمموعـة مـن سـواء املـوردين طـرف مـن الفـواتري اسـتالم يف وظيفتـه تتمثـل :المـوردين فـرع

 :ب الفرع هذا فيقوم التموين دائرة مثل الدوائر جمموعة

 .راءالش وفاتورة االستالم الطلب،صك إذن من املكونة امللفات استقبال-

 .األصلية الفاتورة مع نسخ ثالث على توفرها وضرورة الفواتري صحة من التأكد-

و الـيت تسـمى بسـند  ـم خاصـة بطاقـات بإعـداد وذلـك مـورد بكـل اخلاصـة احلسـابات ومسـك فـتح عـل السـهر-

  ) 7انظر امللحق رقم ( .التسجيل 

 .البيـع فـواتري إعـداد بعـد وهـذا للعمـالء الصـنع التامـة املنتجـات بيـع عملية على النوع هدا يشرف :المبيعات فرع

 يقـوم الـيت املتنوعـة اخلـدمات إىل إضـافة املؤسسـة اجتـاه ديـون مـن عليـه مـا العميـل تسـديد عمليـة علـى يشرف كما

 .  الغري اجتاه بأدائها
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 مسـتعمال الوحـدات وبـاقي للمؤسسـة اجلاريـة العمليـات جلميـع احملاسـيب التسجيل هي مهامهمن  : المركزي الفرع

 والرواتـب األجـور حبسـاب يقـوم ،كمـا) 8انظـر امللحـق رقـم ("الوحـدات بـني مـا سـند" أساسـية وثيقـة ذلـك يف

 "املختلفـة العمليـات قيـد سـند" وثيقة يف يقيد الفرع رئيس طرف من قبتهاار م و فحصها بعد.. الشهرية االقتطاعية

 .سجل يف برنامج حماسيب  أيل خاص باملؤسسة ت مث

 التصـريح أمـا.  رائبالضـ مصـلحة مسـتوى على باخلدمات اخلاص األعمال برقم التصريح و من مهامه أيضا      

رائب الض أهم ومن مستواه على فتتم املتابعةو   .التجارية الدائرة صالحيات من فهو باإلنتاج اخلاص األعمال برقم

 للنفايـات التخـزين عـدم لتشـجيع الرسـم ضـريبة، واخلطـرية امللوثـة النشـاطات علـى الرسـم : ـا بالتصـريح يقـوم الـيت

زائـر اجل( األم املؤسسـة مسـتوى علـى فيـتم املهـين النشـاط علـى TAP، أمـا ، جـدا واخلاصـة اخلاصـة الصـناعية

 .ثالث ال الفروع ب التصريح IRG و IBS من املعلومات جبمع وذلك )صمةاالع

 ،تقـوم رتاجلرد،االسـتثما املخزونـات، :فـروع 03 مـن مكونة مصلحة هي :المواد محاسبة مصلحة -2-1-4

 لـدائرة الرئيسـي املخـزن يف املتمثلـة املخـازن راقبـةوم املؤسسـة يف املوجـودة راتاالسـتثما مجيـع مبتابعـة املصـلحة هـذه

 .العامة الوسائل دائرة وخمزن التموين

 الوظيفة هذه تعد حيث وخمرجات مدخالت من املخزون حركةراقبة م يف الفرع هذا مهام تتمثل :المخزونات فرع

 عمليـة طريـق عـن املخـازن إىل تـدخل الـيت السـلع كـل يف املـدخالت وتتمثـل الفـرع هلـذا املسـندة الوظـائف أهـم مـن

 املخـزن مـن ختـرج الـيت املـواد مجيـع يف فتتمثـل املخرجـات أمـا أجانـب أو حمليني موردين طرف من تكون اليت راءالش

 . بيعها أو لتصنيعها سواء

 كـل إدخـال رقبـة ا م تـتم حيـث والتموينيـة، املاليـة الـدائرتني مـن كـل ـا تقـوم عمليـة عـن عبـارة هـو : الجـرد فـرع

 يف املـادي اجلـرد عمليـة تبـدأ فاملؤسسـة وأصـنافها املخزونـات لتعـدد را،ونظـ االسـتهالكيات كـل مراقبة و املشرتيات

 عمليـة تعيـد ثالثـة فرقـة تـأيت فـوارق ظهـور حالـة ويف املخزونـات حبسـاب تقـوم فـرقتني بتعيـني وذلـك سـبتمرب أواخـر
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 حماسـبة مصـلحة إىل يرسـل اجلرد من االنتهاء السابقتني،وعند الفرقتني أحد إىل األقرب النتيجة أخد ويتم احلساب

  احملاسيب باجلرد للقيام املواد

 باملعاجلـة الفـرع هذا يقوم املوردين فرع طرف من راتاالستثما راءبش اخلاصة الوثائق تلقيه بعد:رات االستثما فرع

 مـن نـوع لكـل بطاقـة إعـداد وقانونيـا، حماسـبيا امللفـات صـحة مـن بـالتحقق وذلـك اجلديـدة راتلالسـتثما احملاسـبية

 تقيـيم اإلجنـاز إعـادة قيـد اراتاالسـتثم متابعـة اسـتثمار، لكـل السـنوية االهتالكـات حسـاب ،راتاالسـتثما

 وذلـك املؤسسـة مـن ولـيس اإلنتـاج دورة مـن االسـتثمار خروج وتسجيل راتلالستثما احملاسيب اوجلرد اراتاالستثم

 الـذي اهلـدف يلـيب ال أصـبح األشـخاص وعلـى البيئـة على خطر يشكل أصبح ألنه االستثمار قدم : أسباب لعدة

 تكلفـة أن أو لإلصـالح قابـل غـري أصـبح أنـه حيـث االسـتثمار تعطـل كليـا االسـتثمار اهـتالك ، أجلـه مـن وجـد

 .مرتفعة إصالحه

 الـتخلص أو أوليـة كمـواد أو حالتهـا علـى ببيعهـا القيـام عنـد احملاسـيب اجلـرد ومـن املؤسسـة مـن خروجهـا ويـتم      

 .منها

 وتتكون للمؤسسة واخلارجة الداخلة النقدية التدفقاتراقبة وم بتسجيل املكلفة وهي:الخزينة مصلحة -2-1-5

 :فرعني من

 يف وذلـك نقـا الفـواتري وتسـديد األجـور، علـى تسـبيقات دفع أو العمال أجور تسديد هي مهمته :الصندوق فرع

 طريـق عـن التسـديد يـتم أو املـدير موافقـة فيجـب تعديـه حالـة يف أمـا دج 2500 اليتجـاوز املبلـغ كـان إذا مـا حالـة

 .املستحق املبلغ بقيمة البنك فرع يصدره بنكي شيك

 فـرع مـن املرسـل التسـجيل سـند يف املسـجلة للمبـالغ مطابقتها ومدى الفواتري صحة من بالتأكد يقوم :البنك فرع

 أسـبوعية تقريـر إعـداد إىل باإلضـافة املعين البنكي احلساب إىل حتويالت أو شيكات بإصدار بعدها ويقوم املوردين

 .املؤسسة خلزينة العامة الوضعية ملعرفة العامة املديرية إىل إلرساهلا وشهرية
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 العقـود إنشـاء أو حتضـري : هـي املهـام مـن مبجموعـة املصـلحة هـذه تقـوم: القانونيـة الشـؤون مصـلحة-2-1-6

 مبتابعـة تقـوم كـذلك لـذلك، الضـرورة تقتضـي عنـدما فسـخها أو إجنازها ومتابعة الصفقاترام إب جلان يف ،املشاركة

  احملكمة أمام قانونيا الشركة ومتثيل القانونية املنازعات

  .مصلحة المحاسبة العامة –بالدائرة المالية  المحاسبي التدقيق عملية واقع: ثانيا

 كخليـة املؤسسـة يف يظهرال  الداخلي التدقيق أن وجدنا، املؤسسة وزيارة التنظيمي هيكلتنا للمالحظ بعد        

و هـذا ال يعـين أن املؤسسـة ال ختضـع للتـدقيق الـداخلي مـا دام أن هـذه املؤسسـة   .العامـة للمديريـة مباشـرة تابعـة

 .sonatrachو تابعة للمؤسسة األم شركة سوناطراك  LRP" املصب"تابعة ملؤسسة " مصفاة أرزيو "

 عقد برامإ خالل من وهذا احلسابات، مدقق تعيني املسامهة شركة على يفرض الذي التجاري للقانون ووفقا        

 حمـل املؤسسـة يف واخلـارجي الـداخلي التـدقيق مـن كـل إىل نتطـرق سـوف لـذلك اخلـارجي، واملـدقق املؤسسـة بـني

  .مصلحة احملاسبة العامة  –الدائرة املالية  الدارسة

 :  بمؤسسة الداخلي التدقيق آلية-1

 املصـاحل عـن مسـتقلني مـؤهلني داخليـني مـدققني يف تتمثـل املؤسسـة، داخـل الـداخلي التـدقيق عملية إن           

 ويقومـون   sonatrachأو مـن املؤسسـة األم   LRPيـأتون إمـا مـن مؤسسـة   للمؤسسـة، العامـة للمديريـة والتابعني

 وهذا وحيادية باستقاللية رأيه إبداء التقارير هاته وتتضمن املؤسسة على األول ؤولاملس لفائدة  دورية تقارير بإعداد

 مـا كـل وفحـص الداخليـة، الرقابـة نظـام وتقيـيم بفحـص يقومـون وهـم الـداخلي التـدقيق ملعـايري إتبـاعهم علـى يـدل

 .دورية بصفة املؤسسة حسابات وتدقيق ،رارات وق وسياسات وخطط أنشطة من باملؤسسة يتعلق

 مراحـل و  عمليـات جلميـع شـامل سـنوي برنـامج بإعـداد أوالم املـدقيقن يقـو  التـدقيق بعمليـة قيـامهم وعنـد       

 .الداخلي التدقيق عمليات مجيع تنفيذ وتواريخ تدقيقها، يتم سوف اليت املصاحل أهم وحتديد التدقيق،
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 أيـة لتقـدمي أنفسـهم وحيضـر املـوظفني مجيـع يتفـرغ لكـي املؤسسـة مسـتويات مجيـع على الربنامج هذا توزيع ويتم    

 يـتم فإنـه التـدقيق حمـل املصـاحل توقيـت مـع املـدقق برنـامج تالءم عدم حالة ويف الداخلي، املدقق حيتاجها معلومات

 .الربنامج ذا ملتزمة املعنية واملصاحل املدقق يصبح وبذلك املصاحل، تلك مع يتوافق مبا وإعداده التوقيت تغيري

  الـيت لإلجـراءات التطـرق وسـنحاول ،املؤسسـة وظـائف كـل بتـدقيق يقومـون املـدققني فـإن سـابقا ذكرنـا كمـا      

حيـث أن مجيـع . يتخذها املدقق بالعني االعتبار ،و هذا حسب اخلربة املهنية للسيد رئيس مصلحة احملاسـبة العامـة 

لنسـبة م، و خـاص بابرنـامج العـام بالنسـبة للشـركة األ العمليات احملاسبية تسجل إلكرتونيا يف احلاسـوب و هـذا وفـق

خمـول CG FRAS-SOUS ORACLEللمصـلحة احملاسـبية، حيـث تبـني لنـا مـن خـالل دراسـتنا ،أن هـذا الربنـامج 

جلميـع فـروع مصـلحة احملاسـبة العامـة، فـرع مـوردون الزبـائن و التجميـع لكـن كـل فـرع لـه جـزء معـني مـن الربنـامج لـه 

كما انـه لـيس لكـل موظـف يف هـذه الفـروع أن يتـدخل يف .كل فرع  احلق فيه أن يدرج عمله و هذا حسب وظيفة

  Bيقـوم بتعـديل عمـل املوظـف ال مـن مصـلحة املـوردون Aتعـديل أو إضـافة أي شـيء علـى سـبيل املثـال املوظـف 

ا ألنه عند فتح الربنامج و القيام .من فرع التجميع  أي أن كل موظف مسؤول عن التسجيالت احملاسبية اليت قام 

ات التســجيل يطلــب و تلقائيــا الربنــامج مــن املوظــف إدخــال االســم اخلــاص بــاملوظف و الــرقم الســر، لكــن بعمليــ

ـذا التسـجيل  أمـا رئـيس املصـلحة .   يستطيع اإلطالع فقط على التسجيل احملاسيب حـىت ومل يكـن هـو الـذي قـام 

  . فله كامل الصالحية يف تعديل أو اإلطالع على تسجيالت مجيع فروعه 

و مــن مزايــا هــذا الربنــامج أنــه ال يســتطيع أي موظــف تعــديل أي تســجيل حماســيب حــىت ولــو كــان هــو مــن قــام      

ـــامج مـــربمج مـــن الشـــركة األم  العاصـــمة و تســـتطيع الشـــركة األم  SONATRACHبـــذلك التســـجيل ألن هـــذا الربن

ايـة الشــهر أي اإلطـالع علـى مجيـع فـروع مصــلحة احملاسـبة العامـة و تقـوم الشـركة األم بــإغراق نافـذة  التعـديل كـل 

و تبـني أنـه قـد اخطــأ يف  16/03/2016علـى سـبيل املثـال  إذا قـام موظـف مـن فـرع التجميـع بتسـجيل حماسـيب يف 

ايـة الشـهر أي اية الشـهر أي إذا تفطـن مـا بعـد  يف  04/04/2016التسجيل يف هذه احلالة يستطيع تعديل قبل 
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 2-6انظـر املالحـق مـن ( مت إقفال نافذة التعديالت من طرف الشـركة األمهذه احلالة ال يستطيع التعديل ألنه قد 

 .) 6-6اىل 

و هذا ما يصعب على املوظفني بالتالعب بالتسجيالت احملاسبية و يسهل على املدققني عملية الفحص          

  :   و من بني الوظائف اليت يقوم املدقق الداخلي بتدقيقها هي  و إعداد التقارير

 بتـدقيق يقـوم األداء حتسـني هـو راراتالقـ تـدقيق مـن األساسـي اهلـدف إن :التـدقيق الـداخلي للقـرارات -1-1

 تقيـيم ـا يـتم الـيت كالكيفيـة واملخـازن، والـورش املصـانع مسـتوى علـى والتقنيـاتواإلجـراءات  األوامـر خمتلـف

  .إخل...املختلفة التصنيع لعملية الواجبة راحلوامل املخزونات

 أوهناك للقوانني خمالف أنه يكتشف عندما عليه يؤثر أن ميكنرارات للق تدقيقه عند الداخلي املدقق أن حيث    

 مت كما بتطبيقه يلتزموا مل املسؤولني أن أو هدفه تعكسرارات الق يف مجلة تغيري أو االعتبار بعني تأخذ مل معطيات

 املسـؤولني أمـام مناقشـته ليـتم العامـة املديريـة علـى وعرضـه تقريـره بإعـداد الـداخلي املـدقق يقـوم مث عليـه، االتفـاق

 والسـليم الصـحيح رارات القـ اختـاذ ليـتم اإليضـاحات وتقـدمي يـراتللترب  لالسـتماع راراتالقـ تطبيـق عـن املعنيـني

 .واملناسب

 يف يتمثل مؤسسة يف للمخزونات الداخلي التدقيق من األساسي اهلدف إن :للمخزون  الداخلي التدقيق-1-2

 :يلي مبا للمخزون مراجعته عند الداخلي املدقق ويقوم املخزون حركة تتبع وهو األساسي الدور

 ومؤسسة للمحزونات، الفعلي اجلرد خالل من ذلك ويتم :املادي الوجود من التأكد - باجلرد تقوم

 مـن التأكـد يف يتمثـل الثـاين واهلـدف القـانون وتطبيـق زامااللتـ ومهـا هـدفني لتحقيـق وذلـك سـنة كـل يف مـرة املـادي 

 .الدفاتر يف موجود هو مبا ومقارنته للمخزونات الفعلي الوجود
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 اليت الصعوبات تذليل هو وعملها العامة املديرية تعينها اجلرد جلنة تسمى جلنة هناك اجلرد بعملية القيام عند       

 اجلـرد بـني املقارنـة ويف املعلومـات تقـدمي يف الـداخليراجـع امل وتسـاعد اجلـرد، بعمليـة يقومـون الـذين األعـوان تواجـه

  .احملاسيب واجلرد الفعلي

 اجلرد له تقدم حيث التحليلية باحملاسبة الداخليراجع امل يستعني احملاسيب واجلرد الفعلي اجلرد بني املقارنة عند      

 علـى املبنيـة صـحته مـن متأكـد ألنـه وجـدت إن الفروقـات أسـباب وحتديـد املقارنـة أجـل مـن عليـه ويعتمـد احملاسـيب

 .سالمته تأكد معينة وتواريخ وثائق

 تقريـره يقـدم ) بالسـلب أو باإلجيـاب كـان سـواء( حقيقـي مـادي فـرق هنـاك الـداخلي املـدقق جيـد وعنـدما     

 هنـاك يكـون أن ممكـن ألنـه الفـارق أسـباب ملعرفـة التفتـيش راءبـإج املؤسسـة مديريـة تقـوم وهنـا العامـة للمديريـة

   .اختالس

ا تقييم يف املؤسسة تتبع :املخزون تقييم صحة من التأكد -  املرجحـة الوسطية التكلفة طريقة خمزو

ا من يتأكد الداخلي املدقق أن حيث  .وسليمة صحيحة بطريقة واتباعها املطبقة هي أ

 .احملاسيب التسجيل من التأكد -

 املـدقق وأن والصـحيحة الصـائبة راراتالقـ اختـاذ يف يسـاهم الـداخلي التـدقيق أن نالحـظ سـبق ممـا -

 والتنظيمـات القوانني وحيرتم أعماله تأدية أثناء وكفاءتهاته خرب  كل ويستغل طاقته كل يبذل الداخلي

 .باملؤسسة اخلاصة

 بـل معهـا التعامـل يف صـعوبة جيـدو مل الـداخلني فاملـدققون املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام خيـص فيمـا أمـا     

ا حيث التدقيق حمل الوظائف مستوى على التكنولوجيا هذه استعمال من يستفدون   .مهمتهم سهلت أ

  . RAFFINERIE بمؤسسة الخارجي التدقيق -2

  األم املؤسسة بني عقد ابرام  خالل من اخلارجي بالتدقيق )مصفاة أرزيو "( RAFFINERIE "تتلتزم مؤسسة  
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sonatrachبتـدقيق قيامـه  خـالل مـن األقـل علـى سـنة كـل مـرة قدومـه يرتقـب والـذي زائربـاجل اخلـارجي واملـدقق 

 املاليـة بـالقوائم الـواردة األرقـام صـحة مـدى حـول ريـه أ إبـداء بقصـد التـدقيق حمـل الوحـدة وسـجالت حسـابات

 مـن لـه التطـرق سـنحاول والـذي واخلـارجي الـداخلي التـدقيق مـن بكـل تقـوم املؤسسـة أن نالحـظ وعليـه املنشـورة،

 .العنصر هذا خالل

 واليوميـات النتائج، حسابات وجدول ،زانيةاملي من كل بطلب يقوم التدقيق بعملية اخلارجي املدقق شروع عند     

 املـربرة القانونيـة الوثـائق وكل والتثبيتات، املخزونات من لكل اجلرد دفرت األستاذ، دفرت ،و ميزان املراجعة  احملاسبية،

 الداخليـة، الرقابـة نظـام فحـص ذلـك وبعـد الداخلي، املدقق تقرير بطلب يقوم مث احملاسبية، التسجيالت تثبت اليت

 القـوانني بتطبيـق تلتـزم املؤسسـة وأن صـحيحة رارات القـ أن مـن والتأكـد بتـدقيقها، يقـوم سـوف الـيت املصـاحل وزيـارة

   .راراتوالق

 الـيت راءات اإلجـ إىل التطـرق سـنحاول اخلـارجي بالتـدقيق املتعلقـة املعلومـات جبمـع لنـا تسـمح مل الظـروف ألنرا نظ

 : يلي فيما تتمثل اليت حسب اخلربة املهنية لرئيس مصلحة امليزانية امليزانية و  حسابات بعض لتدقيق املدقق ا قام

  :هي املخزون لتدقيق املدقق ا قام اليت العمليات بني من :)المخزونات( الجارية األصول تدقيق  -2-1

 .بالدفاتر مسجل هو مبا ومطابقتها الفعلي باجلرد يقوم أي الفعلي الوجود من التحقق -

 الوقـت يف وتوفريهـا اجليـدة والنوعيـة املناسـب بالسـعر األفضـل املـورد اختيـار مت انـه مـن :المشـتريات مـن التحقـق-

 مـن طلبهـا الـيت والنوعيـة الكميـة نفـس أن مـنراء الشـ مسـؤول يتأكد السلع وصول عند أنه املعروف ومن املناسب،

 الـيت البيانات أن من املدقق يتحقق احلالة هذهيف   املخزون مسؤول طرف من وامضائه الدخول وصل إعداد أجل

  .الشراء  لفواتري ومطابقة صحيحة املخزون مسؤول طرف من إدخاهلا مت

 .الفواتري يف موجود هو ما صحة من التأكد أجل من املوردين ببعض االتصال -

ا الفواتري وكل واخلروج الدخول لعمليات احملاسيب التسجيل من التأكد -  .مسجل هو ملا مطابقة وأ
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  .السابقة للسنة املدة أخر للمخزون مطابق هو املدة أول خمزون أن من التحقق -

 :يلي ما من املدقق يتحقق :)المادية التثبيتات( جارية الغير األصول تدقيق

ا ومن للمؤسسة ملك التثبيتات أن أي امللكية من التأكد -  .فعال مستغلة أ

   .التثبيتات لكل الفعلي الوجود من التأكد -

 .قانونيتها ومدى اإلهتالك ومعدالت اإلهتالك مدة من بالتحقق قام حيث اإلهتالك حساب من التأكد -

 .احملاسيب التسجيل من التأكد -

 عمليـة عـن والتقريـر اخلاصـة األمـوال حسـابات مـن كـل بتدقيق املدقق قام حيث :الخاصة األموال رؤوس تدقيق

 . األسباب عن والبحث املال رأس ختفيض أو رفع

 بعـض  لتـدقيق املـدقق ـا قـام الـيتراءات اإلجـ بني من :المالية والحسابات )المتعاملين( الغير حسابات تدقيق

 :يلي فما تتمثل احلسابات

ا ومن الغري حسابات حتركات من التأكد -  .صحيحة أ

ا إطار يف املؤسسة عليها تعاقدت اليتزامات االلت كل من التأكد -  .الغري مع عالقا

 .املوردين حلسابات الفردي التدقيق خالل من املوردين حساب من التأكد -

 .الفواتري مبالغ صحة من للتأكد للعمالء مصادقات بإرسال قام كما العمالء، أرصدة من التأكد -

 .املسجلة املبالغ من التأكد خالل من وذلك البنك حساب من التأكد -

 الدراسـة حمـل املؤسسة يف التدقيق بعملية قيامه عند احملاسيب فاملدقق املعلومات تكنولوجيا تستخدم املؤسسة أن مبا

 حيصـل لـو مكـان يف احلفـظ مت وأنـه وسـائل عدة يف مت التسجيل وأن للمعلومات، أمن توفر املؤسسة أن من يتأكد

 .املعلومات ضياع إىل تؤدي اليت للمخاطر تفادي وهذا التلف إىل يؤدي ال حريق
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 يطالـب فهـو املعلومـات تكنولوجيـا تسـتخدم املؤسسـة أن مـع التـدقيق يف طريقتـه يغـري مل املـدقق أن اإلشـارة مـع

 حـول التـدقيق طريقـة يسـتخدم املـدقق أن أي كأدلـة املتـوفرة واملسـتندات الوثـائق مـع طباعتها متت اليت باملخرجات

 .احلاسوب

  RAFFINERIE بمؤسسة المحاسبي التدقيق على وتأثيرها المعلومات تكنولوجيا: المطلب الثاني 

 مـدققو يتبعهـا الـيت الطريقـة يف شـيئا ليغـري يكـن مل الوظـائف خمتلـف يف املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام إن       

 بتـدقيق املـدقق يقـوم حيـث الوظائف هذه مستوى على التدقيق بأعمال للقيام اخلارجي أو الداخلي سواء املؤسسة

 يـتم أنـه هنـا اإلشـارة مـع )فـواتري وصـوالت، (كأدلـة املتـوفرة واملسـتندات الوثـائق مـع طباعتهـا متـت الـيت املخرجـات

 احلاجـة عنـد أو املـدقق يطلبهـا عنـدما عليهـا احلصـول سـهولة أجل من وهذا الضوئي املاسح بواسطة الفواتري رقمنة

 يطالـب املـدقق ألن وهـذا ضـياعها، لتفـادي وهـذا بالنظـام حفظهـا أجـل مـن وأيضـا املؤسسة موظفي قبل من إليها

 يعتمـد اآلن حد إىل يزال  ال املدقق أن جند سبق ما خالل من حيث حماسبية، عملية كل تسجيل بتربير احملاسب

 تتمثل معتربة تسهيالت له قدمت أنه إال متاما موجودة غري املعلومات تكنولوجيا كانت لو كما اليدوية األساليب

 :يلي فيما

 عن البحث يف يستغرقه كان الذي الوقت من الكثري للمدقق يوفر ما وهذا املعلومات على احلصول سرعة 

 يف حتفظ ورقية مستندات يف خمزنة املعلومات وكانت مستعمل، غري احلاسوب كان عندما املعلومات هذه

 .األرشيف

 وكـذا  ومضغوطة مرنة أقراص شكل يف تفصيال أكثر بأدلة أدلتهم تعزيز من املدقق مكن احلاسوب وجود 

 .مطبوعة أدلة

 مـن متكنـه كمـا املصـنع ونصـف النهـائي واملنتـوج األوليـة املـواد مـن املخزونـات قبـةار م مـن للمـدقق تسـمح  

 النهائي املنتوج مكونات معرفة
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 وجـود املـدقق يصـادف قـد أنـه إال احملاسـيب التـدقيق عملية تسهيل يف املعلومات تكنولوجيا تلعبه الذي الدور ورغم

 :يلي فيما تتمثل واليت احلسبان يف يأخذها أن جيب واليت احملاسيب التدقيق عملية على تؤثر خماطر

 املؤسسة يف املستخدمةامج للرب  اجليد التصميم عدم. 

 غـري بيانـات إدخـال طريـق عـن اخـتالس أو عجـز إخفـاء كمحاولـة واالخـتالس، الغـش بعمليـات القيـام 

 .التدقيق مصداقية على خطر يشكل مما صحيحة

 تكنولوجيـا يف تكـوين علـى يتـوفر أن أي الشخصـية،قدراتـه  علـى باعتمـاده املخاطر هذه يكتشف أن ميكن واملدقق

   .امجالرب  خمتلف عمل طريقة وفهم امللفات على االطالع من للتمكن ملعلوماتا

 بمؤسسـة المحاسـبي التـدقيق فـي المعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام تفعيـل فـي سـاهمةالم :المطلـب الثالـث 

RAFFINIRIE .  
 احملاسـيب املـدقق يسـتخدمها الـيت األسـاليب وعلـى" مصـفاة" مبؤسسـة املعلومـات تكنولوجيـا واقع على اعتمادا     

 التطور هذا متجاهال اليدوية الطريقة يستخدم يزال ال املدقق أن و هذا حسب رأي رئيس مصلحة امليزانية الحظنا

الـربامج  هذه أن من يتأكد مل أنه أي املستخدمة،امج للرب  أمهية يعطي ال املدقق أن الحظنا أننا حيث التكنولوجي،

 التـدقيق عمليـة لتفعيـل مسـامهة تقـدمي العنصـر هـذا خـالل مـن حاولنـا لـذلك صحيحة معلومات إعطاء من متكن 

 .املعلومات تكنولوجيا باستخدام احملاسيب

  عمليـة أثنـاء املـدقق أن الحظنـا حيـث :المعلومـات تكنولوجيا خالل من التدقيق اقتراح ضرورة -1-

 مباشـرة يلجأ حيث تصميمها، صحة من يتأكد مل أي املستخدمة للربامج أمهية يعطي ال احملاسيب التدقيق

 صـحة مـن للتأكـد الطريقـة هـذه اقرتحنـا لـذلك األمـور، بعـض عـن واالستفسـار املنتجـة املعلومـات لتدقيق

 كانـت إذااض افرت  على املدخل هذا يقوم حيث احلاسوب مبساعدة تتم الطريقة وهذه املستخدمة الربامج

 مـن وللتأكـد صـحيحة بالضـرورة املخرجـات فـإن صـحيحة، املعاجلـة عمليـة وكانـت صـحيحة املـدخالت

 :الطريقتني هذين بني خيتار املدقق فإننامج الرب  صحة
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  مـن معـني عـدد بإعـداد املـدقق يقـوم بـأن ذلـك ويـتم املؤسسـة بـرامج صـحة مـدى اختبـار الطريقـة هـذه ـدف* 

ة الصـورية العمليـات ـا املؤسسـة برنـامج مسـتخدما بتشـغيلها يقـوم مث الفعليـة املؤسسـة لعمليـات مشـا  وأجهز

ا اإللكرتونية  .يدويا عليها حتصل اليت بالنتائج ويقار

 يتم اليت احلقيقية املؤسسة بيانات استخدام يتم فإنه برنامج لديه يتوفر كان إذا املدقق هلا يلجأ الثانية الطريقة أما* 

 العمليـات نفـس ألداء تصـميمها مت والـيت باملـدقق اخلاصة اآليل احلاسب برامج استخدام طريق عن معاجلتها إعادة

 .املؤسسة برنامج  خمرجات مع ومقارنتها النتائجراج استخ ويتم

  :المحاسبي التدقيق عملية في المعلومات تكنولوجيا استخدام اقتراح -2-

 هـذا فـإن سـبق فيمـا الحظنـا كمـا أنشـطتها كافـة يف املعلومـات تكنولوجيـا تسـتخدمراسـة الد حمـل املؤسسـة أن مبـا

 هـذه مواكبـة عليـه أي احملاسـيب، املـدقق علـى أكثـر واملقصـود احملاسـيب التـدقيق عمليـة علـى يؤثر التكنولوجي التطور

 امجوالـرب  الربجمـة ولغـات احلاسـب مبهـارات عاليـة معرفـة احلسابات مدقق من يتطلب حيث التكنولوجية، التطورات

 بواسطة املعلومات تكنولوجيا أنظمة بتدقيق تقوم استخدامها اقرتحنا اليت الطريقة هذه أن حيث احملوسبة، احملاسبية

 كأداة يستخدم و براجمه احلاسوب باستخدام التدقيق أن حيث ميتلكها، املدقق كان إذ اإللكرتوين التدقيق برنامج

 املـدقق يسـتطيع كمـا البيانـات، معاجلـة عمليـات دقـة مـن التحقـق إىل يهـدف األسـلوب فهذا التدقيق، أدوات من

 املعلومـات كـل أصـبحت األمـر واقـع يف ألنـه التـدقيق مهمـة خطـوات بعـض أداء يف ملسـاعدته احلاسوب استخدام

 تسـتخدم الـيت الـربامج مـن العديـد هناك احلقيقة ويف  الكرتونيا، معاجلتها تتم معلومات عن عبارة هي التدقيق حمل

 إىل بإضـافة اليوميـة تـدقيق يف يسـتخدم الذي الربنامج هذا إىل تطرقنا به قمنا الذي البحث خالل ومن التدقيق يف

  Interactive data .Extraction and Analysis هو خمتصر ل ideaب يسمى الربنامج وهذا األنظمة بعض

 Interactive data Extraction andهــو خمتصــر  3.0.2النســخة   ideaان برنــامج :  التعريــف بالبرنــامج

Analysis العامـة التـدقيق بـرامج  أحـد الربنـامج هـذا ويعتـرب للبيانـات التفـاعلي واالسـتخالص التحليـل تعـين والـيت 
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 تسـاعد الـيت املهمـة الوظـائف مـن بعـدد الربنـامج ويقـوم القـانونيني، للمحاسـبني الكنـدي املعهـد قبـل مـن والصـادر

 :باآليت الوظائف هذه تلخيص وميكن العالية والدقة بالسرعة التدقيق عملية يف احلسابات مدقق

  Performing Analyses .التحليالت أداء -

  Checking & Calculations .واحلساب الفحص -

  Cross matching data between systems .النظام بني البيانات مطابقة -

  Testing for Gaps and Duplicates .راراتوالتك الفجوات اختبار -

  Sampling .تاالعين -

 :اآلتية األنظمة إىل باإلضافة اليومية لتدقيق IDEA ال برنامج ويستخدم

  Sales & Receipts . ومردوديتها املبيعات -1

  Accounts Receipts .املدينون - 2

  Purchases and Payement .واملدفوعات املشرتيات - 3

  Accountes Payabel .الدائنون - 4

  Payroll .األجور - 5

   Fixed Assets .املوجودات الثابتة  - 6
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  :خالصة الفصل 

 

 مؤسسـة يف النظريـة احلقـائق إسـقاط فيهـا حاولنـا الـيت امليدانيـة ةراسـالد هـذه خـالل مـن توصـلنا لقـد            

RAFFINERIEمــن هــذه الدراســة ابــراز واقــع تكنولوجيــا املعلومــات و تأثريهــا علــى التــدقيق  دفاهلــكــان ل حيــث

 والـيت التكنولـوجي للتطـور ومواكبـة متطـورة وهـي وظائفهـا كافـة يف تستخدم املعلومات تكنولوجيا ووجدنا ،احملاسيب

 املـدقق مهمـة سـهلت بـل احملاسـيب التـدقيق علـى تؤثر مل احلقيقة يف وهي ، األم الشركة طرف من أغلبها إدخال مت

 املؤسسة أن مع املدقق أن الحظنا كما الوقت، وختفيض املعلومات على احلصول يف احملاسيب

 ومل للتـدقيق إلكرتونيـة رامجبـ أي يطبـق ال أنـه إال املعلومـات، تكنولوجيـا وتسـتخدم وطنيـة و ذات ثقـل اقتصـادي

 أن عليـه للتـدقيق إلكرتونية مجراب ميتلك ال كان إذا اقرتحنا لذلك املؤسسة يف املستخدمةامج الرب  صحة من يتأكد

 كـان واذا املسـتخدمة، مجاالـرب  صـحة مـن للتأكـد وهـذا املعلومـات، تكنولوجيـا خـالل مـن التدقيق طريقة يستخدم

 التـدقيق يف املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام اقرتحنـا اقتنائهـا وبإمكانـه املعلومـات تكنولوجيـا مـع التعامـل مبقدرتـه

 ب واملسمى القانونيني للمحاسبني الكندي املعهد قبل من والصادر العامة، التدقيق مجراب ألحد وتطرقنا احملاسيب،

IDEA  املؤسسـات ويف سـةراالد حمـل املؤسسـة يف احملاسـيب التدقيق بعملية قيامه أثناء املدقق يستغلها أناليت ميكن 

 تكنولوجيـا تسـتخدم الـيت املؤسسـات يف سـليما يرأالـ إبـداء يكـون لكـيو املعلومـات، تكنولوجيـا تسـتخدم الـيت

  .احلاسوب وبواسطة خالل ومن حول التدقيق يكون أن احملاسبية أعماهلا يف كامل بشكل املعلومات

  

 
 



  

 

 

  

 

 

 

                       

  

 

     



 

 

ــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  الخاتمـــــ

126 

 املؤمتمـة احملاسـبة مجرابـ تعـدد إىل أدى املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام فـإن ا قمنا اليت سةراالد خالل من        

 سهولة إىل أدى مما املؤسسة، وحجم طبيعة مع تتناسب ومتنوعة متعددة الكرتونية دفاتر إعداد وبالتايل األسواق يف

 إن .للبيانـات اإللغـاء أو التعـديل أو التسـجيل عنـد املختلفـة حـلراامل يف جـدا فائقة بسرعة الدفاتر هذه مع التعامل

 حتقيق درجة يف أثر املعلومات تكنولوجيا استخدام ولكن الكرتونية، أم يدوية كانت سواءا تتغري مل احملاسبة أهداف

 أن إال اإلنسـان، ـا يقـوم الـيت لألعمـال امتـداد إال هـو مـا احلاسـوب اسـتخدام أن حيـث األهـداف، هـذه كفـاءة

 تعـد الـيت واملاليـة احملاسـبية العمليـات يـدقق أصـبح املـدقق أن كمـا عـاليتني، وكفـاءة بسـرعة ـا يقـوم احلاسـوب

 علـى يركـز أصـبح أنـه حيـث والرقابـة التـدقيق ءاتراوإجـ مجرابـ وضـع يف وملمـوس واضـح تغـري إىل أدى آليا،وهـذا

 البيانـات مـن املـدخالت علـى التـدقيق حكمهـا، يف ومـا باملسـتندات الـواردة املـدخالت علـى السـابق التـدقيق

 سـالمة مـن االطمئنـان البيانـات، تشـغيل آليـة تتضـمن الـيت احلاسـوب مجراب علي التدقيق سالمتها، من لالطمئنان

 وسـالمة أمن ءاتراإج وضع ضرورة إىل باإلضافة اخلارجة، املعلومات على لتدقيق او املستخدمة احلاسوب أجهزة

 كلمـات إدارة الناريـة، احتياطيـة،احلوائط نسـخ إعـداد الفريوسـات، مـن احلمايـة ءاتراإجـ يف تتمثـل الـيت املعلومـات

 عنها نتج فقد التحديث يف دورها وأمهية املعلومات تكنولوجيا يف املتسارع التطور هذا ونتيجة ،)السر كلمة(املرور

 أسـاليب ظهـرت أنـه حيـث التقليـدي، الشـكل عـن خمتلـف بشـكل األعمـال إجنـاز طـرق يف خمتلفـة وأسـاليب أمنـاط

  .املناسب الوقت ويف بسهولة وظيفته أداء من املدقق متكن خمتلفة

 :الفرضيات صحة اختبار

 مسبقا املوضوعة بالفروض املرتبطة النتائج إىل توصلنا والتطبيقي النظري بطوريه املوضوع جوانب خمتلف عرض بعد

  :يلي كما
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  :األولى الفرضية

 مجاوالـرب  األجهـزة اسـتخدام هـي املعلومـات تكنولوجيـا أن يف تتمثـل والـيت األوىل الفرضـية صـحة سـةراالد أظهـرت 

 وخارجهـا املؤسسـة داخـل وتبادهلـا املطلوبـة املعلومـات وتوفري البيانات ومعاجلة ختزين أجل من احلاسوب وشبكات

  .املناسب الوقت ويف

  :الثانيةالفرضية  

 كـل إجنـاز يف واملـدقق احملاسـب مهمـة سـهلت املعلومـات تكنولوجيـا أن حيـث الثانية الفرضية صحة سةراالد بينت

 املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام بكيفيـة يـةراد علـى يكونـا أن البـد لكـن وتكلفـة، وقت أقل ويف ا املكلفني املهام

 .التطور هلذا ومواكبني

  :الثالثة الفرضية

 كل أن بالضرورة يعين ال باألعمال يقوم الذي هو احلاسوب كون أنه حيث الثالثة الفرضية صحة سةراالد أكدت

 يأخـذها أن البـد الـيت املخـاطر بعـض يثـري قـد املعلومـات تكنولوجيـا اسـتعمال يعـين مـا يـرام مـا علـى يسـري شـيء

 .أعماهلم واجناز ختطيط يف االعتبار بعني واملدقق احملاسب

  :بعةراال الفرضية

 تكنولوجيـا أن سـةراالد حمـل املؤسسـة يف أي التطبيقـي اجلانـب خـالل مـن إليهـا املتوصـل والنتـائج سـةراالد أظهـرت

  .متطور وبشكل الوظائف كل يف تستخدم فهي هلا الالزمة باملكانة يتظح املعلومات
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 :سةراالد نتائج

 قمنـا كمـا احملاسـيب، التـدقيق علـى وتأثريهـا املعلومـات لتكنولوجيا النظري اجلانب تناولت واليت ستنا،راد خالل من

  :التالية النتائج إىل الوصول مت raffinerieتكرير البرتول  مؤسسة يف متثل والذي الواقع على اجلانب هذا بإسقاط

 ونقـل وخـزن ومعاجلـة جلمـع الشـبكات وتكنولوجيـا والربجميـات األجهـزة اسـتخدام هـي املعلومـات تكنولوجيـا أن -

   .املعلومات واسرتجاع

 شـبكة هـي نـتاواإلنرت  واسـعة شـبكة هـي االنرتنـت أن حيـث نتاواإلكسـرت  نـتاواإلنرت  االنرتنـت بـني فـرق هنـاك-

ا وامتدت متوسعة داخلية انرتنت شبكة عن عبارة هي نتاإلكسرت ا و املؤسسة حدود تتعدى ال داخلية  إىل خدما

 الداخلية املؤسسة شبكات إىل حمدد استخدام حق هلم يكون بأن املؤسسة خارج من خمولني خارجني مستخدمني

 علـى الـدخول حبـق يتمتعـون ممـن وهـم واملـوردون، والشـركاء والزبـائن املؤسسـة بـني للـربط مـثال مفيـدة نتاواإلكسـرت 

 .منهم لكل حتدد سر كلمة باستخدام وذلك موقعها

 أن حيث واألهداف، ائفوالوظ اتاملكون توىمس ىعل اتاملعلوم امونظ اتاملعلوم اتكنولوجي نيب ةعالق دتوج -

 .املعلومات نظام يستخدمها تقنية هي املعلومات تكنولوجيا

 واخلدمات، السلع إنتاج أجل من بينها فيما متزج والبشرية املادية اإلنتاج عناصر خمتلف هي االقتصادية املؤسسة -

 .الربح حتقيق يف الرئيسي هدفها ويتمثل

 رأي إبـداء إىل وصـوال معينـة مبؤسسـة املتعلقـة املاليـة والبيانـات للقـوائم مسـتقل مهين فحص هو احملاسيب التدقيق -

 مبجموعـة يلتـزم ملدققو ا والغش، األخطاء اكتشاف من ميكن حيث املالية القوائم عدالة حول وحمايد مستقل فين

  .التدقيق عملية يف تساعده اليت ءاتراواإلج املعايري من
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موعـة وطبيعـة شـكل علـى أثـر احلاسـوب استخدام أن-  يف الدقـة إىل احلاسـوب اسـتخدام أدى كمـا املسـتندية، ا

 اإلشـارة جيب كما اليدوي، النظام يف عليه هي مما أفضل بشكل وعرضها التقارير إعداد يف السرعة وحتقيق األداء

-09رقـم تنفيـذي مرسـوم يف عليهـا نـص اليت أنظمة بواسطة احملاسبة مسك وشروط بكيفيات مزاااللت ضرورة إىل هنا

  . 07/04/2009يف  110

 املاديـة السجالت اختفاء يف تتمثل واليت املشاكل من خيلو ال أنه إال املعلومات تكنولوجيا استخدام تامميز  رغم-

ـا ـا ءةراالقـ علـى القـادر وحـده واحلاسـب مرئيـة غـري أصـبحت أل  صرااألقـ علـى أو املركزيـة الـذاكرة يف مسـجلة أل

  .النظام عطب أو املخزنة البيانات تلف إىل تؤدي سوف اليت الفريوسات وخطر املمغنطة،

 التغيـري متثـل بـل تتغـري فلـم اإلثبات أدلة أما احملاسيب التدقيق ءاتراواج أساليب على املعلومات تكنولوجيا أثرت -

 .إلكرتونية أدلة أصبحت حيث الشكل يف

ـا بكـل املعلومـات تكنولوجيـا تسـتخدم raffinerieتكرير البرتول  مؤسسة-  كبـةوا م وهـي  وظائفهـا كـل يف مكونا

 .تراللتطو 

 خـالل مـن مهمتـه سـهلت بـل احملاسـيب املـدقق علـى تـؤثر ملraffinerie مبؤسسـة املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام-

 هـذه عـن البحـث يف يسـتغرقه كـان الـذي الوقـت مـن الكثـري للمـدقق يوفر ما وهذا املعلومات على احلصول سرعة

 .املعلومات

 ومضغوطة مرنة صراأق شكل يف تفصيال أكثر بأدلة أدلتهم تعزيز من املدقق مكنت املعلومات تكنولوجيا وجود -

 .مطبوعة أدلة وكذا

 مـن يتأكـد ومل للتـدقيق إلكرتونيـة مجرابـ أي يطبـق ال ، raffinerie مؤسسـة يف التـدقيق بعملية قيامه أثناء املدقق -

 يسـتخدم أن عليـه للتـدقيق إلكرتونيـة مجرابـ ميتلـك ال كـان إذا اقرتحنا لذلك املؤسسة يف املستخدمة مجاالرب  صحة
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 مبقدرتـه كـان إذا و املسـتخدمة، مجاالـرب  صـحة مـن للتأكـد وهـذا املعلومـات، تكنولوجيـا خـالل مـن التـدقيق طريقة

 احملاسـيب، التـدقيق يف املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام اقرتحنـا اقتنائهـا وبإمكانـه املعلومـات تكنولوجيـا مـع التعامـل

 .العامة التدقيق مجراب ألحد وتطرقنا

 أعماهلـا يف كامـل بشـكل املعلومـات تكنولوجيـا تسـتخدم الـيت املؤسسـات يف سـليما يرأالـ إبـداء يكـون لكـي -

  .احلاسوب وبواسطة خالل ومن حول التدقيق يكون أن احملاسبية

ـا كمـا أكرب وبدقة بسرعة األعمال هذه تنفيذ إمكانيات من باالستفادة املدقق املعلومات تكنولوجيا مكنت -  أ

 .اليدوي األداء تكلفة من أقل وبتكلفة العمليات صحة من التحقق عملية للمدقق املعلومات تكنولوجيا سهلت

ا ميكـن عاليـة وكفاءة متخصصة ترامها احملاسيب املدقق لدى تكون أن البد -  العلميـة املعرفـة خـالل مـن اكتسـا

  .التكنولوجيا هذه مع التعامل من للتمكن التدريبية تاراوالدو 

 :توصيات

 :يلي فيما تتمثل واليت التوصيات بعض إىل سةراالد توصلت

 الكتشـاف وهـذا وحـذر سهولة بكل التكنولوجيا هذه مع التعامل من لتمكنهم املدققني وتأهيل تدريب ضرورة -

 .املخاطر

 بأقـل وتأديتـه عملهـم حتسـني أجـل مـن احملاسيب التدقيق عملية يف املعلومات لتكنولوجيا املدقق استخدام ضرورة -

 .التكنولوجيا هذه تستخدم أصبحت املؤسسات أغلب ألن، وتكلفة وقت

 أمـاكن يف مباشـرة بصـورة املعلومـات وختـزين التلصـص أو قااالخـرت  أو الضـياع مـن املعلومـات أمـن محايـة رةو ضـر  -

 .كان سبب ألي والربجمية املادية املعدات عطل حالة يف لالستخدام جاهزة احتياطية أجهزة توفري وضرورة آمنة،
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 يف موجودة شكال وليست حسابات وحمافظي مدققني أعضاء كفاءات من الداخلي التدقيق خلية إنشاء ضرورة -

 .امليدان يف فعالة تكون وامنا التنظيمي اهليكل

 :البحث أفاق

 :منها عديدة إشكاليات تتضمن مستقبلية ساترالد دافع سةراالد هذه تكون قد

  .احملاسيب التدقيق عملية يف اإللكرتونية مجاالرب  استخدام -

 .احملوسب املعلومات نظام تدقيق -

 .احملاسبة مهنة على املعلومات تكنولوجيا استخدام تأثري -

 .اإللكرتونية التجارة ظل يف اإللكرتوين التدقيق -

 .احملاسبة مسك يف املعلومات تكنولوجيا استخدام كيفية -
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ــــايب -5 ــــازوري، عمــــان، األردن، "أساســــيات نظــــم املعلومــــات احملاســــبية " إبــــراهيم اجلــــز راوي،عــــامر اجلن ، دار الي

2009.  

  ، لبنـان ، العربيـة النهضـة دار ، الرابعـة الطبعـة ، وإجـراءات معـايري املراجعـة ، اشـتيوي السـالم عبـد إدريـس -6

.1996  

ـــــــــة،   -7 ـــــــــدار اجلامعي ـــــــــة يف املنظمـــــــــات املعاصـــــــــرة ،ال ـــــــــرمحن ادريس،نظـــــــــم املعلومـــــــــات االداري ـــــــــد ال ـــــــــت عب ثاب

  .2005االسكندية،

  .2007ثناء على القباين، مراجعة نظم تشغيل البيانات إلكرتونيا، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  -8

ـــة،  -9 ـــدار اجلامعي ـــة يف ظـــل التشـــغيل اإلليكـــرتوين، ال ـــادر شـــعبان الســـواح، املراجعـــة الداخلي ـــاين ون ـــي القب ثنـــاء عل

  .2006اإلسكندرية، مصر،
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حســـــني شـــــحاتة، أصـــــول املراجعـــــة والرقابـــــة يف ظـــــل لكمبيـــــوتر واالنرتنـــــت، جامعـــــة األزهـــــر، اإلســـــكندرية، -10

  .2000مصر،

 للنشـر، وائـل دار ، األوىل الطبعـة ، (والعمليـة النظريـة الناحيـة) حلسـاباتا تـدقيق علـم ، اهللا عبـد أمني خالد-11

  . 2000 ، األردن

، دار وائـــل للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، 1خالـــد أمـــني عبـــد اهللا، علـــم تـــدقيق احلســـابات الناحيـــة العلميـــة، ط   -12

  .2004األردن، 

 ، املستقبل دار ، احلسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، الرفاعي حممود خليل ، اخلطيب راغب خالد -13

  1998 .، األردن

مسري كامل حممد، أساسيات امل ا رجعة يف ظل بيئة نظم التشغيل اإللكرتوين للبيانـات، دار اجلامعـة اجلديـدة  -14

  .1999للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

تمع العريب للنشر والتوزيع، عمـان، عارف حسني ابو عواد وأخرون، مهارات احلاسوب وتطبيقاته، مكتبة  -15 ا

  .2007األردن، 

عبــد الــرزاق حممــد قاســم ، نظــم املعلومــات احملاســبية احملوســبة ، الــدار العلميــة الدوليــة للنشــر والتوزيــع ودار  -16

  . 2003والتوزيع ، عمان ، األردن . الثقافة للنشر

بات يف بيئة اخلصخصة وأسواق املـال والتجـارة عبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة، مراجعة احلسا-17

  .2004االليكرتونية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،مصر ،

ــدار اجلامعيــة،  -18 عبــد الوهــاب نصــر علــي وشــحاتة الســيد شــحاتة، مراجعــة احلســابات وحوكمــة الشــركات، ال

  .2007اإلسكندرية، مصر، 
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  .1999،الطبعة األوىل،جمموعة النيل العربية،القاهرة،"مفاهيمأسس و "على حممد منصور،مبادئ اإلدارة -19

، وحـدة حـدباء للطباعـة نظام المعلومات المحاسبيةقاسم حمسن إبراهيم احلبيطي وزياد هاشم حيي السقا،  -20

  .نشر، جامعة املوصل، العراق وال

ب االتصـــــــال ، عــــــامل الكتـــــــملعلومــــــات و كمــــــال عبــــــد احلميـــــــد زيتــــــون ، تكنولوجيـــــــا التعلــــــيم يف عصـــــــر ا -21

  .  2002القاهرة،مصر،

  .1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المحاسبة العامة للمؤسسةحممد بوتني،  - 22

املعلومـــات االداريـــة املفـــاهيم األساســـية و التطبيقـــات، الـــدار  منـــال حممـــد الكـــردى و جـــالل ابـــراهيم العبـــد، -23

  . 2003، اجلامعية اجلديدة ، اإلسكندرية،مصر

موســــى عبـــــد اهللا محــــدان، تطبيقـــــات احلاســــوب يف اإلدارة، دار صـــــفاء للنشــــر والتوزيـــــع، عمـــــان، األردن،  - 24

2001.  

  .1999، معهد الدراسات املصرفية، األردن، ، مبادئ المحاسبةنعيم دمهش وآخرون - 25

 األردن للنشـر، وائل دار ، الثالثة الطبعة ، والعملية النظرية الناحية من التدقيق إىل مدخل ، التميمي هادي -26

،  .2006  

 بـني املراجعـة ، سـعيد الـدين كمـال ، حجـاج حامـد امحـد ومراجعـة تعريب ، هنكي امرسون ، توماس وليم -27

  1997 ، السعودية ، للنشر املريخ دار ، األول الكتاب ، والتطبيق النظرية

 

  :المجالت 
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ــة النظــام احملاســيب"امحــد لعمــاري-1   ــة احلقــوق والعلــوم "طبيعــة وأمهي ، جملــة العلــوم اإلنســانية، جامعــة بســكرة، كلي

  . 2001االقتصادية،العدد األول 

ــا املعلومــات يف تطــوير مهنــة تــدقيق احلســابات د" أميــن حممــد منــر الشــنطي، -2 ســة تطبيقيــة علــى رادور تكنولوجي

جملــــة كليــــة بغــــداد للعلــــوم االقتصــــادية اجلامعــــة، العــــدد الســــابع . ،"دنيــــة اهلامشيــــةمكاتــــب التــــدقيق يف اململكــــة األر 

  .2011والعشرون، األردن، 

ــر التكنولوجيــات احلديثــة لإلعــالم واالتصــال يف املؤسســة االقتصــادية، جملــة  ســعاد-3 بومايلــه وفــارس بوبــاكور،  أث

  .2004، مارس 03االقتصاد املنامجت، العدد 

 الباحـث، مجلـة ،"املعلومـات تكنولوجيـا ظـل يف احملاسـبية املعلومـات وجـودة تكلفـة ،علـىقويـدر  حـاج قـورين-4

(SCF) - ، "2012 اجلزائر، الشلف، جامعة ، 10العدد املايل احملاسيب النظام تطبيق أثر.  

  :المؤتمرات و الندوات

 للمؤسسـة التنافسـية امليـزة لبنـاء كـأداة التكنولوجيـة رحـال، فـريوز شـني، اليقظـة ، سـوالف الطيـب داودي  -1

امللتقى الـدويل الثـاين حـول املعرفـة يف ظـل االقتصـاد الرقمـي ومسـامهتها يف تكـوين ورقة عمل قُدمت إىل االقتصادية 

، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة حسيبة  2007نوفمرب  28-27امليزة التنافسية يف الدول العربية 

  .اجلزائر بن بو علي الشلف ، 

عفاف اسحق أبوزر ، الضوابط الرقابيـة و التـدقيق الـداخلي يف بيئـة تكنولوجيـا املعلومـات ، .نعيم دهش ، أ.أ –2 

املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس ،كلية االقتصاد و العلوم اإلداريـة ، جامعـة الزيتونـة ، األردن ،عمـان ،الطبعـة 

  . 2005،السنة  27-28
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 الـوطين امللتقـى ،"التـدقيق عمليـة علـى املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام تـأثري" األمني، حممد لونوع ميلود تومي-3

 ثليجـي عمـار جامعـة املعاصـرة، احملاسـبية واملشـاكل املاليـة ملواجهـة األزمـات التـدقيق مهنـة تأهيـل حـول الرابـع

  12-10 ص ص ،2013نوفمرب 20،21ييوم اجلزائر، باألغواط،

ـدمت إىل  املؤسسـة، لتنافسـية حديثة تسيريية وسيلة التنافسية اليقظة حديد، ونوفل حديد رتيبة-4    ورقـة عمـل قُ

، كليـة احلقـوق و العلـوم  2005 مـارس 9-8 ، و احلكومـات املتميـز للمنظمـات األداء حـول الـدويل املـؤمتر

  .، اجلزائر ورقلة قاصدي مرباح  جامعةاالقتصادية 

 تلبيـة يف ومسـؤوليته احلسـابات مراقـب دور حـول دراسـة ، القريشـي رشـيد إيـاد ، اجلعفـري جنـم الصـمد عبـد -5

  .2006 ، بغداد جامعة ، القانونيني للمحاسبني العريب املعهد ، القوائم املالية مستخدمي احتياجات

ـدمت إىل  التنافسـية امليـزة بنـاء يف ودورهـا الكفـاءة تسـيري،  شـابونية ، كرمية بومخخم الفتاح عبد  -6  ورقـة عمـل قُ

واالقتصـاديات ،  للمؤسسـات التنافسـي اجلديـدة والتحـدي الركيـزة :املعرفة  ؛حول تسيري املؤسسات  الدويل امللتقى

  .،اجلزائركـلية العلوم االقتـصـادية و التسـيري جامـعة حممد خيضر بسكـرة  2005نوفمرب  13 - 12

 اقتصـاد ظـل يف التنافسـية امليـزة حتقيـق يف أثرهـا و املعلومـات تكنولوجيـابلعليـاء،  خدجية ، الزهرة غريب فاطمة  -7

امللتقى الدويل الثاين حـول املعرفـة يف ظـل االقتصـاد الرقمـي ومسـامهتها يف تكـوين امليـزة ورقة عمل قُدمت إىل املعرفة 

  .كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري الشلف ، اجلزائر   2007نوفمرب  28-27التنافسية يف الدول العربية 

، المـؤتمر العلمـي األول "ور املاليـةأثر تكنولوجيا املعومات يف نظام الرقابة الداخليـة واألمـ"فاطمة عبد جواد،  -8

العايل للدراسـات احملاسـبية واملاليـة بالتعـاون مـع ديـوان الرقابـة واملاليـة . املعهدحول الدراسات المحاسبية والمالية، 

  . 2010ونقابة احملاسبني العراقيني بغداد، أكتوبر 
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مسعود صديقي ، دور املراجعة يف إسرتاتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية ، جملة الباحث ،  -9

  . 2000والعلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة ،  العدد األول ، كلية احلقوق

  :األطروحات و المذكرات 

ق اخلـارجي مـن وجهـة نظـر حمـافظي احلسـابات و اغمني يعقوب، ـثر املعاجلة االلية للبيانات على فعاليـة التـدقي –1

اخلرباء املهنيني ،مذكرة خترج مقدمة ضـمن متطلبـات نيـل شـهادة ماسـرت ، كليـة العلـوم االقتصـادية و التسـيري ،قسـم 

  . 2012علوم التسيري ، ختصص تدقيق و مراقبة التسيري ،وقلة ، سنة 

غــــري )، أطروحــــة دكتـــو ا ره دولـــة، المـــالي الدوليـــةالتوجـــه الجديــــد نحـــو معـــايير اإلبــــالغ حـــواس صـــالح، -2

  2008-2007اجلزائر ،(منشورة

 العلـوم كليـة ، منشـورة غـري دكتـوراه أطروحـة ، اجلزائـر يف املاليـة للمراجعـة متكامل إطار حنو ، صديقي مسعود-3

  2004 اجلزائر، جامعة وعلوم التسيري، االقتصادية

، "املعلومات احملاسبية على جودة البيانات املالية يف قطاع اخلـدمات يف غـزةأثر استخدام نظم "منذر حيىي الداية-4

  .رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية غزة، عمادة الدراسات العليا، كلية التجارة 

فــرع  رســالة ماجســتري يف علــوم التســيري يف املؤسســة، أثــر تكنولوجيــة املعلومــات علــى املــوارد البشــريةمــراد رايس، -5

  . 2006 -2005 إدارة األعمال ،جامعة اجلزائر

رســـالة " مصـــداقية البيانـــات املدققــة لـــدى دائــرة ضـــريبة الــدخل الفلســـطينية"نــادر يوســـف حممــد صـــالح الــدين -6

  . 2005ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 
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