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 :تمهيد

 املؤسسة، قامت هبا اليت اإلقتصادية األحداث على الدالة القرائن على للحصول منتظمة عملية املراجعة تعترب
 املالية القوائم  داللة مدى حول حمايد فين رأي إىل للوصول كفيلة أدوات وإستخدام منهجي أسلوب بإتباع

  فضال املراجعة عرفته الذي التطور نتيجة جاء املبتغى هذا إن حيث هلا، احلقيقي املايل للمركز للمؤسسة اخلتامية
 لدور ونظرا .إختاذها املراد للقرارات أساسيا مدخال تعترب اليت باآلراء املختلفة األطراف مد يف إليها احلاجة عن

 عدم إىل املؤدية التأويالت لتفادي والتطبيقية النظرية احلدود ملعامل التأسيس الضروري من أصبح املهم املراجعة
 للمراجعة النظري لإلطار التأسيس حماولة إىل واحلكومية املهنية املنظمات جل عمدت هلذا ستخدام،اإل يف الكفاية

 الوقت إختصار أجل من املراجعة أنواع بني التكامل أوجه دراسة عن فضال العلمي التنظري إىل هبا يرقى الذي
 بعنوان هو الذي الفصل هذا قسمنا لذا هلا، العملية باملراحل املرتبطة املشاكل تزايد ظل يف جودهتا وضمان واجلهد
 :مباحث ثالت إىل احلسابات ملراجعة النظري اإلطار

وكذا معايري  وأنواعها التارخيي تطورها توضيح طريق عن احلسابات ملراجعة مدخل عن عبارة هو األول املبحث *
 مراجعة احلسابات؛

 ساسيات املراجعة الداخلية للحسابات ؛أعن  فيه نتكلم الثاين املبحث *
 خصصناه حول مراحل املراجعة الداخلية ومسؤوليات املراجع الداخلي؛ الثالث املبحث *
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 .الحسابات مراجعة إلى مدخل :األول المبحث
 تعتمد اليت احملاسبية، والبيانات املعلومات صحة من التأكد إىل اإلنسان حاجة من نشأهتا املراجعة مهنة تستمد
 ذنم ظهرت احلسابات فمراجعة هنا ومن للمنشأة األمثل التسيري إىل الوصول وبالتايل القرارات، إختاذ يف عليها
 .اآلن عليها اليت بالصورة أصبحت أن إىل احملاسبة تطور عت موتطور  القدم

                                                              .الحسابات وتطورها مراجعة تعريف: المطلب األول
 .إن دراسة عملية املراجعة يتطلب يف بداية األمر الوقوف على مفهومها وتطورها عرب التاريخ 

 مفهوم مراجعة الحسابات: أوال
 تعريف إىل للوصول وذلك احلسابات، مبراجعة واملهتمني اخلرباء طرف من املذكورةالتعاريف  ألهم سنتطرق حيث

 .احلسابات مراجعة عناصر أهم يوضح وشامل عام
 شخص بواسطة ،موضوعية بطريقة وتقييمها واملقنعة الكافية والقرائن األدلة لتجميع منظمة عملية املراجعة"-1

 بدرجة للواقع اقتصادية بوحدة املتعلقة املعلومات وتطابق متثيل مدى عن احملايد الفين رأيه إلبداء ومستقل مؤهل
 ختاذإ يف مهتملساعد االقتصادية الوحدة بشؤون للمهتمني الرأي هذا وتبليغ احملددة املعايري ضوء يف معقولة،
 "؛¹القرارات

 احملاسبية الرقابة ونواحي للسجالت حتليلي وتقييم حبث على جيتمع املالية القوائم فحص هي املراجعة"-2
 ة،املالي القوائم يف عنها والتقرير املختلفة العمليات تلخيص يف املستخدمة لألدلة نتقاديإ حتليل مع للمشروع،

 املالية، القوائم على تعتمد اليت اجلهات تصرف حتت يوضع مكتوب بتقرير املراجع به يقوم الذي الفحص وينتهي
 ؛² "فيها الفين رأيه املراجع يعطي اليتو 
 املعلومات هذه بني التوافق مدى عن والتقرير للتحديد املعلومات عن األدلة وتقييم مجع عملية هي املراجعة"-3

 املؤسسة تنتجها اليت املعلومات أن من بالتأكد يسمح ناقد فحص وهي مسبق، حنو على متوضعها ومعايري
 الفين برأيه اإلدالء املستقل هبدف اخلارجي املراجع فحص عمليات كل تتضمن فاملراجعة وواقعية، صحيحة

 ؛³"السنوية املالية القوائم ومصداقية سالمة مدى عن احملايد،
 عملية " املراجعة بأن األمريكية احملاسبة مجعية جلان إحدى ماذكرته احلسابات مراجعة تعاريف أمشل ومن 4-

 موضوعية بطريقة وتقييمها اإلقتصادية، األحداث على الدالة بالعناصر املرتبطة القرائن على للحصول منتظمة
 ".4 املعنية األطراف إىل ذلك نتائج توصيل مث املوضوعة، للمعايري العناصر هذه مسايرة درجة من التأكد لغرض

__________________ 
 .13،ص2006،اإلسكندرية اجلامعية، الدار ،المراجعة في الحديثة اإلتجاهات في دراسات شحاتة، السيد وشحاتة البدوي أمحد منصور ¹
 .6،ص1996لبنان، بريوت، العربية، بريوت جامعة جتاه ،والعمليةة النظري الناحيتين من لحساباتا مراجعة نور، أمحد²
 .7،ص2002/2003مصر، اإلسكندرية، الثقافة، نشر دار ،التطبيق وآليات المراجعة نظرية الصبان، مسري حممد³
 .17 ،ص1993 ،مصر سكندرية،اإل اجلامعية، الكتب منشأة ،والممارسة النظرية بين للمراجعة العلمية األصول الصبان، مسري حممد4
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 :يهو  أمهية ذات نقاط عدة التعريف هذا يتضمن
 طريق عن مسبق ختطيط على تعتمد احلسابات مراقب إختيارات أن ذلك يعين :منتظمة عملية المراجعة-أ

 املراجعة؛ لعملية موضوع برنامج
 لكثرة نظرا املراجعة عملية لب ذلك ميثل :موضوعية بطريقة وتقييمها القرائن على الحصول ضرورة-ب

 ؛¹لتقييمها املستخدمة املعايري وتنوع القرائن،
 إبداء على تشتمل املراجعة أن يتضح هذا ومن:الموضوعة للمعايير الدراسة محل العناصر مسايرة مدى-ت

 لوضع حماوالت عدة بذلت وقد املراجعة عملية تنظم معايري وضع الضروري فمن مث ومن حكم، إصدار أو رأي
 احملاسبية املبادئ على املراجعة إعتماد وبالتايل عليها املتعارف احملاسبة مبادئ مثل املعايري، هذه من منطية جمموعة

 ؛²الدراسة حمل البيانات سالمة مدى على للحكم كمعيار ستخدامهاإو 
 وذلك املعنية، األطراف إىل والدراسة الفحص نتائج يصالإ طريق عن :اإلتصال وسائل من وسيلة المراجعة-ث
 .³األمر يهمه من إىل يصالهإو  احملايد الفين رأيه يتضمن احلسابات مراقب طرف من تقرير إعداد بعد

 
 التطور التاريخي للمراجعة :نياثا

 .واجلزائرالعالــم  يف احلسابات ملراجعة التارخيي التطور إىل وهنا سنتطرق
 والتجاري اإلقتصادي التطور عن ناتج هو احلسابات مراجعة تطور إن :العالم في الحسابات مراجعة تطور1-

 فلم، واملؤسسات املنشآت تطور تبعه الذي م،16 و15 القرنني بني بإيطاليا التجارية النهضة يف جليا ظهر والذي
 نفس يف ومسريا مالكا امللك كان إذ الصغرية الفردية املؤسسات يف قوية احلسابات مراجعة إىل احلاجة تكن

 األمر، كبرية أموال رؤوس إىل احلاجة ظهور إىل أدى، عشر الثامن القرن يف الصناعية الثورة ظهور أن غري الوقت،
                 .تدرجييا التسيري عن امللكية إنفصال إىل بدوره أدى وهذا األموال شركات ظهور ستدعىإ الذي

 حمرتف، شخص هبا يقوم اليت ،املراجعة لظهور رئيسي سبب كان إدارهتا عن األموال رؤوس ملكية نفصالإ يعد
 مدى عن ثباتإ بأدلة مدعوم حمايد رأي عطاءإو  ،الغش وعمليات التالعب من احلد أجل من ومستقل حمايد

 .4 القانونية قوهتا احملاسبية املعلومات يكسب مما احلسابات وصدق شرعية
  م1581سنةا إيطالي مشال فينسيا يف أنشأت للمحاسبني مجعية أول أن احلسابات مراجعة ملهنة التارخيي التطور يبني
 الكلية هذه عضوية أصبحت وقد اجلمعية، هذه إىل ينظم أن واملراجعة احملاسبة مهنيت مزاولة يرغب من على وكان

______________________ 
 18-17ص،مرجع سابق ، والممارسة النظرية بين للمراجعة العلمية األصولالصبان،   مسري حممد¹
 .6،ص1999الثقافة،اإلسكندرية،مصر، ،داروالخارجية الداخلية المراجعة أصولوآخرون، الصحن الفتاح عبد²
 .7ص ،سابق رجع،م التطبيق وآليات المراجعة نظرية الصبان، مسري حممد³
 8-9.ص 2003 اجلامعية،اجلزائر، املطبوعات ديوان ،التطبيق إلى النظرية من الحسابات ومراقبة المراجعة بوتني، حممد 4
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 ¹.املراجعة مهنة مزاولة شروط من شرطا م1960عام يف
 .التاريخ عرب احلسابات مراجعة تطور يوضح اجلدول وهذا  

 وأهدافها الحسابات لمراجعة التاريخي التطور(: 1:1 )رقم الجدول
 أهداف املراجعة املراجع اآلمر باملراجعة الفرتة

سنة قبل 2000من-1
 م1700امليالد إىل سنة 

 ¡امللك,االمرباطور
 الكنيسة ,احلكومة.

خمتلسي األموال  معاقبة رجل الدين أو الكاتب.
 محاية املمتلكاتو 

إىل م 1700 سنةمن-2
 م1850

احملاكم  ¡احلكومة
 التجارية و املهنيني.

منع الغش ومعاقبة  احملاسب.
محاية املختلسني و 

 املمتلكات.
من -3

 م1900مإىل1850سنة
شخص خبري مهنيا أو  احلكومة واملسامهني

 قانونيا.
التأكد جتنب الغش و 

 من مصداقية امليزانية.
 سنةمن -4 

م1970إىلم  1900  

البنك  ¡احلكومة
 املسامهني.و 

مهنيا يف  شخص خبري
احملاسبة واملراجعة 

 االستشارة.و 

الشهادة على مصداقية 
عدالة القوائم املالية و 

 التارخيية.
م  1970 من سنة-5

 م1990 إىل
املنظمات  ¡احلكومة

 .املسامهنيو 
شخص خبري مهنيا يف 

املراجعة احملاسبة و 
 واالستشارة.

على نوعية  الشهادة
اخلية الرقابة الد

املراجعة  حرتام معايريإو 
 احملاسبة.و 

املنظمات  ¡احلكومة م1990 بعد سنة  -6
 .املسامهنيو 

شخص خبري مهنيا يف  
 ستشارة.املراجعة واإل

دة على الصورة الشها
الصاقة للحسابات 

نوعية نظام الرقابة و 
الداخلية ضد الغش 

 العاملي
   املطبوعات ديوان ،-التطبيقية والممارسة النظري اإلطار – الحسابات وتدقيق المراجعة صديقي، ومسعود التهامي حممد : طواهرالمصدر
 .8-7ص،2003/2002، عكنون بن املركزية الساحة  اجلامعية

 
 

____________________________ 
 .المعايير(، – نواعاأل - هدافاأل - )التعريف المراجعة¡22/03/2017يف واحملاسبية، اليةت املللعلوما العامة املنتديات¹

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1815#.UUyooDfBl18 

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1815#.UUyooDfBl18
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يف الفرتة  إتسمت مهنة املراجعة يف اجلزائر بنوع من الفراغ والالتنظيم :الجزائر في الحسابات مراجعة تطور2-
إىل غاية الثمانينات بسبب إحتكار الدولة للنشاط اإلقتصادي وإعطاء جملس احملاسبة دورا كبريا  1962املمتدة من 

املتعلق بالقانون  01-88وصالحيات كثرية للرقابة على املؤسسات العمومية، إىل غاية صدور القانون رقم 
انون التجاري لتصبح معرضة لإلفالس، وهذا ما جعل التوجيهي للمؤسسات اإلقتصادية، والذي أخضعها للق

مراجعة حساباهتا واملصادقة عليها أمر ضروري من قبل املراجعني، وخبوض اجلزائر لبعض اإلصالحات احملاسبية  
، إستوجب إعادة النظر يف  25/11/2007املؤرخ يف  11-07كتبين النظام احملاسيب املايل إنطالقا من القانون رقم 

، 29/06/2010 املؤرخ يف 01-10صلة باجلانب احملاسيب واملايل كالتدقيق واملراجعة ليأيت القانون رقم كل ما له 
 والذي جاء بتنظيم جديد ملهنة املراجعة كما أعاد الكثري من الصالحيات لوزارة املالية.   

 
 عناصر المراجعة  :لثاثا

 :هناك ثالث عناصر اساسية ترتكز عليها عملية املراجعة هي 
تبويبها )فحص ياس املعلومات اليت مت تسجيلها وحتليلها و كد من صحة قأالتExamination:الفحص-1

 .القياس احملاسيب(
إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية كتعبري سليم لنتائج األعمال خالل فرتة Vérification:التحقق-2

 معينة .
 املالية رير مكتوب يقدم ملستخدمي القوائمإثباهتا بتقوالتحقيق و ة نتائج الفحص لور بReporting:اإلبالغ-3

جناحه  لضمان  حيب متتعه مبتطلبات أساسيةجعة احلسابات هو حماسب ذو خربة ومرخص و واملراجع الذي يتوىل مرا
 كمراجع أمهها:

  وتقييم القيود املفروضة عليها وأوجه القصور فيها.، أمهية احملاسبةفهم لطبيعة و 
  متهان املراجعة.إتوفري الرغبة عنده يف 
 املطلوبات.قيق األساسية لعناصر املوجودات و معرفة أساليب التح 

 
 رتباطات المراجعةإ ي:الثان المطلب

 وتشتمل إرتباطات املراجعة على:
 المراجعة أنواع :الا أو 
 ورغم لتصنيفها، أساس من أكثر إستخدام إمكانية مراعاة مع أنواعها، معرفة دون املراجعة إىل التطرق ميكن ال

 املختلفة النظر وجهات حسب املراجعة وتصنف هلا، املخولة واملهمة جوهرها على يؤثر ال فهذا املراجعة أنواع تعدد
:يلي ما إىل  
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 ¹ :إىل وتنقسم :المراجعة عملية نطاق حيث من-1
 حمايد فين رأي إىل التوصل بقصد السجالتو  واملستندات القيود بفحص املراجع يقوم وهنا :المراجعة الكاملة-أ

 كاملة، القيود بفحص املراجع يقوم حيث تفصيلية، الكاملة املراجعة كانت وقد ككل، املالية القوائم صحة حول
 وشركات الكبرية الصناعات ونشوء وبتوسع األعمال اآلن أما صغري، حجم ذات املؤسسات كانت عندما وهذا

 املراجعة أصبحت فقد والسجالت املستندات وكافة العمليات مجيع مبراجعة بالقيام املراجع قدرة وعدم املسامهة
 اختبارية. كاملة

من املراجعة  التنوع ذلك مبثابة هي أو املعنية العمليات بعض على هنا املراجعة عملية : تتمالجزئية المراجعة -ب
 أضرار أية عن مسؤوال املراجع يكون وال الصور، من صورة بأي املراجع فحص نطاق على القيود فيها توضع اليت

 العمليات. تلك املراجع يتعني اليت اجلهة عمله. وحتدد يفه هتاون عن تنشأ
 :²نوعني إىل القانوين اإللزام حيث من املراجعة : تنقسمالمراجعة لعملية اإللزام درجة حيث من-2
 مدققي ستخدامإ بضرورة املشروعات تلزم اليت القانونية التشريعات تفرضها املراجعة اليت هياإللزامية: المراجعة -أ

 اخلاصة احملاسبية عالقة بالبيانات حقوق اجلهات املتعددة اليت هلا حلفاظ علىا لضمان حساباهتا لتدقيق احلسابات
 .باملشروع

 يفرض قانوين إلزام وجود دون ختيارهمإو  املشروع أصحاب بإرادة تتم املراجعة هذه :المراجعة اإلختيارية -ب
 .ملشروعاهتم حسابات مدقق تعيني عليهم
 :³إىل وتنقسم : المراجعة عملية فيه تتم الذي الوقت حيث من3- :

 املفردات على اإلختبارات الضرورية وإجراء بفحص املراجعة من النوع هذا يف املراجع يقوم :المستمرة المراجعة-أ
 .للمؤسسة املالية السنة مدار على احملاسبية

 بعد النوع هذا ظل يف املراجع يعني إذ املالية، السنة هناية يف عادة النوع هذا يستعمل :النهائية المراجعة -ب
 .املايل املركز وقائمة اخلتامية احلسابات وحتضري التسويات من اإلنتهاء

 :4إىل نقسمت :اإلختبارات حجم حيث من4-
 والدفاتر القيود مجيع بفحص ظلها املراجع يف يقوم إذ تفصيليا ، نوعا   الشاملة املراجعة تعترب :الشاملة المراجعة -أ

 .احملاسبية والبيانات واملستندات والسجالت
 

_____________________ 

                    .2،ص2007، عمان التوزيع، و للنشر وائل دار ،والعملية النظرية الناحية من الحسابات تدقيق علم ،اهلل عبد أمني خالد ¹

                                     .27 ،ص 2009 ،عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار ،المالية المعامالت مراجعة الرماحي، عباس حممد نواف²

                                                                                         .24سابق،ص. صديقي،مرجع مسعود طواهر، التهامي فرحات³
 .28-29ص، ع سابقمراج الرماحي، عباس حممد نواف4
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 الفحص نتائج تعميم مع الكل من املفردات من جلزء اإلختبار على النوع هذا يستندالمراجعة اإلختبارية: -ب
 .)اجملتمع( مفردات جمموع أو كل على  )العينة( املختارة للمفردات

 :إىل وتنقسم بالمراجعة: القائم حيث من5-
 والسجالت البيانات فحص بغية املؤسسة خارج من طرق بواسطة تتم اليت املراجعة هي :الخارجية المراجعة -أ

 املعلومات وصدق صحة حول حمايد فين رأي إبداء أجل من الداخلية الرقابة نظام تقييم على والوقوف احملاسبية
 لدى والرضا القبول تنال حىت املصداقية إلعطائها وذلك هلا، املولد احملاسبية املعلومات نظام عن الناجتة احملاسبية

 ..)املسامهني،املستثمرين،البنوك)خاصة اخلارجية األطراف من املعلومات هذه مستعملي
 .العامة املديرية لصاحل للعمليات الدوري للتقييم مستقلة وظيفة املؤسسة داخل تكون :الداخلية المراجعة -ب
 

 المراجعة. فروض :ثانياا 
 عمليات املراجعة يف إليها الرجوع ميكن نظري إطار منها كل   يتخذ الفروض من مجلة تقوم املراجعة على

                                                                                                     .¹املختلفة
 واملقرتحات األفكار عليها تعتمد سابقة أساسية ومتطلبات معتقدات أهنا على عامة بصفة الفروض تعريف وميكن

 :يف الفروضه هذ . وتتمثل²األخرى والقواعد والتوصيات
 على احلكم بغية احملاسبية واملستندات بيناتلا فحص على املراجعة تتمحور :للفحص البيانات قابلية 1-

 احملاسبية البيانات لتقييم املستخدمة املعايري من الفرض هذا ويتبع هلا املولد النظام عن الناجتة احملاسبية املعلومات
 :التالية العناصر يف املعايري هذه تتمثل أخرى، جهة من املقدمة املعلومات ومصداقية جهة من

 املعلومات مالئمة. 
 الفحص قابلية. 
 التسجيل يف التحيز عدم 
 ³الكمي القياس قابلية. 
 وجود عدم يعين الفرض هذا :المشروع إدارة ومصلحة المراقب مصلحة بين حتمي تعارض وجود عدم 2-

 منهما، كل مصلحة بني القصرية الفرتة يف التعارض بعض أحيانا هناك يكون فقد ستحالته،إ يعين حتمي، تعارض
 ويف ،املراقب عن البيانات بعض ختفي أن املشروع مصلحة من أو العاجلة مصلحتها من أنى تر  قد املشروع فإدارة

 .اإلحتمال هلذا متيقظا املراقب يكون أن جيب حلالةا ههذ
_____________________ 

 .12 سابق،ص صديقي،مرجع مسعود طواهر التهامي، حممد¹
 .3،ص2002اجلامعية،اإلسكندرية، املعرفة دار ،والتدقيق المراجعة وقواعد أصول،سريا السيد حممد²

 .12 سابق،ص صديقي،مرجع مسعود طواهر التهامي، حممد ³
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 أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية:الية و خلو القوائم الم-3
 يساعده ال سوف الفرض هذا فوجود األخطاء، كتشافإ يف املراقب مسؤولية وهي هامة، نقطة الفرض ربز هذاي

 .¹التواطئية أو العادية غري األخطاء إكتشاف على

 إىل اإلبتعاد يؤدي للمؤسسة الداخلية للرقابة سليم نظام وجود إن :الداخلية للرقابة سليم نظام وجود فرض-4
 اخلطأ. ثو حد حتمالإ عن
 

 نظرية المراجعةثالثا:مبادئ 
 رتكز عليها هذه النظرية يف تأطريستكمال بناء نظرية املراجعة يتوقف على حتديد املبادئ األساسية اليت تإإن 

توصيل نتائج عملية املراجعة إىل األطراف املستخدمة هلا من يق وإبداء الرأي ومن مثة تبليغ و عملية الفحص والتحق
 املبادئ هي: ختاذ القرارات . هذهإأجل 

 مبدأ األهمية النسبية-1
جمال األخطاء املقبولة يف أحيانا أمام تساؤل يكمن يف مدى و إن قيام املراجع بفحص عناصر القوائم املالية يرتكه 

 ميكن أن حندد األسس املستخدمة يف إلمكانية السماح هبا يف ظل عدم الضرر مبستعملي آراء املراجع.، البند
 : ²يف البند من خالل اآليت النسبية للخطأ احلكم على األمهية

 احلجم املطلق؛ 
 احلجم النسيب؛ 
 طبيعة البند؛ 
 الظروف احمليطة بالبند؛ 
 التأثريات املتجمعة؛ 

وحدات نقدية قد ال  5اخلطأ يف ف ته،وأمهي تهيانا مؤشرا كافيا لتفسري جساميعترب مبلغ اخلطأ أح الحجم المطلق:-أ
مبعىن  ،عتبار آخرإأي  مليون وحدة نقدية يف البند فهو مهم جدا بصرف النظر علىبينما اخلطأ يف  ،يكون مهما

 أ.طأن املبلغ مؤشر كايف لتحديد األمهية النسبية للخ
 %5فعلى سبيل املثال -اء يف حدود النسب املعينةطينص هذا العنصر على قبول األخ : الحجم النسبي-ب

إذ تستمد هذه النسب من مقارنة ما توصل إليه املراجع  ،-بينما إذا تعدت ذلك تصبح غري مقبولة تعترب مقبولة،
 يتوصل إليها غريه. مع ما ينبغي أن

____________________ 
                          .28ص،2004 ،مصر اجلامعية، الدار ،)والعملية العلمية األسس(  المراجعة أسس الصبان، مسري حممد صحف، الفتاح عبد¹

 . 11-9ص ص2002 ،الدار اجلامعية، مصر، النظرية والتطبيق المفاهيم العلمية واألساليب الفنية الحديثة في المراجعة ،خرونآحممد حممود و ²
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 إذ أن القيام بدفع مبالغ غري قانونية  تعترب أمهية البند مرشدا أساسيا يف حتديد األمهية النسبية له، :طبيعة البند-ت
أما اخلطأ يف تسجيل بعض البنود يعد أقل ، ألن هذا اإلجراء منايف متاما للعرف والقانون اإلداري يعترب مهما جدا،

 .¹يف األمهية النسبية لتوقع حدوث ذلك
 مباشر األمهية بشكل غريالبيئية احمليطة باملؤسسة حتدد إن الظروف اإلقتصادية و  الظروف المحيطة بالبند:-ج

كذا الفردية و  ففي شركات األسهم تكون األمهية النسبية كبرية مقارنة باملؤسسة من مث اخلطأ فيه،النسبية للبند و 
 رتباط نتائج عملية املراجعة بقرارات تتخذ على مستويات أخرى.إل ختتلف يف املؤسسة املسعرة يف البورصة،

تسعى احملاسبة إىل توليد معلومات تفصيلية على األحداث اإلقتصادية اليت تقوم هبا  :التأثيرات المتجمعة-د
 ففي ظل ذلك البد أن تتقيد احملاسبة باحلسابات الفرعية املنطوية حتت احلساب األساسي الواحد، املؤسسة،

 .²احلسابات فاخلطأ النسيب قليل األمهية يف احلسابات الفرعية سوف يكون عايل األمهية عند جتميع هذه
 مبدأ تحليل البيانات-2

 عتماد هذا املبدأ يف املراجعة من شأنه أن يضفي عليها املصداقية من خالل الرفع من مستويات األداءإإن 
فإذا تقرر البدء يف خطوة التخطيط البد أن تشبع اخلطة املعدة بكل املعلومات الكفيلة  للمراجع عرب خطواهتا،

 بعني اإلعتبار اآليت:  نأخذ ،برسم املسار السليم لعملية الفحص
 عدد أسهمها وطبيعتها، مالكي  ،الدراسة العميقة للجوانب القانونية للمؤسسة من ناحية شكلها القانوين

 قابلة للتنفيذ.الاألطراف و  باقيعة العقود املربمة بني املؤسسة و طبي األسهم،األسهم،كميات تداول 
 خصائص املدخالت التكنولوجيا املستعملة، ،حتليل طبيعة نشاط املؤسسة من خالل طبيعة املنتجات 

 حجم النشاط. اإلنتاج،
 اإلجرائية بغية إصدار  ،كتناول اخلطواتحتليل اجلوانب اإلجرائية من خالل دراسة املسار الورقي للعمليات

 عتمد يف السابق.املمقارنة هذا املسار مع ات اإلجرائية هبدف تسري املواد واملنتجات و شيك أو اخلطو 
  ،لتحديد مدى أمهية البنود ودرجة  مقارنة البيانات املالية للسنة احلالية مع نفس البيانات للسنة املاضية

 حركية كل بند.   
 مدى العمل على حذفها أو التقليل منها رفة طبيعة النقاط املشار إليها و ابقة ملعحتليل تقرير املراجعة الس

من قبل املؤسسة .تعترب النقاط السابقة أساسية يف بناء اخلطة اليت سوف يقوم بتنفيذها املراجع يف املراحل 
 القادمة لعدة أسباب :

                                                                                                                

____________________ 

 .2ص ، مرجع سابق خالد أمني عبد اهلل،¹
، جامعة اجلزائر علوم التسيري،،كلية العلوم اإلقتصادية و أطروحة دكتوراه )غري منشورة( ،نحو إطار كامل للمراجعة المالية في الجزائر ،صديقي مسعود²

 .49ص ،2004
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                                              حجم الوقت املراد ختصيصه من قبل املراجع للبند؛                     
 من دراسة أمهيته؛                                                  الرتكيز على البند إنطالقا                      
                                                                                 تكلفة فحص البند؛              
  ¹اليت قام هبا املراجعنطالقا من املقارنات إإدراك اإلختالالت الواردة يف البيانات  . 

مبدأ التحفظات                                                                                                 -3
 ،رأيه الفين احملايد صعب للغاية يعترب احلكم على القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة كوحدة واحدة من قبل املراجع يف

 من أمهها:  ترجع هذه الصعوبة ألسباب عدة ،و 

 يف حني تتشكل هذه القوائم من عدد كبري  ،تامية للمؤسسة كوحدة واحدةاحلكم يتعلق بالقوائم املالية اخل
 من احلسابات؛           

      احلكم يتعلق بتقييم نظام الرقابة الداخلية؛ 
  ة املطبقة؛      اإلجراءات احملاسبياحلكم يتعلق بالسياسات والطرق و 
 احلكم يتعلق بتعبري عناصر القوائم املالية اخلتامية للواقع الفعلي للمؤسسة.       

يف إبداء  ناصر القوائم املالية اخلتاميةإن القراءة املالية للعناصر السابقة توحي بأن درجة أمهية كل عنصر من ع 
ولة،كما أن احلكم على السياسات نسبة األخطاء املقب وكذا ختتلف بإختالف تلف من عنصر آلخر،الرأي خت

 للمراجع. يشكل صعوبة كبرية ية يف رأي واحد،قوة نظام الرقابة الداخلمتانة و على درجة والطرق واإلجراءات و 

يعطي للمراجع احلق يف إصدار تقرير متحفظ ظات ليجيب على العناصر املاضية و هلذا ظهر مبدأ التحف      
قراءة  ن كانتأما إ ستخالص املركز املايل للمؤسسة،إضلل هذه التحفظات قارئ القوائم املالية يف بشرط أن ال ت

   . ²عن إبداء الرأي اإلمتناع هذه القوائم ال تفي بذلك فإنه ينبغي أن يتم

أن هؤالء األطرافهم الذين  عتباربإ ،ل احللقة األساسية بني املراجع واألطراف املستخدمة لرأيهيعترب اإلتصا  
 اخلارجية للمؤسسة موضوع املراجعة،ارات تؤثر على البيئة الداخلية و قر  يرتمجون ما وصل إليه املراجع يف تقريره إىل

                                                       وأين يكون؟                                  ومع من يكون؟ مىت يكون؟و ؟ هلذا ينبغي أن يكون اإلتصال حمكم بأدوات تؤطر كيف يكون 
 هذا وقد أطرت جلنة املفاهيم األساسية للمراجعة التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني مبدأ اإلتصال يف 

____________________ 

  .50مرجع سابق،ص ،المالية في الجزائر متكامل للمراجعة إطار نحو صديقي مسعود،¹

 .50،ص2000مصر، ،دراسات في المراجعة الحديثة جالل الشافعي،²
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 :  ¹العناصر التالية

    إستخدام املصطلحات املفهومة وجتنب املصطلحات الغامضة،حىت ميكن للغري فهم مقصود املراجع؛ 
     أن يراعي املراجع يف تقريره الصراحة والوضوح وعدم التحيز مع اإللتزام باألمانة والصدق؛ 
     إعداد التقرير يشمل املعلومات اهلامة طبقا لوجهة نظر مستخدميه؛ 
 عتماد على ما هو معروض ع لتمكني الغري من حتديد درجة اإلتوضيح املعايري املستخدمة من قبل املراج

 منها؛    عتماد بعض املعايري أو عدم التمادي يف تطبيق البعضإخاصة يف ظل عدم ، يف التقرير
  املتخذة يف مراجعة البنود اهلامة والنتائج املتحصل عليها وكذا إعداد التقرير يف الوقت بيان اخلطوات

 املناسب حىت حيقق هدفه وحىت يكون موضوع التقرير يتماشى مع املبادئ احملاسبية.

                                                                            اإللتزام القانوني                                                                           مبدأ-4
إدارة  البنوك، إن تطور احلياة اإلقتصادية واملالية أجرب املراجع على اإللتزام أمام أطراف أخرى كاملستثمرين احملتملني،

إن  يزودهم بآراء فنية تعكس مدى تعبري القوائم املالية اخلتامية للمركز املايل للمؤسسة. حىت آخرون،الضرائب و 
لذا ينبغي على  اإلخالل به يعرض املراجع إىل عقوبات خمتلفة قد تكون جزائية أحيانا،و هذا اإللتزام أصبح مقننا 

هذه  اإللتزام. املهنية جتاه من أبرموا معهباته املراجع أن يراعي مجلة من العناصر لكي يثبت من خالهلا قيامه بواج
 العناصر هي:   

  النصوص التشريعية يف عملية املراجعة؛    اإللتزام ببنود العقد و 
    اإللتزام مبعايري وإجراءات املراجعة؛ 
 إستخدام أوراق العمل؛ 
       الوصول إىل حالة التأكد املطلق من الرأي املراد اإلعالن عنه؛ 

إذا رجعنا إىل تاريخ مهنة املراجعة لوجدنا جليا أن مبدأ اإللتزام القانوين ظهر منذ السنيني األوىل هلا، حبيث أن 
 ينفذون األعمال. املراجع كان يعني من امللك ) احلكومة أو املسامهني(،كوكيل عليهم ملراجعة نتائج النشاط ملن

 

 

__________________________ 

¹THE COMMIEE ON BASIC AUDITING  CONCEPT¸AICPA : the accounting review ¸suppcement 

amercain accounting association ;new york1972;p p : 58-68. 
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                                                                    الثالث: معايير وفعالية المراجعة  المطلب

                                                              من أجل الوصول لدرجة الفعالية ينبغي للمراجعة أن تقوم على جمموعة من املعايري .                            
                                                     الدوليةالمعايير ة بين المعايير المتعارف عليها و أوال : المراجع

 يف يساهم مما اإلجتماعية، العلوم كأحد للمراجعة الفكري اإلطار من هام جزء مبثابة املراجعة يف املعايري تعد  
                                                     .¹بإستمرار الفكري اإلطار هذا تطوير

 وضعمن إجتهد ل أول القانونيني للمحاسبني مريكيألا املعهد كان لقدمعايير المراجعة المتعارف عليها: -1
 بعنوان 1954معا يف صدر بكتيب اجملهوداته هذ نتهتإ وقد احلسابات، تدقيق لعملية املهين ألداءل مستويات

 :وهي رئيسية جمموعات ثالثة إىل مبوبة التالية املستويات الكتيب هذا تضمن وقد "عليها املتعارف التدقيق معايري"
                                                                                                  .عامة معايري-أ

                                                                                        .امليداين العمل معايري-ب
                                                                                        .التقرير إعداد معايري-ت

                ² :التالية املعايري وتتضمن عمله، ونوعية بتمهيله املدقق شخص ختص معايري وهي :عامة معايير-أ
 أشخاص أو شخص بواسطة والتدقيق الفحص عملية تتم أن جيب :والعملي العلمي التأهيل في الكفاية معيار-

 القيام من املدقق متكن عملية خربةتوفر ك تدريبال إىل باإلضافة العلمي التأهيل من كاف قدر لديهم يتوافر
 العلمي للتأهيل األدىن احلد حتديد حول بينها ما يف احلكومية التشريعات أو القوانني وختتلف قيام، خري بوظيفته

                                                                                         مدقق احلسابات.   حول
ة حكم نتائجه تكون حىت التام باإلستقالل املدقق حيتفظ بأن املعيار هذا يقضي :واإلستقالل الحياد معيار-

                                                            .متحيزة وغري موضوعية توصياته وكذلك األمور، على
 إعداد وعند التدقيق عملية يف الواجبة العناية احلسابات مدقق يبذل أن وهو :الالزمة المهنية العناية معيار-

 تتطلب املهنية والعناية بعمله، القيام أثناء املدقق أداء جودة درجة على احلكم هو ذلك من واهلدف النهائي التقرير
 مكتب يف يعمل ممن تتطلب وكذلك املختلفة والتشريعات املعايري عليه تنص ملا وفقا معني أداء مبستوى اإللزام
                                                التقارير إعداد ومعايري امليداين العمل مبعايري اإللتزام احلسابات تدقيق

                                                                                                            :التالية املعايري وتتضمن امليداين، بإجراءات التدقيق املختلفة املعايري جمموعة يف تتمثل :الميداني لمالع معايير-ب
 برناجما   يضع أن احلسابات مدقق على جيب  :المساعدين على اإلشراف ودقة العمل تخطيط دقة معيار-

  التدقيق خطوات أن منللتأكد  وحتديثه الربنامج هذا مراجعة من يتمكنل املختلفة، العمليات راجعةمل دقيقا  
_____________________________                                                                                         

                                                                                  .156 ص ،2011 ،األردن عمان، المراجعة، أصول هيبة، أبو حممد طلبة، حامد¹
 .30ص ،2004 ،األردن للنشر،عمان، وائل ،دار) والعلمية النظرية الناحية من (التدقيق إلى مدخل التميمي، هادي²
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 اليت املنشأة على التعرف التدقيق خطة وضع قبل وجيب املساعدين، قبل من ستيعاهباإ ومت حتديدها مت قد الضرورية
.                                                                                 ¹العمل خطة وضع يف تساعد اليت الضرورية املعلومات على واحلصول حساباهتا دقيقت سيتم

 للزبون، الداخلية الرقابة نظام وتقييم بدراسة املعيار هذا يتعلق :الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة معيار-
 هذه أمهية وتتمثل الداخلية الرقابة نظام تقييم مث الزبون، حول عامة معلومات على املراجع احلصول على ويتوجب

.                                                                                                   املالية القوائم ختبارات املراجعة ألرصدةإ وتوقيت طبيعة حتديد على املراجع تساعد كوهنا يف العملية
 قدر أكرب بتجميع احلسابات مدقق قيام ضرورة يف املعيار هذا يتمثل :اإلثبات أدلة وصالحية كفاية معيار-

 .التدقيق لعملية اخلاضعة املواضيع يف الفين يهرأ إبداء من ميكنه إقناعه،حبيث إىل تؤدي اليت اإلثبات أدلة من ممكن

التدقيق  لعملية النهائي التقرير إعداد كيفية بتحديد تتعلق معايري وهي:إبداء الرأي((التقرير إعداد معيار-ت
                                                                                           :التالية املعايري وتتضمن

 طبقا أعدت قد املالية القوائمت كان إذا ما التقرير يبني أن جيبعليها: معيار القواعد المحاسبية المتعارف-
 إذا عما احلسابات مدقق تقرير يفصح أن التشريعات من العديد تشرتط ولذا عليها، املتعارف احملاسبية للمبادئ

 النموذجية التقارير يف ورد وكذلك عليها، املتعارف احملاسبية املبادئ ضوء يف إعدادها مت قد املالية القوائم كانت
 أعدت قد املشروع إدارة كانت إذا فيما رأي املدقق حول فقرة واملدققني احملاسبني مجعيات بعض وضعتها اليت

                                                     .عليها املتعارف احملاسبية املبادئ مراعية األعمال نتيجة قوائم
 كانت إذا ما تقرير يف احلسابات مراقب يبني بأن املعيار هذا ويقضي  :المحاسبية المبادئ تطبيق ثبات معيار-

 : ²يلي ما لتحقق وذلك  .السابقة بالفرتات قورنت ما إذا بالثبات تتميز اجلارية الفرتة يف طبقت اليت املبادئ

 يف بالتغريات املقارنة هذه تأثر عدم وضمان املختلفة الفرتات خالل للمقارنة املالية القوائم قابلية ضمان 
 .املطبقة احملاسبية القواعد

 للغري احملاسبية للمبادئ تعرضت إذا املالية القوائم على وأثرها التغريات طبيعة بيان. 
 يف اإلفصاح أن من املراجع يتحقق أن على التقارير إعداد على املعيار هذا ينص و :التام اإلفصاح معيار-

 بدرجة كاف غري اإلفصاح كون حالة يف إال تقريرال ذلك يف باإلشارة املراجع يقوم وال ومالئم، كايف املالية القوائم
ه هذ عرض أسلوب كذلك يتضمن وإمنا املالية القوائم يف املعلومات نوع فقط الكايف باإلفصاح يقصد والة معقول

  املوجودة العناصر عن للتعبري املستخدمة املالية،كذلك املصطلحات القوائم يف وتصنيفها وتبويبها  املعلومات

                                                                                         املالية.          بالقوائم
_____________________                                                                                      

 علوم يف جسترياامل شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،قتصاديةالا المؤسسة في داءألا تقييم في المالية الداخلية المراجعة دور سعد، حممد شدري¹
                                                                                                              .93ص،2008/2009بومرداس، جامعة أمحد بوقرة، ،فرع مالية التسيري،

 .2006 ،والتوزيع للنشر امليسرة ،دار) النظرية الناحية (المعاصر الحسابات تدقيق املطارنة، فالح غسان²
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 واحدة كوحدة املالية القوائم يف املدقق تقرير يتضمن : واحدة كوحدة المالية القوائم في الرأي إبداء معيار-
 األرباح حساب وأن العام هناية يف للمشروع حلقيقي املاليا املركز عن صادقة بصورة تعرب امليزانية كانت إذا ما ويف

                              . ²التدقيق لعملية اخلاضعة للسنة املشروع أعمال نتيجة عن سليم بشكل يعرب واخلسائر
والواقع أن يقوم املراجع بإبداء رأيه الفين حول املعلومات الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية كوحدة واحدة، ذلك 

   بإستعمال أحد أنواع التقارير التالية:                                          

                                                                                                            .التقرير النظيف 
                                                                                                       .التقرير التحفظي السالب                  
                                       .تقرير عدم إبداء الرأي                                            

 :                                                      وميكن تلخيص معايري املراجعة من خالل الشكل التايل
 المراجعة (:معايير1:1الشكل رقم ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .111ص،2003،ليبيا دار النهضة العربية، ،الطريق الى علم المراجعة والتدقيق حازم األلوسي،المصدر:

 

 معايري املراجعة

 معايري إعداد التقرير املعايري العامة معايري العمل امليداين

عرض القوائم املالية 
طبقا ملبادئ احملاسبة 

 املتعارف عليها

 

عرض القوائم المالية 

طبقا لمبادئ المحاسبة 

 المتعارف عليها

 التخطيط

 

 التخطيط

 التأهيل 

 العلمي و املهين
دراسة نظام الرقابة 

 الثبات على التطبيق الداخلية
 

 اإلستقاللية
على أدلة  احلصول  

 اإلثبات

 على أدلة اإلثبات

 اإلفصاح الكايف
                العناية
 املهنية

 

 

 

إبداء الرأي يف القوائم 
 املالية كوحدة واحدة
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                                                                                 المعايير الدولية للمراجعة:-2
إثر أتفاق بني مجعيات احملاسبني  1973عامخرجت جلنة املبادئ احملاسبية الدولية إىل حيز الوجود يف حزيران 

الو م أ ويتوىل إدارة اللجنة جملس  ،انيا، اليابان، اململكة املتحدةسرتاليا ،كندا، فرنسا، أملأالقانونيني يف كل من 
ليت تشمل ممثلني عن املستخدمني اأن اهليئة اإلستشارية الدولية و  مؤلف من ممثلني لسبعة عشر دولة مع العلم

                             .                                                                   ¹التدقيقيةتقوم بوضع املعايري احملاسبية و  رين للبيانات املالية مع اهليئات اليتاحملضو 
 :موعاتجم10 إىل سمتنق وهي شرح دون فقط بذكرها باإلكتفاء فسنقوم كثرية، الدولية املراجعة معايري أن امبو 

 :²معايري3و هي عبارة عن  :199-100المجموعة األولى "أمور تمهيدية"-أ

 100 العالقة؛ ذات واخلدمات للتدقيق الدولية املعايري عن متهيدية مقدمة 
 110 (؛1995جويلية) يف كما املصطلحات إطار 
 120 املعايري الدولية للتدقيق؛ إطار 

 :299-200"المسؤوليات"المجموعة الثانية -ب

 200 ؛املالية البيانات تدقيق حتكم اليت الرئيسية واملبادئ األهداف 

 210 ؛بالتدقيق التكليف شروط 

 220  ؛التدقيق ألعمال اجلودة رقابة 

 230 التوثيق؛ 

 240 ؛واخلطأ حتيالاإل 

 250 ؛املالية البيانات تدقيق عند واألنظمة القوانني اعاةمر 

 260 ةالشرك بإدارة السلطة ذوي نيلاملسؤو  هؤالء مع املراجعة أمور يف تصاالتاإل. 

 : 399-300 "التخطيط" الثالثةالمجموعة-ت
 300التخطيط؛ 
 310املنشأة؛ عمل طبيعة معرفة 

_______________________ 

                                                                                                                                   .33ص ،مرجع سابق هادي التميمي،¹

 وأخالقيات مسؤوليات الثاني الجزء)، والعربية واألمريكية الدولية المراجعة معايير شرح-المراجعة معايير موسوعة محاد، العال عبد طارق²
 .11ص مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،(المراجع
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 320 املراجعة النسبية )املادية( يف األمهية.  
 :499-400الداخلية" الرقابة"لمجموعة الرابعةا-ث

 400 الداخلية؛ والرقابة املخاطر تقدير 
 401 احلاسوب؛ تستعمل معلومات أنظمة بيئة يف التدقيق 
 402 خدمية؛ مؤسسات تستخدم اليت باملنشآت املتعلقة التدقيق عتباراتإ 

 :599-500 "اإلثبات أدلة "الخامسةالمجموعة-ج

 500 اإلثبات؛ أدلة 
 501 ؛حمددة لبنود إضافية عتباراتإ*اإلثبات أدلة 
 510 ؛االفتتاحية األرصدة-مرة ألول بالتدقيق التكليف 
 520 ؛التحليلية جراءاتاإل 

 530 ؛األخرى نتقائيةاإل االختبارات وإجراءات التدقيق عينات 

 540 ؛احملاسبية التقديرات تدقيق 

 550 ؛العالقة ذات األطراف 

 560 ؛الالحقة األحداث 

 570 ؛ستمراريةإلا 

 580 اإلدارة إقرارات . 
 :699-600"آخرين عمل من ستفادةاإل " السادسة المجموعة -د

 600 آخر؛ مدقق عمل من ستفادةاإل 
 610 الداخلي؛ التدقيق عمل مراعاة 
 620 خبري؛ عمل من ستفادةاإل 

 :799-700التقارير" وإصدار التدقيق ستنتاجاتإالمجموعة السابعة" -ر
 700 املالية؛ البيانات حول املدقق تقرير 
 710 ؛املقارنات 
 720 مدققة مالية بيانات على حتتوي ئقوثا يف األخرى املعلومات.  

 :899-800متخصصة" مجاالت " الثامنة المجموعة-ه
 800 خاصة؛ ألغراض تدقيقية مهمات عن املدقق تقرير 
 810 املستقبلية املالية املعلومات تدقيق.  
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 :999-900العالقة" ذات الخدمات" المجموعة التاسعة-و
 910 املالية؛ البيانات على باملراجعة التكليف 
 920 املالية؛ باملعلومات تتعلق عليها متفق إجراءات بإجناز التكليف 
 930 املالية؛ املعلومات بإعداد التكليف 

 :1100-1000التدقيق" لمهنة الدولية البيانات" العاشرة المجموعة-ي
 1000 املصارف؛ بني املتبادلة املصادقة إجراءات 
 1001 املستقلة؛ الشخصية احلواسيب أنظمة-احملوسبة املعلومات أنظمة بيئة 
 1002 املباشرة؛ احلواسيب أنظمة-احملوسبة املعلومات أنظمة بيئة 
 1003 البيانات؛ قاعدة أنظمة-احملوسبة املعلومات أنظمة بيئة 
 1004 اخلارجني؛ واملدققني املصارف على املشرفني بني العالقة 
 1005 الصغرية؛ تآاملنش تدقيق يف اخلاصة عتباراتاإل 
 1006 العاملية؛ التجارية املصارف تدقيق 
 1007 اإلدارة؛ مع تصاالتاإل 
 1008 احلاسوب؛ تستعمل معلومات ألنظمة عتباراتإو  خواص-الداخلي والضبط املخاطر تقدير 
 1009 احلاسوب؛ مبساعدة التدقيق طرق 
 1010 املالية؛ البيانات تدقيق عند البيئية األمور عتباراتإ 
 1011 واملدققني للمدراء بالنسبة 2000 العام قضية مضامني. 

 
                                                                                               ثانيا:فعالية المراجعة

هتدف املراجعة إىل التحقق من إمكانية إعتماد أصحاب الشأن أو عدم إعتمادهم على التقارير املالية وما يؤيدها 
                                           سوف يتم تبيان منفعتها ومسببات احلاجة إليها يف الفروع اآلتية:                                                                  من مستندات وسجالت خاصة بالشركة،

ة هي خدمة اهلدف من هذه الوسيلملراجعة إىل كوهنا وسيلة وغاية و تعود أمهية ا :أهمية مراجعة الحسابات -1
فعالة إذا   تكون سياساهتا وهذه الوسيلة  رسمائم املالية للمراجعة وتعتمدها يف إختاذ قراراهتا و القو  طوائف تستخدم

    .¹نقابة العمال هذه الطوائف هي إدارة املؤسسة واملسامهني، و  مستقل وأهمهبا شخص رقايب و  القائمكان 

                                                                                                                            موضوعيةإختاذ قرارات مالية بكل دقة و تقوم إدارة املؤسسة بعملية التخطيط و  :بالنسبة إلدارة المؤسسة-أ
_________________________ 

 .43-39،ص ص 2000التوزيعدار صفاء للنشر و  تدقيق الحسابات،لــالمدخل الحديث  أمحد حلمي مجعة،¹
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                           بناءا على رأي حمايد حول صدق البيانات والقوائم املالية.                                        
ستخداما إملوارد املتاحة ستخدام اإوضمان  متكنهم من الوقوف على ممتلكاهتم ، املراجعةبالنسبة للمساهمين:-ب

                                                 بكفاءة عالية.                                           أمثال و 
ة للمؤسسة ،مما يساعد نقابة العمال على يتعطي املراجعة الصورة احلقيقية للوضعية املالبالنسبة لنقابة العمال:-ت

   العمال.                                                                                        املطالبة حبقوق
                                :وهي عديدة أهداف حتقيق إىل احلسابات مراجعة تسعى :أهداف المراجعة-2
  :يلي كما وهي تتطور أن قبل املراجعة وجدت أجلها من اليت األهداف وهي :التقليدية األهداف-أ

 عليها؛ اإلعتماد ومدى الدفاتر يف املثبتة احلسابية البيانات وصدق ودقة صحة من التحقق 
 املايل؛ للمركز املالية القوائم مطابقة مدى عن قوية أدلة على يستند حمايد فين رأي إبداء 
 الغش؛ وكشف والسجالت الدفاتر يف املوجودة األخطاء إكتشاف 
 والغش؛ األخطاء إرتكاب فرص تقلص وإجراءات ظوابط وضع 
 ومستقبال؛ حاضرا القرارات وإختاذ اإلدارية السياسات ورسم تقرير يف األهداف على اإلدارة إعتماد 
 الضريبة مبلغ حتديد يف الضرائب إدارة مساعدة.  

 وميكن حصر األهداف التقليدية ملدقق احلسابات يف الشكل التايل:

 :األهداف التقليدية للمراجعة(2:1الشكل رقم )                                    

 أهداف التدقيق               

 أهداف خاصة أهداف ثانوية أهداف رئيسية إلبداء الرأي
 منع و إكتشاف                                                      

 
 السرقة                                  األخطاء 

 
 املتكافئة          املعوضة          يف تطبيق       الكتابة          التالعب يف                تالعب إحتيايل

 املبادئ                         احلسابات                                     
 

 جزئي أخطاء إرتكابية        ذف أو السهوأخطاء احل    
                                        كلي  خطأ               

 .18ص مرجع سابق، غسان فالح املطارنة،المصدر:
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  :بإختصار منها نذكر :الحديثة األهداف-ب

 سليمة؛ بطريقة املنشأة بدفاتر اهتإثبا مت قد فعال، متت اليت العمليات مجيع أن من التحقق 
 من  سليمة مبستندات ومؤيدة بالدفاتر مثبة اهنوأ املالية، للعمليات احملاسيب التوجيه صحة من التأكد

 املسؤولني؛ من ومعتمدة واملوضوعية، القانونية الناحيتني
 األصل؛ على للغري حقوق أية وجود وعدم الثابت، لألصل املنشأة ملكيةمن  التحقق 
 املباعة؛ البضاعة تكلفة وكذا املبيعات ورقم املبيعات من التحقق 
 الومهية املشرتيات من وخلوها اخلتامية احلسابات سالمة من التحقق.  

 
 المبحث الثاني: أساسيات المراجعة الداخلية

 جلهودا إىل أساسا   يرجع وذلك خرية،ألا السنوات يف كبرية بدرجة الداخلية جعةار ملا هليئة اجملتمع نظرة تطورت لقد
 معايري علىظ للحفا وهذا املهنة،ه هبذ املهتمة احلكومية غري اهليئات وبعض املهنة،ه هذ على القائمون يبذهلا اليت

 توجيه يف كبرية بدرجة تساهم رئيسية إدارية كوظيفة الداخلية جعةراامل وضع على يدوللتأك للمهنةى املستو  عالية
 .أهدافها وحتقيق التنظيمات عمليات

                                                                    المطلب األول: مفهوم المراجعة الداخلية
تعد املراجعة الداخلية من أهم وظائف املؤسسة، فالبعض يعتربها خطة تنظيمية، والبعض اآلخر يعتربها وظيفة 

                                                                         أكثر .       إدارية، وعليه سنستعرض املراجعة الداخلية بشكل تفصيلي 
أوال: نشأة المراجعة الداخلية                                                                                 

 قسم وجود إىل احلاجة ظهور يف العوامل من كثري سامهت حيث ،املراحل من بكثري الداخلية املراجعة مهنة مرت
 تطور سنتناول ذلك وعلى دميي،كاأ هو وما مهين هو ما العوامله هذ ومن املؤسسات، داخل داخليةمراجعة 

يف اجلزائر فيمكن القول أن هذه الوظيفة حديثة اإلستعمال أو حىت حديثة اإلعرتاف  أما، الداخلية جعةاملرا مفهوم
من القانون  40اإلستغناء عنه. حيث نص املشرع اجلزائري يف هناية الثمانيات من خالل املادة هبا كنشاط ال ميكن 

والذي ينص على أنه "يتعني على ،  1988 جانفي12الصادر بتاريخ  88/01التوجيهي للمؤسسات رقم 
وحتسني أمناط سريها  املؤسسات اإلقتصاية العمومية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة باملراقبة يف املؤسسة ،

 وتسيريها بصفة مستمرة ".
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  اجلدول التايل يقدم لنا مقارنة للمراجعة الداخلية بني املاضي واحلاضر: 

 تطور طبيعة المراجعة الداخلية(2:1)الجدول رقم

 (2003)حديثا أوجه المقارنة (1993)تقليديا
 التقييم-الفحص

 اإللتزام-الكفاءة-الدقة-احلماية
إكتشاف وتصحيح منع و 

 األخطاء والتالعب 
 التحقيق -اإللتزام إختبارات

التنفيذية             اإلدارة
 التبعية اإلدارية

 اخلدمات-1
 األنشطة-2           

 األهداف-3
 الوسائل-4
 التبعية                -5 
 التوصيات-6   

 احلياد-7

التأكيد املوضوعي              
وتعظيم  اخلدمات اإلستثمارية-

قيمة املنظمة                   
دعم حوكمة الشركات إدارة –

املخاطر املالية                  
 الفحص التحليلي  -

جلنة املراجعة املسامهني وجملس 
 اإلدارة

املؤسسات املالية، تدقيق  تدقيق الشركات، تدقيق املصارف،)التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات حممد عبد الفتاح إبراهيم، المصدر: 
 .41 ص، 2009،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،القاهرة، مجهورية مصر العربية،(الشركات الصناعية

 
ثانيا: تعريف المراجعة الداخلية                                                                                  

ومن  ،أهنا "وظيفة حتقيق وتقييم للرقابة الداخلية املمارسة يف املؤسسة بصفة دورية تعرف املراجعة الداخلية على
.                          ¹طرف شخص معني، من أجل مساعدة املسؤولني للقيام بأعماهلم على أكمل وجه"

وظيفة يؤديها موظفون من داخل املشروع، وتتناول بأهنا :" (IIA)وقد عرفها معهد املدققني الداخليني األمريكيني 
الفحص اإلنتقادي لإلجراءات والسياسات والتقييم املستمر للخطط والسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة 

                    .                                                                    ²الداخلية السليمة واملعلومات الدقيقة الــكافية"
أهنا "وظيفة مستقلة داخل املؤسسة من أجل التقييم الدوري (SNC)كما عرفتها الشركة الوطنية للمحاسبة 

ملختلف نشاطاهتا وهذا حلساب اإلدارة العامة أو جملس اإلدارة ، إضافة لكوهنا موضوعية وهتدف لتقدمي نصائح 
 .³ضافةمن أجل حتسني وظيفة التسيري وخلق القيمة امل

                                                                                         ____________________
 المؤسسات لبعضدراسة ( المستدامة التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد الشركات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة دور تطور ،فاتح غالب¹

.                                                       63ص ،2011-2010 ،سطيف عباس، فرحات جامعة املاجستري، شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،)الصناعية
املؤمتر  اجلمعية العلمية للمحاسبيني والنظم واملراجعة،التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي في القرن الحادي والعشرين، إبراهيم شاهني ،²

.                                                                                                                           6، ص1994العلمي الثالث، اإلسكندرية، مصر، 
 . 115ص ،مرجع سابقحممد بوتني، ³
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أهداف المراجعة الداخلية                                                                                               ثالثا:
لقد تطورت أهداف املراجعة الداخلية وأصبحت تتماشى مع التطورات اإلقتصادية احلديثة حيث تطورت من نظرة 

غش والتالعبات وأصبحت هتتم بكل النشاطات والوظائف يف كتشاف األخطاء والإحماسبية حمظة تعتمد على 
                                             ميكن تقسيم أهداف املراجعة الداخلية إىل هدفني مها:، املؤسسات

يسعى املراجع الداخلي إىل محاية مصاحل املؤسسة وممتلكاهتا من  :خماية ممتلكات المؤسسة ومصالحها-1
خطاء والضياع واإلحنراف بإستخدام إجراءات مالئمة كما أنه يسعى إلظهار نواحي الضعف عن طريق الغش واأل

فحص دقة البيانات احملاسبية ويعتمد يف حتقيق هذا اهلدف على برنامج ملراجعة النواحي املالية واحملاسبية باملراجعة 
                                                        املالية عن طريق فحص النظام احملاسيب والرقابة الداخلية.

إلجراء التعديالت الالزمة على نواحي النشاط وتعتمد يف هذا اجملال على  بتقدمي توصيات :البناء واإلصالح-2
قياس وتقييم ومراجعة خطط وسياسات وإجراءات اإلدارة عن طريق القيام مبراجعة خاصة تتعلق مبختلف نشاطات 

 وهو ما يعرف مبراجعة األعمال .املؤسسة 
 ويبني الشكل اآليت األهداف األساسية للمراجعة الداخلية:  

 (:أهداف المراجعة الداخلية3:1الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 .35ص ، 2002دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية ، الرقابة والمراجعة الداخلية،فتحي رزقي السوافريي، أمحد حممد ،المصدر: 

 

يتم القيام بأعمال الفحص واملطابقة بني 
 األداء الفعلي واملعايري املوضوعية لكل من:

سياسات املؤسسة                          -
اإلجراءات احملاسبية                       - 

نظم الرقابة الداخلية                      -
سجالت املؤسسة                        -

قيم املؤسسة                                -
أنشطة التشغيل      -     

ات الالزمة لتصحيح نتائج ويعين إقرتاح اخلطو 
الفحص واملطابقة وتقدمي النصح لإلدارة وعلى 

لك يعمل املراجع الداخلي باإلضافة إىل ذ
مراجعة العمليات احلسابية واملالية إىل:       

التحقق من مدى اإللتزام بالسياسات   -
واإلجراءات واخلطط املوضوعية.               

اية األصول التحقق من سالمة إجراءات مح– 
اقرتاح بتطوير وحتسني األداء-     

 هدف الحماية هدف البناء
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                                              الداخلية المراجعة قسمومكونات المطلب الثاني: أنواع 

                                                                                                                                 تقتضي إدارة قسم املراجعة الداخلية بالضرورة حتديد نوع املراجعة الداخلية، وهذا للوصول ألقصى كفاءة ممكنة.   
أوال: أنواع المراجعة الداخلية:                                                                               

:                                                                                         ¹مراجعة ماليةإىل قسمني مراجعة إدارية و اخلية تنقسم املراجعة الد
اإلجراءات املستعملة يف تسيري هذا اجلانب والوثائق املالية واحملاسبية و  تعين مراجعة العملياتالمراجعة المالية: -1

 ى التقنيات التالية:باإلعتماد عل

 حتليل احلسابات والنتائج وإستخراج اإلحنرافات املوجودة؛ 
 ختبار صحة الوثائق اليت تقوم بإعدادها املؤسسة مثل الفواتري وموازين املراجعة؛إ 
  التحقق من الوجود الفعلي لألصول وذلك بإختبار اإلجراءات اخلاصة باإلستالم واجلرد الفعلي لألصول

 الثابتة مع التأكد من صحة معاجلتها احملاسبية يف الدفاتر؛ واملخزونات

و أتشمل فحص اإلجراءات الرقابية اخلاصة بنواحي النشاطات األخرى غري الناحية املالية المراجعة اإلدارية :-2
من املهام اليت يتوجب القيام هبا ما لذا فهي تتطلب معرفة السياسات واإلجراءات املطبقة يف املؤسسة و احملاسبية و 

 يلي:

  دراسة وإختبار العمليات املختلفة مثل النشاطات اإلنتاجية من حيث مستوى الكفاءة اإلنتاجية ومراقبة
 اجلودة؛

  التأكد من سري برنامج التدريب للموظفني والعاملني باملؤسسة، وحتديد كفاءة هذه الربامج وإقرتاح
 فع مستوى األداء يف العمل؛تطويرها وحتسينها لغرض ر 

  املراجع الداخلي ال يتدخل يف مهام مراقب التسيري الذي يقوم بوضع طرق التنبؤ وضمان سالمة
السياسات العامة للمؤسسة، وإمنا يتأكد فقط من أن هذه الطرق مطبقة جيدا وتستجيب لألهداف 

 املرسومة.
 

_____________________ 

 .43ص، 2004رسالة ماجستري )غري منشورة( كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر ،المراجعة الداخلية في المؤسسة، بن عمرية توفيق، ¹
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قسم المراجعة الداخلية                                                                                                 :ثانيا
ية عادة من عدد قليل نسبيا من املراجعني ذوي املهارات العالية، ويقتصر األمر على يتكون قسم املراجعة الداخل
كما أنه قد يتسع قسم املراجعة الداخلية يف تنظيمات أخرى ليتضمن عدد كبري من ،وجود مراجع داخلي واحد

املؤسسة وتعدد  املراجعني يعملون وحدهم حتت تنظيم كبري حمكم خبالف املصاحل األخرى، وذلك نظرا لكرب حجم
 فروعها . وذلك كما يتضح لنا يف الشكل اآليت:

 المستويات التنظيمية لدائرة المراجعة الداخلية :(4:1الشكل رقم )                          

 

 

 :المشرف            

 املصادقة على احلسابات           

  توجيهات، تنسيق، برامج                                                                      

 تسيري مهام املراجعة، برجمة الزيارات:المديرون                                                              

 المراجعون في الصف األول: 

 املراجعة، مباشرة عملية املراجعةحتقيق رقابة           

 حتقيق الرقابة القاعدية: مراجعون مبتدؤون            

 

 .119 فتحي رزق وآخرون، مرجع سابق، صالمصدر:    

            :  ¹وعلى هذا األساس يتحدد شكل وحجم املراجعة الداخلية يف املؤسسة إىل معيارين أساسيني مها
حبيث يعترب حمددا أساسيا لطبيعة املراجعة الداخلية املعتمدة فيها، فال ميكن يف هذا اجملال أن  :حجم المؤسسة-1

نصمم هيكل للمراجعة الداخلية موحدا بني املؤسسة احمللية، الوطنية أو الدولية، فإختالف شكل وحجم املؤسسة 
 إىل قسم املراجعة  توسطة ال حتتاجحيتم إجياد شكل حمدد للمراجعة الداخلية فمثال املؤسسات الصغرية وامل

______________________                                                                   
 .54،مرجع سابق ، ص مسعود صديقي¹
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                                                                        حبجم قسم مماثل يف مؤسسة ذات حجم كبري.     الداخلية 
إن كرب حجم املؤسسة وإتساعها جغرافيا حيتم وجود هياكل قادرة نسبيا لتسيري مركزية وال مركزية المؤسسة: -2

يوجد نوعني من املراجعة الداخلية وفق هذا الوضع مها:  األنشطة يف مناطقها بغية ممارسة الرقابة على هذه اهلياكل،
تكون بإعتماد مديرية واحدة للمؤسسة الكبرية لتقوم بربجمة الزيارات املختلفة امليدانية مراجعة داخلية مركزية: -أ

                  لفروع املؤسسة.                                                                                   
يف ظل هذا النوع هياكل املراجعة الداخلية تكون على مستوى كل منطقة نشاط، مراجعة داخلية ال مركزية: -ب

أي على مستوى كل فرع أو تكتل جغرايف معني للمؤسسة.                                                                     
جتمع بني املراجعة املركزية واملراجعة الالمركزية، حيث تنص على تكوين  حيثتلفة: المراجعة الداخلية المخ-ت

مديرية للمراجعة الداخلية على مستوى املديرية العامة للمؤسسة وجعل فروع هلا على مستوى كل منطقة نشاط.  
لزيارات وعدم املتابعة اآلنية وتعترب املراجعة الداخلية املختلفة أفضل أنواع املراجعة ألهنا جتنب عدم كفاية عدد ا

 ملختلف فروع املؤسسة كما هو احلال يف املراجعة املركزية.

                                          المطلب الثالث: أهمية تحقيق التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية
مكنة من حتقيق الكفاءة اإلدارية عن طريق الضخ يعترب التكامل بني املراجعة الداخلية واخلارجية الغاية األساسية امل

أعلى من  للمعلومات ذات املصداقية لإلدارة بغية إختاذ القرارات يف الوقت واملكان املناسبني وحتقيق مستويات
الرشادة يف القرارات املتخذة من قبل مستعملي املعلومات املصادق عليها من قبل املراجع،كما يعترب التكامل على 

طاق عمل كل من املراجع الداخلي واخلارجي املتمثل يف الفحص احملاسيب للسجالت املالية للتأكد من خلوها أنه ن
 .¹من األخطاء والغش وما يرتبط هبا من الفحص ألنظمة الرقابة الداخلية فإن مهمة كل منهما مكملة لألخر

ويات أداء املراجع الداخلي من حتسني مست متكناليت اخلارجية أحد اآلليات التكامل بني املراجعة الداخلية و يعترب 
من مثة حتسني اخلدمة املقدمة من هؤالء املراجعني سواء لإلدارة أو األطراف اخلارجية عنها، واخلارجي على السواء و 

ميكن يف هذا اإلطار أن  املعايري واإلجراءات املؤطرة للنوعني.ذين املراجعني يتقيدان بالنصوص و على إفرتاض أن ه
 دد أمهية التكامل إنطالقا من الزوايا اآلتية:حن

 من زاوية املراجع الداخلي ؛ 
 من زاوية املراجع اخلارجي؛ 

____________________ 

 .03ص، 1968،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،  المراجعة والرقابة المحاسبيةأمحد خليل، ¹
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 من زاوية املؤسسة؛ 
 من زاوية األطراف اخلارجة عن املؤسسة؛ 

ارجية فضال على تعترب املراجعة الداخلية أحد اآلليات املوجهة لعملية املراجعة اخلمن زاوية المراجع الداخلي: -1
املراجع اخلارجي على السواء. ، فهي بذلك حمل إهتمام اإلدارة و إطمئنان  لدى املراجع اخلارجيأهنا مصدر ثقة و 

 ية: تربز أمهية التكامل من هذه الزاوية يف العناصر اآلت

تقييم نظام الرقابة الداخلية املعتمدة يف املؤسسة من قبل ية لفحص عناصر القوائم املالية و إن املمارسة امليدان-     
التدليس اليت مل يستطع املراجع الداخلي أن شأنه أن يسمح بكشف بعض األخطاء و املراجع اخلارجي من 

 اليت نوجزها يف اآليت: باب املانعة من إكتشافها و ن األسمما يتيح يف النهاية إمكانية البحث ع، يكشفها

 عدم كفاية معايري املراجعة الداخلية؛ 
 عدم تأهيل املراجع الداخلي؛ 
 عدم اإلستناد خلطوات عملية واضحة للمراجعة؛ 
 ضعف نظام الرقابة الداخلية. 

املراجعة الداخلية يؤهل ات،كل على حسب مسؤولياته يدعم و إن معاجلة هذه األسباب من قبل خمتلف اهليئ-
 سواء:

 خبلق هياكل خاصة هبا؛ 
 تعديل املعايري أو إنشاء أخرى جديدة؛ 
 تأهيل وتدريب املراجع الداخلي؛ 
 توضيح خطوات العمل؛ 
 تكييف نظام الرقابة الداخلية مبا يسمح من القضاء على مواطن الضعف؛ 
 ارجي خاصة يف معاجلة بعض البنودزيادة خربة املراجع الداخلي من جراء إحتكاكه املستمر باملراجع اخل 

 اجلديدة أو يف توجيه عملية الفحص أو تعامله مع بعض املواقف املعينة؛
 إضفاء الثقة على عمل املراجعة يف املؤسسة سواء من قبل اإلدارة أو من قبل األطراف األخرى يف ظل 
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على فضال أنه يصحح يف  العكس صحيح،ار أن نقص النوع يكمل من األخر و تكامل النوعني، إلعتب
 قبل مرتكبه؛ السنوات القادمة من

  إستعمال األساليب اإلحصائية وإستخدام اإلعالم اآليل يف املراجعة الداخلية، جيعلها أكثر عملية ومهنية
 .¹ويظهر على نتائجها الصحة واملصداقية

 يت:تربز أمهية التكامل للمراجع اخلارجي يف اآلمن زاوية المراجع الخارجي: -2

  ثقة وإطمئنان املراجع اخلارجي يف نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف املؤسسة، إلعتبار أن املراجعة الداخلية
 تسعى إىل تقييم هذا النظام للوقوف على فعاليته؛

 ،ألن املراجعة الداخلية قد  إطمئنان املراجع اخلارجي على دقة البيانات احملاسبية املسجلة يف الدفاتر
فحصت املستندات وراجعت النظام احملاسيب ووقفت على مدى اإللتزام بالطرق واملبادئ احملاسبية، وكذا 

 مدى صالبة نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف قسم احملاسبة؛
 ص كلفة املراجعة إن املراجعة الداخلية اليت عادة ما تكون شاملة جلميع البنود تسهم بشكل كبري يف إنقا

كما أهنا تتيح للمراجع ،اخلارجية، وكذا توفري الوقت للسماح للمراجع اخلارجي من فحص بنود أخرى
 اخلارجي توجيه عملية املراجعة؛

 أخذ يف حسبان املراجع اخلارجي كفاءة أداء املراجع الداخلي مبا خيدم األهداف املتوخاة من املراجعة؛ 
 ا جغرافيا ويف ظل وجود مراجعة داخلية كوظيفة لدى اإلدارة ملراقبة خمتلف إن كرب حجم املؤسسة وتوزيعه

أجزاء املؤسسة يسمح للمراجع اخلارجي من توجيه عملية املراجعة يف املناطق واألجزاء اليت مل يشملها 
 .²برنامج املراجعة الداخلية بزيادة ساعات العمل مع ما يتناسب وطبيعة املؤسسة

مما ال شك فيه أن املراجعة الداخلية أتت لسد حاجات اإلدارة الرقابية على األجزاء  من زاوية المؤسسة:-3
كما جاءت املراجعة اخلارجية إلبداء الرأي الفين احملايد حول مدى داللة عناصر القوائم املالية ،املختلفة للمؤسسة

 فتكامل النوعني يدر على املؤسسة فوائد هامة من أمهها: اخلتامية عن املركز املايل احلقيقي للمؤسسة،

____________________ 

،نشرة إلكرتونية شهرية،  مدى مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي المستقل عن قياس الكفاءة والفعالية وتقييم األداء يوسف حممد جربوع،¹
.                     01/04/2017، التحميل يوم www.ascasociety.orgتاح على: م.03ص،2003اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، أيار حزيران 

 .28ص،1986، دار املريخ ،المراجعة بين النظرية والتطبيقوليم توماس وإمرسون هنكي، تعريب أمحد حجاج وكمال الدين سعيد، ²

http://www.ascasociety.org/
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  حقيقية لإلدارة تساعد على إختاذ القرارات الفعالة يف الوقت واملكان املناسبني؛توفري معلومات تفصيلية 
 تأكيد سالمة األنظمة املعلوماتية املفحوصة وكذا متانة نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف املؤسسة؛ 
 بث الثقة يف املعلومات الدالة على األداء اإلداري؛ 
  اآلراء حول أنظمة املعلومات، مسار املعاجلة وإىل غري ذلك، إعالم اإلدارة عن مواطن الضعف من خالل

 مما يسمح هلا من القضاء على هذه املواطن؛
 تكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل املراجع، تقارير وملف املراجعة؛ 
 خفض تكاليف املراجعة عن طريق التكامل بني النوعني وبإستبعاد إزدواجية العمل؛ 
 ¹الفروع املختلفة للمؤسسة الواحدة، مبا يسمح من بسط الرقابة املستمرة لإلدارة عليها فحص أعمال. 

األطراف اخلارجة عن املؤسسة )املستثمرين احلاليني أو  تعترب من زاوية األطراف الخارجة عن المؤسسة:-4
أخرى(، أهم مستعملي رأي يون و ، البورصة ، احملللون املالالبنوك، إدارة الضرائب ، صناديق اإلستثمار احملتملني،

اخلارجية جيعل مصداقية هذا الرأي التكامل بني املراجعة الداخلية و املراجع اخلارجي، فإدراك هؤالء األطراف بأمهية 
يتوقف على درجة التكامل بني النوعني. ميكن أن حنصي أهم الفوائد املرتتبة عن التكامل لألطراف اخلارجة عن 

 املؤسسة يف اآليت:

 مئنان هؤالء األطراف عن الرأي املعرب عنه من قبل املراجع اخلارجي؛إط 
 مشولية الرأي لكل العناصر الواردة يف القوائم املالية اخلتامية بإعتماد التكامل بني النوعني؛ 
 إطمئنان أصحاب املؤسسة عن أمواهلم؛ 
 ما يسمح لألطراف بإختاذ  الضخ املتواين باملعلومات املفحوصة واليت تعرب عن الواقع الفعلي للعنصر

 .²قرارات، قد تكون متويلية كالبنك أو تكون جبائية، مبعىن كل حسب موقعه يف البيئة اخلارجية للمؤسسة
 
 
 

_________________________________ 

        11/40/7120يوم،  أطلع عليه ،http://albalsem.info/wffar/index.htmمتاح على: ،المراجعةالتطورات الحديثة للمحاسبة و ¹

 يوسف حممد جربوع، مرجع سابق.²

http://albalsem.info/wffar/index.htm
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 الشكل اآليت يبني لنا بعض أوجه التشابه بني املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي :

 المجاالت المشتركة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي (:5:1الشكل )                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .39ص،1990دار البشري، األردن ، المراجعة الداخلية اإلطار النظري والمحتوى السلوكي محد صاحل،أالمصدر:

 

اإلجراءاتاإللتزام بالسياسات و   

اإلدارة 
 العليا

املسامهون أو أصحاب 
ملراقبة الداخليةا املشروع  

 القوائم املالية اخلتامية

السجالت األخرى احملاسبة و   

تقارير املدقق 
 الداخلي

 تقارير املدقق اخلارجي
 نوعية اإلدارة

 فعالية املستخدمني

 فعالية املستشارين اخلارجيني



خـلـيةالفصـل األول:                            اإلطــــــار النـظري للمـراجـعة الدا  
 

 35 

مراحل تنفيذ المراجعة الداخلية ومسؤوليات وصالحيات المراجع الداخلي.               المبحث الثالث:
إن تطور دور املراجعة الداخلية تبعا لألحداث احلاصلة يف بيئة األعمال اجلديدة، زاد إهتمامها بتقييم نظم الرقابة 

ك املوظفني، وذلك عن طريق توفر املراجع الداخلية لبناء نظام رقابة جيدة، وزيادة املصداقية والعدالة وحتسني سلو 
 الداخلي ودعم إستقالليته اليت توفر له القدرة على زيادة املساءلة.

 المطلب األول: منهجية عمل المراجعة الداخلية     

إن معايري أداء املراجعة الداخلية توضح أن تنفيذ أعمال ومهام املراجعة الداخلية ينبغي أن يعتمد على جمموعة من 
                  اخلطوات اهلامة واليت تتمثل يف ثالث خطوات رئيسية وهي:                                  

التحضري ملهمة املراجعة الداخلية.                                                                                          -1
تنفيذ مهمة املراجعة الداخلية.                                                                                 -2
التقرير عن مهمة املراجعة الداخلية.                                                                          -3

                                                                                                               ويف ما يلي توضيح لتلك اخلطوات.     
 ذ أعمال املراجعة،ييتطلب من املراجع الداخلي قبل القيام بتنفالتحضير لمهمة المراجعة الداخلية: -1

                                                :¹ن طريق مرحلتنيبالتحضري اجليد للمهمة، وتتمثلل عملية حتضري املهمة ع
وهو عبارة عن التفويض الذي تعطيه املؤسسة للمراجع الداخلي ويكون على شكل وثيقة األمر بالمهمة: -أ

                  مكتوبة، وقد يكون على شكل أمر شفهي.                                                                 
جيب عليه وضع خطة و  ،امة إلجناح مهمة املراجع الداخليتعترب هذه املرحلة ضرورية وه الدراسة والتخطيط:-ب

 لتحديد أولويات مهمة املراجعة مبا يتالئم مع األهداف املسطرة وتنفذ هذه املرحلة من خالل:  مبنية على املخاطر،

 ،حيث يقوم املراجع الداخلي بعملية اإلطالع ومجع املعلومات الكافية الالزمة اليت متكنه  اإلطالع والفهم
 من فهم املوضوع حمل املراجعة ملعرفة األهداف املطلوب حتقيقها.

  خطة التقارب، وهي عبارة عن وثيقة تظهر يف شكل جدول يقوم بتقسيم النشاط أو الوظيفة حمل 
 

____________________ 

 .278ص،2004اجلامعية،مصر، الدار، المهنية والممارسة النظرية المراجعة الوهاب، عبد إبراهيم طه¹



خـلـيةالفصـل األول:                            اإلطــــــار النـظري للمـراجـعة الدا  
 

 36 

 املراجعة جملموعة أعمال أولية سهلة املالحظة.

 .حتديد مواقع اخلطر حيث يقوم املراجع بتقييم مدى مالئمة وفعالية إدارة خماطر النشاط وأنظمة الضبط 
 حيدد أسس حتقيق مهمة املراجعة الداخلية ونطاقه، ويعرض أهداف املراجع  التقرير التوجيهي الذي

 الداخلي اليت يسعى لتحقيقها.

 املعد املراجعة ملخطط وفقا املراجعة الداخلية مهمة تنفيذ يتم اخلطوة هذه ويف تنفيذ مهمة المراجعة الداخلية:-2
 ،التدقيق ملفات يف واملالئمة الكافية األدلة وجتميع اإلختبار  يتم أن على املراجعة مدير من عليه واملوافق مسبقا

 :¹وهي مراحل ثالث يف تتمو 

 النشاط مسؤويلو  باملهمة املكلف الفريق بني مراجعته سيتم الذي النشاط مقر يف ويعقد فتتاحإلا جتماعإ 
 .والفحص املراجعة لعملية امليدانية التهيئة وكذلك الطرفني، بني قاتالالع أوىل بناء يتم وفيه ،املراجعة حمل

 هتمالملؤه وفقا   املراجعة فريق أعضاء خمتلف بني عمالألا بتقسيم املراجعة برنامج يقوموهنا  التنفيذ خمطط 
 لضمان املراجع عمل تتبع على ويساعد مهمته، عن التفاصيل أدق مبعرفة للمراجع ويسمح ،وخرباهتم

 .إليها التوصل مت اليت املراحل وحتديد الزمن، لالخ للمهمة العادي السري
 اإلختبارات إجراء لالخ من الواقع على الربنامج هذا بتطبيق املراجعة فريق يقوم حيث امليداين العمل 

 أهداف لتحقيق ئمةالوامل فيةكاال ثباتإلا أدلة مجع أجل من املراجعة تقنيات من وغريها واملقارنات
 .حتدث قد خملفات أو مشكل أي عن شفكوال املهمة

 :وهي مراحل أربعة وتشمل املهمة إجناز يف خريةألا خلطوةه اهذ تعترب المراجعة الداخلية: مهمة عنر التقري-3

 املراجعة برنامج تنفيذ أثناء إعدادها مت اليت لكاملشا  حتليلأوراق  لالخ يعد منللمراجعة و  ويلألا التقرير، 
 .النهائي التقرير إعداد أساس التقرير هذا ويعترب عباتالوالتواإلحنرافات  لكاملشا  كافة على تشتمل واليت

 الذي قام  املراجعةوفريق  همجتماع بينإأعماهلم عن طريق عقد  املراجعشخاص ألحق الرد على ا
 .التوصل إليها حظات والنتائج اليت متالدف عرض املها، هببتنفيذ

 

____________________ 

 .24،ص2002 لبنان، احلقوقية،املنشورات  دار المالية، البيانات تدقيق، صبح يوسف داوود¹
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 املسؤولني همأل إرساله ويتم أعماهلم، املراجع شخاصألا طرف من التدخل انتهاء بعد النهائي التقرير 
 .تالاملشك ملعاجلة املقرتحة والتوصياتاملراجعة  مهمة بنتائج مهمالإع أجل من دارةإلوا املعنيني

 القيام أثناء تسجيلها مت اليت املالحظات علىوإقرتاحات املراجع الداخلي بناءا  التوصيات تنفيذ متابعة 
  .باملهمة

 

 (: خطوات عملية المراجعة الداخلية6:1الشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،2009/ 2008املدية،،كلية العلوم اإلقتصادية ،جامعة ،مذكرة ماجستري المؤسسات دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة :نقاز أمحد،المصدر
  .67ص

 

 التحضري ملهنة املراجعة

التقدير األويل لوسائل اخلطرتقدير خماطر املراجعة و   

كيفيتهاللمراجعة و وضع إسرتاتيجية وخطة   

فحص مدى التطابق إمكانية اإلعتماد 
على الرقابة الداخلية  تقييم الرقابة 

 الداخلية

 

ختفيض من 
التقييمالفحص و   

التقييم بصفة دقيقةحتقيق الفحص و   إهناء عملية املراجعة 



خـلـيةالفصـل األول:                            اإلطــــــار النـظري للمـراجـعة الدا  
 

 38 

المطلب الثاني: ميثاق أخالقيات مهنة المراجع الداخلي                                                                    
 القواعد:"جمموعة من املبادئ أو القيم، واليت تتمثل يف القوانني، و بوجه عام على أهنا Ethicsتعرف األخالقيات 

اسبني، ومواثيق السلوك للمنظمات املواثيق العامة للجماعات املهنية مثل احملالتنظيمية واملواضيع الدينية و 
                                                                                                           .¹املختلفة"

ويعترب ميثاق أخالقيات املهنة الثقافة األخالقية اليت حتكم مهنة املراجعة الداخلية حيث تعترب ضرورية وأساسية 
لنشاط املراجع الداخلي بإعتبار أن مهنة املراجعة الداخلية تقوم أساسا على الثقة يف تأكيدها املوضوعي بشأن 

ميتد نطاق مبادئ أخالقيات املهنة إىل ما هو أبعد من تعريف مهنة املراجعة و  احلوكمة،خاطر و ، وكذا إدارة املالرقابة
 مها كما يلي:                                                      ،الداخلية لكي يشمل أيضا عنصرين أساسيني

           .املبادئ وثيقة الصلة مبهنة املراجعة الداخلية وممارستها                                                   
 ا.                            قواعد السلوك املهين اليت حتدد املعايري اليت يتوقع من املراجعني الداخليني مراعاهت 

حبيث تعد هذه  وفيما يلي توضيح لقواعد السلوك املهين الواردة يف ميثاق أخالقيات مهنة املراجع الداخلي،
القواعد مبثابة عامل مساعد يف حتويل املبادئ إىل تطبيقات عملية، كما أن املقصود منها توجيه السلوك األخالقي 

 هي كما يلي:ة حتكم مهنة املراجعة الداخلية و تعزيز ثقافة أخالقية حمدداخليني، وإرساء و للمراجعني الد

  النزاهةHonesty: ،أن يكون الشخص صادقا صرحيا مباشرا ونزيها، ال يسرق، ال يغش، ال يكذب 
 ال خيدع، وال يراوغ.

  اإلستقامةIntegrity : أن يكون الشخص صاحب مبدأ ،أمينا، مرفوع الرأس، شجاعا، يعمل مبا
 يقتنع به وال يكون بوجهني، وال يتبع مبدأ الغاية تربر الوسيلة.

 حفظ الوعد Promise Keeping: قة، حيفظ العهد، ينفذ اإللتزاماتأن يكون الشخص حمال للث، 
 حيرتم اإلتفاقيات.....

  العدالة Fairness:عادال، متفتح الذهن، لديه القدرة على اإلعرتاف باألخطاء  أن يكون الشخص
 والربهنة على اإللتزام بالعدالة...

____________________ 

 .137ص، 2007الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  دراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكد،أمني السيد لطفي، ¹
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  الموضوعيةObjectivity: على املراجعني الداخليني أن ال يشاركوا يف أي نشاط أو عالقة قد تفسد
أو يفرتض أهنا تفسد تقييمهم غري املتحيز وتتضمن هذه املشاركة تلك األفعال أو العالقات اليت من 
املمكن أن تكون ضد مصلحة املؤسسة . وكذا عدم قبول أي شيئ، قد يفسد أحكام املهنة . وأن 

حلقائق املادية املعروفة لديهم ، واليت إن مل يتم اإلفصاح عنها قد تشوه أو حترف يفصحوا عن مجيع ا
 التقرير عن األنشطة حتت املراجعة.

 السرية:Confidentiqlity الداخليني أن يكونوا معلقني بإستخدام ومحاية املعلومات  على املراجعني
علومات ملكسب شخص أو بأي طريقة اليت حيصلون عليها أثناء تأدية مهامهم، وأن ال يستخدموا امل

 ممكن أن يكونوا ضد القانون أو ضارة بالشرعية واألهداف األخالقية للمؤسسة.
 الكفاءةCompetency : على املراجعني الداخليني مباشرة خدماهتم فقط يف اجملاالت اليت ميلكون فيها

املهارات واخلربات الالزمة وتأدية خدماهتم مبا يتماشى وينسجم مع املعايري للممارسة املهنية  املعرفة،
 للمراجعة الداخلية.

ومما سبق يتضح أمهية وضع املبادئ اجلديدة للميثاق األخالقي ملهنة املراجعة الداخلية واليت من ضمنها املوضوعية، 
 لصراعات احملتملة واحلفاظ على إستقاللية املراجع الداخلي.السرية، النزاهة، والكفاءة املهنية لتجنب ا

 المطلب الثالث: مسؤوليات وصالحيات المراجع الداخلي

يكون على علم بكامل مسؤولياته  فعالية ينبغي عليه أنجع الداخلي أداء وظيفته بكفاءة و حىت يستطيع املرا
دعم عملية املراجعة الداخلية.                      املعايري اليت توذلك طبقا للقواعد واملبادئ و  ،وصالحياته

                                                                            أوال:مسؤوليات المراجع الداخلي
ذا الغرض عن تنفيذ مهمات املراجعة الداخلية طبقا لربنامج املراجعة الداخلية املعد هل يعترب املراجع الداخلي مسؤوال

 :¹من قبل مشرف املراجعة و عليه فإن املراجع الداخلي يقوم باملسؤوليات التالية

  القيام بأعمال املسح امليداين األول للنشاط اخلاضع لعملية املراجعة لفهم وحتديد أسلوب العمل ووضع
 التوصيات املتعلقة بإحتياجات عملية املراجعة.

___________________ 

، 2006الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية، ،خلف عبد اهلل ¹

 . 268ص
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 .وضع خطة شاملة النطاق واألسلوب وحتديد الفرتة الالزمة ألداء املهمة 
 املستندات والقيود والوثائق املختلفة الالزمة للقيام بعملية املراجعة كما هو خمطط هلا. مراجعة 
  التنسيق مع إدارة اجلهة اخلاضعة للمراجعة خبصوص احلصول على الوثائق الالزمة وحتديد اإلحتياجات

 الالزمة لتنفيذ املهمة.
 ملراجعة إلعداد التقرير حول النشاط التسجيل جلميع املالحظات والنتائج واإلستنتاجات حول عملية ا

 اخلاضع لعملية املراجعة الداخلية.
 .تقييم مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية 
 .اإلحتفاظ مبلف أوراق املراجعة الداخلية وتوثيقه حسب سياسات اإلدارة 
 .احلفاظ على العالقات اإلنسانية داخل املؤسسة 
 األخطاء املوجودة بكل أشكاهلا. إكتشاف 

ثانيا:صالحية المراجع الداخلي                                                                                           
إن الغرض الرئيسي من املراجعة الداخلية يتمثل يف مساعدة مجيع أعضاء إدارة املؤسسة على تأدية وظائفهم بطريقة 

صحيحة عن نشاط ضوعية للبيانات املعروضة عليهم وتقارير دقيقة و الة، عن طريق إمدادهم بتحاليل مو فع
 :¹يتمتع املراجع الداخلي مبجموعة من الصالحيات تتمثل فيما يليو  املؤسسة.

 .احلق يف الوصول غري املشروط أو املقيد جلميع أنشطة املؤسسة 
 ة حمل املراجعة.احلق يف احلصول على سجالت ووثائق املؤسس 
  حتديد نطاق عمل املراجعة مبا فيها إختيار األنشطة وتطبيق األساليب والتعليمات املطلوبة لتحقيق

أهداف املراجعة، حيث جيب أن تكون نطاق أعمال املراجعة الداخلية غري مقيدة يعين أن إدارة املراجعة 
 ات الرقابية يف كل النظام دون تدخل املؤسسة.الداخلية تكون لديها السلطة اليت حتتاجها ملتابعة اإلجراء

 يف طلب خدمات خاصة من خارج املؤسسة إذا إستلزم األمر. احلق 
  احلصول على املساعدة املطلوبة من موظفي املؤسسة يف كافة قطاعاهتا أي أن على مجيع موظفي املؤسسة

 ية إلجابة طلباهتم بدون قيود،مساعدة املراجعني الداخلني، والتعاون معهم بشكل كامل وإعطاء األولو 

____________________ 

 .28ص ،مرجع سابقعبد الفتاح الصحن، ¹
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 حتقيقا للفائدة املرجوة من املراجعة الداخلية يف املؤسسة.
 .حق طلب مجيع املعلومات والبيانات واإليضاحات الضرورية لعملية املراجعة 
 .حق حتقيق موجودات الشركة وإلتزاماهتا 
  حق احلصول على صور من مجيع املراسالت والبيانات اليت ترسلها اإلدارة للمسامهني لدعواهتم حلضور

اجلمعية العامة، كما له احلق يف احلضور واإلدالء برأيه فيما خيص النواحي املالية واإلجابة على أي 
 إستفسارات حول تقريره املرفق بالقوائم املالية.

 اع عن إبداء رأيه يف القوائم املالية، وذلك يف حالة العزل التعسفي واإلساءة حق مناقشة عزله وحق اإلمتن
 .¹لسمعته وله أن ميتنع يف إبداء الرأي يف حالة الضغوطات واألخطاء الكثرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

.125،ص1998دار املستقبل، عمان، األردن،  األصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات، ، خالد راغب اخلطيب، حممود الرفاعي ¹ 
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 خالصة الفصل

 

يتضح بشكل جلي وواضح أن املراجعة مبفهومها احلديث أداة من األدوات اليت تساعد املؤسسة على بلوغ 
ما جعل من املراجعة الداخلية  أهدافها حيث تعمل على تقييم أداء أنشطتها املختلفة احملاسبية واملالية والتشغيلية،

نشاطا داخليا مستقال تنشأه اإلدارة خلدمتها، كوهنا أداة رقابية تعرض تقييم السياسات واخلطط واإلجراءات 
اإلدارية املرسومة ووظيفة إستشارية إلقرتاح التحسينات املطلوبة والالزم إدخاهلا، ما يربز أمهية املراجعة الداخلية 

رة توفر نظام رقابة داخلي فعال يضمن اإللتزام بالسياسات والقوانني املسطرة من قبل داخل املؤسسة، وضرو 
 اإلدارة، وإعتبارها أداة يف يد املؤسسة تستعملها للكشف عن مواطن اإلختالل.

اليت تعترب كما أن للمراجعة الداخلية أنواع وأساليب يعتمدها املراجع للقيام هبذه املهمة زيادة على املبادئ واملعايري 
إلزامية له مبا يف ذلك قواعد السلوك املهين األخالقي وهذا من أجل املمارسة احلسنة واملتقنة للمراجعة الداخلية  

 كوهنا وظيفة جد حساسة تعكس الصورة الصادقة و اجليدة للمؤسسة.
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 تمهيد:

ت سوا  اإلتتاايية  السياسية إن ما يشهده حميط املؤسسة اإلقتصادية اليوم من تطورات سريعة يف خمتلف اجملاال
 التكنولوتية يستوتب يليها ضرورة إستخدام نظام للاعلومات حىت يسهل هلا معاجلة الكم اهلائل من املعلومات  و 

 ظهور إىل أدى الذي األمر الواقع  مع تطابقها ومدى  املعلومات هذه مصداقية مدى يف اإلشكال يبقى ولكن
 املعلومة صدق حول الفين برأيه راتعامل إدال  طريق ين يدمها  من احملاسبية املعلومات صحة تثبت اليت املراتعة
 .يدمها من

ا الفصل إىل:                                                                          ذويليه سيتم التطرق يف ه
                                                                                              املبحث األول: مدخل إىل نظام املعلومات احملاسيب .

  وأهداف نظام املعلومات احملاسيب .                                                                                              مبادئاملبحث الثاين: 
 املراتعة الداخلية يف ظل نظام املعلومات احملاسبية. املبحث الثالث:
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 المبحث األول: مدخل إلى نظام المعلومات المحاسبي

ا توصيل ذحتليل وكداري  وهو تخت  مجاع ومعاجلة و يعترب نظام املعلومات احملاسيب أحد مكونات التنظيم اإل
ا إدارة ذاملستثارين وكراف اخلارتية كاجلهات احلكومية والدائنيني و لألطالقرارات  و  ذاملعلومات املالية املالئاة إلختا

 يف ما يلي سنتعرف أكثر يلى نظام املعلومات احملاسبية.املؤسسة  و 

 نظام المعلومات     ماهيةالمطلب األول: 

بشكل  نتهاتها إلسرتاتيجية معينة وإستغالل كل مواردهاإإىل حتقيق أهدافها وذلك ب إن أي مؤسسة تسعى
                                                                                                                      .يقالين  ويلى هذا األساس أصبح نظام املعلومات أحد املوارد اليت تعتاد يليها املؤسسة

                                                                                    أوال: مفهوم نظام المعلومات
يت متد غري الرمسية البأنه "يبارة ين النظم الرمسية و  نظام املعلومات Walter Kenevanيعرف والرت كنيفن 

البيئة احمليطة ات داخل املؤسسة و بة طبقا للعاليمستقبلية  بصورة شفوية أو مكتو املؤسسة مبعلومات سابقة وحالية و 
                                                                      ".     ¹القرار ذهبا  لغرض املسايدة يف إختا

تسعى لتحقيق هدف ن املوارد  تعال يف بيئة معينة و ميكن تعريف نظام املعلومات يلى أنه: "جماوية مكاا 
ببعضها البعض بعالقات  اليت ترتبطربامج  املعدات  اآلالت...إخل  و ه املوارد يف األفراد  الذمعني  حيث تتاثل ه

ات  بعد إترا  توزيع املعلومه املوارد مجع ومراقبة وإسرتتاع وتشغيل وختزين و ذمتشابكة  إذ تتوىل همتداخلة و 
حاب القرار أو باقي من طرف أص معاجلة البيانات بغرض تعلها قابلة لإلستخدام النهائيياليات التحويل  و 
                     ".²املتعاملني مع املؤسسة ألتل حتقيق أهداف مت حتديدها من طرف املؤسسةاملستخدمني و 

   مع بيئتها  لتحقيق هدف جماوية من األتزا  اليت تتفايل وتتكامل مع بعضها البعض و كاا يعرف أيضا أنه "
 ".³أو أهداف معينة

 لك من خالل الشكل املوايل:ذوميكن توضيح 

                                                                       ______________________  

.                                                    23ص  2000  دار وائل للنشر  ياان  األردن  تقنيات المعلومات اإلداريةيال  يبد الرزاق وآخرون  ¹

كلية العلوم اإلقتصادية كرة ماتستري يف يلوم التسيري  )غري منشورة(   ذ   مء نظام المعلومات في المؤسسة اإلقتصاديةأدا تقييمالدين مزهودة   نور²
                                                                                                                                 .12ص  2008يلوم التسيري  تامعة بسكرة  و 

 .9ص  2003  الدار اجلامعية  اإلسكندرية  مصر  نظم المعلومات المحاسبيةسلطان إبراهيم  ³
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 م: العالقة بين عناصر النظا(1:2شكل رقم )

 

 الرقابة                                                     

  المعلومات  المعالجة    تالبيانا 

 المعلومات المرتدة                                            

 بيئة نظام المعلومات       

 .13نور الدين مزهودة  مرتع سابق  ص :المصدر  

ثانيا: مكونات نظام المعلومات                                                                                   
.                                   خمرتات "املعلومات"مدخالت "البيانات"  املعاجلة  و  يتكون نظام املعلومات من

تتاثل يف البيانات اليت تعترب مادة أو يال أو نشاط  ويلى مدى سالمتها وتنظياها يتوقف المدخالت: -1
  فالقرار الرشيد هو الذي تتوفر له اإلحصا ات والبيانات الضرورية ذالنجاح يف النشاط ونويية القرارات اليت تتخ

                     .        ¹فادة منهااليت مجعت بشكل دقيق ونظات وحللت حبيث ميكن إستخدامها واإلست
  اليت تقوم بتحويل هي يبارة ين مجيع العاليات احملاسبية واملنطقيةالمعالجة )العمليات التحويلية( : - 2

ه العاليات يف شكل آلة أو إنسان أو حاسب آيل أو مهام من أيضا  ذاملدخالت إىل خمرتات وقد تكون ه
                                            .                                                            ²املؤسسة

دمات  أو معلومات...إخل       وقد تكون يف شكل منتجات  خ  هي الناتج النهائي للنظامالمخرجات: - 3
 :³هي ترتبط باهلدف من وتود النظام   وتصنف إىل ثالثة أنواعو 

 .خمرتات تستهلك مباشرة بواسطة أنظاة أخرى 

________________________ 

.                                                                308ص  1977  الدار اجلامعية  اإلسكندرية سلوك األفراد والمنظمات حسني حرمي  ¹
.                                                              152ص  1998  دار زهران للنشر  األردن  نظم المعلومات اإلداريةيبد الرمحان الصباح  ²
 1994  مؤسسة شباب اجلامعة للطباية والنشر  اإلسكندرية  مصر (مبادئ وتطبيقات)مذكرات في نظم المعلومات اإلداريةيلي يبد اهلادي  ³
 .52ص
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 .خمرتات تستهلك داخل النظام 
 يف البيئة الطبيعية كاملا   اهلوا ...إخل.           خمرتات يتم التخل  منها يف شكل نفايات أو يوائد  تدخل 

العكسية  التغذيةتعترب  تز  من مدخالت النظام  كاا التغذية العكسية إن:(feed backالتغذية العكسية) -4
 :الشكل التايل يبني مكونات النظامو  .¹احليامليزات األساسية يف النظم  خاصة يف النظام من اخلصائ  و 

 (:مكونات النظام.2:2الشكل رقم)

 

 

 

 .152 يبد الرمحان الصباح  مرتع سابق  ص :المصدر

نظم المعلومات                                                                                     ميزاتمثالثا: 
كرها يف ذ معينة حىت يستطيع أن حيقق األهداف اليت أنشئ من أتلها  ن ميزاتأن تتوافر يف نظام املعلومات  جيب

 :²النقاط التالية

  قليلة ل تزويد النظام باتصاالت سريعة ودقيقة و املتبادل من خالنظام املعلومات وسيلة لتحقيق اإلتصال
 مع حميطها اخلارتي؛املعلومات داخل املؤسسة نفسها و  التكاليف لتسهيل إنسياب

 يتايز بقدرة فائقة يلى معاجلة كم هائل من البيانات؛ 
  اإلستخدام من قبل املستفيدين؛سهل التطبيق و 
  يهدف إىل حتقيق منفعة إقتصادية؛نظام املعلومات هو نظام إقتصادي 
  يتأثر بالبيئة اخلارتية؛يعترب النظام نظام مفتوح يؤثر و 
  قابل للتطوير؛إنساين  أي أنه من صنع اإلنسان و نظام املعلومات نظام 

_________________________________ 

                                                                  .                                     152ص  نفس املرتعيبد الرمحان الصباح  ¹
 .54 53ص ص  2004دار الصفا  للنشر و التوزيع  ياان  األردن  نظم المعلومات اإلدارية، إميان فاضل السامرئي  ²

املدخالت         العاليات التحويلية          املخرتات        

التغذية العكسية              
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  طلبات املرحلة اليت مير هبا؛متهو نظام مرن ميكن تطويره وتعديله حسب إحتياتات و 
 هو نظام فريي ألنه يشكل تز ا من النظام الكلي للاؤسسة؛ 
  بني املستفيد  أي جييب ين إستفسارات املستخدم؛هو نظام حتاوري بينه و 
 .هو نظام معلومايت مورده األساسي هو املعلومات 

 .خصائص نظام المعلومات المحاسبي تعريف و المطلب الثاني: 

  .للاؤسسة املنشودة األهداف حيقق جتعله اليت باخلصائ  يتاتع أن البد تيد  حماسيب معلومات نظام ينشأ لكي
 

                                                                             .  أوال: تعريف نظام المعلومات المحاسبي
نظام املعلومات اإلدارية والذي يهتم مجاع وتصنيف كونات يعرف نظام املعلومات احملاسيب يلى أنه "أحد م
لعالقة من أتل ترشيد توصيلها إىل األطراف املختلفة ذات اومعاجلة العاليات املالية وحتويلها إىل معلومات و 

".                                ¹تكنولوتيا املعلوماتاإلترا ات و   النظام من األشخاصا ذيتكون هقراراهتا  و 
لتنظيم احملاسبة يامة كنظام نظام املعلومات احملاسبية و ( (C.Grenier et J.Bonneيعرف كل من كاا 

 :²يساح مبا يلياملعلومات املالية و 

 ترتيب  تسجيل البيانات بقايدة مرقاة.  إدخال 
  احلصول بعد املعاجلة املناسبة للبيانات يلى جماوية من املعلومات اليت تتوافق مع حاتات مستخدمي

 املعلومات.

 الشاول يف املعلومات فإنه جيب إحرتام ما يلي:ومن أتل ضاان النويية و 

 إحرتام املبادئ ) املبادئ احملاسبية(؛ 
 الفح ؛م املعتاد إىل متطلبات الرقابة و أن يستجيب التنظي 
 القيام بتوضيح الطرق واإلترا ات وحتديدها؛ 

______________________                                                                    
 .20ص  2003  دار الشوق للنشر والتوزيع  ياان  األردن    اجلز  األولأصول المحاسبة الحديثةياسني أمحد ييسى  ¹
العلوم اإلقتصادية ويلوم   مذكرة ماتستري  كلية دور المراجعة الخارجية للحسابات في النهوض بمصداقية المعلومات المحاسبيةسردوك فاتح  ²

 .7ص 2004/2005التسيري  تامعة حماد بوضياف  املسيلة 
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 .إستخدام مصطلحات موحدة 

اهلام من نظام املعلومات اإلدارية يف املؤسسة لك اجلز  األساسي و ذكاا يعرف نظام املعلومات احملاسيب يلى أنه 
داخل املؤسسة  مث يقوم بتشغيل من مصادر خارج و لبيانات املالية جتايع ا جمال األياال الذي يقوم حبضر و يف
                 .  ¹داخل املؤسسةه املعلومات خارج و ذحتويلها إىل معلومات مالية مفيدة ملستخدمي هه البيانات و ذه

    ثانيا:خصائص نظام المعلومات المحاسبية                                                                    
ام ا ما توفرت فيها جتعلها نظذم املعلومات احملاسبية كغريها من األنظاة األخرى  تتايز بعدة خصائ  أنظإن 

القدرة يلى تأدية وظائفه املختلفة اليت أيدت من أتلها.                                           للاعلوماتية يتاتع باحليوية و 
 : ²تؤهل نظم املعلومات احملاسبيةوفياا يلي أهم اخلصائ  اليت 

   يف معاجلة البيانات املالية  السريةاسبية درتة يالية تدا من الدقة و جيب أن حتقق نظم املعلومات احمل
 يند حتويلها ملعلومات حماسبية.

  قرار إختيار بديل من البدائل  ذيف الوقت املالئم إلختاالضرورية و أن تزود اإلدارة باملعلومات احملاسبية
 املتوفرة لإلدارة.

  ار البيانات اليت يتم جتنب تكر لبيانات من مصادرها بشكل منظم  و يتضح فيها تدفق اأن تكون بسيطة  و
 القرارات املختلفة. ذبيان تدفق املعلومات بني مراكز إختاتشغيلها  و 

 الطويل وظيفتها املهاة وهي التخطيط القصري واملتوسط و ة ملسايدهتا يف أن تزود اإلدارة باملعلومات الالزم
 األتل ألياال املنظاة املستقبلية.

 فائدهتا.و  تتوفر فيها درتة معقولة من اإلقناع بأمهيتهااملنظاة  و  أن تكون مقبولة لدى العاملني يف 
 تصادية.التقييم ألنشطة املنظاة اإلقعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة و أن تزود اإلدارة بامل 
  خلدمة وظائف أن تكون مرتبطة مع نظم املعلومات األخرى يف املنشأة  مبا حيقق التكامل فياا بينها

 الرقابة  حبيث توفر كل ما حيتاج إليه متخذ القرار من معلومات.التخطيط والتنفيذ و 
  احلاتة إليها.يند  لكذة يف إسرتتاع املعلومات الكاية والوصفية املخزنة و دقيقأن تكون سريعة و 
  .أن تتصف باملرونة الكافية يندما يتطلب األمر حتديثها وتطويرها لتالئم التغريات الطارئة يلى املنظاة                                            

 

___________________________ 

www.zarqachamber.org/index.php?option=com   ¡¹منتدى التاويل اإلسالمي، يف2016/09/19 ¡مفهوم نظام المعلومات المحاسبي 

 االقتصادية للدراسات سالميةاإل اجلامعة جملة   الداخلي التدقيق وكفاءة فاعلية تحسين على المحاسبية المعلومات نظم تطبيق ثرأ   حماد أمين²
 fco./twtwiss/227.pd-www.bae :املوقع يلى متاحة   110 ص   2016 يناير ول األ العدد والعشرون  احلادي اجمللد دارية اإلو 

http://www.zarqachamber.org/index.php?option=com
http://www.bae-co./twtwiss/227.pdf
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األنظمة الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية                                                               ثالثا:
                                :                                                 ¹وتتاثل هذه األنظاة الفريية يف 
البيانات الضرورية العاال  وينتج فاتورة العايل و  ام مبعاجلة أوامرتخت  هذا النظ :نظام معالجة أوامر البيع-1

يف كثري من املؤسسات ختت  هذه النظم بتتبع أوامر العاال  حىت تشحن ملبيعات والرقابة يلى املخزون و لتحليل ا
                                                                                املنتجات التامة الصنع إليهم.    

س التغريات يف مستوى املخزونات تخت  هذا النظام مبعاجلة البيانات اليت تعك نظام الرقابة على المخزون:-2
لنفس األصناف.  إيادة طلب الشرا  من املوردين إىل خمازن املؤسسة و توفر املعلومات الالزمة لشحن املنتجات و 
وينتج قوائم العاال   تخت  هذا النظام بتقييد املبالغ اليت يدين هبا العاال  للاؤسسة نظام حسابات القبض: -3

                  تقارير إدارة اإلئتاان لتتبع موقف العاال .                                           الشهرية و 
نون هبا للاؤسسة املبالغ اليت يديام بقيد املشرتيات مع املوردين و ذا النظهتخت  نظام حسابات الدفع: -4
    تقارير ين إدارة اخلزينة.                  إيادة الشبكات لتسديد الفواتري و املدفويات يف مقابلها  ويقوم بو 
بيانات أخرى ين بطاقات العال اخلاصة باملوظفني و ميسك يوميا البيانات من يستقبل و نظام المرتبات: -5

تقارير أخرى يتم إيدادها للاسريين واملنظاات األتور وحتليل العال  و ينتج شيكات األتور  تقارير   التشغيل
  ر ين حتليل تكلفة اليد العاملة واإلنتاتية.تقاريية فياا تخ  العائدات  الضرائب واملستحقات األخرى  و احلكوم

اال   حسابات املوردين  بدمج البيانات الصادرة ين حسابات العتخت  هذا النظام نظام دفتر األستاذ: -6
إيداد ميزان اسبية يتم إقفال دفاتر املؤسسة و يف هناية كل فرتة حماألخرى و ة بيأنظاة املعلومات احملاساألتور و 

سريين   املصاريف للاتانب يدة تقارير ين اإليرادات و  ميزانية املؤسسة  إىلاملراتعة  تدول حسابات النتائج و 
مبراقبة مالية يام هبذه األياال بطريقة مرتبة ودقيقة و كاا أن النظام احملاسيب لدفرت األستاذ يسايد املؤسسة يلى الق

قياة التكاليف مقارنة بالطرق ة يلى ذلك يقلل من يدد األفراد و أحسن وتقدمي تقارير ين وضعية التسيري زياد
                                                                            اليدوية.                                

مما سبق ميكن أن نلخ  النظم الفريية لنظام املعلومات احملاسيب يف الشكل التايل:            

 

 

 

________________________ 
.75 ص 2004  الدار اجلامعية  اإلسكندرية  مصر  المعلوماتنظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا ناصر يبد اللطيف  السيد دبيان و  ¹  
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                      (:األنظمة الفرعية لنظام المعلومات المحاسبي3:2) الشكل رقم                         
            

 

 

 

 

 

 

.76السيد دبيان  مرتع سابق  ص :المصدر  

 المطلب الثالث: عمليات نظام المعلومات المحاسبي

 :وهي املعلومات نظم من كغريه رئيسية ياليات بأربعة احملاسيب املعلومات نظام يقوم
 اإلدارة خدمة هو النظم  من وغريها احملاسبية املعلومات نظم لوتود الرئيسي اهلدف إن  :البيانات تجميع   1-
 فاثال القرار  مبوضوع املتعلقة البيانات مجاع خمتصا يكون سوف البيانات جتايع فإن وبالتايل القرار  إختاذ ويالية
 تعلق إذا أما البدائل هبذه  املتعلقة البيانات مجع يتم فسوف كلفة األقل البديل ختيارإ هو القرار موضوع كان إذا
 أن جيب جتايعها تمي اليت فالبيانات وهكذا  البديل برحبية اخلاصة البيانات مجع يتم فسوف البديل برحبية األمر
  ¹هيلي والتشويش القرار متخذ رباكإ إىل تؤدي قد بل القرار هذا يف تفيد لن وإال القرار مبوضوع يالقة هلا تكون
 :²هي مبراحل البيانات جتايع يالية ومتر

 النظام إىل والقرارات والعاليات باألحداث اخلاصة البيانات تلب يف النشاط هذا يتاثل :والتسجيل رالحص -أ
 مثل ملاوس مادي شكل يف البيانات تسجيل وميكن التشغيل  يالية يف تستخدم أن ميكن حىت تسجيلها مث

 يف إلكرتونيا تسجيلها ميكن كاا وغريها البيع فواتري الشيكات  الشرا   كأوامر املكتوبة  األساسية املستندات
 .اإللكرتونية احلواسيب ستخدامإ حالة

_________________________ 
 .31ص  2008 األردن  والتوزيع  للنشر العريب تاعاجمل مكتبة األوىل  الطبعة  المحاسبية المعلومات نظم   مسري وحسن اهلل يبد خضرة أبو¹

 .20  ص 1998 مصر  الفنية  اإلشعاع ومطبعة مكتبة  المحاسبية المعلومات نظم وتشغيل تصميم   يلي حسني وأمحد الفيومي حماد²

 األنظاة الفريية لنظام املعلومات احملاسيب

 نظام حسابات نظام حسابات الدفع

 نظام املرتبات نظام الرقابة يلى املخزون

معاجلة  نظام نظام دفرت األستاذ
 أوامر
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 معني ترميز نظام إستخدام يتم حيث التشغيل ألغراض مال مة أكثر شكل يف البيانات إيداد وهو :الترميز -ب
 منها جماوية أو خاصة  حروف أرقام  حروف  من الرتميز يتكون ما ويادة البيانات  هذه معرفة به ميكن

 أو فئة كل بيانات بني مشرتكة خلصائ  وفقا جماويات أو فئات صورة يف البيانات وضع هو :التصنيف -ج
 العاال  املنتجات  حسب املبيعات بيانات تصنيف يتم فاثال إليه  اإلشارة السابق الرتميز نظام بإستخدام جماوية
 .ذلك إىل وما املناطق أو
 حصر يالية أن من للتأكد وذلك حتهاصو  إكتااهلا من للتأكد البيانات فح  يالية تتضان :التدقيق -د

 العاليات ودقة اهتبيانا صحة من للتأكد البيع فواتري كاراتعة ودقيقة  صحيحة بطريقة متت قد البيانات وتسجيل
 هبا. الظاهرة احلسابية

 وسيلة إىل وسيلة من اناتيالب حتويل يالية تتم حيث البيانات جتايع وظيفة يف األخري النشاط هو :التحويل  -ه
 .إلكرتونية سطوناتأ أو شرائط إىل املكتوبة البيع فواتري بيانات كتحويل أخرى

 إدارة ملسايدة القرارات ختاذإ يالية يف ومفيدة مالئاة معلومات إىل بتحويلها وذلك :البيانات معالجة  -2
 ¹ :املرحلة هذه وتتضان .املختلفة األنشطة ومراقبة وتنفيذ ختطيط يف املنشأة
 مسبقا؛ حمددة ملعايري وفقا يليها احلصول مت اليت املستندات وتصنيف فرز  
 املؤسسة؛ حسابات دليل إىل ستناداإ اليومية دفاتر يف العاليات قيود تسجيل 
  أرصدة حساب بغرض القساة  الطرح  اجلاع  مثل البيانات يلى احلسابية العاليات من جماوية إترا 

 اليومية؛ يف املسجلة العاليات وجماوع احلسابات
 العام؛ األستاذ دفرت إىل اليومية يف املسجلة العاليات ترحيل  
  التسجيالت صحة من للتأكد املختلفة السجالت حمتوى بني املقارنات من جماوية إترا. 

 النهائية باملعاجلة القيام بعد إليها التوصل مت اليت املعلومات إصدار املرحلة هذه تتضان :المعلومات إنتاج   3-
 ³:هي مراحل إىل بدورها العالية هذه ومتر  ²املعلومات هذه ملستخدم تقدم ومعلومات تقارير صورة يلى

 األساسي للنظام بالنسبة تاريخ متثل ومعلومات بيانات حبفظ يقوم ألنه الرئيسية األنشطة من يعترب :التخزين  -أ
 يسهل حبيث ومدروسة منظاة بطريقة واملعلومات البيانات ختزين يالية تتم لذلك توانبه  كافة وتغطي ككل
 .إليها احلاتة يند سرتتايهاإ

 ألغراض املخزنة البيانات ستديا إ به يقصد حيث التخزين لنشاط العكسي النشاط وهو :اإلسترجاع   -ب
 

________________________ 
  اجلزائر  تامعة -التسيري يلوم يف ماتستري مذكرة للمؤسسة، المحاسبي المعلومات نظام تقييم في الداخلية المراجعة مساهمة¡ ييادي ملني حماد¹

 .38 ص  2007/2008اجلزائر  
 .17 ص سابق  مرتع   مسري وحسن خضرة أبو اهلل يبد ²
 .26-25 ص سابق  مرتع   يلي حسني وأمحد الفيومي حماد³
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 .النتائج سرتتاعإو  التشغيل
 بقا  مع خمتلفة أغراض يف إلستخدامها املخزنة اناتيالب من أكثر أو صورة إستخراج أي :اإلنتاج إعادة  -ج

 .التخزين وحدة يف حاله يلى هو كاا األصل
 العاليات  األحداث  اإليتبار يف لتأخذ املخزنة البيانات حتديث ياليات به ويقصد :التحديث  -د

 يتم حيث احلالية األوضاع املخزنة البيانات تعكس أن يفرتض وبذلك اجلارية  الفرتة خالل متت اليت والقرارات
 .أحداث من جيري مبا بإستارار جتهيزها

 حتوي اليت امللفات يلى جترى اليت التغيري أو التصحيح  احلذف  اإلضافة  ياليات به ويقصد :الصيانة  -ه
 .املخزنة واملعلومات البيانات

 وأمن رقابة يلى للاحافظة احملاسيب املعلومات نظام لفعالية توظف واإلترا ات التقنيات خمتلف إن :الرقابة  4-
 السجالت جتاه العاليات وبقية املبيعات فح  بواسطة البيانات مدخالت وقانونية صحة خالل من كافيني 
 أتل من وقت كل يف السر كلاة بإدخال املوظفني إلزام ضرورة وكذلك الكابيوتر نظام يف واملخزنة الصلة ذات
 :مها لغرضني وتدت الرقابة يالية أن حيث البيانات  تلك أمن

 ؛البيانات لتلك املتضانة اإلقتصادية الوحدات موتودات وأمن حلااية 
 صحيح بشكل وتعاجل وكاملة دقيقة يليها احلصول مت اليت البيانات أن من للتأكد. 

 
مبادئ وأهداف نظام المعلومات المحاسبي المبحث الثاني:  

ال توتد أي منظاة إال ويوتد فيها نظام للاعلومات احملاسبية  يستخدم كأداة لتوفري املعلومات إلدارة هذه 
                        خاصة يف إختاذ القرارات.املنظاات  وذلك لألمهية الكبرية اليت حتضى هبا املعلومة احملاسبية  

مقومات نظام المعلومات المحاسبي       المطلب األول: مبادئ و   

                                       يقوم نظام املعلومات احملاسيب يلى جماوية من املبادئ واملقومات الضرورية .

                                                                       أوال: مبادئ نظام المعلومات المحاسبي  
                                                                                  :¹تتاثل هذه املبادئ يف ما يلي  
يعترب هذا املبدأ من أهم املبادئ اليت توفر لإلدارة إحتياتاهتا من املعلومات وحتقق هلا : مبدأ التكلفة المناسبة-1

 الرقابة الداخلية بتكاليف معقولة ومناسبة حلجم املؤسسة  وإمكانياهتا املالية.                                       

_____________________________ 

.152ص  ،سابق مرتع يبد الرمحان الصياح  ¹ 
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إن خمرتات نظام املعلومات احملاسبية جيب أن تكون من التقارير املالية مبدأ الثبات في إعداد التقارير: - 2
       اخلتامية  معدة بطريقة موحدة وثابتة يف كل الدورات ليعطي إمكانية املقارنة.                              

إن أي نظام ال يعال تلقائيا إال من خالل األفراد وبواسطتهم  التقارير:مبدأ العمل اإلنساني في إعداد -3
 لذلك فإنه من الضروري مراياة تانب العالقات اإلنسانية  وذلك بالرتكيز يلى توفري الظروف املالئاة واحملفزة

                                                                               لألفراد ألدا  مهامهم بشكل مجايي.

هليكل التنظياي من حيث جيب أن يرايى يف تصايم نظام املعلومات احملاسبية ما يتضانه امبدأ الهيكلة: -4
وحتدد كذلك مسار تدفق البيانات الرقابة الداخلية  ولية  واليت حتدد أساليب الضبط و املسؤ خطوط للسلطة و 
إىل نظام املعلومات احملاسبية.                                                                   واملعلومات من و 

جيب أن يتصف النظام احملاسيب باملرونة كي يستجيب ملختلف التغريات اليت حتدث يف مبدأ المرونة: -5
                                        .  ¹ولكن مع مراياة مبدأ الثبات و اإلستارار يف يرض البياناتاملستقبل  

تعترب التقارير هي املخرتات األساسية لنظام املعلومات احملاسبية  وبالتايل جيب أن يكون إعداد التقارير:  مبدأ-6
هذا النظام قادر يلى إصدار التقارير الداخلية واخلارتية واليت تعترب وسيلة إتصال بني خمتلف املستويات اإلدارية 

املصداقية كي تكون أساسا للافاضلة بني خمتلف البدائل ب أن تتصف هذه التقارير بالدقة و خل املؤسسة  وجيدا
                                                                                   املتاحة إلختاذ القرارات املالئاة.

جيب أن يتوفر نظام املعلومات احملاسبية يلى جماوية من اإلترا ات التنظياية  الرقابة الداخلية:مبدأ الضبط و -7
املتكاملة  واليت تضان دقة وصحة املعلومات احملاسبية  لتكون كقايدة سلياة يف إختاذ القرارات  وجتدر اإلشارة 

ليب اليت تسايد يلى إىل أن مفهوم الضبط الداخلي أضيق نطاقا من مفهوم الرقابة الداخلية ألنه يوفر األسا
التحقق التلقائي من صحة البيانات  وكاثال يلى الضبط الداخلي يظهر إستخدام حسابات املراقبة ونظام اجلرد 

سلياة  املستار  واجلرد الفعلي املادي كاا تتطلب الرقابة الداخلية داخل املؤسسة ضرورة وتود خطة تنظياية
فة إىل حتديد السلطات واملسؤوليات.املسؤوليات  إضاحتقق الفصل بني الوظائف و   

 

____________________ 

ص  2002  جملة العلوم اإلتتاايية  العدد األول  تامعة حماد خيضر  بسكرة  نوفارب  أهمية نظام المعلومات المحاسبيةطبيعة و لعااري أمحد  ¹
.59 57  ص  
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ثانيا: مقومات نظام المعلومات المحاسبية                                                                       
يقوم نظام املعلومات احملاسبية كغريه من النظم يلى جماوية من املقومات متثل أسسه  حبيث ال ميكن اإلستغنا  

                                                              :        ¹ين أحد منها  وتتاثل هذه املقومات يف
واألساس املهم يف  متثل املستندات أوىل مقومات النظام احملاسيب يف أي وحدة إقتصاديةالمجموعة المستندية: -1

 يال النظام من حيث اآليت:

 توفر املستندات أي الدليل املوضويي الذي حيتوي يلى البيانات اليت متثل اخلطوة األوىل يف يال النظام؛ 
  متثل املستندات سجال تارتخيا للوحدة اإلقتصادية نظرا ملا حتويه من بيانات مؤرخة لألحداث اإلقتصادية

 ؛قامت هبا الوحدة اإلقتصادية خالل الفرتات املالية السابقةاليت 
 ثل املستندات أحد الوسائل املهاة ضان وسائل الرقابة والتدقيق يلى كافة األحداث اإلقتصادية اليت مت

    تقوم هبا الوحدة.

السجالت اليت مت مسكها يف الوحدة اإلقتصادية اوية الدفرتية يف كافة الدفاتر و تتاثل اجمل :المجموعة الدفترية-2
كافة البيانات املستخرتة من كافة األدلة املوضويية املؤيدة لألحداث فهي متثل الويا  الذي يتم فيه تفريغ  

اإلقتصادية  وبالتايل معاجلتها من خالل ياليات التسجيل والتجريب والتلخي  والتحليل بتطبيق جماوية من 
لب إيدادها يرضها يف جماوية التقارير والقوائم املالية اليت يتط الفروض واملبادئ والسياسات الواتباإلترا ات و 

 املعنية. من قبل النظام احملاسيب يف الوحدة اإلقتصادية

احلسابات أداة مهاة يف توتيه العال احملاسيب من خالل حتديد احلسابات اليت  ميثل دليل دليل الحسابات:-3
اسيب من ميكن أن تتأثر هبا العاليات اليت تقوم هبا الوحدة اإلقتصادية وكذلك فهو يساهم يف تسهيل العال احمل

خالل التصفيات والتحويالت والرتقيات اليت ميكن أن تعطى للحسابات املختلفة  إضافة إىل ما ميكن أن يتضانه 
 الدليل من توضيح املفاهيم واملصطلحات احملاسبية املستخدمة.

احملاسيب يف أي وحدة متثل جماوية التقارير والقوائم املالية نتاج العال   القوائم المالية:مجموعة التقارير و -4
به من ياليات ضان نشاطاهتا اجلارية والغري اجلارية  وهي تقدم إىل كافة اجلهات  متاإقتصادية  وخالصة ما ق

اليت هلا يالقة مباشرة وغري مباشرة للوحدة اإلقتصادية  واليت ميكن أن تعتاد يليها يف إختاذ القرارات املتعددة  
الوحدة اإلقتصادية أو من خارتها  وقد ترى العرف يلى تصنيف جماوية سوا  كانت تلك اجلهات من داخل 
 التقارير والقوائم املالية كاا يلي:

_____________________ 

  .51 49 ص ص  2002/2003 الدار اجلامعية  اإلسكندرية  مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبيةكاال الدين الدهراوي  ¹
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  وهذا  اليت حتتوي يلى البيانات املعدة أساسا لإلستخدام من قبل اجلهات الداخليةجماوية التقارير املالية
ما يهتم نظام احملاسبة اإلدارية  كثرياغالبا ما يتعلق بالنشاط الداخلي الذي تقوم به الوحدة اإلقتصادية  و 

 هبذه اجملاوية.
 ساسا لإلستخدام من قبل اجلهات احملاسبية املعدة أ جماوية القوائم املالية اليت حتتوي يلى البيانات

اخلارتية  وهي تتعلق بالنشاط العام الذي قامت به الوحدة اإلقتصادية  وغالبا ما يهتم نظام احملاسبة 
وتتضان جماوية القوائم املالية األساسية اليت جيب إيدادها يف هناية كل فرتة مالية   املالية هبذه اجملاوية.
قائاة املركز املايل  قائاة املرفقات النقدية  إضافة إىل الكشوفات اليت يتم من   كل من قائاة الدخل

خالهلا تفسري وتوضيح وحتليل بعض البيانات اليت حتتويها التقارير املالية والقوائم املالية بصورة تفصيلية  
وضيح بعض وهذا مبا ميكن أن تخدم مستخدميها يف فهم كيفية التوصل إىل تلك البيانات  وكذلك ت

ات اإلدارية واملالية من خالهلا إيداد بعض الكشوفات اإلضافية ككشف التغريات يف املركز سالسيا
                                                                                 وقائاة مصادر وإستخدام األموال...إخل.

 سبي والعوامل المؤثرة عليه.أهداف نظام المعلومات المحا المطلب الثاني:

 .املهام واإلحتياتات اإلدارية املختلفة ةدمنظام املعلومات احملاسيب من خالل يالياته خل يسعى

 أوال: أهداف نظام المعلومات المحاسبي

ألي نظام معلومات حماسيب هو توفري معلومات حماسبية ملختلف املستخدمني الداخليني  إن الغرض الرئيسي 
       :         ¹اجناز الغرض الرئيسيأو اخلارتني كالزبائن  وتوتد ثالثة أهداف معينة ميكن حتديدها إلكاإلدارة 

هذه املرحلة بعالية إدخال البيانات الناجتة ين  يلى ويطلق: تسجيل عمليات المشروع وإستخالص النتائج-1
أي إنتقال قياة أو تبادلة تعترب ياليات مالية مواليت  العاليات احملاسبيةالعديد من املعامالت واليت يطلق يليها 

منفعة بني طرفني نتيجة قرار أو يال إداري  وتتضان أحداث أو ياليات التبادل القياة اإلقتصادية مثال 
حيث يقوم نظام املعلومات ياليات البيع اليت حتدث يف املؤسسة هي تبادل قياة إقتصادية متثل يالية حماسبية 

تلك املعلومات من واقع املستندات وترحيلها وجتايعها وختزينها يرب جماوية من اإلترا ات  احملاسبية بتسجيل
إلستخالص النتائج ينها  ويعال نظام املعلومات احملاسبية يلى حتقيق ذلك وفقا للعديد من املبادئ احملاسبية 

 . يف شكل تقارير مالية املتعارف يليها واليت حتكم املاارسة واملعاجلة احملاسبية وحتديد حمتوياهتا

                          

______________________ 

 .29-27ص ص 2009  دار البازوري للنشر و التوزيع  األردن  أساسيات نظم المعلومات المحاسبيةإبراهيم اجلزراوي  ¹
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توفري املعلومات  احملاسبية إىليهدف نظام املعلومات توفير المعلومات الالزمة لتدعيم عملية إتخاذ القرار: -2
املفيدة لإلدارة واملستفيدين اخلارتيني إلاجناز القرارات ويتم توفري هذا النوع من اإلحتياتات لألطراف الداخلية من 
خالل ما تساى باحملاسبة اإلدارية بإيتبارها املسؤولة ين إحتياتات املستويات اإلدارية وكيفية توفريها  أما بالنسبة 

 ات املستخدمني اخلارتيني معظاها يتم توفريها ين طريق التقارير املالية املنشورة.                           إلحتيات

نظام املعلومات احملاسبية أداة هامة توفر  يعتربالمعلومات الالزمة التي تساعد على تقييم النشاط اإلداري: -3
  املعلومات الالزمة اليت تبني مدى اجناية األدا  اإلداري يف املؤسسة من خالل توفري املعلومات للاسامهني

                                                                                                     .  ¹اؤسسةلل يم مدى فعالية األدا  اإلداريتقيلاملسريين  خاصةاملوردين  اجلهات احلكومية  العاال   البنوك...إخل 
حيث يقدم نظام املعلومات احملاسيب للاؤسسة يدد من املسامهات خاصة تقديم المساهمات للمؤسسة: -4

األخطا   ويقدم خدمات تيدة يند إستخدام نظام حماسيب تديد أو املعاد جتديده بنظم أياال آلية  ويقلل من 
ومبتكرة للزبائن  ومن املسامهات ما ميكن قياسه والبعض اآلخر يصعب قياسه  فالعوائد اليت ميكن قياسها تتاثل 
يف ختفيض التكاليف اليت تتحالها املؤسسة  أما اليت يصعب قياسها فلها مردود إجيايب يلى القياة السوقية 

 .²لرحبية وحتقيق ميزة تنافسيةللاؤسسة ومسعتها ومن مث حتسني ا

 ثانيا: العوامل المؤثرة على نظام المعلومات المحاسبي

تكون هناك يالية حماسبية تؤدي مجيع وظائفها يف ظل نظام املعلومات احملاسبية  جيب اإلملام بالعوامل اليت  لكي
املاكنة  ومن أهم العوامل املؤثرة يلى وقوع األخطا  والعراقيل تؤثر يلى نظم املعلومات احملاسبية  من إحتاال 

:                                                                            ³نظم املعلومات احملاسبية نذكر ما يلي
العامل النفسي هو من العوامل املهاة اليت قد تؤثر يلى نظام املعلومات احملاسبية  لذا التحليل السلوكي: -1

جيب يلى احملاسب أن يأخذ بعني اإليتبار العوامل السلوكية اليت يواتهها األفراد أثنا  أدا  يالهم  وجيب إشراك 
نفيذ أو تعديل النظام للتغلب ين التعديالت املقرتحة وأخذ وتهات نظرهم يف خطوات التاملوظفني مبعلومات 

 يلى املصايب اليت قد حتدث لرفض األفراد التعديالت اجلديدة .                                                
الكاية يدد من الطرق التحليلية اليت تستخدمها اإلدارة يف إختاذ  تتضان األساليباألساليب الكمية: -2

ومات اليت يزود هبا اإلدارة  وكذا يقدم إقرتاحاته يلى أسس  خدامها يف رفع كفا ة املعلالقرارات ويقوم احملاسب بإست
 كتقدير النفقات واملنافع املتوقعة للبدائل.                                                                       

_____________________                                                                       
                                                      .49ص   1998مكتبة دار الثقافة  القاهرة  نظم المعلومات المحاسبية،يبد الرزاق حماد  ¹
                                                             .33ص   2000امعية  اإلسكندرية  الدار اجل نظم المعلومات المحاسبية،هشام أمحد يطية  ²
  2002  دار املريخ للنشر  السعودية  -مفاهيم وتطبيقات-  نظم المعلومات المحاسبية إلتخاذ القرارات  ستيفن موسكوف  مارك مسيكن ³
 .52ص
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أدى إستخدام نظم معاجلة البيانات إلكرتونيا إىل تغري ملاوس يف وظيفة  الحاسوب)تكنولوجيا المعلومات(:-3
احملاسب  حيث أدت إىل إخنفاض مقدار العال والوقت الذي كان يستغرقه يوميا يف ياليات التسجيل اليدوي 

ر يلى للاعلومات اإلقتصادية  وال يؤثر إستخدام احلاسوب يلى أهداف النظم احملاسبية يف حد ذاته  وإمنا يؤث
 إترا ات وتطبيقات تلك النظم اليت تقوم املؤسسة بتطبيقها.

 : اإلطار المفاهيمي للمعلومة المحاسبيةالمطلب الثالث

 لكل معلومة خصوصياهتا من حيث النظام واآللية اليت أنتجتها.

 أوال: تعريف المعلومات المحاسبية

تج النهائي من البيانات اليت مت تشغيلها وفق مراحل تعرف املعلومات احملاسبية مبفهومها البسيط يلى أهنا "املن
اإلتصال ما بني معدها الذي جيب يليه أن حيدد هدفها بوضوح  النظام احملاسيب  كاا أن املعلومات متثل لغة وأداة

       ".¹وبني مستلاها الذي يتطلب من تلك املعلومات أن تكون فايلة وذات كفا ة ومفيدة يف إختاذ القرارات
كاا تعرف أهنا "متثل املعلومات احملاسبية جماوية البيانات اليت مت مجعها وإيدادها بالطريقة اليت تعلتها قابلة 
لإلستخدام )مفيدة( بالنسبة للاستخدمني  وهي متثل املخرتات يف نظام املعلومات احملاسيب وهلا تأثري يف إختاذ 

                                                                         ".                      ²القرارات املختلفة
يلى أهنا "نظام مبين يلى مدخل رياضي بطبيعته فهو جياع البيانات املعرفة كاا يرفها جماع احملاسبة األمريكي 

                          ".                       ³تيدا مث يقوم بإستخدامها ين طريق التحليل الرياضي والربجمة
ذات ومنه فإن املعلومات احملاسبية هي جماوية من البيانات يتم معاجلتها للخروج مبنتج هنائي ميثل معلومات 

 وميكن إستخدامها من مجيع األطراف الداخلية واخلارتية.  وهذا من خالل املعاجلة احملاسبية  خصائ  هامة 

  ثانيا: أنواع المعلومات المحاسبية

                    :4اجندصنيفات تقسم املعلومات احملاسبية حسب يدة تصنيفات إىل أنواع متعددة  ومن هذه الت

             

_________________________                                                               
                                                                                                                                    .49 ص مرتع سابق،يبد الرزاق حماد¹

                                                                                                                                           .9  ص مرتع سابق  يطية هاشم²

                                                               .128  ص 2007  منشورات تامعة دمشق  سوريا  نظرية المحاسبة القاضي حسني مأمون ³

من متطلبات نيل شهادة املاتيستري يف يلوم مذكرة مقدمة كجز   دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، يترب  سلياان4
 .15 13ص ص   2011/2012ختص  حماسبة  التسيري 
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                              تقسم املعلومات من حيث مصدرها إىل:                                                                                            من حيث مصدرها:  -1
هي معلومات يتم احلصول يليها من مصادر خارتية كالعاال  واملاولني واجلهات المعلومات الخارجية: -أ

احلكومية واملنظاات املهنية وغريها  وتتضان معلومات ين البيئة احمليطة وظروف السوق وحتتوي يلى مؤشرات 
ة األحداث قبل وقويها  وغالبا ما تكون تنبؤية متكن مستخدميها من إختاذ اإلحتياطات الالزمة والتخطيط ملواته

 هذه املعلومات يلى شكل نشرات إحصائية تفسر اجلوانب اإلتتاايية واإلقتصادية للبيئة احمليطة.   

هي املعلومات الغري متاحة للنشر  ويعترب نشرها غري قانوين ألهنا قد تضر باملؤسسة  المعلومات الداخلية: -ب
من حيث خطط اإلدارة جتاه توزيع األرباح  واملعلومات املتعلقة بالنشاط الداخلي هلا وتتضان معظم البيانات 

إضافة إىل التخطيط للناو والتوسع املستقبلي للشركة ومدى الساعة اليت تتاتع هبا اإلدارة ودرتة كفا ة املوارد 
وتتاثل هذه املعلومات يف رقم األياال   البشرية وامليزة التنافسية لنشاط الشركة داخل القطاع الذي ينتاي إليه  

                                                                           .¹كاية اإلنتاج  التكاليف  األفراد...إخل
       إىل :                                                                         تنقسممن حيث داللتها:  -2
هي معلومات مستخرتة من القوائم املالية للسنوات السابقة  وتتعلق بقياس األحداث اليت معلومات تاريخية: -أ

متت يف املاضي كاإليرادات من املبيعات أو الدخل الصايف وذلك بغرض تقييم كفا ة املنشأة يف حتقيق أهدافها 
                                                                 وبيان مركزها املايل.                                

  ويتم تقدميها بصورة دورية ومنتظاة  وهي معلومات متاحة ومنشورة يف وقت إختاذ القرارمعلومات حالية: -ب
            شاط اجلاري  مثل األرباح املوزية والعائد يلى السهم.     وفورية وهي ذات طابع حتليلي وتتعلق بالن

هي معلومات تقديرية غري مؤكدة يتم إيدادها ألغراض التخطيط والتنبؤ باملستقبل  معلومات مستقبلية: -ت
للحكم يلى األدا  مستقبال  ًا ويتم نشرها مبعرفة اإلدارة أو احملللني املاليني  حبيث تصبح هذه املعلومات معيار

يلى السهم  وبالتايل فإن املعلومات التارتخية واحلالية هي األساس  مثل املعلومات حول التنبؤ باألرباح أو بالعائد
                     يف التوصل إىل املعلومات املستقبلية.                                                            

       تنقسم إىل:                                                                  من حيث درجة تكرارها:  -3
هي معلومات يتم إيدادها وتقدميها حملتاتيها يلى فرتات دورية منتظاة سنويا  شهريا  معلومات دورية: -أ

                                    أسبوييا...                                                                   
لق بتقييم القرارات واإلختيار بينها  وتعترب ضرورية لألمور غري الروتينية أي اليت عتت معلومات غير دورية:-ب

تتطلب إترا  حتليالت حماسبية خاصة أو تقارير حماسبية خاصة وبذلك فهي تتسم بعدم الدورية  ويادة ما 
    تل مثل قرار تصنيع أتزا  معينة من السلعة داخليا أو شرائهااألالتخطيط طويل  تستخدم هذه املعلومات يف

_____________________                                                                     
 www.ascasociety.org/default.aspx?&lang=arة، المحاسبي المعلومات  03/03/7201 دليل احملاسبني  يف¹

http://www.ascasociety.org/default.aspx?&lang=ar
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أو إضافة أو إستبعاد منتج معني من خط اإلنتاج أو شرا  موتودات ثابتة تديدة  وميكن أن يقوم بتقدمي هذا 
درتة األساس.                                                    النوع من املعلومات نظام معلومات احملاسبة اإلدارية بال

تنقسم إىل:                                                                           من حيث إرتباطها بالزمن:-4
إذا يربت ين قياة حدث معني يف حلظة زمنية حمددة.                                                معلومات جامدة: -أ

 إذا يربت ين حالة التغري اليت حدثت خالل فرتة زمنية معينة.معلومات ديناميكية: -ب

                         :                                    ¹تنقسم إىلمن حيث إرتباطها بالعملية اإلدارية: -5
هي معلومات ختت  بتوتيه إهتاام اإلدارة إىل جماالت وفرص حتسني األدا  معلومات عن التخطيط والرقابة: -أ

وحتديد جماالت أوته إخنفاض الكفا ة لتشخيصها وإختاذ القرارات املناسبة ملعاجلتها يف الوقت املناسب  ويتم ذلك 
ة إليداد برامج املوازنات التخطيطية والتكاليف املعيارية  حيث تربز املوازنات من خالل وضع التقديرات الالزم

التخطيطية الوضع املايل للوحدة اإلقتصادية يف حلظة تارتخية مقبلة  فضال ين إستخدامها يف أغراض الرقابة وتقييم 
سهيل يالية احملاسبة لكل األدا   أما التكاليف املعيارية فتهتم بالتحديد املسبق ملستويات النشاط بغرض ت

                                                                                                           مستوى.
هي املعلومات احملاسبية املتعلقة برتشيد ومساندة القرارات اإلدارية من معلومات خاصة بإتخاذ القرارات: -ب

  حيث حتديد البدائل املقرتحة للقرار وتقيياها.                                                                   
                                      :                                    ²تنقسم إىلمن حيث توقيت الحصول عليها: -6
هي املعلومات اليت يتم احلصول يليها بشكل سريع ومباشر يند احلاتة إليها وتكون معدة معلومات فورية: -أ

  وجمهزة مسبقا وهي بالتايل مفيدة وبدرتة كبرية يف إختاذ القرارات التشغيلية.                                    
غري متوفرة يند احلاتة إليها مما يتطلب وقتا أطول يف إيدادها وجتهيزها  هي معلوماتير فورية: معلومات غ-ب

وترتبط يادة بالقرارات اإلسرتاتيجية .                                                                                   
:                                                                       ³تنقسم إىلمن حيث متطلباتها العملية: -7
هي معلومات تتطلب من متلقيها إختاذ إترا ات معينة يلى الفور أو يف وقت آخر.         معلومات إجرائية: -أ

من  هي معلومات خربية توضح أحداث وياليات متت يف وقت سابق وال يتطلبمعلومات غير إجرائية: -ب
 متلقيها إختاذ أي إترا .

 
                                                                                              ____________________________   

.                                              30ص2003 العراق  والنشر  للطباية احلدبا  وحدة المحاسبية، المعلومات نظام حيي  والسقاح قاسم إبراهيم¹
 غزة  اإلسالمية  اجلامعة -والتاويل احملاسبة يف ماتستري مذكرة  اإلدارية القرارات اتخاذ في المحاسبية المعلومات دور ¡ اهلادي يبد أمحد شبري²

                                        .                                                                                                                            44ص. 2006 فلسطني 

 .44ص نفس املرتع   اهلادي يبد أمحد شبري ³
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 مستخدمو المعلومات المحاسبية ثالثا:

بلغة األياال  فهي تعترب العقل املسيطر يلى اجلهاز املركزي للاؤسسة وذلك ألمهية  غالبا تساى احملاسبة
املعلومات اليت تقدمها لإلدارة كي تتخذ قراراهتا بصورة صحيحة وسلياة  كاا أهنا تساهم خبدمة أطراف خمتلفة 

ارات اليت يتم إختاذها  لذا ميكن أخرى من داخل املؤسسة وخارتها مبا يليب أغراضهم املختلفة وفقا ألنواع القر 
املعلومات إىل جماويتني: األوىل جماوية املستخدمني الداخليني والثانية جماوية  تقسيم املستخدمني هلذه
                                                                                              .¹املستخدمني اخلارتيني

تتضان هذه اجملاوية كافة األطراف اليت يتصل يالها بإدارة أنشطة املؤسسة ن الداخليون: المستخدمو -1
وإستخدام مواردها اإلقتصادية والبشرية يف سبيل حتقيق األهداف املوضوية  فاملديرين حيتاتون إىل املعلومات 

     املديرين بكافة مستوياهتم والتنظيم وإدارة املؤسسة وتقييم أدا  املسؤولني  وينطبق ذلك يلى فئةللتخطيط 
(           املدير العام  أيضا  جملس اإلدارة  مدير التسويق  مشرفو اإلنتاج  املدير املايل  موظفو املؤسسة...)

كاا حتتاج اإلدارة إىل معلومات تفصيلية تقدم يف الوقت املناسب  وتقوم احملاسبة بتزويد اإلدارة بتقارير داخلية  
.                                                    اإلحتياتات النقدية خالل األشهر القادمة  الدخل املتوقع من محلة دياية معينةمثال التنبؤ ب

إضافة إىل تلك املعلومات التفصيلية حتتاج اإلدارة أيضا ملعلومات إمجالية تلخيصية تقدم يف شكل قوائم مالية  
.  ²إحتياتات املستخدمني الداخليني  اإلدارة ..تلبية تها املؤسسة يف الشهر املاضي.مثال قائاة األرباح اليت حقق

توتد يدة أنواع من املستخدمني اخلارتيني للاعلومات احملاسبية  وميكن تقسياهم المستخدمون الخارجيون: -2
                        باشرة.إىل نويني : فئات هلا مصاحل مالية مباشرة يف املؤسسة  وفئات هلا مصاحل مالية غري م

   وتشال األطراف التالية:الفئات التي لها مصالح مالية مباشرة في المؤسسة: -أ

  احلاليون واملرتقبون )مالك املؤسسة(؛املستثارون 
 املقرضون احلاليون واملرتقبون )البنوك واملؤسسات املالية املختلفة وحاملو سندات الدين(؛ 
  واملرتقبون ؛العاملون احلاليون 
  .النقابات العاالية 

 وتشال األطراف التالية:الفئات التي لها مصالح غير مباشرة في المؤسسة: -ب
 الدوائر والسلطات احلكومية ذات العالقة )مصلحة الضرائب ومصلحة اإلحصا ات(؛ 
 ؛ السلطات القضائية 
 احملللون والوسطا  املاليني؛ 

______________________ 
    .                                      67ص 2009  اليازوري للنشر والتوزيع  ياان  األردن  أساسيات المعرفة المحاسبيةوآخرون  طالل حماد ¹
     .27 26 ص ص  2004   دار احلامد للنشر والتوزيع  ياان  األردن أسس المحاسبة الماليةرضوان حلوة حنان  ²
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 املستهلكون أو العاال ؛ 
 ون اإلقتصاديون.املخطط 

 ويف ما يلي خمطط لفئات مستخدمي املعلومات احملاسبية السابق ذكرهم:
 

 التي تستخدم المعلومات المحاسبية ( الفئات4:2الشكل رقم )
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .19ص  2008  الدار اجلامعية  اإلسكندرية  مصر  مبادئ المحاسبة الماليةحماد نور   أمحد: المصدر

 رابعا: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

الدراسات املهتاة بتحديد خصائ  املعلومات احملاسبية الصادرة ين هيئات أو منظاات ياملية واليت  تعددت
     . ¹إليادة الثقة ملستخدمي هذه املعلومات من خالل التقارير والقوائم املفصح ينها من قبل اإلدارةتسعى 

                                                                     ______________________
  مذكرة تدخل ضان متطلبات نيل شهادة املاتستري يف يلوم التسري  دور المعلومات المحاسبية في تحسين اإلفصاح المحاسبيناتي بن حيي  ¹

    .44 ص  2012/2013ختص  حماسبة  

 اإلدارة     املالك واملستثارين      العاال      العاملون واملوردون     األتهزة احلكومية     اجلاهور

 

 

 

 

 

 

 مصلحة الضرائب                                              سلطات اإلشراف والرقابة احلكومية   

 

 إدارة املؤسسة                                        

 القوائم املالية

 النظام احملاسيب:
 تسجيل تلخي  تبويب

 تقارير خاصة إقرارات ضريبية

تقارير ومعلومات 
 إدارية



 الفـصل الثانـي:              المعـلومات المحاسبية وعالقتـها بالمـراجعة الداخـلية
 

 63 

لسنة  02واليت وردت يف البيان رقم  FASBكن القول أن الدراسة اليت قام هبا جملس معايري احملاسبة املالية ومي
  هي الدراسة األكثر مشولية وأمهية يلى جماوية الدراسات بعنوان اخلصائ  النويية للاعلومات احملاسبية 1980
واليت ميكن يلى أساسها التاييز بني املعلومات األكثر منفعة واملعلومات األقل منفعة بغرض إختاذ القرار   السابقة

 ومازالت متثل املرتعية األولية يف تقييم وتطوير املاارسات احملاسبية. 

 :FASBيوضح اخلصائ  النويية للاعلومات احملاسبية كاا قدمها الشكل التايل 

 FASB( :الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية كما قدمها 5:2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .46ص: ناتي بن حيي  مرتع سابق  لمصدرا

 املعلومات  مستخدمو

 احملاسبية

 قيد حاكم 

 خصائ  متعلقة باملستخدم

 معيار حاكم 

خصائ  أساسية                                                                                           
 متعلقة بالقرار

 

 

                                                                                                                 
                خصائ                                                                                  مكونات اخلصائ 

نويية                                                                                               األساسية
                                             متفايلة  

 يتبة أو 

 حد اإليرتاف 

متخذو القرارات وخصائصهم                                      
 عرفة املسبقة()مثل الفهم أو امل

 املنفعة    <   التكلفة       

 القابلية للفهم

 منفعة القرار

 املالئاة املوثوقية

صدق يف  احلياد
 التعبري

قابلية 
 التحقق

قدرة تقييم 
 إرتدادي

توقيت 
 مناسب

قدرة 
 تنبؤية

 الثبات قابلية املقارنة

 األمهية النسبية
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 وميكن صياغة وشرح هذه اخلصائ  النويية كاآليت:

موضوع الدراسة  أي مبعىن آخر قدرة ويقصد هبا وتود إرتباط منطقي بني املعلومات وبني القرار المالئمة: -1
املعلومات يلى إحداث تغيري يف إجتاه القرار.                                                                       

 وتكان أمهية املعلومات احملاسبية املالئاة يف اآليت:

 حلاضرة أو املستقبلية؛تكوين توقعات ين النتائج اليت سترتتب ين االحداث املاضية أو ا 
 تعزيز التوقعات احلالية  مبعىن أن املعلومات املالئاة تؤدي لتغيري درتة التأكد بالنسبة للقرار حمل الدراسة؛ 
 تصحيح التوقعات السابقة واحلالية؛ حتسني قدرة متخذ القرار يلى التنبؤ بالنتائج املتوقعة يف املستقبل أو 
 .تقييم نتائج القرارات 

املالئاة لن يكون ذا تدوى أو منفعة ملستخدمي املعلومات أو متخذ القرارات إال إذا توفرت اخلصائ   إن مفهوم
 الثانوية التالية:

إن يالية إختاذ القرار تكون دائاا حمددة بفرتة زمنية  إذ ميكن القول أن املعلومات املالئاة التوقيت المالئم: -أ
هي اليت تتوفر يف الوقت املناسب.                                                                                     

مستخدميها يف التنبؤ بالنتائج املتوقعة لألحداث  تسايد القياة التنبؤية للاعلوماتالقدرة على التنبؤ: -ب
املختلفة  وتؤكد توقعاهتم أو تسايدهم يف تعديلها أو تصحيحها.                                                  

لتقييم تؤدي هذه اخلاصية إىل ختفيض درتة يدم التأكد ملتخذي القرارات  وكذا تستعال التغذية العكسية: -ج
 ئج القرارات املاضية.نتا

متثل قدرة املعلومات يف التعبري يلى ما حتتويه األهداف أو العاليات اإلقتصادية بالشكل الذي الموثوقية: -2
                                           . و حتيز ماأميكن املستخدم من اإليتااد يليه  مع خلوها من أي خطأ 

 ومات والوثوق هبا يلزم توفر اخلصائ  الفريية التالية:ولكي ميكن اإليتااد يلى املعل

يالية من التطابق بني املعلومات والظواهر املراد التقرير ينها  بعبارة  أي وتود درتةالصدق في التمثيل: -أ
 أخرى إيداد املعلومات حبيث تعرب بصدق ين الظواهر.
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أي أن النتائج اليت تعين يف املفهوم احملاسيب توفر شرط املوضويية يف أي قياس يلاي  إمكانية التحقق: -ب
   يتوصل إليها شخ  معني يستطيع التوصل إليها شخ  آخر بنفس أساليب القياس واإلفصاح.             

صادقة دون  بتقدمي حقائقهي اإلنصاف بإرضا  جماوية واسعة من املستخدمني  وهذا حيادية المعلومات: -ج
حذف  أو إنتقا  للاعلومات ملصلحة فئة أو قرار معني  كاا أن املعلومات املتحيزة ال ميكن الوثوق هبا أو 

 اإليتااد يليها كأساس لعالية إختاذ القرارات.

الطريقة تتطلب هذه اخلاصية أحداث إقتصادية أو مالية متااثلة يتم معاملتها حماسبيا بنفس القابلية للمقارنة: -3
  فجوهر صفة القابلية للاقارنة أن تصبح املعلومات أكثر فائدة نظاات خمتلفةأو األسلوب يف القوائم املالية مل

 يندما تكون موصولة أو مرتبطة مبعيار.

إن الثبات يف إستخدام املبادئ واإلترا ات احملاسبية جيعل املعلومات احملاسبية قابلة اإلتساق أو الثبات: -4
ة وأكثر فائدة للاستفيدين  إضافة إلمكانية تطبيق الطرق اإلحصائية لتحديد إجتاهات التطور يف أنشطة للاقارن

 اخلاصة به.املشروع خالل الدورات السابقة  مع مراياة الظروف اخلارتية 

 المبحث الثالث: المراجعة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي

تعترب املراتعة الداخلية نوع من اإلترا ات الرقابية اليت يتم من خالهلا فح  وكفاية اإلترا ات الرقابية األخرى  
 نظام املعلومات احملاسبية.بإيتبارها بؤرة الرتكيز يف هيكل الرقابة حبيث متكن املدقق من حتديد اإليتااد يلى 

 المعلومات المحاسبيالمطلب األول: إجراءات وأساليب المراجعة لنظام 

ختدم إترا ات املراتعة الداخلية يال املدقق أثنا  تقييم املخاطر يف وضع تصور هلا  ما ميكنه من حتديد اإليتااد 
 يلى نظام املعلومات احملاسبية. 

         أوال: إجراءات المراجعة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي                                       
يقصد بإترا ات املراتعة "تلك املاارسات أو اخلطوات اليت جيب يلى املراتع القيام هبا لتحقيق أهداف املراتعة  

 .      ¹حيث يتم توضيح اإلترا ات يف برنامج املراتعة"

                                                ______________________                                        
  www.kantakji.orgية  مركز أحباث للاعامالت اإلسالم  ية للمعلوماتلالمراجعة في ظل المعالجة اآللطيفة فرتاين  ¹

http://www.kantakji.org/
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وتشجيع اإللتزام وللـتأكد من قدرة أدوات الرقابة يلى احلااية املادية لألصول  وكذا سالمة البيانات املالية 
:                                                                      ¹بالسياسات اإلدارية تقوم املراتعة الداخلية باإلترا ات التالية

تتم دراسة تفصيلية لنظام الرقابة الداخلية حيث  تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة:-1
                     تقوم اإلدارة بالتخطيط والتنظيم واإلشراف بطريقة تضان بشكل كبري أن األهداف سيتم حتقيقها.                                       املطبق كاا 

دمة لإلدارة دقيقة وكاملة ملالية والتشغيلية املقجيب أن تكون املعلومات اقابلية المعلومات لإلعتماد عليها: -2
ومفيدة  وأن تقدم يف الوقت املناسب  حىت ميكن لإلدارة اإليتااد يليها يف إختاذ القرارات املناسبة.                

ينبغي يلى املراتع الداخلي أن يكون يلى يلم باخلسائر الناجتة ين السرقة واحلريق  حماية األصول: -3
رفات غري القانونية يف ممتلكات املؤسسة.                                                                       والتص

تتحقق املراتعة الداخلية من أن منتسيب املؤسسة يقومون مبا اإللتزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعية: -4
ت واألنظاة والتعلياات  ويف حالة يدم إلتزام املوظفني هو مطلوب منهم من إتباع للسياسات واخلطط واإلترا ا

بذلك فعلى املراتع حتديد أسباب ذلك.                                                                            
يتم وضع األهداف والغايات وإترا ات الرقابة من قبل اإلدارة  ويقوم الوصول إلى األهداف والغايات: -5

أهداف املؤسسة يلى املراتع الداخلي باحلكم يليها إذا كانت متوافقة مع أهداف املؤسسة  وتقع مسؤولية وضع 
             ياتق اإلدارة العليا  ويلى املراتع التأكد من أن الربامج أو العاليات قد نفذت كاا خطط هلا.      

تقع مسؤولية منع الغش واإلحتيال يلى إدارة املؤسسة  ويلى املراتع منع وإكتشاف الغش واإلحتيال: -6
الداخلي فح  وتقييم كفاية وفعالية اإلترا ات املطبقة من قبل اإلدارة للحيلولة دون وقوع الغش  وليس من 

ن يلى يلم كايف لطرق وإحتااالت الغش وهذا مسؤولية املراتع الداخلي إكتشاف الغش ولكن يليه أن يكو 
  كاا أنه يف حالة إكتشاف املراتع لوتود ضعف يف الرقابة الداخلية أن يقوم بإخطار لتحديد أماكن وقويه

                                                                                 مع العال يلى حتسني هذا النظام. اإلدارة
العال أن يقوم بتوثيق يالية جيب يلى املراتع الداخلي بعد إيداد أوراق توثيق عملية المراجعة الداخلية: -7

املراتعة   كاا جيب يليه أن يناقش النتائج والتوصيات للقيام مبجاوية من التحسينات مع متابعة مجلة 
  .²التوصيات

 

                                                                       

_____________________                                                                         
  امللتقى 9001التدقيق الداخلي وعالقته بضبط الجودة في المؤسسات العمومية اإلقتصادية الحاصلة على شهادة الجودة اإليزو  فالق  حماد¹

                                                                                                           .7ص  20/02/2014الوطين  تامعة سكيكدة  
 topic-http://mouhasaba.3oloum.org/t7   عمل المراجعة الداخلية إجراءات  29/04/2017منتدى احملاسبني اجلزائريني يف ²

http://mouhasaba.3oloum.org/t7-topic
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        ثانيا: أساليب المراجعة الداخلية لنظام المعلومات المحاسبي

يعتاد املراتع الداخلي يلى تقنيات وأساليب معينة للتحقق من مدى اإللتزام بالسياسات واإلترا ات وأدوات 
 :¹و اليت ميكن حصرها يف ما يليالرقابة املرتبطة بأنشطة املؤسسة  

 القيام مبراتعة الدورة املستندية املطبقة؛ 
 مراتعة كيفية تدفق البيانات؛ 
 ت كافة الشروط الالزمة قبل يالية التسجيل؛التأكد من إستيفا  املستندا 
 التأكد من موافقة املستندات واللوائح والنظم اخلاصة بالشركة للقوانني؛ 
 التحقق من إيتااد بيانات املدخالت ممن له احلق؛ 
 التحقق من صحة البيانات ؛ 
 التحقق من تسجيل املستندات وفقا لتسلسلها التارتخي والرقاي؛ 
  املوافقة الالزمة يف حالة وتود تعديالت؛احلصول يلى 
      .مراتعة احلسابات اإلمجالية مع مفرداهتا مثل العاال  والدائنيني 

 المراجعة الحاسوبية في ظل نظام المعلومات المحاسبي المطلب الثاني:

 التحريف يف القوائم املالية. تعد املراتعة احلاسوبية من أهم املتغريات البيئية املؤثرة يلى مهنة املراتعة  كوهنا متنع 

 أوال: تعريف المراجعة الحاسوبية

:" يالية مجع وتقييم األدلة لتحديد ما إذا كان إستخدام نظام احلاسوب يلى أهناميكن تعريف املراتعة احلاسوبية 
وبنا ا   "بكفا ةيساهم يف محاية أصول املؤسسة  ويؤكد سالمة بياناهتا  وحيقق أهدافها بفعالية  ويستخدم مواردها 
 يلى التعريف السابق فإن هدف املراتعة اآللية للاعلومات جيب أن يرتكز يلى التحقق من وتود:

 ؛نظم معلومات حماسبية مالئاة توفر املعلومات إليداد القوائم والتقارير السلياة بكفا ة يالية 
 نظام فعال للرقابة الداخلية مينع حدوث األخطا  واملخالفات أو يقللها إىل حدها األدىن. 

 ثانيا: أهمية مراجعة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية

           ال ميكن للاراتع أدا  مهاته يف تدقيق العاليات احملاسبية اإللكرتونية دون أستخدام احلاسوب  لألسباب التالية:

                                                                                                         ____________________                                                

                                                                                       .   28/04/2017أطلع يليه يوم    https://www.bayt.com  متاح يلى:  أساليب المراجعة الداخلية للبيانات المحاسبية¹

https://www.bayt.com/specialties/q


 الفـصل الثانـي:              المعـلومات المحاسبية وعالقتـها بالمـراجعة الداخـلية
 

 68 

 التطور املستار يف مهام وإترا ات التدقيق نتيجة التشغيل اإللكرتوين للبيانات احملاسبية؛ 
  وقت الالزم ألدا  يالية التدقيق ملا يرتتب ينخ من أثار للاركز املايل للعديد من املنشآت.التوفري 

ومبا أن يالية املراتعة يف ظل املعاجلة اآللية للاعلومات تتطلب أن يكون لدى املراتع معرفة ودراية بطبيعة النظام 
  والتدقيق ألنه يساهم يف حتقيق األمور التالية: يةاإللكرتوين  فان األفضل مشاركة املدقق يف تصايم اجلوانب الرقاب

  ضاان إكتشاف األمور الشاذة وتقليل إحتاال التحايل والتاليب باحلاسوب اإللكرتوين نظرا إلمكانية
 وضع نظم رقابة حماسبية أفضل؛

 األخطا  من إستخدام أساليب أفضل جلاع األدلة والقرائن وكذا زيادة إحتاال إكتشاف  متكن املراتع
 والغش؛

 معاجلة املشكالت املتعلقة بفقدان الدليل املستندي ويدم توافر مسار التدقيق؛ 
 تزويد املراتع بنسخ لكل الربامج املتعلقة بالتطبيقات احملاسبية اهلامة والتعديالت يليها. 

 ثالثا: أهداف مراجعة نظم المعلومات المحاسبية

 يف النقاط التالية: تتغري األهداف العامة للاراتعة يف بيئة نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية  وتتاثل مل

  إمتالك الربامج وتطويرها يتم مبوتب تفويض اإلدارة؛أن التأكد من 
 التأكد من أن أي تعديل للربامج يتم مبوتب تفويض وموافقة اإلدارة؛ 
 أن معاجلة العاليات املالية وامللفات والتقارير وأي سجالت إلكرتونية أخرى تتم بدقة وبشكل   التأكد من

 كامل؛
 التأكد من أن البيانات املصدرية اليت هبا أخطا  يتم متييزها مث معاجلتها طبقا لسياسات اإلدارة؛ 
 سرية.كد من أن ملفات نظم املعلومات اإللكرتونية تتايز بالدقة واإلكتاال والأالت 

 المعلومات المحاسبية أهمية المراجعة الداخلية في تحقيق مصداقيةالمطلب الثالث: 

العالقة بني املراتعة  كاا أن  تعترب مسألة مصداقية املعلومات  اهلدف الرئيسي الذي نشأت من أتله املراتعة
من خالل فعاليتها يف تقليل األخطا  الداخلية ونظم املعلومات احملاسبية تبني أن للاراتعة الداخلية مسامهة كبرية  

 وإمكانية احلد منها  وهذا من خالل نظام الرقابة السليم هلذه البيئة.

 ارات اإلداريةأوال: أهمية المعلومات المحاسبية الصادقة ودورها في إتخاذ القر 

  كان املعلومات تلك زادت فكلاا يتخذه  الذي القرار يلى كبري تأثري هلا القرارات ملتخذ املتاحة املعلومات إن
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 تزيد بإيتبارها املعلومات  أفضل ين تبحث اإلدارة جيعل الذي األمر صحيح  والعكس أفضل القرار متخذ إختيار
 مرتبطان موضويان واملعلومات القرارات إختاذ فإن ويليه  املخاطرة توانب من وتقلل القرارات ملتخذ املعرفة رصيد
 اليت املعلومات يلى مراحلها كل يف ترتكز القرارات إختاذ يالية أن حيث اآلخر  ندو  ألحدمها التعرض ميكن ال

 .¹حبوزة متخذ القرار
 

 ثانيا: مخاطر عدم مصداقية المعلومات في المؤسسة
 أسباب أهم من املؤسسة يليها تعتاد اليت الصحيحة املعلوماتوكذا  واملناسبة الكافية املعلومات توفر يدم إن
 سالمة ىيل األكرب بالدرتة يتوقف اإلداري القرار وفعالية سالمة أن حيث  اإلدارية القرارات من الكثري فشل
 حيث هتاجماال كل ويف نشاطها أوته كل يف املعلومات ىلإ اإلدارة وحتتاج القرار يليها يبىن اليت املعلومات وكفاية
 القرارات  ختاذإ يف تسايدهم وحديثة صحيحة معلومات التنظياية هتممستويا ختالفإ ىيل القرار صناع يطلب
إضافة  والتكلفة  والوقت النويية حيث من القرار لطبيعة مالئاة معلومات ىيل يعتاد اجليد القرار صنع أن كاا
 من مالئاة تكون أن جيب املتوفرة املعلومات فإن يليه وبنا  تيد قرار صنع يف تسايد الكاملة املعلومات لكون
 .²والتكلفة الوقت الكاية  الشاول  الدقة  النويية حيث

 
 ثالثا: تأثير مراجعة الحسابات على مصداقية المعلومات

 مقيدة حصلت اليت واملبالغ أنفقت اليت املصروفات كانت إذا ما تقرير إىل احلسابات مراتعة يالية دفهت
 إذا ما تقرير وكذا ذلك  شابه وما صحيحا تقيياا قيات قد األصول كانت إذا وما  صحيحة وبصورة بالدفاتر
 وما ياما  قبوال املقبولة احملاسبة ملبادئ وفقا هتاوسجال دفاترها ومتسك هتاوبيانا هتاحسابا حتفظ الشركة كانت
 مراتعة إىل دفهت كاا ويادلة  صحيحة بصورة املايل املؤسسة وضع متثل والبيانات احلسابات هذه كانت إذا

 متكينه بغرض وذلك املراتع قبل من مسبقا يوضع تدقيق برنامج وفق الداخلية الرقابة ونظام املالية القوائم يناصر
 تقيم للحسابات لداخليةا املراتعة يامة وبصفة املؤسسة  قبل من املعدة املالية البيانات حول رأيه إبدا  من

 .³املؤسسة من الصادرة احملاسبية املعلومات مصداقية
 
 

________________________ 
 2008 األردن  والتوزيع  للنشر الوراق مؤسسة األوىل  الطبعة ،المعلومات وتكنولوجيا المحاسبية المعلومات نظم أساسيات  الدالمهة مصطفى¹
 .52ص
 .36-35 ص مرتع سابق  ص  شبري أمحد ²
 بتصرف. 198ص   2009 األردن  ياان  الراية  دار  والتدقيق الحسابات مراجعة   توفيق زاهرة سواد³



 الفـصل الثانـي:              المعـلومات المحاسبية وعالقتـها بالمـراجعة الداخـلية
 

 70 

 
                             خالصة الفصل          

 

أن من خالله يتم  يعترب نظام املعلومات احملاسيب من أهم نظم املعلومات ومصدر املعلومات اإلقتصادية بإيتبار
تعترب كاا    حتويل املدخالت املتاثلة يف األحداث اإلقتصادية إىل خمرتات واليت تتاثل يف املعلومات احملاسبية

املعلومة احملاسبية املقوم واملوته للتقرير والذي يتكون منها يف األساس ملا توفره من أمن وضاان كاتطلبات أساسية 
سلياة لتوليد معلومات ذات مصداقية و ت احملاسبية القائم يلى قايدة صحيحة ويؤدي نظام املعلوما  وضرورية

تقدم صورة موثوقة ين املركز املايل والوضعية احلقيقية للاؤسسة  إضافة ألن نظام املعلومات احملاسيب يزود اإلدارة 
ت هلذه اخلاصية إال إذا مت   وال تكتسب هذه املعلوماباملعلومات املفيدة والفعالة اليت تسايد يلى إختاذ القرار

 .تدقيقها ومراتعتها من قبل مراتعني داخليني
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 :تمهيد
 الفصل هذا سيعاجل ،مصداقية املعلومات احملاسبيةو  املراجعة الداخلية إىل النظري اجلزء يف التطرق مت أن بعد

 حمل املؤسسات على مباحث من سبق فيما عوجلت اليت واألدوات املفاهيم من العديد إسقاط حماولة التطبيقي
 ومعاجلة الفرضيات ختبارإ إىل ميدانيا للوصول ،غليزان وكالة اجلزائري الوطين البنك يف واملتمثلة الدراسة

 األكادميي اإلعداد أثناء والعوائق امليدانية الصعوبات من العديد أن إىل اإلشارة وجتدر املطروحة، اإلشكاليات
 مت فقد عام بوجهو  ،املوضوعبا العالقة ذات املهمة النقاط من عدد يف التعمق على سلبا أثرت تطبيقيال للجزء
 :مبحثني إىل الفصل هذا تقسيم

 .اجلزائري الوطين لبنكا تقدمي  :األول املبحث
 تقييم املراجعة الداخلية للبنك الوطين اجلزائري.  :الثاين املبحث
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 البنك الوطني الجزائري تقديمالمبحث األول: 

"مكانة معتربة يف اجلهاز املصريف اجلزائري لدوره الفعال يف إنعاش اإلقتصاد BNAحيتل البنك الوطين اجلزائري "
 الوطين وحتقيق التنمية عن طريق تشجيع اإلستثمار سواء يف القطاع العمومي أو اخلاص.

 ":BNA"البنك الوطني الجزائري  نبذة عنالمطلب األول: 

 :¹ليحل مكان البنوك التالية ،1966جوان 13بتاريخ الصادر178-66املرسوم مبوجب اجلزائري الوطين البنك نشئأ
  ؛1966جويلية  01القرض العقاري للجزائر وتونس يف 
  ؛1967 جويلية01القرض الصناعي والتجاري يف 
  ؛1968جانفي  01البنك الوطين للتجارة والصناعة إلفريقيا يف 
  1967ماي  04بنك باريس وهولندا يف. 

وقد مسح له بصفة عامة بدعم  عملية التحويل اإلشرتاكي يف القطاع الزراعي والتسيري الذايت من أجل رفع اخلناق  
عن البنك املركزي واخلزينة العمومية، ولكن نتيجة التعارض الوظيفي مع املؤسسات املصرفية الزراعية جلأت الدولة 

ليصبح هذا البنك وحده يف امليدان الزراعي.                                                        1968إللغائه عام 
وإنبثق عنه بنك الفالحة والتنمية ختلى البنك الوطين اجلزائري عن هذا القطاع  1982ولكن بعد هذا ويف مارس 

 شركة شكل على قتصاديةإ عمومية مؤسسة اجلزائري البنك أصبح 1989 فيفري 16 ويف"، BADRالريفية"
 جوان ويف ،119-88 لقانون وفقا 1988 جانفي 12 ويف ،03-88و 01-88 نينوالق وفقا تسري باألسهم،

يلي:                    من خالل ماعلى تنظيم ومهام البنك الوطين اجلزائري وهذا ما كان له تأثريات ،177-88نو لقان وفقا 1988
ا؛                                                       قبله من املوارد توزيع متركز وعدم املالية التداوالت من اخلزينة خروج  -1
؛                                                                        البنوك لدى التوطني يف املؤسسات حرية  -2
 ومنه إنتقال املؤسسة من التسيري املوجه إىل التسيري الذايت.  املؤسسات متويل قرارات أخذ يف البنك حرية  -3

.    والقرض النقد جملس مداولة بعد ،1995سبتمرب 05يف  عتمادهإ على حاز بنك أول اجلزائري الوطين البنك
 دينار مليار 41,600 ىلإ جزائري دينار مليار 14,600 من اجلزائري الوطين البنك رأمسال رفع مت 2009يف جوان 

                                                                                                              .جزائري
شارع أرنستو شي قيفارا  05 ــــري ملك للدولة واحلزينة العمومية، يقع مقره اإلجتماعي بيعترب البنك الوطين اجلزائ 
"Route arniste chi gevara 05" رية للقصبة حمافظة اجلزائر الكربى، أما مصادره املالية فهي ضالدائرة احل

 عبارة عن القروض املقدمة من البنك املركزي واخلزينة العمومية، كما أنه يساهم يف رأمسال العديد من البنوك.

_______________________  

 /rhttp://www.bna.dz/index.php/aالمصدر: 
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 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري

 (: الهيكل التنظيمي الكامل للبنك الوطني الجزائري1:3الشكل رقم :)                         
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 املديرية العامة

مديرية التدقيق 
مفتشية الرقابة  الداخلي

 العامة
مديرية تسيري 

 األخطار
 املفتشية العامة

 األمانة العامة

 مديرية املطابقة

 القسم الدويل

 
قسم التغطية 

والدراسات القضائية 
 واملنازعات

قسم اإلستغالل  القسم املالية
 والعمل التجاري

قسم أجهزة 
 اإلتصال
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 العتاد واملوارد البشرية
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D.G.E

  
D.P.M.E 
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D.R.I.C.E 

D.O.D 

D.E.J.C 

D.S.E.R.C 

D.R.G 
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D.P.P 
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A صنف  ةوكالة جتاري  
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يدخل اهليكل التنظيمي العام للبنك ضمن التنظيم الوظائفي وهو يتميز جبودة نطاق اإلشراف ما يؤدي لتحقيق 
 توسيع التنظيم عرضيا كما يتسم بالالمركزية وبالتايل ميكن عرض أجزاء اهليكل التنظيمي بالشكل التايل:باملراجعة 

 بالمديرية العامة:الهياكل الملحقة 

 ؛األمانة العامة 
  ؛مديرية التدقيق الداخلي 
 ؛مفتشية الرقابة العامة 
 ؛املفتشية العامة 
 ؛مديرية تسيري األخطار 
 مديرية املطابقة. 

 :ة للقسم الدوليعالهياكل التاب

 مديرية التحركات املالية مع اخلارج  DMFE ؛ 
 مديرية العالقات الدولية و التجارة اخلارجية  DRICE؛  
 مديرية العميات املستندية DOD . 

 :الهياكل الملحقة بقسم االستغالل والعمل التجاري

 مديرية تأطري الشبكاتDER ؛ 
  االتصالمديرية التسويق و DMC ؛ 
   النقدمديرية وسائل الدفع و DIPM. 

 :الهياكل الملحقة بقسم أجهزة اإلعالم

   املشاريعمديرية تطوير الدراسات و DDEP؛ 
   اهلندسةمديرية التكنولوجيات و DTA؛ 
   اخلدماتمديرية اإلنتاج و DPS. 

 

______________________________      

 /rhttp://www.bna.dz/index.php/aالمصدر: 
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 :الدراسات القانونية والمنازعاتالتغطية و  الهياكل الملحقة بقسم

   التغطية وحتصيل القروضمديرية املتابعة و DSERC؛ 
   املنازعاتمديرية الدراسات القانونية و DEJC؛ 
 مديرية حتصيل الضمانات DRG . 

 :الهياكل الملحقة بقسم االلتزامات

 مديرية املؤسسات الكربىDGE ؛ 
   املتوسطةمديرية املؤسسات الصغرية و DPME؛ 
   اخلاصةالقروض مديرية القروض لألفراد و DCPS. 

 :الهياكل الملحقة بقسم المالية

  مديرية احملاسبة DC؛ 
 مديرية تنظيم املناهج واإلجراءات DOMP؛ 
 مديرية مراقبة التسيريDCG؛ 
  مديرية السوق املايل DMF. 

 :الموارد البشريةملحقة بقسم تسيير وسائل العتاد و الهياكل ال

  العالقات االجتماعيةمديرية املوظفني و DPRS ؛ 
 مديرية الوسائل العامة DMG؛ 
 مديرية احملافظة على الرتاث DPP؛  
 مديرية التكوين DF ؛ 
 مركز تسيري اخلدمات االجتماعية CGOS.  

مديرية جهوية لإلستغالل، تشرف على  17بالبنك الوطين اجلزائري  تضم شبكة اإلستغاللشبكة اإلستغالل: 
 موزعة على كافة الرتاب الوطين. وكالة جتارية من خمتلف الفئات، 211

_______________________ 
 /rhttp://www.bna.dz/index.php/aالمصدر: 
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 المطلب الثالث: مهام وأهداف البنك الوطني الجزائري

بنك الوطين اجلزائري له لحتقيقها، فاهلا من مهام تقوم هبا من أجل  كما لكل مؤسسة أهداف مسطرة فال بد
 .أهداف مسطرة على املدى الطويل واملتوسط مستخلصة من السياسة العامة للبنك 

 أوال: وظائف البنك الوطني الجزائري

 : يلي فيماواملتمثلة  ،العمليات بعض ىعل يقتصر اجلزائري الوطين البنك نشاط كانالثمانينات   بداية يف
 ؛ الريفية التنميةو  الفالحة بنك إنشاء بعةامت 
 الفروعو  الوكاالت نشر إعادة . 

 بنك ظهور إثر على 1983 سنةهنائية  صفةب الفالحي القطاع متويل عن اجلزائري الوطين البنكقد توقف و  
 . تامة ستقالليةإب بعمله يقومل رمسية بصفة الريفية والتنمية الفالحة
 لتمويل طويلة األجلسواء قصرية، متوسطة أو  القروض منح يف أساسا اجلزائري الوطين البنك مهام وتتمثل

 .قصدامل وأ دفاهل حسبت اخلدما وقطاع الصناعيةو  منها التجارية ،العامة القطاعات
 : التالية العمليات يف اجلزائري الوطين البنك مهام تلخيص ميكنو 

 التقليدية والصناعات  ،لسياحة، االبحري الصيد عدا ما قتصاديةاإل القطاعات ملختلف القروض منح  
 ي؛اجلزائر  الشعيب القرض ختصص أو مهام من ذلك ألن

 (؛العميلو  كالبن ) الطرفان منها يستفيد معينة بشروط العمالء قبل من عليها املتحصل األموال توظيف 
 ة؛املاليو  التجارية األوراق شراءو  ،صماخل كتتاب،اإل  عمليات جبميع يقوم 
 ؛ اخلزائن إجيار 
 ؛األجنبية البنوك مراسلة 
 أذوناتو  سنداتال إصدار كذاو  ،ألجل أو الطلب حتت احلسابات يف اجلمهور من األموال ودائع قبول 

 ؛اخلزينة
 ؛اآليل اإلعالم ستخدامإ توسيع خالل من املعلومات نظام حتسني 
  ؛نهبدو  أو بضمان تسبيقاتالض، قرو ال ،عتماداتاإلأشكال قبول 
 ؛معينة لضمانات وفقا وتنفيذها العمومية واهليئات للدولة مساعدات تقدمي 
 معلوماتية؛ وأنظمة وأجهزة حديثة وسائل ووضع جديدة، شبكات وتطوير توفري 
 ؛اخلارجية التجارة عملياتل طرقال بشىت التمويل 
 معينة نشاطات تحقيقل ضمانات بدون تسبيقات أو قروض كانت سواء أشكاهلا جبميع قروض نحم. 
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 أهداف البنك الوطني الجزائري ثانيا:
 ونذكر منها: ،للبنك أهداف يسعى لتحقيقها خاصة ما تعلق منها بتحسني األداء

 من أجل  هوحتسينعل التسيري أكثر فعالية جل إدخال تقنيات جديدة يف ميدان املراجعة والتسيري والتسويق
 للتطور التجاري ؛ ضمان التحويالت الالزمة

 توسيع ونشر الشبكة وتقريبه من الزبائن والعمل على التسيري احملكم للموارد البشرية ؛ 
 يف؛ر املص زااجله نضم ةإسرتاتيجي ةنامك إحتالل 
 حتسني وتطوير أنظمة املعلومات والوسائل التقنية؛ 
  الوصول للتنمية اإلقتصادية من خالل ترقية العمليات املصرفية؛ 
 قدير الوسائل املادية والتقنية.تكوين املراقبة عن طريق ت 
 

 .المراجعة الداخلية في البنك الوطني الجزائريتقييم  المبحث الثاني:

الفعالة من عمل التدقيق الداخلي وما يصدر عنه من تقارير  إدارة البنك الوطين اجلزائري لإلستفادةجملس  سعىي
 حول أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ملا ميثله من شفافية حول مصداقية البيانات .

 المراجعة الداخلية في البنك الوطني الجزائريواقع  :المطلب األول

ليزان، واليت كان اهلدف األساسي ــغـــعلى مستوى وكالة البنك الوطين اجلزائري ل اليت قمنا هبامن خالل الدراسة 
، مت الوصول جلملة من منها معرفة التدقيق الداخلي ودوره يف زيادة موثوقية املعلومات احملاسبية على مستوى البنك

   املعلومات واليت ختص املراجعة الداخلية يف البنك الوطين اجلزائري.

الذي يسعى خط الدفاع األول  كوهنا  البنك الوطين اجلزائريديرية التدقيق الداخلي القيمة املضافة لإلدارة معترب ت
إلدارة التدقيق حق اإلطالع غري و  تطبيق السياسات واإلجراءات الداخلية وبيان مدى فاعليتها، لتأكيد من خالله

 قا مليثاق التدقيق املعتمد من قبل جملس اإلدارة .املشروط واملباشر على مجيع سجالت ومستندات البنك، وهذا وف

اخلطوط العريضة لعمل اخللية بتحديد املهام املراد  اتوضح فيهلتدقيق السنوية لطة اخلوتقوم إدارة التدقيق بإعداد 
مهمة، أما إجنازها وذلك بعد حتديد اإلطار الزمين واملكاين، حيث يتمثل اإلطار الزمين يف حتديد الزمن الالزم لكل 

 )مديرية، وكالة، مصلحة...(. اإلطار املكاين فيتمثل يف املكان الذي تتعلق به املهمة
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يعد برنامج التدقيق الداخلي يف بداية السنة، ليقدم بعد ذلك للجنة التدقيق املتكونة من أعضاء مستقلني عن 
 جملس اإلدارة للمصادقة عليه مع األخذ بعني اإلعتبار للنقاط التالية:

  برنامج السنة السابقة؛ 
 .نتائج تقرير مهمات السنة السابقة 

 هذا ومن بني املراجعة الداخلية اليت يقوم هبا البنك الوطين اجلزائري نأخذ مثال عن قسم املراجعة السنوية:

 2016(: المراجعة السنوية للبنك الوطني الجزائري لسنة 1:3الجدول رقم:)

 ك الوطني الجزائرينالب الوكالة
 07/01/2017 تاريخ بداية المراجعة

 

إسم  قسم المراجعة 
 المراجعة

عدد 
 العمليات

عدد 
 األخطاء 

عدد 
 التوصيات

عدد 
اإلجراءات 

 التصفيفية
فتح  الصندوق

 احلسابات
15 00 01  

 
00 

غلق  الصندوق
 احلسابات

06 01 02 02 

السحب  الصندوق
والدفع 
 بالدينار

 
22 

 
02 

 
00 

 
03 

الشهادات  الصندوق
 املصرفية

11 01 00 02 

احلسابات  الصندوق
 الزمنية

03 00 04 00 

املستحقات  الصندوق
 البنكية

10 00 01 00 

 التردد

 

  

 

 

 

 الفصيلة
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حسابات  الصندوق
 التسوية

05 02 00 03 

تسيري املوارد  قسم اإلدارة
 البشرية

08 01 01 03 

 احلزينة قسم اإلدارة
 

04 00 02 00 

 وسائل الدفع اإلدارةقسم 
 

03 00 03 00 

 قوائم اجلرد قسم اإلدارة
 

08 04 01 05 

تسجيل  قسم اإلدارة
 الشكاوي

06 03 00 04 

قسم التجارة 
 اخلارجية

السحب 
والدفع 
 بالدينار

 
10 

 
02 

 
00 

 
02 

قسم التجارة 
 اخلارجية

توطني 
الصادرات 
 والواردات

 
03 

04 03 05 

قسم التجارة 
 اخلارجية

اخلصومات 
 املستندية

06 03 02 04 

قسم التجارة 
 اخلارجية

املستحقات 
 املستندية

07 00 01 00 

قسم التجارة 
 اخلارجية

املعامالت 
 التجارية

 
 

 
09 

 
00 

 
00 

 
00 

قسم التجارة 
 اخلارجية

 03 02 03 04 تسوية األجور
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 09/01/2017 تاريخ إنتهاء المراجعة

 14 عدد الملفات المراجعة

 2 عدد الملفات التي فيها أخطاء

 3 العدد الكلي لألخطاء

 

 الشخص المسؤول عن المراجعة التاريح
09/01/2017  

 

 المالحظات
 
 
 
 
 

 إمضاء مدير الوكالة التاريخ
09/01/2017  

 

قسم التجارة 
 اخلارجية

إصدار 
شيكات 
بالعملة 
 الصعبة

 
 
12 

 
 
01 

 
 
01 

 
 
02 

قسم التجارة 
 اخلارجية

املخصصات 
 السياحية
 

 
08 

 
02 

 
01 

 
02 

  160 29 25 40 

 

 المجموع



 الفـصل الثـالث:                أبعاد المراجعة الـداخلية فـي البـنـك الـوطني الجـزائـري
 

 82 

وتتم املراجعة الداخلية يف البنك الوطين اجلزائري يف عدة ترددات حسب عملياته، وتكون هذه الرتددات سنوية 
 وفصلية عادة، كما جيب أن تكون األوراق والتقارير اليت تتم مراجعتها كما يلي:

  املراجعة، وحسب فرتة جتسيدها؛مصنفة حسب نوع 
 مصنفة ومؤرخة من قبل رئيس الوكالة؛ 
  يوم بعد تاريخ اإلنتهاء من العمليات. 21وضعت صيغتها النهائية يف أجل ال يتعدى 

جانفي إىل غاية       01عمليات التفتيش بالنسبة للمراجعة الداخلية يف البنك الوطين اجلزائري من  كونهذا وت   
 ديسمرب من كل سنة. 31

يف البنك الوطين اجلزائري لتأكيد قيم البنك وضرورة  التحكم املؤسسـيالتدقيق الداخلي  هذا وتعزز مديرية
 :يف بتنفيذ الواجبات واملهام املوكولة إليها واملتمثلةوهذا  املساءلة،

   وتقييم وحتسني كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية يف البنك بشكل يضمن تقليل املخاطر  مراجعة
 ؛والتعامل معها بشكل مناسب

   ؛التأكد من اإللتزام بالقوانني واألنظمة والسياسات والتعليمات النافذة 
 ؛التأكد من استخدام املوارد املتاحة للبنك بفعالية وبطريقة إقتصادية 
   ؛فيذ اخلطط والربامج املوضوعة ومدى إنسجام النتائج مع األهداف املتوخاةمتابعة تن 
    مراقبة وتقييم مستويات األمن واحلماية املطبقة على األجهزة وفحص األنظمة احملوسبة من حيث

 ؛ختطيطها وتصميمها وتطويرها وتطبيقها
   وتنسيق اجلهود وتبادل املعلومات مع اجلهات الرقابية على أعمال البنك كديوان احملاسبة ومدقق  التعاون

 ؛احلسابات وتسهيل مهام هذه اجلهات
   ؛التأكد من مصداقية وموثوقية البيانات واملعلومات املالية ومدى اإلعتماد عليها 
   والتحقق من الوجود الفعلي هلا التأكد من اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية موجودات البنك.  
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 المطلب الثاني:نظام المعلومات المحاسبي في البنك الوطني الجزائري

نظام  إن احلديث عن ضمان وصول املعلومات بدقة ويف الوقت املناسب ملتخذي القرار يتوقف على مدى قدرة
 وهذا ما يؤدي بنا للحديث عن نظام املعلومات يف البنك. املعلومات يف البنك الوطين اجلزائري على القيام بذلك،

"، ومل تتوقف على إدراج برامج DELTA.V7فإدارة البنك الوطين اجلزائري منحت أمهية بالغة لنظام املعلومات "
 القصرية واملتوسطة األجل وهذا بإدراج عدة حماور منها:تطوير أنظمة املعلومات يف خططها 

 مراجعة أنظمة املعلومات من طرف مكتب دراسة لوضع ميزانية األنظمة احلالية؛ 
 تطوير برامج ضبط حالة اخلزينة ملعرفة حالة اخلزينة والتنقيط اآليل لتوجيهات البنك؛ 
 فهم وتطوير الربامج احملاسبية للمبادالت النقدية بني البنوك ملعاجلة وإستغالل امللفات؛ 
  للعمليات احملاسبية على مستوى مديرية احملاسبة.املراجعة ليومية 

رغم إختالف النظم احملاسبية يف معاجلة خمتلف األنشطة، إال أنه هناك عناصر أساسية ميكن إعتبارها عوامل 
 تكفل القدرة على حتقيق األهداف املطلوبة، وتتمثل فيما يلي:مشرتكة 

 المجموعة المستندية:-1

مستند إثبات قانوين م بواسطتها توجيه القيد احملاسيب حنو اجملموعة الدفرتية، وهو املستند هو الوسيلة اليت يت
 ملعامالت البنك الوطين اجلزائري مع الغري.

 المجموعة الدفترية:-2

 تندات وفقا لنظرية القيد املزدوج، ومن أمثلة هذه القيود :يتم التسجيل فيها من واقع املس

 .للشيكات()قيد نظامي يثبت إستالم البنك  أصحاب شيكات التحصيلحــ/××ىل .. إلتحصيل اشيكات حـــ/××

 حـــ/احلسابات اجلارية )تضاف قيمة الشيك للبنك(.××إىل حـــ/ غرفة املقاصة ...××

 الدليل المحاسبي أو دليل الحسابات:-3

الية، وهو عبارة عن قائمة ميثل حلقة الربط األساسية بني كل من املستندات واليومية ودفرت األستاذ والقوائم امل
 أرقامها ورموزها وفقا خلطة معينةباحلسابات املستخدمة يف البنك و 
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 :2016و  2015ميثل اجلدول التايل مقارنة جلانب األصول للميزانية املالية للبنك الوطين اجلزائري بني سنة 

 (:جانب األصول للميزانية المالية 2:3الجدول رقم )

 السنوات املالية                                                        

 2015                          2016                املذكرة                  البيان     الرمز  

الصندوق، بنك اجلزائر، مركز  01
 الصكوك الربيدية

2.1 74.654.875.758 81.043.655.297 

 52.124.856.478 69.548.227.877 2.3 التمويالت 02
 1.425.159.346 1.214.589.324 2.5 الضرائب 03
املسامهة يف الشركات،  04

 واملؤسسات
2.8 1.658.789.127 805.548.148 

 135.399.219.269 147.076.482.086  األصول جمموع 
 BNA لبنك من إعداد الطالب بناءا على القوائم املالية  المصدر:

 

 :2016و 2015ميثل اجلدول التايل مقارنة جلانب اخلصوم للميزانية املالية للبنك الوطين اجلزائري بني سنة 

 للميزانية المالية خصومجانب ال(:3:3الجدول رقم )

 السنوات املالية          

 2015      2016 البيان                          املذكرة الرمز

 53586564718 61715579866 2.11 ديون إجتاه املؤسسات املالية 01
 32.124.853.248 35.658.124.781 2.13 جمموع الودائع 02
 1.845.587.457 1.578.125.988 2.14 الضرائب 03
 41.000.000.000 41.000.000.000 2.19 رأمسال اإلجتماعي 04
 6.842.213.846 7.124.651.451 2.22 نتيجة السنة املالية 05

 135.399.219.269 147.076.482.086  جمموع اخلصوم 
  BNA من إعداد الطالب بناءا على القوائم املالية لبنك  المصدر:
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 :أنظمة الرقابة الداخلية-4

وتعمل على ضمان الدقة وصحة األعمال احملاسبية وسالمة األصول   تشمل وسائل الرقابة احملاسبية واإلدارية،
 كميزان املراجعة.

 2016و 2015ميثل اجلدول التايل مقارنة حلساب النتائج للبنك الوطين اجلزائري بني سنة 

 النتائج اتحسابجدول  :(4:3)جدول رقم 

 السنوات املالية          

 2015      2016 البيان                املذكرة           الرمز  

 9.164.976.324 10.248.765.323  اإليراد املصريف الصايف 01
 5615648176 5920305966  نتيجة اإلستغالل اخلامة 02
 3.549.328.148 4.328.459.357  نتيجة اإلستغالل 03
 3.495.624.679 4.175.798.305  النتيجة قبل الضرائب 04
النتائج على الضرائب وما  05

 شاهبها
4.11 2.948.853.146 3.346.589.185 

 6.842.213.846 7.124.651.451 4.12 النتيجة بعد الضريبة 06
 BNAمن إعداد الطالب بناءا على القوائم املالية لبنك المصدر: 

 القوائم والتقارير المالية الدورية والختامية:-5

القوائم املالية الدورية منها واخلتامية خمرجات النظام احملاسيب يف البنك الوطين اجلزائري، كوهنا تقارير اهلدف  تعترب
 ( 01الملحق رقم  (منها هو توفري معلومات مالية لتقومي مواطن القوة والضعف داخل البنك.

 إستخدام الحاسب اآللي في محاسبة البنك:-6

احلاسب اآليل أسهل من مهمة احملاسب، كما يساعد يف معاجلة كميات كبرية من البيانات،  إن إستخدام
 (02 )الملحق رقم  .وإستخالص نتائجها بسرعة كبرية مقارنة مبا ميكن معاجلته يدويا
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 إستراتيجية البنك الوطني الجزائريالمطلب الثالث: 

يف اجلهاز املصريف من خالل تقدميه للخدمات البنك الوطين اجلزائري أن حيتل مركزا متقدما بني البنوك  يتطلع
 املصرفية املتميزة جلميع القطاعات من خالل جملس اإلدارة الذي جتمعه إسرتاتيجية واحدة ختتلف حسب مداها:

 
 أوال: على المدى القريب

يكون البديل  حىت لتحقيق اإلستدامة حتت شعار "خبطى واثقة"البنك الوطين اجلزائري حاليا  هتدف خطة
من خالل توسيع أعماله  ،اإلقتصادي ملن يبحث عن مزود خدمات مالية قوي وآمن ومواكب للتطور واحلداثة

لكافة املناطق، ويف هذا اجملال قام البنك بطرح العديد من اخلدمات اإللكرتونية على غرار خدمة اإلتصال 
 ودعم املشاريع املختلفة. إضافة إىل كونه شريك أساسي يف جمال التمويل  واإلستعالم

 ثانيا: على المدى المتوسط
 سنوات، تتمثل يف: "05لقد أعطى البنك األولوية جملموعة من النشاطات على مدى مخسة "

 وذلك بـــ: :تحسين التدقيق الداخلي-أ
 للتحكم يف األخطار اليت تواجه البنك؛ املراجعة الداخلية رد اإلعتبار لوظيفة 
 مة الكالسيكية هليئة التفتيش على خمتلف املستويات التنظيمية )مديريات جهوية، وكاالت(.تنمية امله 

 :عن طريقتطوير المعلوماتية: -ب
 من طرف البنك للزبائن؛ حتسني نوعية اخلدمات املؤداة 
 املناسب؛ تقليل مدة مجع ومعاجلة املعلومات والرد يف الوقت 
 .حتسني وسائل الدفع 

 من خالل:اإلصالح على مستوى الوظيفة المحاسبية: -ج
 القضاء على الفروق احملاسبية بني املستوى املركزي واحمللي؛ 
 ضمان دقة احلسابات يف املواعيد النظامية؛ 
 .التقليل من العوائق اليت تؤخر التدقيق احملاسيب 

 وتتمثل يف:مراجعة الوظائف: -د

 كييفها مع املتطلبات احلديثة للمهنة؛توظيفة املوارد البشرية و  مراجعة 
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 مراجعة وظيفة اإلعالم اآليل؛ 
 .مراقبة عمليات التجارة اخلارجية ومعاجلتها يف الوقت احلقيقي 

 ثالثا: على المدى البعيد

 يلي: تتمثل خطة اإلسرتاتيجية للبنك الوطين اجلزائري يف ما

 يف كافة مناطق الوطن ببناء شبكة فروع جديدة، والتوزيع املنظم للصرافات اآللية خلدمة كافة  اإلنتشار
 عمالء البنك؛

 العمل على تطوير منتجات بنكية مبا خيدم العمالء من كافة الشرائح؛ 
 قتصادية غري املخدومة بالشكل األمثل من الرتكيز على تطوير خدمات بنكية جديدة للقطاعات اإل

 لبنكي؛القطاع ا
 تطوير األنظمة البنكية مبا يواكب اخلطة اإلسرتاتيجية للبنك لألعوام املقبلة؛ 
 اإلستثمار بتكنولوجيا املعلومات بشكل أكرب ليكون البنك يف موقع متميز عن باقي البنوك األخرى؛ 
  وقدرته يف تقدمي تدريب وتأهيل الكادر البشري يف البنك الوطين اجلزائري بشكل أكرب ما يرفع من كفاءته

  اخلدمات للعمالء بالشكل األمثل.
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 خالصة الفصل

   

حتتل املراجعة الداخلية دورا هاما لدى البنك الوطين اجلزائري من خالل قيام املراجع بفحص وتدقيق املعلومات   
وترشده يف عمله ليكون على أكمل وجه،  احملاسبية يف إطار حتكمه جمموعة من املبادئ واملعايري املتعارف عليها،

وكذلك من خالل إتباع أساليب وإجراءات للخروج برأي فين حمايد حول عدالة وصحة ومصداقية الوضعية املالية 
 للبنك.

بالبنك الوطين  ةالداخلي ةومن خالل دراستنا هذه حاولنا إسقاط اجلانب النظري على الواقع بعرض مهام املراجع 
وكانت جل مالحظاتنا على مدى تأثري املراجع الداخلي على مصداقية املعلومة احملاسبية، حيث توصلنا   اجلزائري،

إىل أن له دور مهم من خالل املهام اليت يقوم هبا وكذلك النصائح واإلرشادات اليت يقدمها من أجل احلصول 
 ايات البنك.على معلومات حماسبية ذات مصداقية يكون هلا األثر الكبري يف حتقيق غ



 

 تقرير مصادقة 

 مـدقــقــــــــي الحــســـابــات

  ....أيها السادة

قمنا بفحص البيانات املالية للبنك الوطين  فـــي إطار املهمة اليت أوكلت لنا واملتعلقة بالتدقيق الداخلي للحسابات،
وحسابات خارج املتضمنة امليزانية اخلتامية وحسابات النتائج  2016ديسمرب  31اجلزائري للسنة املـنتـــهية يف 

 امليزانية وجدول التدفقات النقدية وجدول تغيري حقوق امللكية ومرفقات القوائم املالية .

 مت إقفال احلسابات املعروضة عليكم من قبل جملس اإلدارة للبنك الوطين اجلزائري 

طبقا لألحكام التنظيمية فإن مسؤولية إعداد هذه البيانات املالية تقع على عاتق املؤسسة حيث تتحدد مسؤوليتنا 
  24/06/2016ملالية املؤرخ يف عرب إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية على أساس التحريات وفقا ملرسوم وزارة ا

ومعايري التدقيق املعمول هبا. وتتطلب هذه املعايري أن يكون التدقيق خمططا ومنجزا للحصول على ضمانات 
 عقالنية فيما خيص مصداقية احلسابات.

 ويف إطار مهمتنا قمنا بالفحوصات واإلختبارات اليت رأيناها الزمة لإلدالء برأينا.

تحصل عليها بإمكاننا القول بنن رحرياتنا ثملل أساسا كافيا لإلدالء بوجهة نظرنا حول احلسابات وبالنظر للنتائج امل
 .2016ديسمرب  31املقفلة يف 

نصادق على صحة احلسابات اخلتامية املقدمة لنا ومرفقات هذا التقرير صحيحة وتعرب بصدق عن الوضعية املالية 
 للبنك الوطين اجلزائري.

ليس لنا أية مالحظات خبصوص تطابق القوائم املالية للبنك الوطين اجلزائري مع املعلومات املالية  عالوة على ذلك،
 الواردة يف تقرير التسيري السنوي املقدم من طرف جملس اإلدارة.

 



 

 

"اللهم منك وإليك"  

 اللهم صلي وسلم على سيد األخيار ماتعاقب اليل والنهار
 إلى التي ال يمكن أن تصفها كل الكلمات
 إلى من لو ملكت روحي ما وفيتها حقها

 إلى من وضعت الجنة تحت أقدامها
"أمي الغالية"  

 إلى رمز النضال والعطاء ولحن المحبة والوفاء 
األعلى وقدوتي في الحياة إلى رفيق دربي ومثلي  

"أبي العزيز"  
 إلى أغلى ما منحتني الدنيا إخوتي

  إلى رفيقة دربي إليك أنت صديقة العمر
"إيناس، أدم، يوسف، أيمن، هيثم، صهيبإلى الكتاكيت "  

 إلى أجمل شلة صداقة لن تتكرر إليكم
 إلى كل من ساندوني ولو بكلمة طيبة 

  قلبي إلى كل من نسيهم قلمي ولم ينساهم
 

 

 



 

Les fiches de vérification (1/3) 

BNA –Relizan- Agence 

 

 Date du debit de controul 

 Service/ Section 

 Type  d’opérations controulees ou 

prossus controules 

 Nombre de dossiers contoles 

 Nombre de dossiers prosentant des 

anomalies 

 Nombre total d’anomalies 

 Personne chargee du contrôle 

 

Remarques 

 
 

 

Personne chargee du controle Date 

  

 

Signatare du dérecteur de l’agence Date 

  

 

 

ANEX02 

 

 



 

Les fiches de vérification (2/3) 

Nom de personne 

R      responsable de l’opération 

 

Nom de l’anomalie 

 

Anomalies description 

de contatée             

 

 

Personne chargee du controle Date 

  

 

Signatare du dérecteur de l’agence Date 
 

 
 

Les fiches de vérification (3/3) 

 

Correction de 
l’anomalie réalisée 
Oui/Non  

 

Personne chargee du controle Date 

  

 

Signatare du dérecteur de l’agence Date 

ANEX03 

Peferance de l’operation au du dossier 

Nom de client au de la personne 

Date du debut de contrat 

Date du fin de contrat 

Anomalies 

 

 

 Referance de l’operation au du dossier 

 

 

Nom du client ou de la persnne 

Date de la correction 

 

 

 

 Correction des anomalies 

 Oui   obsarvation   Non    De l’anomalie           °N 
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 ةــمــــاتــــــاخل
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 :اخلامتة
 
 ساهم املعنية، األطراف إىل قتصاديةاإل األنشطة بنتائج التصريح وضرورة وضخامتها قتصاديةاإل الوحدات كرب إن
 بواسطتها ميكن اليت واألساليب والقواعد واملعايري املبادئ جمموعة متثل واليتداخلية ال املراجعة إىل احلاجة ظهور يف

 إبداء دفهب حماسبية، معلومات من للمؤسسة احملاسيب املعلومات نظام ملخرجات منتظم نتقاديإ بفحص القيام
 تعترب حيث احملددة، الفرتة ايةهن يف املايل مركزه عن أو خسارة أو ربح من املشروع أعمال نتيجة عن فين رأي

 فاهلدف القوائم، هذه مستخدمي من للمؤسسة املالية القوائم على عتماداإل بواسطته يتم الذي األساسي الضامن
 املستفيدة األطراف مجيع خيدم مما وعدالة، مصداقية ذات حماسبية معلومات إىل الوصول هو يةداخلال املراجعة من

 الطرف عليهم يطلق والذين املؤسسة، أعمال نتائج على كبريا اإعتماد تعتمد اليت األطراف أو ،اتاملؤسس سواء
 مراجع تعيني إىل ماسة احلاجة أصبحت وابلتايل(، اخل.....املستثمرون احلكومية، اجلهات املصارف،)الثالث
 .صادقة املايل مركزها خيص فيما املؤسسة عن الصادرة معلومات أبن اجلميع يطمئن لكي قانوين داخلي

 املعلومات مصداقية حتسني يف للحساابت يةداخلال املراجعة تساهم كيف :املطروحة إشكاليتنا من نطالقاإو 
 .التوصيات وبعض البحث النتائج خمتلف ذكر سيتم احملاسبية؟

 
 :الفرضيات إختبار
 :وهي الفرضيات إبختبار املتعلقة النتائج ذكر ميكن
 فين،ال هرأي إببداء فيها املراجع يقوم منظمة عملية هي للحساابت يةداخلال املراجعة :األوىل الفرضية خيص فيما 1-

 وصدق ودقة صحة من والتحقق املايل، للمركز املالية القوائم مطابقة مدى عن قوية أدلة على يستند حيث
 نثبتها؛ أي األوىل الفرضية نقبل وابلتايل. عليها عتماداإل ومدى الدفاتر يف املثبتة احملاسبية املعلومات

 علمية مؤهالت كانت  سواء داخليال املراجع يف توفرها جيب معينة شروط توجد :الثانية ابلفرضية يتعلق فيما 2-
 املعلومات مصداقية حول احملايد الفين رأيه يتضمن تقرير إبعداد ليقوم وذلك املهنة، وسلوك آداب أو وعملية،
 الثانية؛ الفرضية نثبت ومنه ة.احملاسبي

 احملاسبية املعلومات صدق حول إثبات تعترب للحساابت يةداخلال املراجعة فإن ةثالثال للفرضية ابلنسبة -3
 نقبل وابلتايل ، اينالث الفصل يف ورد ما وهذا مصداقيتها يف كبري بشكل تساهم وابلتايل عدمها، من مؤسسةلل

 .ونثبتها ةثالثال الفرضية
 

 :النتائج
 :اإلستنتاجات أهم نذكر أن ميكن السابقة الفصول يف اإلشكالية على اإلجابة ماحاولنا بعد
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 لتصحيح إليها تديهت مؤسسة كل جتعل اليت التحليلية األدوات إحدى أصبحت احلساابت مراجعة إن 1-
هبا  تتعامل اليت املالية والقوائم الواثئق وصحة مصداقية مدى وتوضح تربز اهنأ كما حنرافات،واإل اإلختالالت

 املؤسسة؛
 عليها؛ املتعارف للمعاير طبقا املرتبطة اخلطوات من ومنتظم متكامل إطار وفق تتم املراجعة ممارسة إن 2-
 أية عن واإلفصاح داخلية مبراجعة قيامه خالل من املؤسسة حساابت وصدق شرعية إبثبات يقوم املراجع إن 3-

 يكتشفها؛ أخطاء أو خمالفات
 من ابلدرجة االوىل يتوقعون املالية القوائم مستخدمي من الثالث والطرف املشروع وأصحاب املسامهني إن 4-

 األعمال؛ ونتائج املايل املركز على تؤثر اليت القانونية غري رتباطاتواإل والغش األخطاء كتشافإ داخليال املراجع
 وإضفاء احملاسبية املعلومات نظام تقومي يف تساهم أن اهنشأ من عليها املتعارف املعايري علي املراجعة عتمادإ إن 5-

 هلا؛ املايل واملركز املؤسسة أعمال حقيقة حول فين رأي وإبداء خمرجاته على املصداقية
 دولة كل على توجب لذا العامل، عرب املهنيني ممارسات بني التفاوت تقليل إىل للمراجعة الدولية املعايري دفهت-6

 معها؛ تتكيف أو املعايري هذه تتبىن أن عاملية مكانة إلحتالل تطمح
 على التأثري إيل ؤديي سوف املراجع قبل من املراجعة معايري من معيار أي جتاهل أو بتطبيق اإلخالل إن -7

 أداءها؛ يف إختالالت وإىل ةاملراجع مصداقية
 حنو اجلزائر توجه على دليل املراجعة، ملهنة املنظم 11/07/2010 يف املؤرخ 01-10 رقم قانون إصدار يعترب-8

 للتجارة؛ العاملية املنظمة إىل لإلنضمام تسعى اهنوأ السيما للمراجعة، الدولية املعايري تطيبق
 املراجعة تثبتها احملاسبية املعلومات مصداقية أن إال ومتطور، كفاءة ذو احملاسيب املعلومات نظام كان مهما 9-

 ؛قبل اخلارجية  داخليةال
على ممارس التطور التقين احلايل أدخل تغيريات كبرية من وسائل وتقنيات نقل البياانت واملعلومات، مما يفرض -10

 رعة يف إعداد تقارير ذات موثوقية ملتخذي القرار.مواكبة التطور والسهذه املهنة 
 

 :قرتاحاتواإل التوصيات
 املشرفة الوطنية كاهليئة احملاسبيني، واخلرباء احلساابت وحمافظي املعتمدين للمحاسبني الوطين املصف دور تفعيل-1

 املهنية املمارسة بني الرتابط زايدةل األكادميية الدراسات خالل من وذلك احلساابت، ملراجعة املهنية املمارسة على
 هلا؛ النظري واإلطار احلساابت ملراجعة

 به سرتشاداإل يتم أساسا لتكون املهنة، وسلوكيات وآداب بقواعد نيداخليال املراجعني قبل من لتزاماإل ضرورة-2
 املراجعة؛ جودة على يؤثر مما املراجعني بني املهنية غري املنافسة من التقليل على ولتساعد املراجعة، عملية إمتام عند

 مادي حتريف وجود خماطر عتباراإل يف أيخذ أن وتنفيذها املراجعة إلجراءات التخطيط عند املراجع على جيب -3
 القانونية؛ غري والتصرفات الغش عن انتج املالية القوائم يف
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 املراجعة جودة من لرفعا وابلتايل املهنيةة الكفاء من للرفع برتبصات القيام املراجعني على تفرض أن الدولة على -4
 ؛داخليةال
 عملية دايةب من املراجع لعمل وموجهة مؤطرة املعايري هذه تكون حيث للمراجعة، الدولية املعايري إعتماد ضرورة-5

 منها؛ اإلنتهاء غاية إىل املراجعة
 ؛ضرورة تعاون املوظفني مع املراجع الداخلي، والعمل بتوصياته -6

 جيب إعادة تنظيم وظيفة املراجعة الداخلية من خالل إدراجها ضمن اهليكل التنظيمي مبا يضمن إستقالليتها. -7

 على للحصول اجلديد احملاسيب اإلطار متطلبات مع وتكييفه ابملؤسسات احملاسبية املعلومات نظام حتسني -8
  فعالة؛ حماسبية معلومات

 

 :البحث آفاق
ميع جل ابلنسبة ابلغة أمهية وذ ، احملاسبية املعلومات مصداقية زايدة يف داخليةال املراجعة دور موضوع يعترب

 بعض نقرتح لذا أخرى، مواضيع يف أكثر يتطور أن ميكن املوضوع هذا حمور أن جند ومنه اإلقتصادية، املؤسسات
 :منها العمل هذا تكمل أن ميكن اليت املواضيع

 اإلقتصادية؛ املؤسسة كفاءة رفع يف يةداخلال املراجعة دور 1-
 ة؛صرفيامل اتاملؤسس يف يةداخلال املراجعة واقع 2-
 ؛ احملاسبية املعلومات أتكيد يف داخليال املراجع دور 3-
 .ةارجياخل املراجعة وبني بينها التكامل حتقيق ومنهجية يةداخلال املراجعة مهنة أخالقيات 4-



 
 

 

 

 

 "لئن شكرمت أزدكمقال تعاىل :" 

 احلمد هلل الذي وهب لنا نعمة العقل والعلم

 ابلفهماحلمد هلل الذي يسر لنا أموران وعززان 

 احلمد هلل الذي وفقنا وسهل لنا التقدم لألمام

 على حممد أعظم النعماحلمد هلل والصالة 

 "من ال يشكر الناس ال يشكر هللاقال صلى هللا عليه وسلم :" 

 تعجز كل كلمات الشكر أمام عظمة الوالدين الذين دفعوا سنني عمرهم ليقطفوا -

 مثار جناحنا...فلكم ألف شكر على الداعم املعنوي واملادي.

 مجيلة لتوجيهاهتا اليت ساعدتين كثرياستاذة املشرفة أحسن األابقة إمتنان وعرفان مين لك -

 وجمهوداهتا اليت بذلتها من أجل أن يرى هذا البحث النور.

 كل الشكر والتقدير لكل األحباب واألصدقاء من قريب ومن بعيد.-

 كل الشكر والتقدير لكل أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم -

 التسيري دون إستثناء.



 

 

 

 الفصل األول:
اإلطار النظري 

 للمراجعة الداخلية
 

  

 

 

 



 

 

 

 :الفصل الثاني
محاسبية ال معلوماتال

لمراجعة وعالقتها با
 الداخلية

 



 :الفصل الثالث
مراجعة الداخلية ال أبعاد

في البنك الوطني 
 الجزائري

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عامة مقدمة

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخــــــاتــــمــة

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

 

 



 

 

 

 

 
 قائمة المراجع
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اجلمعية العلمية التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي يف القرن احلادي والعشرين، إبراهيم شاهني ،-1
 .1994للمحاسبيني والنظم واملراجعة، املؤمتر العلمي الثالث، اإلسكندرية، مصر، 

احلاصلة على  التدقيق الداخلي وعالقته بضبط اجلودة يف املؤسسات العمومية اإلقتصاديةحممد فالق،-2
 .20/02/2014، امللتقى الوطين، جامعة سكيكدة، 9001شهادة اجلودة اإليزو 

 املواقع اإللكرتونية:-

، أطلع عليه  https://www.bayt.com:  ، متاح علىأساليب املراجعة الداخلية للبياانت احملاسبية-1
 .28/04/2017،يوم

أطلع   ،http://albalsem.info/wffar/index.htm: متاح علىالتطورات احلديثة للمحاسبة واملراجعة،-2
  . 11/04/2017 يوم، عليه

22/03/7201 يف ، ¡ املعايري( املراجعة هدافاأل - . نواعاأل -  -)التعريف   تعلوماملل العامة املنتدايت-3 
http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1815#.UUyooDfBl18 

 اجلامعة جملة ، الداخلي التدقيق وكفاءة فاعلية حتسني على احملاسبية املعلومات نظم تطبيق ثرأ حممد ، أمين-4
 على متاحة،2016 يناير ول،األ العدد والعشرون، احلادي اجمللد دارية،واإل قتصاديةاإل للدراسات سالميةاإل

 co./twtwiss/227.pdf-www.bae :املوقع

 ،احملاسبيةاملعلومات ، 03/03/2017 يف، دليل احملاسبني-5
www.ascasociety.org/default.aspx?&lang=ar 

 ، ية، مركز أحباث للمعامالت اإلسالماملراجعة يف ظل املعاجلة اآللية للمعلوماتلطيفة فرجاين، -6

www.kantakji.org 

 19/09/2016، يف:  مفهوم نظام املعلومات احملاسيب، اإلسالمي منتدى التمويل -7

https://www.bayt.com/specialties/q
http://albalsem.info/wffar/index.htm
http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1815#.UUyooDfBl18
http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1815#.UUyooDfBl18
http://www.bae-co./twtwiss/227.pdf
http://www.ascasociety.org/default.aspx?&lang=ar
http://www.kantakji.org/
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www.zarqachamber.org/index.php?option=com 

،  املراجعة الداخليةعمل  إجراءات، 29/04/2017منتدى احملاسبني اجلزائريني يف -8

topic-http://mouhasaba.3oloum.org/t7    

مدى مسؤولية مراجع احلساابت اخلارجي املستقل عن قياس الكفاءة والفعالية يوسف حممد جربوع،  -9
: متاح على.03ص،2003 اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، أاير حزيران ،نشرة إلكرتونية شهرية، وتقييم األداء

www.ascasociety.org ،01/04/2017 التحميل يوم                     .                                                                                  

 .06/05/2017: التحميل يوم /http://www.bna.dz/index.php/ar:  البنك الوطين اجلزائري-10

 :الكتب ابللغة األجنبية-

THE COMMIEE ON BASIC AUDITING  CONCEPT¸AICPA : the accounting 

review ¸suppcement amercain accounting association ;new york1972. 

 

http://www.zarqachamber.org/index.php?option=com
http://mouhasaba.3oloum.org/t7-topic
http://www.ascasociety.org/
http://www.bna.dz/index.php/ar/
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 :مقدمة
 
 نطاق وتوسيع االقتصادية العالقات جمال يف التطور وكذا الزمن عرب املؤسسة شهدته الذي الكبري التطور إن

 أو مباشر بشكل مصاحل هلا وهيئات خمتلفة أطراف عدة مع تتعامل املؤسسة جعل وتشابكها التجارية املبادالت
 بإبالغ هلا تسمح التنظيمي، هيكلها داخل جديدة وظيفة تبين املؤسسة على أوجب مما املؤسسة يف مباشر غري
 على املهمة هبذه تقوم ولكي تقوم هبا، اليت النشاطات وكذا املؤسسة داخل التطورات بكل املتعاملني هؤالء كل

 متثل وقد ،األمر يهمهم ملن التقارير خمتلف إيصال يف املوضوعية بصفة املهمة هذه تتمتع أن وجب وجه، أكمل
 على العمل مع ملراجعة الداخليةا بإدارات الشركات هتمامإ تزايد مقدمتها يف يأيت متعددة نواح يف هتماماإل هذا

 .املطلوبة والفعالية بالكفاءة األهداف حتقيق من متكنها اليت البشرية بالكفاءات دعمها
 املشروعات حجم وكرب امللكية عن اإلدارة فصل هو هتماماإل هذا مثل إىل أدت اليت األسباب أهم من ولعل

ومن  لذلك .وتعقيد عملياهتا مالكيها بتعدد متتاز واليت الدولية والشركات اجلنسيات متعددة الشركات وظهور
 بسياسات  واإللتزام العمل سري حسن تكفل الداخلية للرقابة أنظمة تضع أن لإلدارة األساسية الواجبات
 .األم الشركة أو العليا اإلدارة وتعليمات

 عن املنبثقة احلديثة األساليب إىل التقليدية املراجعة أساليب من الداخلية املراجعة وعمليات إجراءات تطورت لقد
 جهود تركيز يتم حبيث املراجعة، أنشطة وتنفيذ ختطيط أمهها من واليت وأوروبا املتحدة الواليات يف املهنية اجلمعيات

 وجود الضروري منف عليهو  .املنشأة يف الكربى األمهية وذات خطورة األكثر اجملاالت حنو الداخلية املراجعة إدارة
 والتالعبات األخطاء تصحيح أجل من هلا النصح يقدم الوقت نفس وىف املؤسسة على حالة اإلدارة طرف يطلع

 .خاصة إجراءات وسائل على عتمادباإل املعنية املؤسسة يف يقوم هبا اليت املراجعة طريق عن وهذا حتدث قد اليت
 يف القرارات خمتلف ختاذإ يف إليها املاسة واحلاجة للمعلومات، الفعال الدور احلالية االقتصادية البيئة ظل يف يظهر
تطالب  وبالتايل أساسا، منه يتكون والذي للقرار، واملوجه املقوم املعلومات تعترب حيث األعمال، إدارة جمال

 نظام ما حد إىل يوفره ما وهذا أعماهلا، ونتائج املايل مركزها عن معربة معلومات بتوفري قتصاديةاإل املؤسسات
 مع املتعاملة األطراف خمتلف جتاهإ إثبات وسيلة احملاسبية املعلومة تكون ولكي معلومات، من احملاسبية املعلومات
 املالءمة إىل باإلضافة للمؤسسة، املالية الوضعية حول العادل والتعبري والصحة باملصداقية تتصف أن جيب املؤسسة
 وأخالق ونزاهة جيدة، مهنية كفاءة ذو مراجع وجود يستلزم مما منها، املستفيدة األطراف حتياجاتإ ملختلف
 املعايري سواء مبعايري، املراجعة عملية تنظيم جيب كما املعلومات، هذه مصداقية حول رأيه بإعطاء يقوم عالية،

 خمتلف بني التناسق ختلق اليت الدولية املعايري أو احلسابات، مراجعة لعملية مرشد وموجه تعترب اليت عليها املتعارف
 .املهنة هذه خيص فيما الدول
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 :البحث إشكالية
 :التايل النحو على هي املذكرة هذه خالل من عنها اإلجابة حناول اليت الرئيسية اإلشكالية فإن سبق مما

 المحاسبية؟ المعلومات مصداقية تحسين في للحسابات لداخليةا المراجعة تساهم كيف
 :كما يلي الفرعية األسئلة بعض طرح ميكن اإلشكالية هذه خالل ومن
 توفرها؟ جيب اليت عليها املتعارف املعايري هي وما للحسابات، باملراجعة الداخلية املقصود ما 1-
 احملايد الفين رأيه تتضمن اليت تقاريره بإعداد يقوم وكيف صفاته، هي وما احلسابات الداخلي مراجع هو من 2-

 احملاسبية؟ املعلومات مصداقية حول واملوضوعي
 املؤسسة؟ يف احملاسبية املعلومات مصداقية على الداخلية للحسابات املراجعة تأثر كيف 3-

 
 :البحث فرضيات
 :التالية الفرضيات من اإلنطالق فسيتم السابقة األسئلة جممل على لإلجابة

 ألي مؤسسة؛ بالنسبة األمهية غاية ويف منظمة عملية هي للحسابات الداخلية املراجعة 1-
 الفين رأيه إبداء من متكنه مما الداخلي، للمراجع املهنية املمارسة تضبط اليت واملبادئ األسس من جمموعة هناك 2-

 احملاسبية؛ املعلومة مصداقية حول 
 قبوال واملقبولة عليها املتعارف واملعايري واملبادئ الفروض من جمموعة على للحسابات الداخلية املراجعة تقوم -3

 احلقيقية الوضعية عن تعرب مصداقية ذات حماسبية معلومات على احلصول يف ويساهم فعاليتها، يدعم مما عاما،
 منها. املستفدين حاجيات وتليب للمؤسسات،

 
 :الموضوع ختيارإ أسباب

 :أمهها والذاتية املوضوعية األسباب من جلملة يعود للموضوع إختيارنا لعل
 الداخلية؛ املراجعة مهنة قصور ظل يف املوضوع أمهية1-

  املنتهجة اإلصالحات بعد اجلزائرية اإلقتصادية للمؤسسات بالنسبة للحسابات الداخلية املراجعة أمهية زيادة -2
 خليفة، آل فضيحةعلى غرار  اجلزائرية املؤسسات عرفتها اليت ختالساتواإل لتالعباتكنتيجة ل الدولة قبل من
 ؛حمورية كآلية الداخلية املراجعة تطبيق ضرورة إىل أدى مما واحلجار، سوناطراك أزمة
 ؛)تدقيق حماسيب(عالقة املوضوع بتخصص الطالب 3-

 ؛الشخصية إلحرتاف مهنة املراجعة الرغبةبسبب  العلمي والتأهيل النظري التكوين إكتساب -4
 .املوضوع هذا تناول يف يرغبون الذين الطلبة منه يستفيد أن ميكن إضايف مرجع توفري -5
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 :البحث أهمية
 احملاسبية املعلومات مصداقية يف واملتمثلة املواضيع أهم من موضوعا تعاجل املراجعة كون الدراسة هذه أمهية تكمن

 .املؤسسة موارد من أساسي ومورد بل فيها املتغريات أهم من املعلومة أصبحت واليت احلالية، البيئة ظل يف
 

 :البحث أهداف
 مبصداقية النهوض يف الداخلي، احلسابات مراجع به يقوم الذي الكبري والدور الداخلية املراجعة أمهية إبراز 1-

 احملاسبية؛ املعلومة
 باملؤسسة املصرفية؛ احملاسبية املعلومات نظام تقومي يف احلسابات مراجعة تلعبه الذي الفعال الدور توضيح 2-
 الداخلية؛ املراجعة بعملية للقائمني القانونية املؤهالت معرفة 3-
 . للمراجعة الدولية املعايري سن من الفائدة إبراز حماولة 4-

 
 :الدراسة حدود

 املراجعة بداية نقطة هي اليت اخلام املادة وعلى الداخلية للمراجعة النظري اإلطار حتديد على دراستنا إقتصرت لقد
 يف املؤسسة املصرفية. الداخلي املراجع دور إبراز مع احملاسبية، املعلومات يف املمثلة

. 
 :المستخدم نهجمال
 واملنهج الوصفي املنهج إعتماد ومت األول، الفصل يف للمراجعة التارخيي التطور لدراسة التارخيي املنهج إتباع مت

 وإجراءات معايري من احلسابات مراجعة عليه تقوم الذي والعملي النظري اإلطار وفهم توضيح أجل من التحليلي
 .املهنية ممارستها وطرق

 
 :السابقة الدراسات أدوات

 :وهي املوضوع هذا يف والبحوث األعمال أهم عرض ميكن
مذكرة ماجستري، ختصص أثر المراجعة الداخلية على مصداقية المعلومة المحاسبية،  عمر ديلمي، 1-

 احملاسبية، املعلومات صداقيةمب يف النهوض دور املراجعة الداخلية املذكرة هذه تربز حيث .2008حماسبة، باتنة، 
 .ةداخليال املراجعة مهنة تطوير يف ودورها الدولية املعايري أمهية إبراز الباحث جتاهل الوقت نفس يف لكنه
، مذكرة مقدمة لنيل مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبيةعيادي حممد ملني،  2-

حيث ركز الباحث على املراجعة الداخلية .2003/2004شهادة املاجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 للمعلومات احملاسبية دون أن يتطرق مليثاق أخالقيات مهنة املراجعة.
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مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة  دور المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القرار،نقاز أمحد، -3
اإلستفادة من وهدفت هذه الدراسة إبراز األمهية ودرجة  .2007املاجستري يف العلوم اإلقتصادية، جامعة االغواط، 

املراجعة الداخلية يف العملية التسيريية بصفة عامة وعملية إختاذ القرارات بصفة خاصة، لكنه مل يتعمق يف 
 املعلومات احملاسبية بالشكل الالزم.

 
 :البحث صعوبات

 واإلجنليزية؛ الفرنسية باللغتني كانت املوضوع تناولت اليت الدراسات معظم 1-
 اجلزائرية؛ املراجع خاصة باملوضوع، اخلاصة املراجع قلة 2-
نظرا لنقص املعلومات املقدمة على مستوى إدارة البنك حمل  الواقع، أرض على املوضوع تطبيق صعوبة 3-

 الدراسة.
 

 :البحث خطة عرض
 جزأين، األول نظري مبين على املفاهيم وقد مت يف فصلني، لإلملام الشامل مبوضوع البحث مت تقسيم املوضوع إىل

 والثاين تطبيقي عملي خاص بالدراسة امليدانية اليت مت إجراءها لدى البنك الوطين اجلزائري وكالة غليزان. 
عموما واملراجعة  املراجعة إىل فيه تطرقومت ال :"اإلطار النظري للمراجعة الداخلية" :بعنوان :األول الفصل

ساسيات أ وكذلك حتكمها، اليت واملبادئ ومفهومهاللمراجعة  التارخيي رتطو ال توضيح طريق عن الداخلية خصوصا
 .مراحل املراجعة الداخلية ومسؤوليات املراجع الداخليو  ،املراجعة الداخلية للحسابات

 إىل تقسيمه متو  :"المعلومات المحاسبية وعالقتها بالمراجعة الداخلية :"بعنوانالذي جاء  :الثاني الفصل
مبادئ وأهداف  الثاين املبحث يتضمنو  ،مدخل إىل نظام املعلومات احملاسيب األول املبحث يضم مباحث ثالث

 املراجعة الداخلية يف ظل نظام املعلومات احملاسبية. فتناول األخري املبحث أمانظام املعلومات احملاسيب 
 :"تقييم المراجعة الداخلية في البنك الوطني الجزائري" :فكان دراسة تطبيقية بعنوان واألخري :الثالث الفصل
نظام  الثاين املبحثتضمن  ،املراجعة الداخلية يف البنك الوطين اجلزائري على األول املبحث إشتمل حيث

  إسرتاتيجية البنك الوطين اجلزائري. على فيه ركزنا فقد  الثالث املبحثأما  ،املعلومات احملاسيب يف البنك
 املقرتحة والتوصيات حتيط جبوانب البحث، اليت النتائج خمتلف على شتملتإعامة  امتةخب األخري ننهي البحثويف 
 .املراجعة مبهنة أكثر للنهوض الباحث طرف من



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 الملخص:

املعلومات  الداخلية" على املتغري التابع "مصداقيةملراجعة لتوضيح دور املتغري املستقل "اهتدف ىذه الدراسة 
حيث أن وجود املراجعة الداخلية الفعالة واملوضوعية باملؤسسة يعزز من موثوقية املعلومة احملاسبية يف ، "احملاسبية

 إختاذ القرار.

ولتحقيق ىدف الدراسة وتدعيم موضوع البحث مت القيام برتبص ميداين على مستوى البنك الوطين اجلزائري     
  ، حيث توصلنا جملموعة من النتائج لعل أبرزىا: أن للمراجع الداخلي الدور الكبري يف تأكيد  -وكالة غليزان-

 .بتطبيق املعايري واملبادئ اليت حتكم املراجعة الداخلية اإللتزام إنطالقا منالثقة باملعلومة احملاسبية من عدمو، 

 املراجعة الداخلية، نظام املعلومات احملاسيب. الكلمات المفتاحية:

  

Conclusion: 

Cette étude vise à identifier le rôle d’audit interne sur la confirmation de 

l'information comptabilitique pour objectif  informatif .    

Et pour  réalisé  l'objectif  de  cette  étude en  a  réalise  un stage  au  niveau  de 

banque national algérien  et Et nous avons fini cette étude par conclusion à des 

résultats ce qui suit : 

-Que l’auditeur  interne dans un rôle important pour confirmer l'information 

comptabilitique à  partir des  normes et des principes qui contrôlé la version 

interne  
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