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 يـا رب ال جتعلين أصـاب �لغرور إذا جنحت وال �ليـأس 

 إذا أخفقت، بل ذكرين دائما أن اإلخفاق هو التجربة اليت تسبق

.النجــاح   

 يـا رب إن أعطيتين جناحـا فال �خـذ تـواضعي 

اعتزازي بكراميتوإن أعطيتين تواضعـا فال �خـذ   

وإذا أسأت يـا رب للناس فامنحين شجاعة االعتذار   

وإذا أساء إىل الناس فامنحين    

شجـاعة العفـو
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ال يحسيها  الحمد � حق حمده ،والحمد � على آالئه كله ،له الشكر على ما وهبنا اياه من نعم  

  .العد والحسبان ،والصالة والسالم على خير االنام سيدنا دمحم صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  

الذي أشرف طيلة  " معارفية" فـأتوجه بخالص الشكر والعرفـان الى األستاذ الفـاضل  : أما بعد  

مروري بكل مراحل بحثي وأفـادني كثيرا بتوجيهاته لي ومساهمته في إثمار جهدي وهذا  

نسبة لتفكيره الرشد و رأيه السديد ، كما ال يفوتني ان أتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة  

موظفي وموظفـات قسم علوم التسيير وموظفي المكتبة الجامعية كافة وعلى رأسهم مسؤول  

  .المكتبة السيد مهدي الذي وفر لي كافة الظروف في المكتبة إلتمام هذا البحث  

دكاترة وأساتذة كلية العلوم التجارية واالقتصادية    إلىلشكر الجزيل  كما ال ننسى أن أتقدم با

  .وعلوم التسيير

  .كل من ساعدني في انجاز هذا البحث حتى ولو بكلمة    إلىوفي األخير أتقدم بالشكر  
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الى من قـال  اهدي ثمرة جهدي  :﷽ والصالة والسالم على أشرف المرسلين      

  .صدق هللا العظيم  " وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  " فيهما هللا عز وجلى  

اليك رمز الحنان وعنوان األمل والمحبة ، مصدر المان يا من علمتني معنى الصبر   -

 .وتحملتي كثيرا من أجلي أمي الحبيبة  

 .ظه  هللا  حف  الى من عانى كثيرا من أجلي ولم تمهله الدنيا ليرى نجاحي أبي   -

 .،وإخوتي وجميع أفراد عائلتي  تي  االى اخو    -

وصديقـاتي والى كل   الى كل أصدقـائي" أحمد شيخاوي  "الى صديقي وأخي   -

 ..استاذ تي

 .إلى كل من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي -

  

 دمحم األمين حميدة                                                          
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  :املقدمة العامة

�قتصادية ا��تلفة باعتبار �ا  �عمال��تمام بم�نة ا��اسبة و �عليم�ا بازدياد ممارسة  أزداد لقد                

��  الذي �عتمد عليھ متخذي القرار �ساسفا��رجات ا��اس�ية ��  �عمالالوسيلة الوحيدة لقياس نتائج 

فرض رقابة  إ��وجود��ا و�ذا ما أدى ��م  مما زاد حرص�م ع�� ضرورة مصداقية تلك املعلومات �عمال�سي�� 

تقار�ر مالية ع�� تلك املعلومات من خالل تفعيل م�نة املراجعة وتطبيق املعاي�� ا��اس�ية وذلك قصد إعداد 

  سليمة و فعالة 

رقابية  و�ذا ما توفره  أدواتن تمتع املعلومات ا��اس�ية بخاصية ال��ة و املصداقية يتطلب فرض إ           

ثل ضمان اك�� حول مصداقية �ذه املعلومات و�ذا �� ظل تمتع املراجعة املراجعة ال�� تم أعمالمختلف 

باعتباره �واسطة ب�ن مستخدمي املعلومات ا��اس�ية واملؤسسة و�قدم تقر�ر  رأيھ إبداءباالستقاللية وا��ياد �� 

 �خطاءمن اجل ت��يح  لإلدارةيطلع من خاللھ املتعامل�ن ع�� حالة املؤسسة و�� نفس الوقت يقدم الن�� 

 إ��والتالعبات ال�� قد تحدث و�ذا عن طر�ق املراجعة ال�� يقوم ��ا �� املؤسسة محل املراجعة و تظ�ر ا��اجة 

جودة املعلومات  أصبحتالرقابة الداخلية لدى مختلف املؤسسات ومن ثم  أنظمةاملراجعة �� ظل ضعف 

النظر�ة  باألساساملستقلة ومدا ال��ام املراجع�ن ا��اس�ية �عتمد ع�� مدى تب�� �ذا النظام ملراجعة ا��سابات 

تحديد خصائص جودة املعلومات ا��اس�ية وتحد العوامل املؤثرة عل��ا يدعم رفع مستوى امل�نة وتدعيم  إنكما 

  .�� خدمة احتياجات املستخدم�نمراجعة ا��سابات ح�� تصبح التقار�ر املالية 

  :�ش�الية الرئ�سة

  : الدراسة ،وا�ي تتمحور حول ال�ساؤل التا��  إش�الية و�� �ذا السياق ت��ز معالم                        

  إ�� أي مدى يمكن أن �سا�م املراجعة �� تحس�ن جودة املعلومة ا��سابية ؟

  :وتندرج تحت �ذه �ش�الية عدة �ساؤالت فرعية و��       

  �� ؟ اأ�مي��ما املقصود بمراجعة ا��سابات وما 

 ما�ية معاي�� مراجعة ا��سابات ؟  

  ما�ية جودة املعلومات ا��اس�ية؟  

  كيف �سا�م مراجعة �� تحس�ن جودة املعلومات ا��اس�ية؟ 
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  فرضيات الدراسة

  :ع�� الفرضيات التالية  �عتمادالفرعية املطروحة تم  �سئلةجابة ع�� إل ول        

فحص منتظم ومستقل للبيانات والقوائم وال��الت والعمليات الفعالية  أ��ايمكن �عر�ف مراجعة ع��  -

راجعة امل أ�ميةوالغش وقد تكمن  �خطاءالك�شاف  ي م�شاة يقوم ��ا مراجعة �ش�ل حيادي وشفافأل 

 .عبات ل��سابات إن وجدت وتال  أخطاء�و��   تكشف بالدرجة أ��ا�� 

ل�� ترتبط ب�نفيذ عملية املراجعة ، و�جراءات الفنية ل�ذه معاي�� املراجعة القيام با��طوات ا أ�ممن  -

 .العملية

قد يرتبط مف�وم جودة املعلومات ا��اس�ية با��صائص ال�� ت�سم ��ا املعلومات ا��اس�ية املفيدة أو  -

 .القواعد �ساسية الواجب استخدام�ا 

 .بالنتائج املستقبلية  الت�بؤن خالل املراجعة �ش�ل كب�� �� تحس�ن جودة املعلومات ا��اس�ية م �سا�م -

  :آفاق الدراسة

إ�� الدور الذي تلعبھ املراجعة �� تحس�ن جودة املعلومات ا��اس�ية ، وتم التوصل  إبراز��دف �ذه الدراسة إ�� 

  :ول إ�� نتائج أك�� ،ومن بي��ا  للوصيةعدة نتائج ،ما يجعلنا نطرح مجموعة من املواضيع القابلة للدراسة 

 .تأث�� نظام الرقابة الداخلية ع�� مراج�� ا��سابات  مدى -

 .ب�ن مسؤولية املراجع الداخ�� وا��ار�� �قتصاديالرقابة ع�� أداء املؤسسة  -

  :املوضوع  اختيار أسباب 

  :�ذا املوضوع فيما ي��  اختيارتكمن أسباب   

  :وتتمثل ��   :الدوافع الذاتية   

  ��تمام ال�����  والرغبة �� دراسة املوضوع و�ذا الرتباط بمجال تخصص  -

  �غية التوسع �� مجال املراجعة ومحاولة دراسة اثار�ا ع�� جودة املعلومة ا��اس�ية  -

  .املعلومات ا��اس�ية ذات ا��ودة وخاصة �� ظل الب�ئة �قتصادية ا��الية إ��ا��اجة املالية  -

  :تتمثل �� و  :الدوافع املوضوعية 

  .ثراء املكتبة العلمية بمراجعة �ذا املوضوعإ -

 .مدى تالؤمھ مع التخصص -

  

  :�مي��ا أ�داف الدراسة و أ
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الدور الفعال الذي تقوم بھ عملية املراجعة �� ز�ادة  إبراز�ذه الدراسة ��  يكمن �دف :�داف الدراسةأ

  .تدعيم ثقة املعلومات ا��اس�ية وتحس�ن جود��ا 

الدور ال�ام الذي تلعبھ املراجعة �� تحس�ن جودة  إبرازالدراسة من خالل  أ�ميةتتج��  :�مية الدراسةأ

  ..املعلومات ا��اس�ية و�ذا من خالل ا��دمة ال�� �سد��ا املستخدم�ن املعلومات ا��اس�ية

  :الدراسات السابقة 

دراسة ( مات ا��اس�ية سردوك فاتح ،  دور املراجعة ا��ارجية ل��سابات �� ال��وض بمصداقية املعلو  -

، مذكرة ماج�س�� �� العلوم التجار�ة ، جامعة املسيلة ، ) باملسيلة  لألملنيومحالة الشركة ا��زائر�ة 

2004. 

الدور الفعال الذي تلعبھ مراجعة ا��سابات �� تقو�م نظام املعلومات  إبراز�دفت �ذه الدراسة إ��     

القرارات املالئمة  التخاذا��اس�ية باملؤسسة ، وتلبية ا��اجات امل��ايدة للمعلومات  ذات مصداقية صا��ة 

  .�� ظل املتطلبات امل��ايدة للنظم ا��ديدة لل�سي��

��ار�� �� تحس�ن مصداقية املعلومات ا��اس�ية ، وليد خالد حميد العزمي ،آثر مدقق ا��سابات ا -

 .2002رسالة ماجست�� �� ا��اسبة ،جامعة الشرق �وسط للدراسات العليا ، �ردن ، 

�دفت �ذه الدراسة إ�� التعرف ع�� آثر مدقق ا��سابات ا��ار�� �� تحس�ن مصداقية املعلومات    

قق ا��سابات ا��ار�� �� تحس�ن مصداقية املعلومات ا��اس�ية ، وقد توصل الباحث إ�� وجود آثر مد

  .ا��اس�ية من وج�ة نظر املدر�ن املالي�ن واملراقب�ن واملدقق�ن الداخلي�ن 

  .املستخدمة  و�دواتاملن�� 

البحث اعتمادا ع�� املن�� الوصفي التحلي�� �� الدراسة النظر�ة وذلك  �جابة ع�� إش�الية��دف          

ما يتعلق با��انب التطبيقي  إماواملعلومات ا��اس�ية وجود��ا  وأنواع�التوضيح مفا�يم مراجعة ا��سابات 

م بالتعر�ف باملؤسسة محل الدراسة ثم تنولنا ا��انب امل���� للدراسة امليدانية ث �خ��قد شمل �ذا 

�عتماد ع�� �ست�يان �وسيلة ��مع البيانات وذلك من خالل توز�ع�ا للمتخصص�ن �� ميدان املراجعة 

  .للوقوف ع�� الواقع ا��ا�� للم�نة

و�طالع ع�� مختلف الدراسات واملراجع العلمية املتعلقة  �عتمادأما �دوات املستخدمة فقد تم         

 .من �ف�ار واملعلومات ال�� تم جمع�ا من أ��اب ا��ال تفادة�سباملوضوع ، باإلضافة إ�� 

 

  

  :محتوى البحث 
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الفرضيات ، ثم  الختيارتبعا أل�داف املتوخاة من املذكرة ومعا��ة �ش�الية وع�� ال�ساؤالت الفرعية ،        

  :تقسيم البحث  إ�� ثالثة  فصول و�� �التا�� 

  .للمراجعة �طار النظري :الفصل �ول 

ينقسم �ذا الفصل إ�� مبحث�ن ، املبحث �ول تناولنا  فيھ ما�ية املراجعة ، أما املبحث الثا�ي فتناولنا  فيھ       

  .ا��وانب العلمية للمراجعة

  .�طار النظري ��ودة املعلومات ا��اس�ية :الفصل الثا�ي 

�ان حول املعلومات ا��اس�ية ، أما املبحث الثا�ي فيدور  ينقسم �ذا الفصل إ�� ثالثة مباحث ، املبحث �ول       

حول جودة املعلومات ا��اس�ية ، واملبحث الثالث تطرقنا من خاللھ إ�� ��عاد ا��اس�ية ،وعالق��ا باملعلومات 

  .ا��اس�ية

  ) .دراسة ميدانية( ا��انب التطبيقي :الفصل الثالث 

ا��انب خ�� ع�� ثالثة مباحث ، ف�ان بداي��ا التعر�ف باملؤسسة محل الدراسة ، ثم تناولنا � لقد شمل �ذا         

  . �ست�يانامل���� للدراسة امليدانية ،آما املبحث الثالث ف�و تحليل بيانات 

ملة من أ��ينا بحثنا بخاتمة عامة احتوت مجموعة من النتائج  ال�� تحيط بجوانب البحث ، وكذا ج �خ��و��       

  . و�ق��احاتالتوصيات 
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  املراجعة ما�ية :�ول املبحث 

وتطورت مع تطور أش�ال �ذه ,قتصادية و التجار�ة و املالية � امل�شآتظ�رت املراجعة مع بداية ظ�ور              

�أداة تمكن املسا�م�ن  املراجعة أ�ميةزادت  �دارةامللكية عن  وانفصالفمع ظ�ور شر�ات �موال , امل�شآت

  .�دارة�� امل�شأة من �طمئنان  ع�� دقة وسالمة القوائم املالية املعدة بواسطة  �خر�ناملص��ة  وأ��اب

   1جعة��ة تار�خية حول املرا :�ول املطلب 

�سط  ،إن املت�بع ألثر املراجعة ع�� التار�خ يدرك بأن �ذه �خ��ة جاءت ن�يجة ا��اجة املاسة ل�ا �غية             

رؤساء القبائل أو ا��ماعات أو أ��اب املال و ا���ومات ع�� الذين يقومون �عمليات الرقابة من طرف 

فإن املراجعة ترجع إ��  2باملواد �� ا��زونات نيابة ع��م ، فع�� حسب خالد أم�ن �حتياطالتحصيل ، الدفع و 

  .ا��سابات العامةن �غية التأكد من ��و تخدموا املراجع�ح�ومات قدماء املصر��ن و اليونان الذين اس

سالم��ا من �ل و �ان املراجع وق��ا �ستمع إ�� القيود املث�تة بالدف�� و ال��الت للوقوف ع�� مدى             

  .التالعبات و �خطاء ، بالتا�� ����ا

  . و معنا�ا �ستمع "AUDIRE"مشتقة من ال�لمة الالتي�ية  "AUDIT"املراجعة 

إن التطورات املتالحقة للمراجعة �انت ر�ينة ��داف املتوخاة م��ا من ج�ة و من ج�ة أخرى �انت ن�يجة    

ة من ا��انب النظري �غية جعل�ا تتما��� و التغ��ات الكب��ة ال�� عرف��ا حركة البحث املستمر لتطو�ر �ذه �خ�� 

ع�� وجھ ا��صوص ،  �قتصاديةش�د��ا املؤسسة  العال�� �ش�ل عام ، و ال�� �قتصادالعاملية و التجارة 

  . فيھ ب�ن مختلف املراحل التار�خية للمراجعة لذلك سنورد جدول نم��

    2التطور التار��� للمراجعة : )01(رقم جدول 

  أ�داف املراجعة  املراجع  �مر باملراجعة  املرحلة

قبل املسيح إ�� 2000من 

  ميالدي1700

امللك، إم��اطور 

  ،الكن�سة ،ا���ومة
  رجل الدين ، ا��اكم

معاقبة السراق ع�� 

�موال، حماية  اختالس

  �موال

  م1850م إ�� 1700من 
ا���ومة ، ا��اكم ، 

  التجار�ة واملسا�م�ن
  ا��اسب

منع الغش ،و معاقبة 

  ليھ،حماية �صول فاع

  ا���ومة و املسا�م�ن  م1900م إ�� 1850من
��ص م�� �� ا��اسبة 

  قانو�يأو 

تجنب الغش و تأكيد 

  مصداقية امل��انية

  ا���ومة و املسا�م�ن  م1940م إ�� 1900من
��ص م�� �� املراجعة 

  و ا��اسبة

تجنب الغش و �خطاء ، 

الش�ادة ع�� مصداقية 

  القوائم املالية التار�خية

  م1970م إ�� 1940من 
و  ،البنوك ا���ومة

  املسا�م�ن

��ص م�� �� املراجعة 

  ا��اسبةو 

الش�ادة ع�� صدق و 

القوائم  انتظامسالمة 

                                                           
. 5ص 1980، الناحية النظر�ة، مطبعة �تحاد عمان ، علم تدقيق ا��سابات: خالد أم�ن ع  1  

2 Lionnel.cet  gerra .v : audit et control interne ;aspects financiers ;operation et strategique ;4emme edition ;dallaze;paris 1992 ; p 17. 
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  املالية التار�خية

  م1990م إ�� 1970من 
ا���ومة ،�يئات أخرى و 

  املسا�م�ن

��ص م�� �� املراجعة 

  �س�شارةو ا��اسبة و 

الش�ادة ع��  نوعية نظام 

الرقابة الداخلية و 

  اح��ام املعاي�� املراجعة

  1990إبداء من 
،�يئات أخرى و ا���ومة 

  املسا�م�ن

��ص م�� �� املراجعة 

  �س�شارةو ا��اسبة و 

الش�ادة ع�� الصورة 

الصادقة ل��سابات و 

نوعية نظام الرقابة 

 إحرامالداخلية �� ضل 

عاي�� ضد الغش امل

  العال��

  

أنھ �ش�ل عام من خالل �ذا ا��دول نالحظ أن املراجعة مرت بمراحل متعددة ل�ل مرحلة مم��ا��ا �� ح�ن  

أ�داف املراجعة �انت تتمحور حول منع الغش و التالعب و السرقة و حماية �صول و الوقوف ع�� مصداقية 

  .ا��سابات

  .�عر�ف املراجعة: الثا�ياملطلب 

  :سنحاول �� �ذا تقديم أ�م التعر�فات  ال�� قدمت للمراجعة وال�� ��     

  : التعر�ف �ول 

عملية منتظمة ل��صول ع�� القرائن املرتبطة "ا��معية ا��اس�ية �مر�كية املراجعة ع�� أ��ا عرفت            

بالعناصر الدالة ع�� �حداث �قتصادية وتقييم�ا بطر�قة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة �ذه 

  .1ثم توصيل نتائج ذلك إ�� �طراف املعنية‘ العناصر للمعاي�� املوضوعية 

   :ر�ف الثا�ي التع

اختيار تق�� صارم و�ناء أسلوب من "  املراجعة ع�� أ��ا  " GERMOND   "ET"BONNAULT"وعرف                  

طرف مع�ن مؤ�ل ومستقل ، �غية إعطاء رأي معلل ع�� نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف 

املؤسسة ،وع�� مدي اح��ام الواجبات �� إعداد �ذه املعلومات �� �ل الظروف ع�� مدي اح��ام القواعد 

 ول ��ا �� صورة الصادقة ع�� املوجودات و�� الوضعية املالية ونتائج املؤسسة والقوان�ن واملبادئ ا��اس�ية املعم

"2  
  

  : التعر�ف الثالث 

املراجعة �� عملية منظمة لتجميع �دلة والقرائن وتقيم�ا بطر�قة موضوعية بواسطة ��ص مؤ�ل                 

ات املتعلقة بوحدة اقتصادية الواقع بدرجة ومستقل إلبداء رأيھ الف�� محايد ع�� مدي تمثيل وتطابق املعلوم
                                                           

1
  18،21 ص,1990الدار ا��امعة ب��وت ‘ املراجعة ب�ن التنظ�� والتطبيق: س والفيومي م.الصيان م 

  
2
  .21،ص  1988النظر�ة والتطبيق ،دار ال��ضة العر�ية ،دمحم سم�� الصبان ، �صول  العلمية للمراجعة  
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معقولة من ضوء املعاي�� ا��ددة وتبليغ �ذا الرأي للم�تم�ن �شؤون الوحدة �قتصادية ملساعد�م �� اتخاذ 

   4"  القرارات 

  :�عر�ف شامل

خالل استعراضنا لعدة �عار يف للمراجعة وقصد ا��روج بتعر�ف يجمع �راء ا��تلفة حول�ا مفاده أن                

املراجعة �� عملية فحص انتقادي منظمة وموضوعية للبنود الواردة �� القوائم املالية مع تجميع وتقييم �دلة 

حداث �قتصادية ال�� يمكن التحقق م��ا ذات الصلة بالبيانات الواردة ��ذه القوائم واملتعلقة باأل�شطة و� 

وتحديد دوخة التناسق مع املعاي�� واملقاي�س ا��ددة ل��روج برأي ف�� محايد ودقيق عن املركز املا�� ون�يجة 

ل�شاط  املؤسسة وكذا تقييم نظام الرقابة الداخلية ،وتوصيل �ذه النتائج لألطراف امل�تمة ��ا داخليا من مديري 

  .ن اجل اتخاذ قرارات ووضع اس��اتجيات  جديدة ومسئول�ن م

  :أ�داف املراجعة وأ�مي��ا : املطلب الثالث 

  .أ�داف املراجعة : الفرع �ول 

انطالقا من التطور التار��� للمراجعة والتعر�فات املقدمة ل�ا يظ�ر لنا جليا تطور أ�داف �ذه �خ��ة من      

حقبة زمنية أ�� أخر ن�يجة للتطور الذي عرفتھ املؤسسة من ج�ة  ون�يجة لتعدد �طراف املستعملة  للمعلومات 

  :1من املراجعة �� النقاط التالية  ا��اس�ية من ج�ة أخري ،لذلك سنورد ��داف املتوخاة 

 :الوجود والتحقق - 1

�س�� مراجع ا��سابات �� املؤسسة �قتصادية إ�� التأكد من آن جميع �صول �� وا��صوم وجميع 

العناصر الواردة �� امل��انية و�� القوائم املالية ا��تامية موجودة فعال حيث أن املعلومات الناتجة من 

سبة تقر مثال بال�سبة أ�� ا��زون السل�� مبلغ مع�ن عند تار�خ مع�ن وكمية معينة نظام املعلومات ا��ا

  ،ف�س�� املرجع إ�� التحقق من �ذه املعلومات من خالل ا��رد الفع�� أو املادي للمخزونات 

 :امللكية واملديونية  - 2

عناصر �صول �� ملك �عمل املراجعة �� �ذا البند إ�� إتمام البند السابق من خالل التأكد من أن �ل 

  للمؤسسة وا��صوم ال��ام عل��ا ،

فالوحدات املتواجدة �� ا��زونات أو ا��قوق �� حق شر�� ل�ا والديون �� مستحقة فعال ألطراف أخرى 

،فاملراجعة بذلك �عمل ع�� تأكيد صدق وحقيقة املعلومات ا��اسبة الناتجة عن نظام املعلومات املولد ل�ا 

  . 2وال�� تقدم إ�� أطراف عدة سواء داخلية أو خارجية 

 مالالشمولية أو الك - 3

بما أن الشمول �و من ب�ن أ�م ا��صائص الواجب توافر�ا �� املعلومات بات من الضروري ع�� نظام   

املعلومات ا��اسبة توليد معلومات مع��ة وشاملة ع�� �ل �حداث ال�� تمت من خالل احتواء �ذه املعلومة 

�غية الوصول إ�� الشمولية ي�ب��  املقدمة ع�� املعطيات و املركبات �ساسية ال�� تمد بصلة إ�� ا��دث

التأكد من دقة البيانات ا��اسبة املث�تة بالدفاتر و ال��الت من ج�ة ومن ج�ة أخرى العمل ع�� تج��� 

                                                           
  .88، ص  1998أصول املراجعة ،املكتب ا��ام�� ا��ديث ،�زار�طة ،�سكندر�ة  ،: لب�ب ع والفيومي م   1

   88،ص1998أصول املراجعة ، املكتب ا��ام�� ا��ديث ، �زارطة �سكندر�ة : لب�ب ع والفيومي م-2
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�ذه البيانات �ش�ل �سمح من توف�� معلومات شاملة ومع��ة عن الوضعية ا��قيقية للمؤسسة الذي ب�ن 

  .�رجات نظام املعلومات ا��اسبة أ�م أ�داف املراجعة �عطاء املصداقية �

 :التقييم والتخصص - 4

��دف املراجعة من خالل �ذا البند إ�� ضرورة تقييم �حداث ا��اسبة وفقا للطرق ا��اس�ية املعمول ��ا 

كطرق إ�الك �س�ثمارات أو إطفاء املصار�ف �عدادية وتقييم ا��زنات ثم تخصيص �ذه العملية �� 

  :إن ال��ام الصارم ��ذا البند من شأنھ أن يتضمن ��ي .ا��سابات املعنية 

  تقليل فرص ارت�اب �خطاء والغش -

  �ل��ام باملبادئ ا��اس�ية -

  ثبات الطرق ا��اس�ية من دورة أخرى  -

:العرض و�فصاح  - 5  

عن الوضعية �س�� �طراف الطالبة للمعلومات ا��اس�ية إ�� ا��صول ع�� معلومات ذات مصداقية ومع��ة 

ا��قيقية للمؤسسة من خالل إفصاح �ذه �خ��ة ع�� مخرجات نظام املعلومات ا��اس�ية واملتمثلة �� 

  . املعلومات ،ال�� أعدت وفقا للمعاي�� املمارسة امل�نية ،وثم تج����ا �ش�ل سليم يتما��� واملبادئ ا��اس�ية 

:إبداء رأي ف��  - 6  

راجعة إ�� إبداء رأي ف�� محايد حول املعلومات ا��اس�ية الناتجة عن النظام �س�� املراجع من خالل عملية امل

املولد ل�ا،لذلك ي�ب�� ع�� �ذا �خ��ة ،و�� إطار ما تمليھ املراجعة القيام بالفحص والتحقق من العناصر �تية 

:  

  التحقق من �جراءات والطرق املطبقة  -

  مراقبة عناصر �صول  -

  ا��صوممراقبة عناصر  -

  التأكد من ال���يل السليم للعمليات -

  التأكد من ال���يل السليم ل�ل �عباء والنواتج ال�� تخص السنوات السابقة -

  محاولة كشف �نواع الغش ،التالعب و�خطاء -

  .تقييم �داء داخل النظام املؤسسة ك�ل -

  :أ�مية املراجعة :الفرع الثا�ي 

  :1راجعة ا��اس�ية إ�� ا���ات ال�� �عتمد ع�� البيانات ا��اس�ية ، ومن بي��ا ترجع أ�مية امل           

  

  :إدارة املنظمة  - 1

تحرص �دارة ع�� أم ت�ون البيانات ا��اس�ية خاضعة للمراجعة لالعتماد عل��ا �� وضع ا��طط ومراقبة            

  .�داء وتقييمھ

  :املس�ثمرون  - 2

                                                           
  .16هللا ،مرجع سبق ذكره ، ص خالد آم�ن عبد   1
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القوائم املالية ا��اضعة للمراجعة عند إتخاذ أي قرار يخص توجيھ املدخرات �عتمد ع��              

  .�س�ثمارات،بحيث توفر ل�م أك�� عائد ممكن

  :البنوك  - 3

�عتمد ع�� القوائم املالية ا��اضعة للمراجعة عند فحص�ا للمراكز املالية للمنظمات ال�� تتقدم بطلب             

ساس أن املؤسسات تب�ن حقيقة قيمة املوجودات  لقاء القرص وكفاية  �ر�اح قروض و�س�يالت ائتمانية ،ع�� أ

  .لتغطية الفوائد املستحقة 

  :�يئات ا��كومية و أج�زة الدولة ا��تلفة ال - 4

إن ي�ون القوائم املالية خاضعة للمراجعة من طرف �يأة مستقلة وم�نية تضفي الثقة �� ا��سابات،و�تم        

  :�عتماد عل��ا �� أغراض كث��ة م��ا

  .الرقابة ع�� املؤسسات  والشر�ات -

  .التخطيط لرسم السياسات �قتصادية -

  .قية للتصر�حات الضر��يةالتأكد من سالمة تحديد الوعاء الضر��� بإعطاء مصدا -

  .�� حالة �حالة إ�� خ��ة القضائية -

  :نقابات العمال - 5

  .كذلك �عتمد عل��ا �� مفاوضا��ا  مع �دارة �شأن �جور واملشاركة �� �ر�اح وما شابھ      

  .مبادئ وفروض املراجعة : املطلب الرا�ع 

  :مبادئ املراجعة : الفرع �ول 

ترتبط مبادئ املراجعة ، وال�� تتمثل �� رك�� الفحص والتقر�ر ، وعليھ فإن املبادئ تنقسم إ�� مجموعت�ن           

  �1ما 

  :املبادئ املرتبطة بركن الفحص : 1

وذلك بأن ي�ون ملراجع ا��سابات املعرفة بامل�شأة ، وطبيعة �حداث ف��ا ،  :مبدأ ت�امل �دراك الرقا�ي : 1- 1

ة ع�� كيان امل�شأة ، وعالق��ا باألطراف ا��ارجية �خرى ،والوقوف ع�� احتياجات مستخدمي وأثار�ا املتوقع

  .القوائم املالية وغ���ا 

بحيث �شمل الفحص جميع  أ�داف امل�شأة الرئ�سية والفرعية : مبدأ الشمول �� الفحص �ختباري : 2- 1

  .ه �طراف والتقار�ر،وجميع التقار�ر املالية ،مع مراعاة ��مية ال�س�ية ل�ذ

وذلك باإلقالل إ�� أق��� حد ممكن من عنصر التقدير ال����� ،وذلك : مبدأ املوضوعية �� الفحص : 3- 1

باالعتماد ع�� عدد �اف من أدلة �ثبات املؤ�دة لرأي املراجع ل��سابات ،خاصة أدلة �ثبات القو�ة ، مع ال��ك�� 

  .تلك ال�� يرتفع ف��ا احتمال ا��طأع�� العناصر ذات ��مية ال�س�ية ، أو 

تفحص الكفاية ��سانية بجانب الكفاية �نتاجية ، ملا ل�ا من تأث�� �� : مبدأ فحص الكفاية ��سانية : 4- 1

ت�و�ن الرأي السليم ملراجع ا��سابات من أحداث امل�شأة ،فالكفاية ��سانية �� مؤشر للمناخ السلو�ي 

أة �� محل املراجعة للم�شأة ، والذي �عكس نظا
ّ

  .م القيادة وا��وافز، والسلطة ، و�تصال ، واملشاركة �� امل�ش

                                                           
  . 14، ص 2013الدين دمحم متو�� ، املراجعة وتدقيق ا��سابات ،دار ال�شر صنعاء ، عصام  1



 خاتمة عامة

 

11 

 

  :املبادئ املرتبطة بركن التقر�ر : 2

  :مبدأ كفاءة �تصال : 1- 2

بحيث ي�ون تقر�ر مراجع ا��سابات وسيلة �عكس أوضاع امل�شأة ��ميع مستخدمي �ذا التقر�ر بصورة         

  .بذلك �ل املرجو �ذه التقار�ر تبعث الثقة  ،لتحقق

  :مبدأ �فصاح : 2- 2

  املبادئمدى تنفيذ امل�شأة أل�داف�ا ، ومدى ال��ام�ا بتطبيق  إبرازحيث يجب أن يف�� عن �ل ما من شأنھ 

، وإظ�ار�ا للمعلومات ال�� تؤثر ع�� داللة التقار�ر املالية ، وإبراز جوانب الضعف �� و�جراءات ا��اس�ية 

  .الرقابة الداخلية  أنظمة

  :مبدأ �نصاف : 3- 2

حيث يجب أن ت�ون محتو�ات تقر�ر مراجع ا��سابات ، والتقار�ر املالية محل املراجعة منصفة ��ميع       

  .املرتبط�ن وامل�تم�ن بامل�شأة ، سواء أ�انوا داخل�ا أو خارج�ا 

  : السب�يةمبدأ : 4- 2

صرف غ�� عاد ، كما يجب أن يب�� مراجع ا��سابات تحفظاتھ حيث يجب أن يحتوي التقر�ر تفس��ا ل�ل ت 

  .ومق��حاتھ ع�� أسباب حقيقية وموضوعية

  فروض مراجعة: الثا�ي الفرع

 عرف الفرض بأنھ قاعدة تحظى بقبول عام �ع�� عن التطبيق و�ستخدم �� حل نوع مع�ن من املشا�ل أو     

  .ترشيد السلوك

  : 1إن أ�م فروض مراجعة ا��سابات تتمثل �� ��ي             

  : فروض عدم التأكيد  - 1

  .وفقا ل�ذا الفرض فإن ا��اجة تقت��� وجود مجموعة من أدلة �ثبات ال�افية إلزالة حالة عدم التأكيد           

  :فروض استقالل مراجع ا��سابات  - 2

ما عندما يمارس عملھ حيث �عتمد كث�� من الطوائف ع�� رأيھ �عد حك) مراقب ا��سابات (إن مراجع ا��سابات 

  .�� �تخاذ قرارا��ا

  : فروض تأ�يل خاص ملراجع ا��سابات  - 3

إن إبداء مراجع ا��سابات لرأيھ الف�� وما يواج�ھ من مشا�ل عديدة أثناء أداء عملھ، �ستلزم تأ�يال علميا 

  .وعمليا �افيا ألداء م�متھ

  : لرقابة الداخلية فروض توافر نظام �اف ل - 4

إن نظام الرقابة الداخلية يتضمن مجموعة من أدوات مراقبة، �عت�� ضمانا ��سن س�� العمل �� امل�شأة، 

  و�شمل الرقابة الداخلية الرقابة �دار�ة وا��اسبة والضبط الداخ�� 

  : فروض صدق التقر�ر  - 5

                                                           
  .                                                      13 -12ص .عصام الدين دمحم متو��، مرجع سبق ذكره. د.أ   1
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ثقة جميع عند �طرف ال�� ل�ا عالقة بتقر�ره إن فرض صدق التقر�ر يأ�ي ن�يجة لوضع مراجع ا��سابات موضع 

  .�ذا

  : أنواع املراجعة ومعاي���ا: املطلب ا��امس

  : أنواع املراجعة: الفرع �ول 

�ناك أنواع متعددة من املراجعة، حيث تختلف باختالف الزاو�ة ال�� ينظر إ�� عملية املراجعة، وال��           

  : تصنف �األ�ي

  : من زاو�ة مجال أو نطاق املراجعة  - 1

  : �1عت�� مجال أو نطاق املراجعة من ب�ن أ�م ا��ددات ال�� تفرز نوع�ن من املراجعة �ما ع�� نحو ��ي      

 .املراجعة ال�املة -

 .املراجعة ا��زئية -

 : املراجعة ال�املة

�� �ذا النوع من املراجعة يخول للمراجع إطار غ�� محدد للعمل الذي يؤديھ ، اذ يقوم بفحص البيانات           

وال��الت والقيود املث�تة بقصد إبداء رأي ف�� محايد حول ��ة مخرجات نظام املعلومات ا��اس�ية ك�ل ، 

  .املتعارف عل��ا بمعاي�� ومستو�ات املراجعة   فعملية املراجعة البد أن تتقيد

  2املراجعة ا��زئية

�عت�� املراجعة ا��زئية من ب�ن �نواع �ك�� تطبيقا �� املراجعة ا��ارجية، �أن يو�ل إ�� مراجع خار��            

  .مراجعة بند مع�ن من مجموعة البنود كمراجعة النقدية أو الديون أو ا��زون دون غ���ا

  : تقييد �ذا النوع من املراجعة بالعناصر �تية  تبعا ملا سبق ، أصبح من الضروري 

 .وجود عقد كتا�ي يو�� نطاق عملية املراجعة -

 .إبراء ذمة املراجع من القصور و��مال �� املراجعة بند لم �ع�د إليھ -

 .حصر مسؤولية املراجع �� مجال املراجعة أو �� البند املع�ود إليھ  -

  

  

  : من زاو�ة توقيف املراجعة  - 2

يمكن  أن ننظر من �ذه الزاو�ة إ�� أنواع املراجعة ، ونم�� ب�ن نوع�ن �ما املراجعة املستمرة  ، وال�� �� غ��      

  . 3محدودة ،واملراجعة ال��ائية ، وال�� �� محدودة بالوقت

  :املراجعة املستمرة :1- 2

                                                           
  .22رجع سبق ذكره ،ص طو�ر دمحم ال��امي ،صديق مسعود ،م  1
  . 16 – 15مرجع سبق ذكره، ص . عصام الدين دمحم متو�� . د . أ - 2
  .28- 24طو�ر دمحم ال��امي ،صديق مسعود ،مرجع سبق ذكره ،ص   3
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ا��اس�ية  املفرداتختبارات الضرور�ة ع�� �  وإجراءيقوم املراجع �� �ذا النوع من املراجعة بفحص ،              

ع�� مدار السنة املالية للمؤسسة ، إذ �� العادة يتم ذلك بطر�قة منتظمة  وفق برنامج زم�� مضبوط مسبقا ، 

  .والواقع أن �ذا النوع من املراجعة يص�� ا�� املؤسسات كب��ة ا���م.  املتاحة �م�انات إ��و�ستجيب 

  : املراجعة ال��ائية:2- 2

�ستعمل �ذا النوع عادة �� ��اية السنة املالية ،إذ �ع�ن املراجع �� ظل �ذا النوع �عد �ن��اء من ال�سو�ات           

ركز املا�� ،والواقع أن �ذا النوع ي�ون �� املؤسسات الصغ��ة ال�� ي�ون ،وقائمة امل ا��تامية،وتحض�� ا��سابات 

  .لتحكم �� الوضعية �� ظل محدودية مدة املراجعةقليال ،و�ستطيع املراجع اعدد عمال�ا 

  

  :  �ختباراتمن زاو�ة مدى الفحص أو ��م  - 3

الداخلية أو ا��ارجية ، خلق صعو�ة لفحص العمليات  اسواءإن ك�� ��م املؤسسات ، و�عدد عمليا��ا            

  : 1ال�� يقوم ��ا موظفي �ذه املؤسسة ،لذلك بات من الضروري ووجود نوع�ن من املراجعة و�ما

 ).تفصيلية ( املراجعة الشاملة  -

 .املراجعة �ختيار�ة -

  )التفصيلية ( املراجعة الشاملة :  1- 3

نوعا تفصيليا ،إلذ يقوم �� ظل�ا املراجع بفحص جميع القيود والدفاتر وال��الت �عت�� املراجعة الشاملة            

جعات قد ي�ون شامال بال�سبة لبند مع�ن ، وقد واملس�ندات والبيانات ا��اس�ية ،والوقع أن �ذا النوع من املرا

املراجع ، وأ��اب  ي�ون شامال بال�سبة ��ميع عمليات املؤسسة ، ع�� حسب ما يقتضيھ العقد امل��م ما ب�ن

  .املؤسسة الذي يو�� طبيعة ،وش�ل املراجعة ، والبند أو ال�ل املراد مراجعتھ

  :املراجعة الإلختيار�ة:  2- 3

) العي�نة ( ��زء من املفردات من ال�ل مع �عميم نتائج الفحص للمفرادات  �ختبار�س�ند �ذا النوع من           

، كما أن �ذا النوع يتج�� خاصة �� املؤسسات كب��ة ا���م ،واملتعددة ) معا��ت(  املفرداتع�� �ل أو مجموع 

العمليات ، وال�� تصعب ف��ا املراجعة الشاملة ل�ل العمليات ، لذلك تظ�ر لنا و�جالء أ�مية نظام الرقابة 

�جزاء  الداخلية �� تحديد ��م العي�نة ، من خالل تقييم �ذا النظام ، واك�شاف مواطن الضعف والقوة ��

  .تطبيق �ذا النوع من املراجعة  إم�انيةامل�ونة لھ من ناحية ، ومن ناحية آخرى تحديد مدى 

  

  

  : من زاو�ة �لزام القانو�ي  - 4

املراجعة لبعض مؤسسات الشر�ات كشركة  إلزاميةئري من خالل القانون التجاري إ�� ينظر املشرع ا��زا   

ا��دودة ، لذلك  ةاملسؤولياملراجعة ع�� غ���ا من املؤسسات الشر�ات ، كشركة ذات  إلزاميةاملسا�مة ، وعدم 

  :نم�� ب�ن نوع�ن من املراجعة و�ما 

                                                           
��امعة ا��ديدة محمود مراد مصطفى �تجا�ات ا��ديثة فيالرقابة واملراجعة الداخلية ،دار ا.سم�� �امل دمحم ،د . فت�� رزق السواف��ي ،د  1

  . 50 -46ص  2002،�سكندر�ة ،
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 .املراجعة �لزامية  -

  . �ختيار�ةاملراجعة  -

  :املراجعة �لزامية 1 - 4

�ع�ن مراجع يقوم  إلزاميةحيث نص املشروع من خالل نصوصھ ع�� ،و�� املراجعة ال�� يحتم القانون القيام  ��ا 

نص . عةاجو�ذا �غية الوصول إ�� ��داف املتوخاة من املر ،بالوظائف املنوطة لھ من خالل القانون املعمول بھ

ع�� ضرورة �عي�ن مندوب ا��سابات �� قانون )609(و�� مادتھ رقم 1املشرع ا��زائري �� القانون التجاري 

  .)�موال (أس�س بال�سبة إ�� شر�ات املسا�مة الت

  : املراجعة �ختيار�ة-2- 4

ففي الشر�ات ذات ‘و�� املراجعة ال�� تتم دون إلزام قانو�ي و�طلب من أ��اب املؤسسة أو مجلس �دارة 

ا��ار�� �غية املسؤولية ا��دودة أو ذات ال��ص الوحيد  �س�� أ��ا��ا إ�� طلب �ستعانة بخدمات املرجع 

�طمئنان ع�� ��ة املعلومات ا��اس�ية الناتجة عن نظام املعلومات ا��اس�ية وعن نتائج �عمال واملركز 

  .املا�� 

  :من زاو�ة ا���ة ال�� تقوم باملراجعة - 5

  :يمكن تقسيم املراجعة من �ذه الزاو�ة إ�� نوع�ن �ما      

 .املراجعة ا��ارجية  -

 .املراجعة الداخلية  -

  :املراجعة  ا��ارجية  -1-  5

�� املراجعة ال�� تتم بواسطة طرف من ا��ارج املؤسسة �غية فحص البيانات وال��الت ا��اس�ية والوقوف 

ع�� تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل إبداء رأي ف�� محايد حول ��ة وصدق املعلومات ا��اس�ية الناتجة 

وذلك إلعطا��ا املصداقية ح�� تنال القبول والر��� لدى ‘ عل��ا عن نظام املعلومات ا��اس�ية املتعارف

  .2)البنوك‘ املس�ثمر�ن ‘املسا�مون ( مستعم�� �ذه املعلومات من �طراف ا��اصة 

  

  

  

  

  

  مسار املراجعة ا��سابية ا��ارجية: )01(الش�ل رقم 

  

  

  

                                                           
  .156، ص  609القانون التجاري ل��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية ، املادة   1
  .30طو�ر دمحم ال��امي ،صديق مسعود ،مرجع سبق ذكره ،ص   2

  القوائم المالیة 

 الختامیة
 المؤسسة

المبادئ المحاسبیة المقبولة  

 قبول عام
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  :املراجعة الداخلية -2- 5

�شأ �ذا النوع من املراجعة بناءا ع�� �حتياجات امل��ايدة ل���ة املس��ة املؤسسة من أجل فحص             

البيانات و��الت ا��اسبة و تقييم نظام الرقابة الداخلية �غية ا��صول ع�� املعلومات �عكس الوضعية 

  .ت�ن للمراجعة الداخلية يمكن سرد التعر�ف�ن �. ع�� أساس�ا القرارات ا��قيقية و يتخذ 

�شاط تقي��  مستقل  ي�شأ داخل   <<.عرف مجمع املراجع�ن الداخل�ن �مر�كي�ن املراجعة  الداخلية ع�� أ��ا 

ييم فعالية و�� وسيلة رقابة إدار�ة �عمل ع�� قياس وتق‘منطقة �عمال املراجعة العمليات كخدمة لإلدارة 

  .1>>وسائل الرقابة �خرى 

املراجعة الداخلية ع�� أ��ا ت�ون داخل املؤسسة،وظيفة مستقلة للتقييم الدوري " ETIENNE"وعرف كذلك

 : 2للعمليات لصا�� املدير�ة العامة و�� �خ�� سنم�� ب�ن النوع�ن السابق�ن من املراجعة �� ا��دول ��ي

  ب�ن املراجعة الداخلية و ا��ارجيةالتمي�� : )02(ا��دول رقم 

  

  املرجع الداخ��  املرجع ا��ار��  البيان

                                                           
  .35، ص  1990العمرات أحمد صا�� ، املراجعة الداخلية �طار النظري وا��توى السلو�ي ،دار ال�شر لل�شر والتوز�ع ،عمان ،�ردن ،   1

2  ENTIENNE : l'audit interne pourquoi et comment ;les editions organisation ;France 1989;p 20.  

األطراف 

 الخارجیة

  معایر
  أطراف

 تفنیان المراجعة

 داء رأي فني محاید حولبا-

صحة وصدق القوائم المالیة 

الختامیة ومدى تغیر المعلومات 

  عن الوضعیة الحقیقیة 

وضع التوصیات الناتجة عن -

 العملیة
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  ��داف- 1

) املالك(خدمة طرف ثالث : ال�دف الرئ����- 1

عن طر�ق ابداء الرأي �� سالمة وصدق تمثيل 

القوائم املالية ال�� �عد�ا �دارة عن ن�يجة 

  �عمال املركز املا��

�خطاء والغش �� إك�شاف : ال�دف الثانوي  - 2

  .جدود ماتتأثر بھ التقار�ر القوائم املالية

خدمة �دارة عن : ال�دف الرئ����-

طر�ق التأكد من أن نظام املعلومات 

ا��اسبة كفأ و�قدم بيانات سليمة 

ودقيقة لإلدارة و�ذلك ينضب ال�دف 

الرئ���� ع�� اك�شاف ومنع �خطاء 

والغش و�نحراف عن السياسات 

  .املوضوعة

توعية من يقوم  -2

  باملراجعة

��ص م�� مستقل من خارج املشروع �ع�ن -

  .بواسطة املالك

موظف من داخل ال�ي�ل التنظي�� -

  .للمشروع و�عي�ن بواسطة �دارة

درجة �ستقالل  -3

�� أداء العمل وإبداء 

  الرأي

يتمتع باالستقالل �امل عن �دارة �� عملية 

  الرأيالفحص والتقييم وابداء 

يتمتع باستقالل جز�ي ف�و مستقل عن 

�عض �دارات ولكنھ يخدع رغبات 

  وحاجات �دارات �خرى 

  املسؤولية- 4

مسؤول أمام املالك ومن ثم يقدم تقر�ره عن -

نتائج الفحص ورأيھ الف�� عن القوائم املالية 

  ال��م

مسؤول أمام �دارة ومن ثم يقدم تقر�ر 

املستو�ات  نتائج الفحص والدراسة إ��

  �دارة العليا

  نطاق العمل- 5

يحدد ذلك أمر التعي�ن والعرف السائدة -

ومعاي�� املراجعة املتعارف عل��ا وما تنص عليھ 

  القوان�ن املنظمة ألعمال املراجعة ا��ارجية

تحديد �دارة نطاق عمل املراجع 

الداخ�� فيقدر املسؤوليات ال�� �ع�د ��ا 

،في�ون نطاق  �دارة للمرجع الداخ��

  عملھ

  التوقيت �داء- 6

يتم الفحص غالبا مرة واحدة �� ��اية السنة 

املالية وقد ي�ون �� �عض �حيان ع�� ف��ات 

  منقطعة خالل السنة

يتم الفحص بصورة مستمرة ع�� مدار 

  أيام السنة

     44مرجع سبق ذكره ص : الصبان ، م، س، والغيومي م: املصدر                 

  

  

  

  :ملراجعةامعاي�� : الفرع الثا�ي 

مو��ة : قسم املع�د �مر��ي للمحاس�ي�ن القانوني�ن املعاي�� العامة ملراجعة ا��سابات إ�� ثالث مجموعات �� 

  :�� الش�ل ��ي 

  .معاير املراجعة املتعارف عل��ا ): 02(الش�ل رقم 

 معاییر المراجعة المتعارف علیھا
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 :و�ذه املعاي�� تتمثل  :معاي�� ال��صية  - 1

 :التأ�يل العل�� والعم�� ملراجع ا��سابات والذي �شمل ماي�� - 1

 .التأ�يل العل�� أو الدرا���  - أ

 .التأ�يل العم�� وا����ة امل�نية  - ب

 .ر�ط التأ�يل العل�� والعم�� ومتطلبات �داء امل��   - ت

  :استقالل مراجع ا��سابات والذي ينعكس ع�� ��ي- 2

 .برنامج املراجعة إعداد  - أ

 .الفحص  - ب

 .التقار�ر إعداد  - ت

بذل العناية امل�نية املناسبة و�ل��ام بقواعد السلوك امل�� عند أداء مراجع ا��سابات لعملية املراجعة �� - 3

  .تقار�ره إعداد

 :معاي�� العمل امليدا�ي  - 2

ا��اد ع�� أعمال املساعدين ، و�ركز �ذا املعيار ع�� عنصر  و�شرافالتخطيط السليم لعملية املراجعة  - 1

  :الوقت من حيث

  .توقيف �عي�ن مراجع ا��سابات  - أ

  .توقيف القيام �عملية املراجعة   - ب

  .املراجعة إجراءاتتوقيف تنفيذ  -ج

يد يجب أن تتم عملية دراسة النظام الرقابة الداخلية وتقو�مھ بصورة سليمة و��ون �ذا �و �ساس لتحد.- 2

  املراجعة الضرور�ة إجراءاتمدى �عتماد عليھ، و�التا�� تحديد ��م �ختبارات الالزمة وال�� تحدد 

  الغرض*

  �عتماد ع�� نظام الرقابة الداخلية*

  ا��صول ع�� �دلة ال�افية*

  التأ�يل العل�� و العم�� *

  إستقالل مراجع ا��سابات * 

بدل العناية امل�نية و �ل��ام * 

  بقواعد السلوك

  املبادئ العامة * 

  مبادئ متعلقة بالر�ح* 

  مبادئ عملية مرتبطة باملركز املا��* 

  تطبيق املبادئ ا��اسبة* 

التقر�ر الف�� مع بيان طبيعة الفحص * 

  ودرجة املسؤولية

 معاییر شخصیة معاییر العمل المیداني
معاییر تقریر مراجع 

 الحسابات
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�اف من أدلة �ثبات وقرائنھ املالئمة، لت�ون أساسا سليما �عتمد  ضرورة حصول مراجع ا��سابات ع�� قدر - 3

واملراجعة ا��سابية واملالحظة  أملس�ندي عليھ عند التغي�� عن رأيھ �� التقار�ر املالية وذلك عن طر�ق الفحص

  .قاتدو�ستفسارات واملصا

  :التقر�ر ال��ا�ي و�شمل ماي�� إعدادو�� مجموعة املعاي�� املتعلقة بكيفية  :معاي�� التقر�ر مراجع ا��سابات - 3

  .املتعارف عل��ا تحديد ما اذا �انت البيانات املالية املقدمة قد أعدتھ طبقا للقواعد واملبادئ ا��اس�ية  - 1

  .ثبات تطبيق املبادئ ا��اس�ية ب�ن الف��ات ا��اس�ية ا��تلفة - 2

  .يقت��� من التقر�ر املراجعة تحديد ما إذا �ان �فصاح عن املعلومات �� القوائم املالية مالئم أو ال  - 3

ر�ر خصائص عمل ع�� املراجع أن �ع�� �� تقر�ره عن رأيھ حول عدالة القوائم املالية، فيجب أن يو�� لتق - 4

املراجع ودرجة املسؤولية ال�� يتحمل�ا، حيث �عت�� التقر�ر كما تنعكس جودة املراجعة ع�� محتوى التقر�ر أي 

 :من خالل أ�مية التوصيات الواردة فيھ، و�مكن توضيح أنواع التقار�ر املراجعة

 .التقر�ر غ�� التحفظي  - أ

  .التقر�ر التحفظي  - ب

 .التقر�ر سل��  - ت

 .)تناع عن ابداء لرأيھ�م(رأي معارض   - ث

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  :ا��وانب العملية للمراجعة : املبحث الثا�ي 

�عت�� املراجعة عملية منتظمة ل��صول ع�� القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة ع�� �حداث �قتصادية            

املوضوعية ، وتتطلب املراجعة بطر�قة موضوعية لغرض التأكيد من درجة مسايرة �ذه العناصر للمعاي�� 

  .إجراءات تم�يدية للقيام ��ا كما يتطلب إعداد تقر�ر املراجعة خطوات نذكر�ا �� �ذه املبحث 

  : �جراءات التم�يدية للمراجعة : املطلب �ول 
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 �عكس إجراءات املراجعة التصرفات واملمارسات أو السلوك الواجب أداءه من طرف املراجع لتحقيق �شاطھ و

  . 1تنفيذه ، و�مكن ت��يص�ا �� برنامج املراجعة

ومن أجل تحس�ن فعالية املراجعة وتحس�ن كفائ��ا ، فإنھ ع�� املراجع أن ي�بع �عض �جراءات ا��ديدة و�� 

  :  �2التا��

  : التأكيد من ��ة �عي�نھ مراجعا ل��سابات : الفرع �ول 

 : م�شآت �فراد  - 1

  يتم التعي�ن بموجب عقد إتفاق أو ت�ليف مكتوب من أ��اب امل�شأة 

 : م�شآت املسا�مة  - 2

 .الشركة جديدة فإن املراجع �طالع ع�� العقد الشركة والنظام الداخ�� حيث يرد اسم املنتج  أ�انتفإذ 

  : التأكيد من نطاق عملية املراجعة : الفرع الثا�ي 

يجب تحديد نطاق عملية املراجعة فقد ت�ون شاملة أو جزئية ، والبد من تحديد نطاق�ا �� العقد امل��م ب�ن 

املراجع وعميلھ ، �ذا �� شر�ات ���اص واملشار�ع الفردية ،أما �� الشر�ات املسا�مة فف��ا إلزامية ول�س 

  ف��ا تحديد لنطاق املراجعة 

  : ومات تم�يدية ع�� امل�شأة ا��صول ع�� املعل: الفرع الثالث 

يجب أن يتعرف املراجع ع�� امل�شأة ال�� أسندت لھ مراجع��ا ،و�ختلف �ذا العمل بحسب الش�ل القانو�ي 

  .للم�شأة 

  : فحص النظام ا��اس�� للم�شأة : الفرع الرا�ع 

طالع ع�� ال��الت والدفاتر ع�� املراجع أن يقوم بدراسة النظام ا��اس�� املتبع سواء دف��يا أو آليا ،و�      

، و�ملام بخطوات ال���يل وال��حيل وما إ�� ذلك ألنة ملزم �� ال��اية بإصدار رأي  و�ختيار�ة �لزامية

  .الدفاتر وال��الت انتظاممحايد يتضمن ا��كم حول مدى 

  : ة �طالع ع�� ا��سابات ا��تامية والقوائم املالية للف��ات السابق: الفرع ا��امس 

  يتم �ذا �طالع إذا �انت امل�شأة قائمة ومستمرة وذلك ملعرفة املركز املا�� وتطوره،كذلك

ع�� املراجع �طالع ع�� تقار�ر املراجعة السابقة وتقار�ر مجلس �دارة وفحص ما قد ورد ف��ا من تحفظات 

  .بدقة ،للتأكد عما إذا �انت �ذه التحفظات مازالت قائمة من عدمھ 

  

  : التعرف ع�� العامل�ن �� امل�شأة �ل م��م : ع السادس الفر 

م��ا وامللزمة للشركة  فع�� املراجع أن يحصل ع�� كشف �سماء وصورة عن التواقيع خصوصا ال�امة

  .��ا ةواملسؤوليقانونا،ومعرفة حدود السلطة 

  :فحص مركز امل�شأة من الناحية الضر��ية:الفرع السا�ع

                                                           
  .10،ص 1993ملراجعة ،دار ال��ضة العر�ية ،مصر ،أم�ن أحمد السيد لطفي ،إرشادات ا  1
  10،ص1993آم�ن السيد أحمد لطفي ، إرشادات املراجعة ، دار ال��ضة العر�ية ،مصر،- 2

  56-55دمحم س�وان ،الوج�� �� املراجعة وتدقيق ا��سابات ،جمعية عمال املطا�ع ،مصر،ثدون تار�خ ال�شر ،ص -
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املراجع من  ��ة البيانات الواردة بالقوائم حيث يقوم املراجع بذلك ليقتنع من كفاية  يتأكدوذلك �ي 

  .ضر��يةال �قتطاعات

  دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية :الفرع الثامن   

و�عت�� من أ�م ا��طوات ألن عملية املراجعة تحولت من �املة تفصيلية إ�� اختيار�ة تقوم ع�� أسلوب        

العينات �حصائية و�ختيارات وتتوقف كمية �ختيارات و��م العينة ع�� درجة متانة نظام الرقابة الداخلية 

  .املعتمد

  :تقييم نظام الرقابة الداخلية :املطلب الثا�ي 

  1مف�وم نظام الرقابة الداخلية : الفرع �ول 

�عت�� الرقابة الداخلية مجموعة من النظم و�جراءات والطرق ال�� تتخذ�ا �دارة ��ماية أصول امل�شأة       

  .ولضمان دقة وسالمة البيانات املالية وز�ادة الكفاءة ال�شغيلية وضمان ال��ام �سياسات �دارة املوضوعية 

ا��ار�� املطبق من قبل ) املراجعة (عرف نظام الرقابة الداخلية بأنھ نظام الفحص الداخ��  والتدقيق لقد     

  .امل�شأة ولتمك�ن إدارة امل�شأة من السيطرة ع�� ال�شاطات ال�شغيلية واملالية ال�� ت�ون من مسؤولي��ا 

  :ومن أ�داف الرقابة الداخلية م��ا       

  .ألصول امل�شأةتوف�� ا��ماية الالزمة  -

  .توف�� الدقة �� البيانات ا��اسبة ودرجة �عتماد عل��ا -

  .ز�ادة الكفاءة �نتاجية -

  .2تنظيم املشروع لتوضيح السلطات والصالحيات واملسؤوليات -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .207، 206ره ص غسان فالح املطارنة ،مرجع سبق ذك  1

  206،206غسان فالح  املطارنة ،مرجع سبق ذكره ص -
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  .�ي�ل دراسة تقييم نظام الرقابة الداخلية :)03(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غسان فالح املطارنة ،تدقيق ا��سابات املعاصرة الناحية النظر�ة ،دار ال�شر والتوز�ع :املصدر 

  .205،ص  2006،�ردن ، 1والطباعة ، ط

  

  

  

  

  

  .عناصر نجاح نظام الرقابة الداخلية : الفرع الثا�ي 

 تقیییم نظام الرقابة الداخلیة 

  اإلجراءات الرقابیة  النظام المحاسبي  بیئة الرقابة

توثیق البیئة 

  الرقابیة

اختیار اجراءات   توثیق االجراءات  توثیق النظام

  الرقابة

التحدید المبدئي لمخاطر 

  الرقابة

تحدید مخاطر الرقابة تحت 

  الحد اإلقصى

  توثیق مخاطر الرقابة
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مما سبق �ستطيع تحديد العناصر والنوا�� ا��تلفة ال�� �عتمد عل��ا نجاح نظام الرقابة الداخلية ��       

  :1املشروع فيما ي�� 

تحديد مدى ف�م القائم�ن ع�� العمل الرقا�ي داخل املشروع لطبيعة عمل�م تحديدا وا��ا ودقيقا  -

 .،وخاصة مف�وم الرقابة الداخلية وحدود�ا القانونية 

وال��امج من خالل تحديد مختلف  و��شطةتحديد وتوضيح مسؤولية القائم�ن بإنجاز �عمال  -

 .دار�ة �� التنظيم املستو�ات � 

وال��امج  ��شطةلتحقيق وانجاز  واملالئمةتحديد مدى توافر املوارد ا��تلفة �� املشروع واملالزمة  -

 .بالش�ل املطلوب واملناسب 

  .وقرائن �ثبات أدلة: املطلب الثالث 

  .تمكينھ من اتخاذ قرار مع�ن �� موضوع جدي ل إن القر�نة تمثل جميع ا��قائق ال�� تقدم لعقل ��سان    

وكذلك فالقر�نة  اصطالحا يدل ع�� �سبة ، ف�و يبلور عالقة ب�ن عنصر�ن ، �ول يراد ��ا ال���نة ،أما الثا�ي     

ل ، ومن املالحظ أن العنصر �ول يمثل فرضا مع�ن �� ح�ن أن العنصر الثا�ي الذي �ستخدم ل���نة العنصر �و 

  . 2أيضاأن العنصر �ول حقيقة  إثباتيمثل حقيقة ��دف إ�� 

و�� مجال املراجعة سنجد أن القرائن وأدلة �ثبات طبقا للتعار�ف السابقة ضرور�ة إلبداء الرأي الف�� ا��ايد     

عن مدى سالمة القوائم املالية،مع أن �عض عناصر تلك القوائم ل�ست جدلية أو متنازع عل��ا،ولك��ا جميعا 

  .ر�نةق تحتاج إ�� إبداء الرأي املوضو�� املعتمد ع�� ذلك أو

  :�ثباتطرق ا��صول ع�� أدلة :الفرع الثا�ي

و�جراءات التحقق بطر�قة أو أك��  �ل��اميحصل املراجع ع�� أدلة �ثبات بمزاولة ل�ل من إجراءات مدى         

  : 3من الطرق �تية

  أملس�نديالفحص  -

 املالحظة -

 واملصادقة �ستفسار -

 الفحص ا��سا�ي -

 الفحص التحلي�� -

  

  

  

  

 

                                                           
  .83، ص 2002السيد دمحم ،املراجعة والرقابة املالية ،دار الكتاب ا��ديث ،مصر ،  1
  .289،290دمحم سم�� الصبان ، مرجع سبق ذكره ،  2
  .187، ص  2003عة ،مصر ،محمود دمحم عبد السالم البيومي ،ا��اسبة واملراجعة ،شركة ا��الل للطبا  3
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 : أملس�نديالفحص  - 1

عل��ا طبقا  �عتمادتختلف �� درجة  ال��الت واملس�ندات و�صول امللموسة و�وفر ذلك أدلة اختيارو�و 

و�شغيل�ا ، ومن أنواع �ساسات  إعداد�الطبيع��ا ومصدر�ا ومدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية املطبق �� 

  :لآلدلة املس�ندية كما ي�� 

 .،أ�شأ�ا طرف ثالث و�حتفظ ��ا لد��ا  مس�نديھأدلة  -

 .أ�شأ�ا طرف ثالث و�حتفظ ��ا امل�شأة لد��ا  مس�نديھأدلة  -

 .أ�شأ��ا امل�شأة وتحتفظ ��ا لد��ا  مس�نديھأدلة  -

 :املالحظة  - 2

  .يتم بمعرفة �خر�ن  إجراءوتتمثل �� مشا�دة �شغيل أو       

 :واملصادقات  �ستفسار  - 3

  .يتمثل �� ا��صول ع�� املعلومات السليمة من أ��اص ذوي معرفة سواء من داخل امل�شأة أو خارج�ا      

 :الفحص ا��سا�ي  - 4

يتمثل �� التأكد من ��ة العمليات ا��سابية �� املس�ندات أو ال��الت ا��اس�ية أو عن طر�ق القيام        

  .بمراجعة حسابية مستقلة 

  

 :الفحص التحلي��  - 5

ال�سب والعالقات و�تجا�ات ، بما �� ذلك فحص البنود والتغ��ات غ��  باستخداميتمثل �� التحليل           

  .العادية ، وغ���ا من أساليب الفحص التحلي�� 

  . 1مراجعة القوائم املالية:املطلب الرا�ع 

بصفة عامة تتضمن القوائم املالية امل��انية ،وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ،باإلضافة ا��     

املتممة لتلك القوائم ،وال�� تو�� تلك القوائم ب��كز �� توف�� املعلومات املرتبطة باملوقف املا�� ،  �يضاحات

  .ملستخدمي تلك القوائم  �قتصاديةونتائج �عمال والتدفقات النقدية ألعراض اتخاذ القرارات 

تلك القوائم املالية قد تم طبقا  إعدادو���كز الغرض من عملية مراجعة القوائم املالية �� تحديد ما إذا �ان 

ففي ظل �ذا النوع من املراجعة ،   GAAPا��اسبة املتعارف عل��ا  مبادئملعاي�� محددة ،عادة ما يطلق عل��ا 

ا��اسبة املتعارف  ملبادئبالتعب�� عن رأيھ عما إذا �انت القوائم املالية قد تم عرض�ا �عدالة طبقا  يقوم املراجع

  .عل��ا 

  

  

  

  

  

                                                           
  .23،ص 2006أم�ن السيد أحمد لطفي ،املراجعة ب�ن النظر�ة والتطبيق ، الدار ا��امعة ،مصر ،  1
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 .نظرة عامة ع�� مراجعة القوائم املالية:)04(الش�ل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .24، ص  2006أم�ن السيد احمد لطفي ، املراجعة ب�ن النظر�ة والتطبيق ، مصر ، : املصدر 

  

�انت القوائم  إذاعملية مراجعة القوائم املالية يتم تصميم�ا ��دف ا��صول ع�� تأكيد معقول عما  إن          

املالية خالية من أي تحر�فات مادية ، و�ش�د املراجعون ع�� أن عملية عرض املعلومات املالية قد تمت طبقا 

رأ��م ع�� مدى القوة املالية للم�شأة ،ومدى مخاطر أعمال وال يبدون ملعاي�� محددة ،فاملراجعون ال �ش�دون 

  . 2، ومن أ�داف مراجعة القوائم املالية م��ا 1امل�شأة محل املراجعة

  ف�� محايد عل��ا  الرأي إبداءطبقا ملعاي�� ا��اسبة �و  أعدتال�دف من مراجعة القوائم املالية ، 

�انت القوائم املالية �عطي فكرة  إذا�� ت�و�ن صورة عما الرأي �ساعد أ��اب املشروع  واملتعامل�ن معھ ع

  .صادقة وعادلة ع�� املركز املا�� للم�شأة ونتائج أعمال�ا 

  . 3تقر�ر املراجعة إعداد: املطلب ا��امس 

املراجعة وتحقق منھ من أنھ استو�� أ�داف املراجعة ،وقام  �جراءات�عد أن ي�ون املراجع قد أن�� �افة           

بفحص نظام الرقابة الداخلية ، وأنھ أصبح لديھ تأكيد قوي بأن القوائم املالية واملالحظات املرفقة ��ا ، وال�� 

عميل أعد�ا العميل واق��ح املراجع �عض الت��يحات  ،و�ق��احات ،وأن العميل أخذ ��ا ،وكما �و معلوم أن ال

بأمانة وشمولية  �فصاح�و املسؤول عن املعلومات املعروضة بالقوائم املالية ،وأن املسؤولية تقع عليھ �� 

  .ال�� تو�� ا�تماما خاصا ب�شاط امل�شأة وال�� تتأثر بھ �خرى ،وتمتد أ�مية تقر�ر املراجعة إ�� ا��ماعات 

                                                           
  .23،24أم�ن السيد أحمد  لطفي ، املراجعة ب�ن النظر�ة والتطبيق ،مرجع سبق ذكره ، ص   1
  .156محمود دمحم عبد السالم البيومي ،مرجع سبق ذكره ، ص   2
م ال�سي�� ،جامعة أحمد دمحم مخلوف ،املراجعة الداخلية �� ظل املعاي�� الدولية للمراجعة الداخلية �� البنوك التجار�ة �ردنية، رسالة ماجست�� �� علو   3

  .51، 2006/2007ا��زائر ،

  اإلدارة

 

معامالت مالیة وسجالت 
  محاسبیة

  اعداد قوائم مالیة

 

  المالیةمستخدمو القوائم 

 

  المراجع

 

  الحصول على أدلة اثبات

 

  اختبار التأكیدات مع المعاییر

 

  اصدار تقریر مراجعة

 

 أدلة اإلثبات

 أدلة اإلثبات

 تأكیدات
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ح��  إعداد�اومن ناحية أخرى فإن تقار�ر املراجعة ت�ون مل�ا للمراجع و�جب أن يبذل عناية م�نية فائقة �� 

ا�� ...، املس�ثمرون ،الدائنون البنوك  �دارةيتمكن من توصيل املعلومات ا�� ا��م�ور املع�� ��ا من مجلس 

وحدود�ا ونتائج�ا نطاق م�ام املراجعة ال�� قام ��ا و�قوم املراجع بتوصيل املعلومات ع�� ش�ل تقر�ر مب�نا فيھ .

أصدرت املنظمات  �طارمن صدق وعدالة القوائم املالية ، و�� ظل �ذا  التأكد،وكذا أن �ش�� �� تقر�ره ا�� درجة 

 التقر�ر ا��اص ب�تائج فحص إعدادامل�نية للمحاسبة القانونية أر�عة معاي�� مع��ف ��ا و�جب �ل��ام ��ا عند 

  :القوائم املالية و�ذه املعاي�� باختصار شديد �� 

 ا��سابية املتعارف عل��ا  للمبادئالقوائم املالية طبقا  إعداد. 

  طبقت خالل الف��ة ا��الية بنفس تطبيق�ا خالل الف��ة السابقة  املبادئوأن �ذه. 

  ع�� القوائم املالية �ش�ل �اف ومناسب عن ما تضمنھ من املعلومات�. 

 راجع عن القوائم املالية �وحدة واحدة رأي امل. 

  :و�ت�ون تقر�ر املراجعة من العناصر الش�لية التالية 

حيث أن عملية املراجعة تحدد بف��ة مالية معينة ، مما يلزم معھ أن : تحديد الف��ة ال�� ي�ناول�ا التقر�ر  .1

 .ي�ون �ذا التقر�ر عن تلك الف��ة ،تحديدا ملسؤولية املراقب عل��ا 

يجب أن ي�ون مو��ا بالتقر�ر ب�ل دقة  اسم امل�شأة املقدم ع��ا التقر�ر وكذلك : ذكر اسم امل�شأة  .2

 . أخرى نوع�ا ح�� ال �ستخدم التقر�ر لشركة 

يجب أن ت�ون عبارات التقر�ر دقيقة ووا��ة وال تحمل أك�� من مع�� ،ولقد أشارت : الدقة والوضوح  .3

يجب ع�� مراقب ا��سابات أن " سبة واملراجعة حيث نصت ع�� من دستور م�نة ا��ا 11إ�� املادة 

 ".�ستعمل �� تقر�ره أسلو�ا وا��ا وال يحتمل اختالف التأو�ل 

يجب أن يوقع املراقب ع�� التقر�ر بنفسھ ،وقد استقر العرف ب�ن مراق�� ا��سابات : توقيع املراقب  .4

 . واملراجع�ن�� ��ل ا��اسب�ن  ھقميذكر اسم ا��معية أو املع�د الذي ي�ت�� اليھ املراقب ور 

 أخرى قانون الشر�ات ،أي قانون خاص وكذلك أي بيانات  استوج��اأن �شمل ع�� البيانات ال��  .5

 .يتضم��ا القانون النظامي للشركة 
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  :خالصة الفصل 

ع�� ضوء التطور الذي مرت بھ املراجعة ،أصبحت ل�ا أ�مية كب��ة ، ملا تضفيھ من ثقة املعلومات والقوائم            

املالية ،و�ذا ن�يجة ملا يواج�ھ مستخدموا القوائم املالية من صعو�ة تقييم جودة املعلومات ا��اس�ية املقدمة 

أو مسا�م�ن عما يحدث �� �دارة ، ونظرا  من شر�اء املالك لطمأنةال��م ، وتحديد درجة �عتماد عل��ا ،وكذلك 

  .ل�ذه ��داف ال�� �س�� املراجعة إ�� تحقيق�ا فقد �عددت وتنوعت أساليب وتص�يفات املراجعة 

�ثبات والقرائن و��  أدلةومت�املة لتجميع  منظمةو�� ��اية �ذا الفصل توصلنا إ�� أن املراجعة عملية        

املتصلة ، يقوم ��ا املراجع ، بحيث يقوم �ذا �خ�� بمراجعة القوائم املالية وما تتضمنھ  �جراءاتسلسلة من 

  .مرفوقا بال��ا��ن و�قدم�ا ع�� ش�ل تقر�رمن حسابات ، مراجعة دقيقة وتحليال موضوعيا 

ستخدم�ن للمعلومات ا��اس�ية والنتائج املقدمة من طرف املراجع ل�ا أ�مية بالغة �� التأث�� ع�� قرارات امل        

ف�� ومحايد حول ��ة  رأي،لذا �ان من الضروري وجود  خطوات متتالية ي�بع�ا املراجع ح�� يتوصل إلبداء 

 .�ذه املعلومات 
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.  
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  :تم�يد 

أمن  واملوجھ للقرار ،وال�� ت�ون م��ا أساسا ملا توفره �ذه املعلومات من املقوم�عت�� املعلومة ا��اس�ية       

وضمان كمتطلبات أساسية ،وضرورة �� عالم �عمال ، وعليھ وجب أن ت�ون �ذه املعلومات ا��اس�ية ذات 

جودة عالية ، وال تكسب �ذه املعلومات �ذه ا��اصية إال إذا تم مراجع��ا من طرف مراجع�ن ،كماأن أداء نظام 

� توليد معلومات ذات مصداقية ،تقدم صورة املعلومات ا��اس�ية إذا �ان ع�� قاعدة ��يحة وسليمة يؤدي إ�

موثوق ف��ا عن املركز املا�� والوضعية ا��قيقية للمؤسسة ، ومنھ ف�و يزود �دارة باملعلومات املفيدة والفعالة 

  ال�� �ساعد ع�� اتخاذ القرار وعليھ يتم �� �ذا الفصل التطرق 

  .ما�ية نظام املعلومات ا��اس��:املبحث �ول 

  .جودة املعلومات ا��اس�ية : الثا�ي املبحث 

  أ�عاد املراجعة وعالق��ا باملعلومات ا��اس�ية :املبحث الثالث 
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  .ما�ية نظام املعلومات ا��اس��:املبحث �ول 

  .ما�ية نظام املعلومات : املطلب �ول 

إن أي مؤسسة �س�� جا�دة لتحقيق أ�داف�ا وذلك بان��اج�ا إلس��اتيجية معينة ، واستغالل �ل موارد�ا         

  .�ش�ل عقال�ي ، ع��  �ذا �ساس أصبح نظام املعلومات أحد املوارد ال�� �عتمد عل��ا املؤسسة 

  .�عر�ف نظام املعلومات : أوال 

  :  التعر�ف �ول 

عبارة عن النظم الرسمية وغ�� الرسمية ال�� تمد : " نظام املعلومات بأنھ  walter kevanل�� كيفن �عرف وا           

املؤسسة باملعلومات سابقة وحالية ومستقبلية ، بصورة شفو�ة أو مكتو�ة طبقا للعمليات داخل املؤسسة 

  .1."القرار اتخاذوالب�ئة ا��يطة ��ا ، لغرض املساعدة �� عملية 

  :ثا�ي التعر�ف ال

كما يمكن �عر�ف نظام املعلومات ع�� أنھ مجموعة من املوارد ، �عمل �� ب�ئة معينة و�س�� لتحقيق �دف         

ا�� ، وال�� ترتبط ببعض�ا البعض �عالقة ...مع�ن ،حيث تتمثل �ذه املوارد �� �فراد ،ال��امج ،املعدات ،�الت 

قبة واس��جاع و�شغيل وتخز�ن وتوز�ع املعلومات ، �عد اجراء متداخلة وم�شابكة ، اذ تتو�� �ذه املوارد جمع ومرا

عمليات التحو�ل ، ومعا��ة البيانات �غرض جعل�ا قابلة لالستخدام ال��ا�ي من طرف أ��اب القرار ،أو با�� 

  .2املستخدم�ن واملتعامل�ن مع املؤسسة ، ألجل تحقيق ��داف ا��ددة من طرف املؤسسة سابقا 

  

  .العالقة ب�ن عناصر النظام: )05(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .13نور الدين مز�ودة ، مرجع سبق ذكره ،ص :املصدر 

  

  

                                                           
  .23،ص 2000ردن ،عالء عبد الرزاق و آخرون ،تقنيات املعلومات �دار�ة ،دار وائل لل�شر والتوز�ع ،عمان ،�   1
، �لية العلوم الإلقتصادية )غ�� م�شور ( نور الدين مز�ودة ، تقييم أداء نظام املعلومات �� املؤسسة �قتصادية ،مذكرة ماجست�� �� علوم ال�سي��   2

  .12، ص  2008وال�سي�� جامعة �سكرة ،

 

 المعلومات البیانات

 الرقابة

 المعالجة

 المعلومات المرتدة

 بیئة نظام المعلومات
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  .أنواع وخصائص نظام املعلومات : ثانيا 

 .أنواع نظام املعلومات .1

تقوم املؤسسة بوظائف مختلفة ،تتمثل �� التمو�ن ، �نتاج ،املوارد ال�شر�ة ،ال�سو�ق ،وألجل تحقيق ��داف 

ا��اصة ب�ل وظيفة ،والوصول إ�� ال�دف العام للمؤسسة ، يتطلب ذلك وجود نظام املعلومات خاص ب�ل 

املعلومات حسب عدة معاي�� م��ا وظيفة ،�سمح بمعا��ة مختلف البيانات املتعلقة ��ا ،ولذلك تقسم تظم 

  :التقسيم حسب معاي�� وظائف املؤسسة ، وال�� تقسم كما ي�� 

  نظام معلومات التمو�ن: 

�عرف ع�� أنھ النظام الذي يزود القائم�ن ع�� وظيفة التمو�ن بصفة خاصة ، واملؤسسة بصفة عامة ��موعة   

ا�� ،و�شتغل نظام املعلومات ...من املعلومات ، �عد معا��ة مختلف البيانات املتعلقة باألج�زة و�فراد و�الت 

املؤسسة ومن داخل�ا ، ليتو�� �عد ذلك معا����ا التمو�ن انطالقا من املدخالت ال�� يحصل عل��ا من محيط 

  .لتقديم�ا ع�� ش�ل مخرجات قابلة لالستخدام ال��ا�ي من طرف النظام نفسھ

  نظام معلومات �نتاج: 

�عرف ع�� أنھ ذلك النظام الذي يزود إدارة �نتاج و�دارة العليا وغ���ا من �نظمة املرتبطة ��ا باملعلومات    

�تلفة �عد معا��ة البيانات ، وذلك من أجل املساعدة ع�� اتخاذ القرارات املتعلقة ب�شاطا��م وا��قائق ا�

  1.تصميم �نتاج ، تخطيط وتنفيذ العمليات �نتاجية ،مراقبة عمليات �نتاج ،مراقبة ا��ودة: املتنوعة مثل 

  نظام املعلومات املالية وا��اس�ية: 

يزود القائم�ن ع�� الوظيفة املالية بصفة خاصة ،و�املؤسسة بصفة عامة �عرف ع�� أنھ ذلك النظام الذي 

بمجموعة من املعلومات �عد معا��ة مختلف البيانات املتعلقة با��انب املا�� وا��اس�� للمؤسسة ،خصوصا 

  .ا��...،�جور  �التتلك البيانات املتعلقة بامل��انية ،

  نظام معلومات املوارد ال�شر�ة: 

ع�� أنھ ذلك النظام الذي يزود القائم�ن ع�� الوظيفة املوارد ال�شر�ة بصفة خاصة ، و�املؤسسة بصفة �عرف   

عامة ،بمجموعة من املعلومات �عد معا��ة مختلف البيانات املتعلقة باألفراد وكيفية  تص�يف�م ومستو�ات 

  .الت�و�ن وا����ات املتوفرة لد��م 

  نظام معلومات ال�سو�ق: 

النظام ب��و�د املؤسسة بمختلف املعلومات املتعلقة بالوظيفة ال�سو�قية ووظيفة �دارة ، املبيعات يقوم �ذا 

  2.وظيفة بحوث ال�سو�ق ، وظيفة ال��و�ج وال�سي�� ، وظيفة البحث والتطو�ر

  

  

  

  

                                                           
  . 20، 19نور الدين مز�ودة ، مرجع سابق ،ص  1
  .157،ص 2002ال�سو�ق مدخل تطبيقي ،دار ا��امعة ا��ديدة ، �سكندر�ة ،مصر عبد السالم أبو قحف ،  2
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 .خصائص نظام املعلومات .2

�داف ال�� أ�شأ من أجل�ا ، يجب أن يتوفر �� نظام املعلومات خصائص معينة ، ح�� �ستطيع أن يحقق  أأل   

  : 1و�التا�� يمكن توضيح املالمح �ساسية لنظام املعلومات من خالل مجموعة من ا��صائص �� النقاط التالية

   نظام املعلومات وسيلة لتحقيق �تصال املتبادل ، من خالل تزو�د النظام بالتصاالت السر�عة

 .ب املعلومات داخل املؤسسة مع ا��يط والدقيقة ، وقليلة الت�اليف ، ول�س�يل ا�سيا

  يتم�� بقدرة فائقة ع�� معا��ة كم �ائل من املعلوات. 

  عت�� نظام املعلومات نظاما مفتوحا ، يؤثر و�تأثر بالب�ئة ا��ارجية�. 

 نظام املعلومات �و نظام اقتصادي ، ��دف ا�� تحقيق منفعة إقتصادية. 

  متطلبات واحتياجات املرحلة ال�� يمر ��ا  ظام مرن يمكن تطو�ره و�عديلھ ، حسبن�و. 

  مكونات وأ�داف نظام املعلومات:ثالثا 

 .مكونات نظام املعلومات .1

  .املعا��ة وا��رجات ) البيانات ( يت�ون نظام املعلومات من املدخالت  

  :املدخالت 

يتوقف النجاح �� ال�شاط  تتمثل �� البيانات ال�� �� مادة ، أو عمل أو �شاط ، وع�� مدى سالم��ا وتنظيم�ا 

ونوعية القرارات املتخذة من طرف املؤسسة ،فالقرار الرشيد �و الذي تتوفر فيھ �حصاءات والبيانات 

  .2الضرور�ة ال�� جمعت �ش�ل دقيق

  :املعا��ة 

 و�� عبارة عن جميع العمليات ا��سابية واملنطقية ال�� تجرى ع�� مدخالت �غرض إعداد�ا و��يئ��ا للمرحلة 

  . 3الثانية من نظام املعلومات �� املؤسسة

  ) :املعلومات(ا��رجات 

أصبحت املعلومات اليوم تمثل مصدرا اس��اتجيا �اما ع�� مستوى املؤسسات ،حيث تتمثل �� نتائج املعا��ة �� 

و احصائيات �ذا النظام ،و�� املعلومات املطلو�ة من قبل املستفيد م��ا ، وقد ت�ون �� ش�ل تقار�ر أو جداول أ أ

  . 4ا��... ، رسوم بيانية 

 .أ�داف نظام املعلومات .1

  :�س�� نظام املعلومات إ�� تحقيق مجموعة من ��داف ، واملتمثلة أساسا ��        

  5توف�� املعلومات الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة �� امل�ان وال��قية والش�ل املناسب. 

                                                           
  .54،  53،ص  2004إيمان فاضل السا�را�ي ، �يثم دمحم الزغ�� ، نظم املعلومات �دار�ة ،دار الصفاء لل�شر والتوز�ع عمان ،�ردن ،  1
  .308، ص  1977حس�ن حر�م ، السلوك التنظي�� ، سلوك �فراد واملنظمات ، الدار ا��امعية �سكندر�ة ،   2
أطروحة طا�ر شا�ر يوسق الق��� ، مدى فاعلية نظم املعلومات ا��اس�ية �� تحقيق �مان والتوكيدية واملوثوقية �� ظل التجارة �ليك��ونية ،   3

  .26،ص  �2003ية للدراسات العليا ، �ردن ، دكتورة ،جامعة عمان العر 

  .97، ص  2003اسماعيل السيد ، نظم املعلومات إلتخاذ القرارات �دار�ة ، املكتب العر�ي ا��ديث ، �سكندر�ة ، مصر ،  4  
  .255، ص 2005ابرا�يم سلطان ،نظم املعلومات �دار�ة ، الدار ا��امعية �سكندر�ة ، مصر ،   5
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 ال ااح: أداء امل�ام بصورة أسرع ،و�أقل ت�لفة ، مثال ذلك  تحقيق الكفاءة  حيث �ش�� الكفاءة إ��

�فراد قلل من ت�اليف العمالة ، أيضا خالل تحميل املورد بت�اليف التخز�ن من   ا��اسب ��� محل

 . 1أوامر الشراء عند ا��اجة وإعطاءكة اتصاالت خاصة بخالل ر�ط املوردين �ش

  مدى تحقيق أ�داف املنظمة وتتحقق الفاعلية من خالل إ�� �ش�� الفاعلية : الوصول إ�� الفاعلية

 .مساعدة املدير�ن �� اتخاذ القرارات ذات جودة أفضل 

  دف نظام املعلومات إ�� تقديم خدمة ذات مستوى أفضل لعمالء املنظمة :تحس�ن أداء ا��دمة��

للعمالء ال��ب  ،ول�س �ناك مثاال أفضل من استخدام آالت الصرف السر�ع �� البنوك ،حيث يمكن

 .من أرصد��م ع�� مدار اليوم

 ع�ش املنظمات �� مناخ سر�ع التغ�� ، �مر الذي يتطلب م��ا ضرورة  :التعرف ع�� الفرص واستغالل�ا�

التكيف مع �ذا التغ�� ،ول�س �ناك وسيلة أفضل من ا��اسب ��� لتحديد التغ��ات الطفيفة أو 

،ومساعدة املنظمة �� اتخاذ القرارات ال�� تمك��ا من استغالل الفرص �تجا�ات غ�� املرتبة �� الب�ئة 

 .ا��ديدة �سرعة 

  تلعب املعلومات دورا �اما �� خلق تطو�ر املنتجات ا��اصة �� �عض الصناعات مثل :تطو�ر املنتج :

 .البنوك ، وشر�ات التأم�ن والو�االت السياحية

 2.ل عملية اتخاذ القرار ،وتحديد ش�ل�ا املناسبتحديد مي�ان��مات جمع ،وعرض املعلومات ل�س�ي  

 �3طار العام لنظام املعلومات ا��اسبة : املطلب الثا�ي 

  �عر�ف نظام ا��اسبة : أوال 

�عرف نظام املعلومات ا��اس�ية ع�� انھ  ذلك ا��زء �سا��� و ال�ام من نظام املعلومات �داري باملؤسسة 

والذي يقوم يحصر وتجميع البيانات املالية ملصادر خارج و داخل املؤسسة .  �قتصادية �� مجال �عمال

  . �4قتصادية

نظام املعلومات ا��اس�ية و ا��اسبة العامة كنظام املعلومات "   C.GRENIR ET J.BONNEكما �عرف �ل من 

  :  5املالية و�سمح بــ

  يل البيانات بقاعدة عامة . ترت�ب . إدخال���.  

 � عد املعا��ة املناسبة للبيانات ع�� مجموعة من املعلومات ال�� تتوافق مع حاجات مستخدمي ا��صول

 .املعلومات

                                                           
  . 36، ص  1998النجار ،إدارة منظمات ال�سو�ق العر�ي الدو�� ، �سكندر�ة ، مصر ،  فر�د  1
  .48،ص  1998عبد الرزاق دمحم قاسم ،نظم املعلومات ا��اس�ية ،مكتبة دار الثقافة ،القا�رة ،  2
    25ص,  2003عمان , نظم املعلومات ا��اسبة إدارة املنا�� لل�شر و التوز�ع , احمد حل�� جمعة وآخرون 3

مذكرة ماجست�� ال�لية العلوم �قتصادية و علوم ال�سي�� و , دور املرجع ا��ارجية ل��سابات �� ال��وض بمصداقية املعلومة ا��اس�ية , سردوك فاتح  3  

  .7ص, 2005/ 2004,دمحم بوضياف املسيلة جامعة , التجار�ة 

   152ص 1998,عمان , دار البارودي والتوز�ع , نظام املعلومات �دار�ة , عبد الرحمان الصياح  3
  .25،ص  2003أحمد حل�� جمعة وآخرون  ، نظم املعلومات ا��اس�ية ،دار املنا�� لل�شر والتوز�ع ،عمان ،   4
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  :و من اجل ضمان النوعية �� املعلومات فإنھ يجب اح��ام ماي��  

 .اح��ام مبادئ ا��اسبة  .1

 .آن �ستجيب التنظيم املعتمد إ�� متطلبات الرقابة و الفحص .2

  مصط��ات موحدة استخدام .3

  : املبادئ و املقومات �ساسية لنظام املعلومات ا��اس�ية : ثانيا 

  مبادئ نظام املعلومات ا��اسبة  

  مبدأ الت�لفة املناسبة :  

املبادئ ال�� توفر لإلدارة احتياجا��ا من املعلومات و تحقق ل�ا الرقابة الداخلية بت�اليف  أ�م�عت�� �ذا املبدأ من 

  وإم�انيا��ا املالية .معقولة و مناسبة ���م املؤسسة

  :مبدأ الثبات �� إعداد التقار�ر  

قة موحدة و ثابتة معدة بطر�.إن نظام املعلومات ا��اسبة يجب أن ي�ون مخرجاتھ من التقار�ر املالية ا��تامية 

  .      �� �ل الدورات ليعطي إم�انية املقارنة

  :التقار�ر  إعداد��  ��سا�يالعمل  مبدأ

نظام ال �عمل تلقائيا � من خالل �فراد و بواسط��م لذلك فانھ من الضروري مراعاة جانب العالقات  أي إن 

  ألداء م�ام�م �ش�ل جما��  لإلفرادا��فزة وذلك بال��ك�� ع�� توف�� الظروف املالئمة و ,  ��سانية

  : املرونة مبدأ

ولكن مع , يجب أن يصنف النظام ا��اس�� باملرونة �ي �ستجيب ��تلف التغ��ات ال�� تحدث �� املستقبل  

  مراعاة مبدأ الثبات و �ستمرار �� عرض البيانات 

   :مبدأ إعداد التقار�ر

و بالتا�� يجب ان ي�ون �ذا النظام قادر ع�� ,لنظام املعلومات ا��اس�ية  �ساسية�عت�� التقار�ر �� ا��رجات 

داخل املؤسسة  �دار�ةالتقار�ر الداخلية و ا��ارجية و ال�� �عت�� وسيلة اتصال ب�ن مختلف املستو�ات  إصدار

  وان تتصف بالدقة و املصداقية ,

  : الضبط و الرقابة الداخلية مبدأ

دقة و  تضمنوال�� , التنظيمية املت�املة  �جراءاتظام املعلومات ا��اس�ية ع�� مجموعة من يتوفر ن إنيجب 

كما تتطلب الرقابة الداخلية داخل املؤسسة ضرورة وجود خطة تنظيمية سليمة ,��ة املعلومات ا��اس�ية 

  تحديد السلطات و املسؤوليات  إ�� إضافة,و املسؤوليات  الوظائفتحقق الفصل ب�ن 

    :مقومات نظام املعلومات ا��اس�ية  

بحيث ال ,ل�ذا النظام  �سسيقوم نظام املعلومات ا��اس�ية كغ��ه من النظم ع�� مجموعة من املقومات تمثل 

  : و تمثل �ذه املعلومات ��,يمكن �ستغناء عن احد�ما 

 :ا��موعة املس�ندية  .1

امل�م �� عمل النظام من  �ساساي وحدة اقتصادية و  مقومات النظام ا��اس�� �� أو��تمثل املس�ندات  

  : ��يحيث 
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  �� عمل النظام  �و��توفر املس�ندات الدليل املوضو�� الذي يحتوي ع�� البيانات ال�� تمثل ا��طوات  -

�قتصادية ال�� تقوم  �حداثاحد الوسائل امل�مة ضمن وسائل الرقابة و التدقيق ع�� �افة  املس�نداتتمثل  -

  .��1ا الوحدة 

  :ا��موعة الدف��ية  .2

تتمثل ا��موعة الدف��ية ب�افة الدفاتر و ال��الت ال�� تم مسك�ا �� الوحدة �قتصادية ف�� تمثل              

تصادية،و الوعاء الذي يتم فيھ تفر�غ �افة البيانات املستخرجة من �افة �دلة املوضوعية املؤ�دة لألحداث �ق

بالتا�� معا����ا من خالل عمليات ال���يل و التجر�ب و التخليص و التحليل بتطبيق مجموعة من �جراءات و 

  .الفروض و املبادئ و السياسات ا��اسبة الالزمة

  :مجموعة التقار�ر و القوائم املالية  .3

س�� �� أي وحدة اقتصادية، و خالصة ل�ل ما تمثل مجموعة التقار�ر و القوائم املالية نتائج العمل ا��ا          

و قد جرى العرف ع�� تص�يف مجموعة التقار�ر و القوائم املالية . قامت بھ من عمليات ضمن �شاطا��ا ا��ار�ة

  :كما ي�� 

  و �ذا . ال�� تحتوي ع�� البيانات املعدة أساسا لالستخدام من قبل ا���ات الداخلية: مجموعة التقار�ر املالية

 .ا ما يتعلق بال�شاط الداخ�� الذي تقوم بھ الوحدة �قتصاديةغالب

  ال�� تحتوي ع�� البيانات ا��اس�ية املعدة أساسا لالستخدام من قبل ا���ات : مجموعة القوائم املالية

 .ا��ارجية ، و �� تتعلق بال�شاط العام الذي قامت بھ الوحدة �قتصادية

  أ�داف نظام املعلومات ا��اس�ية: ثالثا       .  

��دف نظام املعلومات ا��اس�ية إ�� توف�� املعلومات الالزمة ال�� �ساعد �� تلبية احتياجات املستخدم�ن،سواء 

  : الداخلي�ن أو ا��ارجي�ن و يمكن �� 

املعلومات من واقع  يقوم نظام ب���يل تلك:  ���يل عمليات املشروع و استخالص النتائج ع��ا -)1

  .2املس�ندات و ترحيل�ا و تجميع�ا وتخز���ا ع�� مجموعة من �جراءات الستخالص النتائج ع��ا

��دف نظام املعلومات ا��اس�ية إ�� توف�� املعلومات : توف�� املعلومات الالزمة لتدعيم عملية اتخاذ القرار -)2

القرارات و يتم توف�� �ذا النوع من �حتياجات لألطراف  املفيدة لإلدارة و املستفيدين ا��ارجي�ن النجاز

  .الداخلية من خالل ما �س�� با��اسبة �دار�ة

حيث �عت�� نظام املعلومات ا��اس�ية  :توف�� املعلومات الالزمة ال�� �ساعد ع�� تقييم ال�شاط �داري  -)3

اة �داري �� املؤسسة من خالل توف�� املعلومات أداة �امة توفر املعلومات الالزمة ال�� تب�ن مدى �افة �د

ا�� ، و خصوصا املس��ين من أجل تقييم مدى ....ا���ات ا���ومية ، العمالء ، البنوك للمسا�م�ن ، املوردين ،

      3.فعالية �داء �داري �� املؤسسة

  

                                                           
57.59ص,2002,نوفم�� ,�سكرة ,جامعة دمحم خيضر , العدد �ول ,مجلة العلوم ��سانية ,لنظام املعلومات ا��اس�ية طبيعة وا�مية ا,لعماري احمد    

  1 51. 49,ص,2002/2003,دتر ا��امعية �سكندر�ة ,مدخل معاصر �� نظم املعلومات ا��اس�ية ,كمال الدين الد�راوي 
  33،ص��2002اس�ية، دار الفكر املعاصر،صنعاء،عبد املالك إسماعيل ��ر،نظم املعلومات ا  2
  .49عبد الرزاق دمحم قاسم ، نظم املعلومات ا��اس�ية ،مرجع سابق ،ص 3
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  .�طار أملفا�ي�� للمعلومة ا��اس�ية: املطلب الثالث 

تتعدد فروع املعرفة ا��اس�ية �� ا��اضر ، و يتعدد و��نوع مع�ا نتاج ا��اسبة من البيانات واملعلومات        

،فا��اسبة و إن ظلت تحتفظ بدور�ا �� التذكرة والتقر�ر ، قد أصبحت كما سبق القول املصدر الرئ�س و 

، وس�تم التطرق  1ت�از إل��ا �� اتخاذ القرارات �قتصادية�سا��� للبيانات واملعلومات ال�� يتم �رت�از عل��ا و�ر 

  .من خالل �ذا املطلب إ�� مف�وم املعلومة ا��اس�ية ، و�طراف املستخدمة ل�ا ، وكذا أ�مي��ا ، وأنواع�ا 

  .مف�وم املعلومة ا��اس�ية و أنواع�ا : أوال 

 .�عر�ف املعلومة ا��اس�ية  .1

�� عبارة عن املنتج ال��ا�ي من البيانات ال�� تم �شغيل�ا وفق :" بمف�وم�ا ال�سيط �� املعلومة ا��اس�ية          

مراحل النظام ا��اس�� ،كما أن املعلومات تمثل لغة و أداة �تصال ما ب�ن معد�ا ، الذي يجب عليھ أن يحدد 

ة مفيدة �� عمليات اتخاذ �دف�ا بوضوح ، و�يم مستلم�ا ، والذي يتطلب أن ت�ون املعلومة فاعلة، وذات كفاء

  2.القرارات 

تمثل املعلومات ا��اس�ية مجموعة البيانات ال�� تم جمع�ا و إعداد�ا  بطر�قة جعل��ا " و�� �عر�ف آخر       

قابلة لالستخدام بال�سبة للمستخدم�ن ،�� تمثل ا��رجات �� نظام املعلومات ا��اس�� ، ول�ا تأث�� �� اتخاذ 

  3.ةالقرارات ا��تلف

 .أنواع املعلومة ا��اس�ية  .1

  : 4تقسم املعلومة ا��اس�ية حسب عدة تص�يفات إ�� أنواه متعددة ، ومن ب�ن �ذه التص�يفات نجد

  :حسب مستخدمو املعلومات ا��اس�ية وتنقسم إ�� ما ي��:  التص�يف �ول 

 املسا�مون ( املس�ثمرون.( 

  والتمثيالت النقابية املمثلة ل�مالعمال الدائمون واملؤقتون ( املوظفون.( 

  الدائنون ، وحام�� السندات( املقرضون.( 

 الز�ائن. 

  مثل البنوك( املوردون الدائنون ، التجار�ون �خرون.( 

  مص��ة الضرائب( ا���ومات وو�اال��ا.(  

  :حسب �لزامية القانونية تقسم إ�� ما ي��:  التص�يف الثا�ي

  حيث تلزم املؤسسة �قتصادية بقوة القانون ع�� مسك دفاتر وحفظ :معلومات محاس�ية إجبار�ة

 .ال��الت ،وإعداد القوائم املالية

  مثل املوازنات التقدير�ة ،وتقار�ر �دارة الداخلية ،و�ذا النوع من :معلومات محاس�ية اختيار�ة

 .املعلومات ا��اس�ية ضروري لل�سي�� 
                                                           

  .16،ص 1998.عبد ال�� مر�� ، اسماعيل جمعة ،املعلومة ا��اس�ية و�حوث العمليات ، الدار ا��امعية ،مصر   1
  .303، ص  �2004اسبة ،دار وائل لل�شر ، �ردن ،النقيب كمال عبد العز�ز ، مقدمة �� نظر�ة ا�  2
  .9ص  2000عطية �اشم  أحمد ، نظام املعلومات ا��اس�� ،الدار ا��امعية ،مصر ،  3
اسبة سليمان عي�� ،دور الرقابة ا��بائية �� تحس�ن جودة املعلومة ا��اس�ية ،مذكرة مقدمة لنيل ش�ادة املاجست�� �� علوم ال�سي�� ،تخصص مح  4

  .13،15،ص 2011/2012،
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  .م��ا �� اتخاذ القرارات  �ستفادةحسب درجة :  التص�يف الثالث

 املعلومات ا��اس�ية التار�خية. 

 املعلومات ا��اس�ية ا��الية. 

 املعلومات ا��اس�ية املستقبلية. 

 املعلومات ا��اس�ية الداخلية 

  :حسب فروع ا��اسبة، حيث تصنف املعلومات ا��اس�ية أ�� �نواع التالية :  التص�يف الرا�ع

  إ�� املعلومات ال�� تصنف املوارد و�ل��امات املالية ، و��شطة ال�� تقوم ��ا  �ش��:ا��اسبة املالية

 .املؤسسة �قتصادية

 تمثل ا��اسبة �دار�ة إنتاج وتفس�� املعلومات ا��اس�ية �غرض مساعدة �دارة :ا��اسبة �دار�ة

 .بصفة خاصة ع�� إدارة �عمال

 إ��الضر��ية عن الداخل مجاال متخصصا �� ا��اسبة ، و�تم  �قرارات إعداد�عت�� : ا��اسبة الضر��ية 

القرارات الضر��ية من واقع املعلومات ا��اس�ية املالية ، ومع ذلك عادة يتم �عديل أو  إعدادحد �عيد 

 .تنظيم �ذه املعلومات لتتوافق مع متطلبات التقر�ر ا��اص بضر�بة الدخل

  : �صول ع�� املعلومات ا��اس�ية املالية ، حيث تصنف إ�� حسب مصدر ا�:  التص�يف ا��امس

  وتتمثل �� املعلومة ا��اصة ب�شاط املؤسسة املتولدة عن العمليات ال�� تقوم ��ا : املعلومات الداخلية

 .ا��...رفع �عمال ،كمية �نتاج ، الت�اليف ،�فراد : مثل 

  وت�ون متعلقة با��يط مثل ، معلومات حول الز�ائن  �� معلومات تا�ي من ا��ارج:املعلومات ا��ارجية ،

 .ا��..،املوردون ،املنافسون ،القوان�ن 

  .مستخدمو املعلومة ا��اس�ية : أوال 

�س�� ا��اسبة غالبا بلغة �عمال ، ف�� العقل املسيطر ع�� ا���از املركزي للمؤسسة ،وذلك أل�مية         

بصورة ��يحة وسليمة ،لذا يمكن تقسيم املستخدم�ن ل�ذه  قرارا��ا�غية اتخاذ  لإلدارةاملعلومات ال�� تقدم�ا 

  1:املعلومات إ�� مجموعت�ن و�ما 

  :املستخدمون الداخليون  .1

املؤسسة واستخدام موارد�ا �قتصادية  أ�شطة باإلدارةعمل�ا  يتصل ال�� �طرافتتضمن �ذه ا��موعة �افة 

 وإدارةاملعلومات للتخطيط والتنظيم   إ��املوضوعية فاملدير�ن يحتاجون  ��دافو ال�شر�ة �� س�يل تحقيق 

املدير العامل؛أعضاء مجلس :؛و�نطبق ذالك ع�� فئة املدير�ن ب�افة مستو�ا��ماملسئول�ن أداءاملؤسسة وتقييم 

عن العديد من  ابة�جوعلق �ؤالء املستخدم�ن الداخلي�ن .... ؛املدير املا���نتاج؛مدير ال�سو�ق؛مشرفو �دارة

  .                                               ا��....الوحدة من منتجات إنتاجت�لفة  ما�ية -�ل تكفي النقدية لسداد الفوات��؟ :ال�امة مثل �سئلة

معلومات تفصيلية تقدم �� الوقت املناسب وتقوم ا��اسبة ب��و�د  إ��تحتاج املؤسسة  �سئلةعن  �جابة

  .القادمة �ش�ربتقار�ر داخلية مثل الت�بؤ باالحتياجات النقدية خالل  �دارة

                                                           
  .67، ص 2009طالل دمحم ا���اوي وآخرون،أساسيات املعرفة ا��اس�ية ،اليازوري لل�شر والتوز�ع ،عما �ردن ،  1
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  :املستخدمون ا��ارجيون 

  :املستخدم�ن ا��ارجي�ن للمعلومات ا��اس�ية و�مكن تقسيم�ا ا�� نوع�ن �ما أنواعتوجد عدة  

  :ل�ا مصا�� مالية مباشرة �� املؤسسةالفئات ال�� 

   :املس�ثمرون ا��اليون واملرتقبون   -

و�م �ستخدمون املعلومات ا��اس�ية �� اتخاذ قرارات �شراء �س�م و�ستمرار�ة �حتفاظ ��ا أو بيع�ا و��م 

  .�ؤالء التعرف ع�� مدى تقدم املؤسسة وقياس ن�يجة أعمال�ا �� الر�ح أو ا��سارة

  ):البنوك وحاملو السندات الدين(ا��اليون واملرتقبون املقرضون  -

  والقروض والت�بؤ ع�� سداد ديو��ا وال��اما��ا تمانئو�م �ستخدمون املعلومات ا��اس�ية لتقييم مخاطر منح � 

  :املعاملون ا��اليون واملرتقبون  -

�غرض  �ر�احع�� تحقيق  اومدى قدر�� للمؤسسةا��اس�ية ملعرفة املركز املا��  ف�م �ستخدمون املعلومات

  .ك املؤسسةتلا��كم ع�� استمرار�ة 

  :النقابات العمالية -

  .ا��ققة �� املؤسسة للدفاع عن حقوق العمال �ر�احاملعلومات عن الوضع املا�� ومستو�ات  إ��ف�� تحتاج 

  :الفئات ال�� ل�ا مصا�� غ�� مباشرة �� املؤسسة

  :التالية  �طرافالفئات ذات املصا�� املالية غ�� املباشرة وتتمثل �� 

��تم بالقوائم املالية (�حصاءاتمص��ة الضرائب؛مص��ة :الدوائر والسلطات ا���ومية ذات العالقة م��ا -

  ).الصادرة عن الشر�ات املسا�مة

  .و املنازعات �فالس��اس�ية للفصل �� أمور القوائم املالية واملعلومات ا إ��ف�� تحتاج :القضائيةالسلطات  -

التحليالت املالية  إجراءالبيانات و القوائم املالية �غرض  إ��ف�م يحتاجون :ا��للون املاليون و الوسطاء املالي�ن -

  .وتقديم �س�شارات التخاذ القرارات �س�ثمار�ة

مدى قدرة املؤسسة ع�� �ستمرار ب��و�د�م  حيث ��تمون بت�و�ن فكرة عامة عن:املس��ل�ون أو العمالء -

  .بالسلع وفق وجود نوعية معينة

املعلومات ا��اس�ية لتحليل ال�شاط �قتصادي و الت�بؤ بتطوره  إ��ف�م يحتاجون : ا��ططون �قتصاديون  -

  .و اتجا�اتھ
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  .الفئات ال�� �ستخدم املعلومة ا��اس�ية ): 06(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أحمد دمحم نور، ��اتة السيد ��اتھ ، مباديء محاسبة املالية ، الدار ا��امعية �سكندر�ة ،مصر : املصدر 

  .19، ص  2008، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األجھزة  الجمھور اإلدارة

 الحكومیة

العاملون 

 والموردون

المالك  العمالء

 والمستثمرون

النظام المحاسبي 

تسجیل تلخیص :

 ،تبویب

 القوائم المالیة

ضریبة+اقرار  مصلحة  

 الضرائب
 تقاریر خاصة

سلطات 

االشراف 

،الرقابة 

 الداخلیة

 تقاریر ومعلومات إداریة 

 إدارة المؤسسة
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  جودة املعلومات ا��اس�ية: الثا�ي املبحث

ذات فائدة ملستخدمي تلك املعلومات �� ترشيد القرارات يجب أن بخصائص  ل�ي ت�ون املعلومات ا��اس�ية

و �عتمد تلك القرارات ع��  معنية إ�� وجود معاي�� و عوامل تجعل املعلومات ا��اس�ية مفيدة ملستخدم��ا،

  .جودة املعلومات ا��اس�ية 

  .مف�وم و خصائص جودة املعلومات ا��اس�ية :  �ول  املطلب

  .�وم جودة املعلومات ا��اس�ية مف: أوال 

  .يقصد ��ا طبيعة ال���ء و درجة صالحيتھ ) QHALAIS(كمصط�� مشتق من �لمة التي�ية QUALITY)(ا��ودة 

تر�ط ب��نامج ال�شديد ع�� ا��رجات ال��ائية لنظام املعلومات ا��اس�� عن طر�ق ا��د  بأ��اكما عرفت ا��ودة 

 . 1من العيوب �� �داء ووضع ال���ء املراد تحقيقھ

يقصد بمفا�يم جودة املعلومات ا��اس�ية تلك ا��صائص ال�� ت�سم ��ا املعلومات ا��اس�ية املفيدة أو  

م�ا لتقييم نوعية املعلومات ا��اس�ية ، و يؤدي تحديد �ذه ا��صائص إ�� القواعد �ساسية الواجب استخدا

كما �ساعد املسؤول�ن عند إعداد القوائم املالية �� تقييم . مساعدة املسؤول�ن عند وضع املعاي�� ا��اس�ية 

  املعلومات ا��اس�ية ال�� ت�تج من طرق 

التقار�ر املالية ��  إعدادمحاس�ية بديلة ، و عادة ما ت�ون �ذه ا��صائص ذات فائدة كب��ة للمسؤول�ن عند 

  . 2تقييم نوعية املعلومات ال�� ت�تج عن تطبيق الطرق و �ساليب ا��اس�ية البديلة

لية ، و ما تحققھ من منفعة كما �ع�� تا تتمتع بھ املعلومات ا��اس�ية من مصداقية ال�� تتضم��ا التقار�ر املا

�عد �� ضوء مجموعة من املعاي��  أنتخلو من التحر�ف و التضليل و  أنللمستخدم�ن و لتحقيق ذلك يجب 

  . 3القانونية و الرقابية بما يحقق ال�دف من استخدام�ا

  

  .خصائص جودة املعلومات ا��اس�ية:ثانيا 

�عنوان ا��صائص النوعية  1980عام  02البيان رقم  ) (fasbلقد اصدر مجلس معاي�� محاسبة املالية 

للمعلومات ا��اس�ية ال�� تتمثل �� مجموعة ا��صائص النوعية ال�� �عد كمعيار للمقارنة ب�ن املعلومات 

  ) �ك�� إفادة ( �فضل 

عددا من ألغراض اتخاذ القرارات ، و عالوة ع�� ذلك فقد وضع مجلس ) �قل إفادة ( و املعلومات �د�ى 

  : ا��ددات ل��صائص النوعية للمعلومات ا��اس�ية ، وال�� يمكن ت��يص�ا من خالل الش�ل ��ي 

  

  

  

  

                                                           
جامعة  ناصر دمحم ع�� ا����� ، خصائص املعلومات ا��اس�ية و آثاره �� اتخاذ القرارات ، مذكرة املاجست�� �� علوم ال�سي�� ، تخصص محاسبة ،  1

  .38، ص  2008/2009ا��اج ��ضر باتنة ، ا��زائر ،

194، ص 1990عباس م�دي الش��ازي ، نظر�ة ا��اسبة ، ذات السالسل للطباعة و ال�شر ، ال�و�ت ،   2  

  3 64،ص 2012د�سم��  05و  04خليل ابرا�يم ، املؤتمر الدو�� �ول ا��اسبة و املراجعة �� ظل ب�ئة �عمال الدولية ، جامعة مسيلة ، يومي 
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  ا��صائص النوعية للمعلومات ا��اس�ية ) : 07(ش�ل رقم 

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا��صائص �اآل�ي و�مكن  صياغة وشرح �ذه 

  :املالئمة 

�� قدرة  أخرى ع�� أ��ا قدرة املعلومات ا��اس�ية ع�� �غي�� قرار مستخدم املعلومات و��لمات  املالئمة�عرف 

  .1املعلومات ع�� ايجاد فرق �� اتخاذ القرار 

�عب�� �� اتجاه القرار ،وذلك من خالل ز�ادة تأث���ا ��  إحداثاملعلومات القادر " بأ��ا تلك   fasbكما عرف�ا 

التحكم با��اضر واس�يعاب املا��� من أجل الت�بؤ باملستقبل بموضوعية ت��ل ع�� مستخدم�ن تلك املعلومات 

  .2"�انت تلك املعلومات غ�� مالئمة  عملية اتخاذ قرار أدق وأكفأ م�ما لو

علومات ا��اس�ية ال�� ت�ون ل�ا قيمة ت�بؤ�ة واس��جاعية تؤثر �� اتجاه سلوك علومات املالئمة �� تلك املأن امل

عند تقديمھ �� الوقت املالئم لھ قبل أن متخذي القرار ،وتأثر فيھ لتغي�� القرار نحو املوفق الذي يتخذ �شأنھ 

  .تفقد قدر��ا ع�� التأث�� �� ذلك القرار

  

  

                                                           
  .23،ص 1995ية واملباديء ا��اس�ية املتعارف عل��ا واملقبولة قبوال عاما ،دار امل�اتب الوطنية ،�ردن ،�عيم حس�ن د�مش، القوائم املال  1
  .293كمال عبد العز�ز النقيب ،مرجع سبق ذكره ، ص   2

 متخذوا القرارات و خصائصھم 

 قید حاكم التكلفة المنفعة

 القابیلة للفھم

 الموثوقیة المالئمة

القیمة 

 التنبؤیة

القیمة 

 االستراتجیة

التوقیت 

 المالئم

القابلیة 

 للتحقق

التمیل  الحیاد

 الصادق

 الثبات القابلیة للمقارنة

 أساس االعتراف ألھمیة النسبیة

 المنفعة للقرار
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  :و�جب أن تتوفر فيھ ثالثة سيمات و�� 

و�� القدرة ع�� ت�بؤات حول آثار املا��� وا��اضر واملستقبل ،حيث أن  :القيمة الت�بؤ�ة للمعلومات   . أ

املعلومات ا��اس�ية ذات الصلة �عملية اتخاذ القرار �ساعد مستخدم��ا القيام �عملية الت�بؤ بال�سبة 

ب الت�بؤ بما ست�ون لألحداث �� املا��� وا��اضر واملستقبل ، فبدون معرفة �حداث املاضية يصع

 . 1عليھ �� املستقبل

تمتلك املعلومات قيمة اس��جاعية عندما ي�ون ل�ا القدرة ع�� :القيمة �س��جاعية للمعلومات   . ب

التغي�� أو ت��يح التوقعات ا��الية واملستقبلية ، كما يطلق خاصية القيمة �س��جاعية للمعلومات 

ملعلومات �� تقييم مدى ��ة التوقعات السابقة ، أيضا بالتغذية العكسية ،و�ساعد مستخدم ا

 .و�التا�� �ستخدم املعلومات �� تقييم نتائج القرارات ال�� تب�� ع�� �ذه التوقعات 

يقصد بالتوقيت املالئم تقديم املعلومات �� حي��ا ، بمع�� أنھ :للمعلومات ) املالئم ( التوقيت املناسب   . ت

لية ملن �ستخدمو��ا عندما يحتاجون إل��ا ، وذلك ألن �ذه يجب إتاحة املعلومات ا��اس�ية املا

املعلومات تفقد منفع��ا إذا لم تكن متاحة عندما تدعو ا��اجة  إ�� استخدام�ا ، أو إذا ترا�� تقديم�ا 

 .2ف��ة طو�لة �عد وقوع �حداث ال�� تتعلق ��ا بحيث تفقد فعالي��ا �� اتخاذ القرارات ع�� أساس�ا 

  :املوثوقية 

خاصية املعلومات �� التأكد بأن املعلومات خالية من " ��   fasbالصادر عن  2يقصد ��ا حسب البيان رقم 

  .3"تزعم تمثيلھ  تمثل بصدق ما أ��ا �� بدرجة معقولة ، وح�خطاء والت

عل��ا قد ي�ون مضلال ، فل�ي  �عتمادقد ت�ون املعلومات مالئمة ، ولكن غ�� موثوقة بطبيع��ا وتمثيل�ا لدرجة أن 

ي�ب�� أن ت�ون موثوقة وتمتلك املعلومات خاصية موثوقية إذا �انت خالية من �خطاء ت�ون املعلومة مفيدة 

  .ال�امة والتح��

وع�� ذلك فإن موثوقية املعلومات �ع�� درجة املوضوعية املتضمنة وال�� �سمح ملستخدم��ا بالتوصل إ�� نفس 

  .ئج بنفس القدر املوضو�� ال�� حو��ا املعلومات النتائج ، أي نتا

4:عل��ا ،و�جب أن تتوفر ف��ا ثالثة سيمات و��  �عتمادإم�انية و إذن خاصية املوثوقية تتعلق بأمانة املعلومات 

    

و الع��ة �نا , و يقصد ��ا مطابقة �رقام املعلومات ا��اس�ية للظوا�ر املراد التقر�ر ع��ا : الصدق �� التعب�� -)ا

 .أي �ل تمثل �رقام يصدق ما حدث فعال, يصدق تمثيل املضمون أو ا��و�ر و ل�س مجرد الش�ل

  : و تتطلب خاصية الصدق �� التعب�� التحرر من نوع�ن من أنواع التح�� و �ما

                                                           
  .�23عيم حس�ن د�ش ، مرجع سبق ذكره ،ص   1
قتصادية ، امللتقى الوط�� �ول حول مستجدات �لفية الثالثة املؤسسة  ع�� شارف خوخة ، مفا�يم جودة املعلومات اللمحاس�ية ل��شيد القرارات �  2

  .4م، ص  2007نوفم��  22و  21ضوء التحوالت ا��اس�ية الدولية ،جامعة با�� مختار عنابة ، يومي 
 42، ص 2011باي لل�شر والتوز�ع ، السودان ،، � ) مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات الغدار�ة ( فياض حمزة رم�� ، نظم املعلومات ا��اس�ية   3

،43.  
 2002،دار وائل لل�شر والتوز�ع ،�ردن ، ) دراسة معمقة �� نظر�ة ا��اسبة ( رضوان حلوة حنان ، النموذج ا��اس�� املعاصر من املباديء إ�� املعاي��   4

  .211، 205، ص 



  �طار النظري ��ودة املعلومات ا��اس�ية وعالق��ا باملراجعة....................................:......الفصل الثا�ي 

42 

 

 كما �و ا��ال عند تطبيق من�� الت�لفة التار�خية أساس لقياس �حداث :ة القياس تح�� �� عملي

 .�دارة تجاه املسا�م�ن و املس�ثمر�ن  �قتصادية ، ف�ذا القياس يظ�ر تح��ا لصا��

 قد ي�ون تح�� القائم بالقياس إما مقصودا، كما �� حالة �مانة أو غ�� : تح�� من القائم �عملية القياس

 .دة، كما �� حالة نقص املعرفةمقصو 

�و تح�� �� عملية القياس بان يحدث ما �ع�� عنھ ع�� جانب أك�� من جانب أخر، بدال من إن ي�ون : ا��ياد - )ب

ا��دوث م�ساوي �حتمال ع�� كال ا��انب�ن ، و �كذا فان ا��لو من التح�� يمثل قدرة إجراء قياس ع�� تقديم 

   .وصف دقيق ل��اصية 

وقصد ��ا وجود درجة عالية من �تفاق فيما ب�ن القائم�ن بالقياس ا��اس�� ، الذين  :ابلية للتحققالق -)ج

محاسبون ( �ستخدمون نفس الطرق القياس ، فإ��م يتوصلون إ�� نفس النتائج ، فإذا وصلت أطراف خارجية 

ات القوائم املالية غ�� قابلة للتحقق إ�� نتائج ا��تلفة ، ف�ذا دليل ع�� أن املعلوم) آخرون أو مدققون مستقلون 

   .، و بالتا�� ال يمكن �عتماد عل��ا ، ف�� ال تتمتع بخاصية املوثوقة

  ا��صائص الثانو�ة 

يقصد بالثبات أو ما يصط�� عليھ بالتناسق تطبيق  نفس �جراءات ا��اس�ية ع�� �حداث : الثبات -)1

أخرى ، أي إتباع �سق واحد �� ���يل �حداث �قتصادية و املماثلة �� املؤسسة الواحدة من دورة إ�� 

  .يقرر ع��ا بطر�قة موحدة من دورة إ�� دورة 

يقصد ��ذه ا��اصية أن �عد املعلومات ا��اس�ية باستخدام نفس �ساليب و : 1القابلية املقارنة -)2

ل �قتصادي ، و تمكن مقارنة أداء �جراءات ا��اس�ية من عام ألخر و لنفس املؤسسات ال�� �عمل �� ا��ا

الوحدة �قتصادية بأداء الوحدات �قتصادية أخرى ، أي ي�ب�� آن ت�ون الطرائق ا��اس�ية املعتمدة نفس�ا ، 

أو أن تتم عملية القياس و العرض بال�سبة ألثر املا�� للعمليات املالية امل�شا��ة و �حداث �قتصادية ع�� 

  .أساس ثابت

 : �� �ذا �ناك قيدان رئ�سيان ع�� استخدام ا��صائص السابقة �ماإضافة إ

 ع�� خاصية حاكمة ل�افة ا��صائص النوعية و �عتمد تطبيق�ا ع�� اعتبارات و : 2قيد ��مية ال�س�ية�

كمية و نوعية أو خليط م��ما معا، أما ما يتعلق با��وانب النوعية الختبار ��مية ال�س�ية فانھ يمكن 

بصفة عامة أن البند �عت�� ذو أ�مية �س�ية إذا أدى حذفھ أو �فصاح عنھ بصورة محرفة إ�� القول 

 .التأثر ع�� متخذ القرار

و �ع�� أن ت�ون املنافع ا��ققة و املتوقعة من املعلومات اك�� من ت�لفة إمداد امل�شاة  :3قيد الت�لفة و املنفعة

اس املنافع املتوقعة من املعلومات لعدم تحديد الدقيق لعدد، نوع ��ذه املعلومات، حيث يالحظ �عذر إم�انية قي

  . و حدود مستخدمي �ذه املعلومات

                                                           
نظام ا��اس�� املا�� ع�� إرساء مبدأ �فصاح و الشفافية �� اطار حوكمة شر�ات و ا��د من اثر تطبيق ال" إسماعيل علوي ، عبد ا��ليم سعيدي - 1

ماي  07و  06امللتقى الوط�� حول حوكمة شر�ات املالية ل��د من الفساد املا�� و �داري ، جامعة دمحم خيضر �سكرة يومي " الفساد املا�� و ا��اس�� 

  .  8ص 2012
  .48مرجع سابق صقباض حمزة رم�� ،  - 2
  �سس العلمية و العملية ( �ادي رضا الصفار ، مبادئ ا��اسبة املالية - 3
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  .معاي�� تحقيق جودة املعلومة ا��اس�ية:املطلب الثا�ي 

  :1معاي�� قانونية : أوال 

املالية ،وتحقيق �ل��ام �س�� العديد من املؤسسات امل�نية �� العديد من الدول لتطو�ر معاي�� ��ودة التقار�ر 

��ا من خالل سن �شر�عات وقوان�ن وا��ة ومنظمة لعمل �ذه املؤسسات مع توف�� �ي�ل تنظي�� فعال يقوم 

فصاح ال�ا�� عن اإل بضبط جوانب �داء �� املؤسسة بما يتوافق مع املتطلبات القانونية ال�� تلزم املؤسسات ب

  .أدا��ا

  :معاي�� رقابية: ثانيا 

العملية �دار�ة ال�� ترتكز عل��ا �ل من مجلس �دارة واملس�ثمر�ن  �� عنصر الرقابة بأنھ أحد م�وناتينظر إ

 الرقابة املالية ��،و�توقف نجاح �ذا العنصر ع�� وجود رقابة فعالة تحدد دور �ل من ��ان املراجعة ،وأج�زة 

تطبيق قواعد املراجعة للتأكد من سياس��ا  تنظيم املعا��ة وكذلك دور املراجع�ن و�طراف ذات العالقة ��

  .تنفذ بفاعلية ،أن بيانا��ا املالية تتم�� باملصداقية مع وجود �غذية عكسية مستمرة  وإجراءا��ا

  :معاي�� م�نية :ثالثا

بإعداد معاي�� محاس�ية واملراجعة لضبط أداء العملية ا��اس�ية ، مما ��تم ال�يئات وا��الس امل�نية ا��اس�ية 

ع�� اس�ثمارا��م ، وال�� أدت بدور�ا لظ�ور  �طمئنانبرز معھ مف�وم مساءلة �دارة من قبل املالك �غية 

  .ا��اجة إلعداد التقار�ر املالية  ال�� تتمتع بال��ا�ة و�مانة

  .معاي�� فنية :را�عا 

معاي�� فنية يؤدي إ�� تطو�ر مف�وم جودة املعلومات ، مما �عكس بدوره ع�� جودة التقار�ر املالية إن توفر 

  . �س�ثمار،و�ز�د ثقة املسا�م�ن واملس�ثمر�ن ، وأ��اب املصا�� باملؤسسة و�ؤدي إ�� رفع وز�ادة 

  .العوامل املؤثرة ع�� جودة املعلومة ا��اس�ية :املطلب الثالث 

  2:تتأثر درجة جودة املعلومات ا��اس�ية �عدة عوامل و��          

من أ�م العوامل الب�ية ال�� تؤثر ع�� جودة املعلومات ا��اس�ية ): الب�ئة ا��اس�ية ( العوامل الب�ية : أوال 

  :ماي�� 

  قتصاديالنظام  باختالفتختلف نوعية املعلومات ال�� تقدم�ا التقار�ر املالية : �قتصاديةالعوامل� 

، ففي �قتصاد الرأسما�� تحظى التقار�ر املالية بأ�مية كب��ة إذا تم ال��ك�� ع�� ضرورة توافر 

يتم ال��ك�� ع�� املعلومات  �ش��ا�ي �قتصاداملعلومات املالئمة إلحتياجات املستخدمي�ن ، ب�نما �� 

 .املوج�ة  للتخطيط �� الدولة ولغرض أح�ام املراقبة املركز�ة 

  مثل  �جتماعيةتتأثر ا��صائص النوعية للمعلومات ا��اس�ية ببعض القيم : �جتماعيةالعوامل :

 ا��...�� القوائم املالية والوقت  اتجاه ا��تمع نحو ��تمام بالسر�ة

                                                           
ا��وكمة زرزار العيا��� أآثر تطبيق قواعد حوكمة الشر�ات ع�� �فصاح ا��اس�� وجودة التقار�ر املالية للشر�ات ، امللتقى الدو�� الثامن حول   1

  .18ص  2010د�سم��  08و  07اق ، أم البوا�� ، يومي ا��اس�ية للمؤسسة ،واقع ر�انات وأف
  .72، 65ناصر دمحم ع�� ا����� ، مرجع سبق ذكره ص   2
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  ان العوامل القانونية ،وأ�م�ا مجموعة من �نظمة والقواعد القانونية تؤثر �ش�ل : العوامل القانونية

باشر وغ�� مباشر ع�� م�نة ا��اسبة والرقابة و�شراف ع�� ممارس��ا خصوصا مع ظ�ور الشر�ات م

 . امللكية عن �دارة مما أدى خضوع�ا إ�� ال�شر�عات القانونية والضر�ية بانفصالاملسا�مة ال�� تتم�� 

  فاملستوى التعلي�� يؤثر �� وتتمثل �� املستوى التعلي�� ووضع املنظمات امل�نية ، :العوامل الثقافية

 .املمارسة ا��اس�ية والتدقيق �ش�ل عام ، وا��صائص النوعية للمعلومات ا��اس�ية �ش�ل خاص 

  .العوامل املتعلقة باملعلومات : ثانيا 

تتأثر جودة التقار�ر املالية ملدى توافر عدد من ا��صائص والصفات ل��كم ع�� منفع��ا �� اتخاذ القرار ،كما     

قد أثر ع�� جودة املعلومات ا��اس�ية ،وكذلك �ن�شار الواسع  ا��اضرأن استخدام ا��اسوب �� الوقت 

كمية املعلومات ، مما أدى إ�� خفض �لفة �نتاج وا��صول ع�� املعلومات وز�ادة  �ن��ن�توالسر�ع لشبكة 

  .معلومات �� العالم �� الوقت املناسب املالية الحتياجات املؤسسة واملستخدم�ن ،وز�ادة عدد املستخدم�ن لل

  .تقر�ر مدقق ا��سابات : ثالثا 

�عت�� تقر�ر مدقق ا��سابات الرك��ة �ساسية �� جودة املعلومات ا��اس�ية للتقار�ر املالية ، من خالل     

وعرض التقار�ر املالية  إعدادفاء الثقة �� املعلومات الوارد ��ا ، والتحقق من أن إطمراجعة التقار�ر امل�شورة ،

  .قد تم وفقا ملعاي�� ا��اسبة املعتمدة وكذلك متطلبات القوان�ن املعمول ��ا

  .�عاد املراجعة و عالق��ا باملعلومة ا��اس�يةأ: املبحث الثالث

بالرغم من �عدد ��عاد ا��تلفة لعملية املراجعة ، إال أن ��عاد ا��اس�ية تحظى با�تمام كب�� و �شغل      

  .ا���� �ك�� من �جراءات و �ساليب ا��تلفة ، و سوف نتطرق �� �ذا املبحث ��عاد ا��اس�ية للمراجعة

  .املسائلة و الرقاية ا��اس�ية: املطلب �ول 

ا��اس�ية ال��ظة التنظيمية و جميع وسائل الت�سيق و �جراءات ال�ادفة إ��  الرقابة�شمل املسائلة و  

اختيار البيانات ا��اس�ية املث�تة �� الدفاتر ا��سابات و درجة �عتماد عل��ا ، و�ضم �ذا النوع عدة 

  :1وسائل و�� ع�� س�يل ا��صر

 إتباع نظام القيد املزدوج  -

 املصادقات  إتباع نظام -

 إتباع قيود ال�سو�ة من موظف مسؤول -

 وجود نظام مس�ندي سليم  -

 إتباع نظام املراجعة ا��سابات  -

 فصل الوجبات ا��اصة بموظف ا��سابات عن الواجبات املتعلقة باإلنتاج و التخز�ن -

ون بمسائلة مجلس م، إ�� أن يقوم املسا� 1992الصادر عام  « Cadbury »كما أشار تقر�ر ��نة 

�دارة ، و �ل م��ا لھ دوره �� تفعيل تلك املسألة ، فمجلس �دارة يقوم بدوره �� توف�� البيانات ا��يدة 

للمسا�م�ن ، و ع�� املسا�م�ن القيام بدور�م �� إبداء رغب��م �� ممارسة مسؤولي��م كمالك ، بإضافة 

                                                           
  230خالد أم�ن عبد هللا ،علم تدقيق ا��سابات ،مرجع سبق ذكره ،ص1
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من يحمل عنوان ا��اسبة عن املسؤولية ، بأن دور  إ�� ذلك أشار البنك كر�دي ليونھ �� القسم الرا�ع

  .  مجلس �دارة إشرا�� أك�� منھ تنفيذي 

و إ�� قدرة أعضاء مجلس �دارة القيام بتدقيق فعال ،كما أشار �� القسم ا��امس منھ الذي يحمل 

فيذي�ن ، و عنوان املسؤولية ، إ�� ضرورة وضع آليات معينة ، �سمح بتوقيع عقاب ع�� املوظف�ن التن

كذلك أعضاء مجلس �دارة إذا لزم �مر ، كما أن تقر�ر منظمة التعاون �قتصادي و التنمية 

« OECD »   أشار �� املبدأ ا��اص بمسؤوليات مجلس �دارة ، إ�� ضرورة املتا�عة  1999الصادر عام ،

من قبل املسا�م�ن، يضاف الفاعلة لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس و كذلك مساءلة مجلس �دارة 

، أشارت إ�� ضرورة تفعيل  2003إ�� ذلك أن املعاي�� ال�� وضع��ا بورصة نيو�ورك لألوراق املالية عام 

  .الدور الرقا�ي للمسا�م�ن من خالل املشاركة �� جميع القرارات �ساسية للشركة

  . �ل��ام بتطبيق معاي�� ا��اسبة و املراجعة: املطلب الثا�ي

�عد معاي�� ا��اسبة و املراجعة بمثابة العمود الفقري و الرك��ة �ساسية �� تفعيل املعلومات ا��اس�ية ،ف��    

تمثل أحد �ليات ال�� تحث الشر�ات ع�� إتباع القواعد السليمة للمحاسبة و إجراء املراجعة الدور�ة املستقلة 

ار�ر املالية خالل ف��ة الثمان�نات �س�ب تجميل القوائم بما فيھ صا�� الشركة ك�ل حيث لوحظ تطور جودة التق

     1.املالية

�عت�� ضعف ممارسة ا��اسبة من املمارسات السلبية ، وأ��ا �� حاجة ماسة إ�� املز�د من الدعم للوصول إ��  و

املمارسة السليمة مع إعادة النظر �� معاي�� ا��اسبة والتدقيق املطبقة ،ولذا فقد تم �خذ بالكث�� من معاي�� 

ال�� ���ع فة الواقعية ،واستخدام نظر�ة الو�الة ا��اسبة الدولية ، كما أن تطبيق ا��وكمة يحد من الفلس

بمعاي�� محاس�ية  �ل��امحركة �دارة �� اختبار السياسة ا��اس�ية ،و�التا�� فا��ركة �عارض �تجاه نحو 

    .2محددة ،و�ساعد �� حسم مش�لة إساءة استخدام املعاي�� ا��اسبة ومعاي�� التدقيق

  .والشفافية  تحقيق �فصاح: املطلب الثالث 

من امل�م أن تظ�ر املعلومة �� وقت مع�ن و إال ستفقد �ذه املعلومة صالحي��ا و أ�مي��ا ، كما شدد مجلس 

: " م ع�� عنصر ترقية �فصاح �� النص التا��  1997الصادر عنھ بتار�خ  ��4 البيان رقم  APB  ا��اس�ية املبادئ

�ان أي تأخ�� �� ايصال�ا لھ سيؤثر ع��  ما إذااملعلومات ا��اس�ية ملتخذ القرار �� وقت مبكر وذلك  إيصاليجب 

  .3"قراره 

وقد جرى العرف ا��اس�� ع�� أن يتم �فصاح عن املعلومات ا��اس�ية �� ��اية السنة املالية للشركة ، وتختار 

وان �انت معظم املؤسسات تفضل ��اية السنة الطبيعية �ل شركة سن��ا املالية حسب ظروف�ا واحتياجا��ا ، 

، و�جب أن يتم �فصاح عن املعلومات املتعلقة بالسنة املالية للشركة ،�عد سواء السنة امليالدية أو ال��ر�ة 

بصورة دقيقة  ا��تاميةا��سابات  إقفالآن  �عتباران��اء السنة املالية مباشرة دون تأخ�� ال دا�� لھ ،آخذ �� 

�ستغرق �عض الوقت ،وقد تطلبت �شر�عات معظم دول العالم ف��ة محددة كحد �ق��� ل�شر القوائم املالية 

                                                           
  وليد خالد حميد العازمي ، أثر مدقق ا��سابات ا��ار�� �� تحس�ن مصداقية املعلوم - 1
  .53وليد خالد حميد العازمي ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
�� �� ا��اسبة عبد املنعم عطا العلول ، دور �فصاح ا��اس�� �� دعم نظام الرقابة واملساءلة �� الشر�ات املسا�مة العامة قطاع غزة ، رسالة ماج�ست  3

  .34م ، ص  2012والتمو�ل ، ا��امعة �سالمية ،غزة ، فلسط�ن ، 
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قوائم مالية دور�ة لف��ات دور�ة أقل من  إصدارقليلة القيمة إذا يتم  الية املللشر�ات املسا�مة �عد ان��اء سن��ا 

   1.قد تحدث خالل السنة  السنة ،وذلك ألن الكث�� من �حداث ال�امة

  2.و�ذا وتتعدد طرق �فصاح �� التقار�ر �التا�� 

  أن يتم عرض املعلومات بطرق �س�ل ف�م�ا. 

  قراء��اأن يتم ترت�ب املعلومات بصورة منتظمة مرتبة ومنطقية ح�� �س�ل . 

 كن مستخدمو إظ�ار جميع املعلومات ال�امة والضرور�ة وعرض�ا �� م�ان �س�ل الوصول إليھ ح�� يتم

 .م��ا  �ستفادة�ذه املعلومات من 

  .مصداقية املعلومة ا��اس�ية :املطلب الرا�ع 

اليومية أن املعلومات ا��اس�ية قد أصبحت �ساس الذي �عتمد عليھ  �قتصاديةيت�� من مظا�ر ا��ياة        

، ون�يجة لذلك أصبحت ا��اجة إ�� تأكيد �اف حول  �قتصادية�� اتخاذ  مختلف القرارات املتعلقة بال�شاطات 

للمعلومة ا��اس�ية أصبحت ذات  ت�ا ، لذلك فإن عملية مراجعة ا��سابار مصداقية �ذه املعلومات  أمرا ضرو 

أ�مية قصوى بال�سبة ��تلف ا���ات املستفيدة من �ذه املعلومات ، حيث تقوم عادة مراجع ا��سابات 

معلومات ونتائج عن طر�ق تقر�ر رس�� ، و�عتمد �� مستواه ع�� مجموعة من �عمال  بتقديم ما توصل اليھ من

املنفذة  بطر�قة صارمة من قبل مجموعة من العامل�ن ا��اصل�ن ع�� تقدير م�� مع�ن �� �ذا ا��ال ، و�ذا ع�� 

آيھ الف�� ا��ايد حول اعتبار أن مراجع ا��سابات �و طرف خار�� مستقل عن املؤسسة املعنية ، يقوم بإعطاء ر 

  3.املركز املا�� للمؤسسة 

امل��ايد للمعلومات ا��اس�ية واملتنوع ، ومن أجل ضمان قدر مع�ن من الفاعلية ،فإنھ  �ستخدامو�� ظل �ذا 

ومراجعة واستخدام �ذه املعلومات  إعدادعن  املسئولةيجب أن ت�ون �ناك صورة وا��ة لدور �ل من ا���ات 

تقدمھ املعلومات  عن ما� مستقل فإن �دارة ت�ون مسؤولة مسؤولية �املة �، و�� ظل عدم وجود مراجع خار 

ا��اس�ية ،و�تطلب �ذا من �دارة اتخاذ اجرارءات وقرارات رقابية دقيقة ،كما أن مراجعة املعلومات ا��اس�ية 

 �ع�� سقوط مسؤولي��ا عن �دارة ، حيث �عت�� رأي مراجع ا��سابات حول من طرف املراجع املستقل ال

املعلومات �� مختلف ا��االت ومن طرف مختلف ا���ات ، حيث ت�يح بثقة أك�� ، بحيث توفر عملية املراجعة 

ملؤسسة تأكيدات منطقية تفيد أن املعلومات املالية للمؤسسة تو�� و�عطي صورة ��يحة وعادلة حول م��انية ا

، يمثل مقياس مصداقية ي��جمھ تقر�ره فإن رأي مراجع ا��سابات املستقل والذي ونتائج أعمال�ا ، و�التا�� 

ا��اس�ية  للمبادئاملعلومات ا��اس�ية وتمثيل�ا للصورة ا��قيقية للمؤسسة ع�� أن ي�ون �ل ذلك معدا وفقا 

ز عملية مراجعة ا��سابات وتز�د من ثقة مستخدمي املعلومات واملعاي�� املتعارف واملقبولة قبوال عاما ، وال�� �عز 

                                                           
م ،ص  1995، مصر ، �شر�ن �ول  92خالد أم�ن عبد هللا ، �فصاح ودوره �� ت�شيط التداول �� أسواق رأسمال العر�ية ا��اسب القانو�ي ، العدد   1

44 .  
  . 35عبد املنعم عطا العلول ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
�اس�ية ، مذكرة ماس�� �� العلوم املالية وا��اس�ية ، جامعة دمحم خيضر ، �سكرة ، إكرام الشاذ�� ، دور املراجعة ا��ارجية �� تحس�ن جودة املعلومة ا�  3

  .69، ص  2012/2013ا��زائر ، 
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ا��اس�ية بأ��ا تتضمن أخطاء مادية أو تحر�ف مع اق��اض استقالل املراجع واطالعھ ع�� املعلومات ال�افية عن 

  1.ةالتقار�ر والبيانات املالي إعدادإ�� تمتع املراجع بخ��ة عالية �� تنفيذ متطلبات  إضافةأعمال املؤسسة ، 

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 بوضياف ، فاتح  سردوك ، دور املراجعة ا��ارجية ل��سابات �� ال��وض بمصداقية املعلومة ا��اس�ية ، رسالة ماجست�� �� ادارة �عمال ، جامعة دمحم 1

  .21، ص  2003/2004ا��زائر ،  املسيلة ،
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  : خالصة الفصل

تلعب ��عاد ا��اس�ية للمراجعة دورا م�ما �� توف�� املعلومات ا��اس�ية املالئمة ��تلف متخذي              

ا��اس�ية ، ول�ي ت�ون �ذه  املعلوماتالقرارات ،وذلك من خالل �فصاح والشفافية ، وتحقيق مصداقية 

� توافق املعلومات ذات جودة يجب أن تتوفر ف��ا مجموعة من ا��صائص الرئ�سة املتمثلة �� املالئمة وال�� �ع�

  .متخذي القرار ، وخاصية الثقة ال�� يدو��ا تفقد املعلومات ا��اس�ية مصداقي��ا  احتياجاتاملعلومات مع 

ب ا��صائص الرئ�سة خصائص ثانو�ة ال تقل أ�مية عن سابق��ا واملتمثلة �� القابلية و�ناك أيضا إ�� جان           

  .والشمول ، ��مية ال�س�ية  و��ساقللمقارنة 
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  : تم�يد 

�عد الدراسة النظر�ة من خالل �ذا البحث ، نقو م �� �ذا الفصل بإسقاط ا��انب النظري املتناول ��       

الفصل�ن السابق�ن ع�� الواقع ،حيث أخذنا املؤسسة كميدان إلجراء �ذه الدراسة محاوال بذلك إبراز ا��وانب 

حول دور املراجعة �� تحس�ن جودة املعلومة ا��اس�ية باملؤسسة  التمحور املتعلقة بموضوع دراس�نا  

  . �قتصادية

إن بحثنا �ذا مثلھ مثل أي بحث عل�� يتطلب تحديد  �طار امل���� للدراسة امليدانية ،طاملا أن �ذا �عت��       

رجوة ، ثم تطرقنا إ�� أساس تنظيم �ف�ار واملعلومات ،من أجل البحث عن ا��قائق والوضول إ�� النتائج امل

  :الدراسة �ست�يانية ا��اصة ببحثنا �ذا

  :وقد قسمنا �ذا الفصل ،إ�� ثالثة مباحث و�� �التا��     

  تقديم مؤسسة نفطال: املبحث �ول. 

  ا��انب امل���� للدراسة امليدانية :املبحث الثا�ي. 

  ستمارةعرض وتحليل نتائج�.  
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  .التعر�ف باملؤسسة محل الدراسة : املبحث �ول 

  .التعر�ف بمؤسسة نفطال: املطلب �ول 

  .�شأة مؤسسة نفطال: أوال 

�عود �شأة مؤسسة نفطال إ�� املؤسسة �م سوناطراك ، وال�� �عت�� القلب النابض لإلقتصاد الوط�� ، وذلك     

أل�مي��ا الك��ى ع�� الساحة الوطنية والدولية ، بفضل امل�ام ال��مة املس�ندة إل��ا ،ودور�ا الفعال ع�� 

 �قتصاد لالحتياجاتري  ملا تقدمھ من �غطية الصعيد الدو�� ، ف�� بمثابة شر�ان لإلقتصاد الوط�� ا��زائ

الوط�� من الطاقة ، و�انت عبارة عن قسم  تجاري لشركة سوناطراك م�لف بتوز�ع ا��روقات ع�� املستوى 

لتكر�ر  وتوز�ع الوط�� ، وعند إعادة �ي�ل��ا ، انبعث م��ا العديد من املؤسسات ، وم��ا املقاطعة الوطنية 

  ).محروقات ،ز�وت،الغاز املميع ،��وم( ، و�انت مقسمة إ�� دوائر مختصة  املنتوجات الب��ولية

،إلعادة ال�ي�لة ، املتضمن إ�شاء مؤسسة التكر�ر  06/04/1980، املؤرخ ��  80/101و�موجب املرسوم رقم   

  :وال�سو�ق للمواد الب��ولية انقسمت إ�� فرع�ن

- NAFTAC :ة ومشتقا��ا تقوم �ذه املؤسسة بتكر�ر املواد الب��ولي. 

- NAFTAL: ل�سو�ق وتوز�ع املواد الب��وليةاملؤسسة الوطنية. 

و�� ا��روف " ال"و�و ال�شاط ا��صص ل�ذه املؤسسة ، و " نفط " وقد جاء اسم نفطال من تركيب �لم�� 

  .�و�� من �لمة ا��زائر

  .م�ام مؤسسة نفطال: ثانيا 

  : تتمثل م�ام املؤسسة الوطنية الب��ولية فيما ي��

  سو�ق وتوز�ع الوقود والز�وت ا��اصة بقطاع الط��ان وقطاع البحر�ة�. 

 سو�ق وتوز�ع الز�وت�. 

 سو�ق وتوز�ع س��غاز�. 

 تخز�ن ونقل �ل املواد الب��ولية املسوقة عبلر القطر الوط��. 

  تطو�ر �يا�ل التخز�ن والتوز�ع لضمان �غطية أحسن ��اجيات السوق. 

  السنو�ة ، وا��ططات طو�لة املدى ذات الصلة مع أنظمة املؤسسة الس�ر ع�� تطبيق ا��ططات

 .،ومراعاة �غطية حاجيات سوق من املواد الب��ولية 

  ، الس�ر ع�� وضع مقاي�س متعلقة باألمن الصنا�� فيما يخص ا��افظة وحماية الب�ئة من التعك��

إ�� غ�� ذلك ا�� ،... ب��ين املمتاز و�ظ�ر �ذا جليا من خالل ترو�ج�ا لس��غاز ،الب��ين بدون رصاص ،ال

 .�ود املبذولة �� �ذا امليدان�من ا�

 س�ر مؤسسة نافطال ع�� تحف�� العمال سعيا م��ا لتحس�ن أدا��م وتطو�ر منتجا��ا�. 
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  تبذل ج�ود كب��ة �� رس�لة وت�و�ن العمال ، لذا خصصت مبالغ كب��ة �عد باملالي�� لت�و�ن العمال ،كما

�عمل جا�دة ع�� تجنيد طاقا��ا ال�شر�ة واملادية �� فصل الشتاء لتغطية �ل أن مؤسسة نفطال 

 .متطلبات منتوجا��ا الب��ولية 

  :إم�انيات املؤسسة : ثالثا 

 51مليون طن سنو�ا من املنتوجات الب��ولية  ومشتقا��ا أي ما �عادل  7،6تقدم مؤسسة نفطال للدولة ما يقارب 

  ، و�ذا بفضل جملة من �م�انات و�� ك من �س��الك الوط�� للطاقة %

 67 ت ، واملطاطو مركزا ومحطة لتوز�ع وتخز�ن الوقود والز�. 

 44 مصنعا لتعبئة الغاز املميع. 

 16  وحدة للزفت. 

 59 محطة لتخز�ن الغاز. 

 1576  تا�عة للقطاع ا��اص 01محطة توز�ع من. 

 3250  شاحنة للصيانة  1750شاحنة توز�ع و. 

 14550 لدى ا��واص نقطة بيع. 

 380 لم أناب�ب �� مشتقات الب��ول�. 

  .من �س��الك الوط�� للمشتقات الب��ولية مسوقة ع�� شبكة ا��طات املتعددة ا��دمات   % 80

  .�عر�ف املؤسسة محل الدراسة : املطلب الثا�ي

صادر عن إدارة مقاطعة نفطال ، بموجب قرار  1984فيف��ي  21تم إ�شاء مقاطعة نفطال ب�سكرة يوم                 

  :املركز�ة  املتواجدة �� الشراقة بالعاصمة ، وقد �انت �شمل �شاط�ن رئ�س�ن �ما 

  الز�وت ، املطاط ، ال��وم( توز�ع ا��روقات ومشتقا��ا.( 

 توز�ع الغاز. 

�روقات لت وحدة نفطال إ�� منطقة توز�ع ا�حو ت 1984نوفم��  24املؤرخ ��  70/84بموجب املرسوم رقم 

الغاز املميع بباتنة ،مع العلم أ��ا �انت من قبل تا�عة  GPLوالز�وت وال��الت املطاطية ، أما الغاز املميع فتا�ع إ�� 

  .ملنطقة باتنة

ال�دف الرئ���� ملقاطعة توز�ع املنتوجات الب��ولية ع�� مستوى ال��اب الوال�ي ، وتنظيم و�سي�� العمليات ع�� 

يع شب�ات التوز�ع بالز�ادة ،وذلك استجابة إلحتياجات السوق الوطنية ، كما �عمل مختلف نقاط البيع وتوس

، ومن املنتجات ال�� تقوم بتوز�ع�ا �ده ع�� توز�ع �عض املنتجات املستوردة �ال��الت املطاطية والز�وت 

  :الوحدة نذكر م��ا 

  ووقود ممتاز ، عادي ،مازوت( ا��روقات.( 

  الز�وت بمختلف أنواع�ا. 

 قارورات غاز السيارات. 



 خاتمة عامة

53 

 

  .ال�ي�ل التنظي�� ملقاطعة نفطال ب�سكرة:خامسا

  :يب�ن ال�ي�ل التنظي�� املستو�ات �دار�ة �� املقاطعة ،وكذلك الوظائف املوجودة ��ا و�ذا ما سن�تطرق إليھ

و�قسام  تتمثل �� مدير املنطقة ، إذ �عت�� املسؤول �ول عن إدارة الدوائر واملصا��:�دارة العامة  .1

امل�ونة للمنطقة وتوج���ا والت�سيق بي��ا ، و�صدر �وامر واللوائح �� حدود صالحيتھ ، كما يقوم بتعي�ن 

مركز التوز�ع ، �من :  وتوجيھ واق��اح �طارات ، و�و املشرف مباشرة ع�� ثالثة خاليا تا�عة لھ و�� 

 .الصنا�� ، خلية الشؤون القانونية

 :و�� :الدوائر  .2

 ية تئرة املعلومادا. 

  دائرة �دارة العامة. 

  دائرة التجارة. 

 الدائرة التقنية والنقل. 

   دائرة املالية وا��اسبة وا�ي بدور�ا �شرف ع�� عدة مصا��.  

  .ا��اليا التا�عة مباشرة لإلدارة العامة للمؤسسة) : 08(الش�ل 

  

  

  

  

  

  

  .مص��ة املالية وا��اسبة  بمؤسسة نفطال: املصدر 

  

  

  

  

 اإلدارة العامة 

 األمانة العامة

 مركز التوزیع خلیة الشؤون القانونیة األمن الصناعي
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تت�ون من مكتب �مانة العامة والذي �عت�� �مزة وصل ب�ن مكتب املدير ومختلف ا��اليا : �دارة العامة 

  .والدوائر املوجودة باملؤسسة 

  :يت�ون �ذا املركز من  :مركز التوز�ع 

 رئ�س املركز. 

  مراقب مس�ندات الوقود -أم�ن الصندوق   –املفوتر  –مس��. 

  سائقوا الشاحنات  –أم�ن مخزن –رئ�س ا��زن. 

  عمال التفر�غ( عمال عاديون.( 

ة وم�مة دارة و العمال ، تقع عليھ وجبات ومسؤوليات كب�� ب�ن � يمثل�ا مسؤول و�و حلقة وصل :�من الصنا�� 

  :مرتبطة مباشرة بحياة العمال وسالمة املمتل�ات ،و�و مراقب ومنفذ ومشرف ع�� تطبيق إجراءات نذكر م��ا 

  وضع معاي�� �من والسالمة وال��ة امل�نية. 

  � صابة أو ا��وادث أثناء العمل العمل ع�� منع �سباب و�فعال ال�� تؤدي إ��. 

  ا��اطر سواء ا ملقر العمل أو �الت والوجبات عمل تقييم وتخم�ن وتحليل. 

 مراقبة ا��طات املسي��ة �سي��ا مباشرا. 

  :خلية الشؤون القانونية

  :تت�ون من ممثل قانو�ي رئ���� م�لف بالدراسات تحت السلطة املباشرة ملدير املؤسسة ، و�تمثل م�ام�ا �� 

 إعداد ومراقبة عقود واتفاقيات املؤسسة. 

  منازعات املؤسسةمتا�عة. 

  سي�� صفقات املؤسسة�. 

  سي�� الذمة العقار�ة للمؤسسة�. 

  ا��... تمثيل املؤسسة أمام مختلف املؤسسات ، وا��اكم ،ومصا�� �من ، مف�شية �من. 

  :الدوائر

  :يمكن توضيح�ا كما ي�� 

 :تت�ون �ذه الدائرة من مص��ت�ن �ما:دائرة املعلوماتية  .1

حيث يتم �� �ذه املص��ة انجاز تقار�ر املراكز ومتا�عة نتائج :��� وال�سي�� مص��ة �عالم   .أ 

 .كذلك إعداد قوائم عن مردودية ال�شاط باملركز . ال�شاط �قتصادي ش�ر�ا 

 :وتتمثل �� ما ي�� : مص��ة النظام والشبكة   .ب 

  املدير�ة العامة بالشراقةإدخال ملفات ال�شاطات �� ا��اسوب وإرسال�ا ع�� الشبكة املعلوماتية  إ��. 
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  مراقبة وتحديث ال��امج املتعلقة بجميع الدوائر واملصا��. 

  مراقبة عمل جميع محطات ا��دمات التا�عة للمؤسسة. 

ال�سي�� ومتا�عة العمال من الناحية  �عت�� العصب �سا��� للمؤسسة من حيث :دائرة �دارة العامة  .2

 :وتنقسم إ�� ، و�جتماعيةدار�ة � 

و�� مص��ة ��تم ب�سي�� شؤون العمال من حيث الرواتب والعطل : مص��ة �دارة العامة   .أ 

 .وتنقسم ا�� فرع�ن  الفرع �داري ،وفرع الرواتب 

و�� مص��ة ��تم بمتا�عة مس��ة العامل منذ �شأة عالقة العمل إ�� :مص��ة املوارد ال�شر�ة   .ب 

 .��اي��ا بما �� ذلك �عداد والت�و�ن 

تقوم �ذه املص��ة ب��يئة جميع �قسام بالوسائل ، التج���ات :الوسائل العامة مص��ة   .ج 

 .املادية وامل�اتب و�الت 

  . اجتماعيةو��تم ب�نظيم �شاطات :والثقافية  �جتماعيةخلية الشؤون   .د 

 . دارة العامة واملصا�� العامةدائر � ):09(الش�ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .-نفطال –مص��ة املالية وا��اس�ية :املصدر 

 دائرة اإلدارة العامة 

خلیة الشؤون 

اإلجتماعیة 

.والثقافیة  

مصلحة 

 الوسائل العامة
مصلحة 

الموارد 

 البشریة

مصلحة 

 اإلدارة العامة

 الفرع اإلداریة

 فرع الرواتب
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�شرف وتتا�ع املعامالت التجار�ة وال�سو�قية ع�� مستوى املؤسسة وتت�ون من ثالثة  :دائرة التجارة  .3

 :مصا�� و�� 

و�� مص��ة �س�ر ع�� تلبية متطلبات الز�ائن وفق دف�� أعباء ، أو ا��طط : مص��ة الز�وت   .أ 

 .�نتا�� السنوي 

نوعيا��ا ع�� و�� مص��ة منوطة بم�ام �سو�ق ال��الت ب�افة أ��ام�ا و : مص��ة املطاط   .ب 

 .مستوى السوق الداخلية 

��ر الزاو�ة داخل إدارة التجارة ،وذلك ملا يقوم بھ من  �عت�� �ذه املص��ة:مص��ة الشبكة   .ج 

 .ر�ط ب�ن مختلف ا��طات املمونة من طرف مؤسسة نفطال

من م�ام�ا الس�ر ع�� متا�عة مديونية املؤسسة لدى الز�ائن وتحصيل�ا �� :مص��ة املديونية   .د 

 .جال ا��ددة � 

 :وتنقسم إ�� :الدائرة النقدية والنقل  .4

تت�ون من رئ�س املص��ة ومف�ش العتاد املتحرك ، حيث ��تمان بالعتاد :مص��ة النقل   .أ 

 .املتحرك املتمثل �� الشاحنات وصيان��ا

وتتمثل م�ام �ذه املص��ة �� صيانة التج���ات واملعدات :مص��ة �ستغالل والصيانة   .ب 

 .نطقة ا��اصة بامل

تقوم �ذه املص��ة بالدراسات امليدانية ،وإعداد جميع التقار�ر : مص��ة الدراسات و�نجاز   .ج 

 .واحتياطات الوحدة باشتغالا��اصة 

 :وتنقسم إ�� :مص��ة املالية وا��اس�ية  .5

م�م��ا ���يل و إثبات العمليات ا��اس�ية ال�� تخص الوحدة ، :مص��ة ا��اسبة العامة   .أ 

 .بإعداد امل��انية ا��تامية للسنة املالية للوحدة كما تقوم 

 :وتنقسم بدور�ا إ�� : مص��ة ا��ز�نة   .ب 

  ا��اصة بالشراء ، كما تقوم والذي يقوم ب�سديد جميع النفقات : فرع املصار�ف

 .و�جور بدفع الرواتب للعمال 

  ر�ة العامة يقوم بالتحو�الت املصرفية إليرادات املقاطعة لصا�� املدي: فرع �يرادات

 .ملؤسسة نفطال

  تتكفل بإعداد امل��انية التقدير�ة ، وكذا تقدير �موال : مص��ة امل��انية والت�لفة

 .الضرور�ة الالزمة لضمان الس�� ا��سن للوحدة 
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 .دائرة املالية وا��اسبة ): 10(الش�ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  -نفطال –مص��ة املالية وا��اس�ية : املصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دائرة المالیة والمحاسبیة

مصلحة 

المیزانیة 

 والتكلفة

مصلحة 

 الخزینة
مصلحة 

المحاسبة 

 العامة
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  ملؤسسة نفطال التنظي��ال�ي�ل : )11(رقم  الش�ل
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  .ا��انب امل���� للدراسة امليدانية : املبحث الثا�ي 

است�يان شاملة  استمارةسنحاول �� �ذا املبحث العمل ع�� عرض وتحليل النتائج ، حيث قمنا بإعداد         

��تلف متغ��ات الدراسة ، ودعم�ا بمجموعة من املقابالت مع غالبية محافظي ا��سابات ، وس�تم �� �ذا 

  .املبحث عرض عينة ، وتحليل أدوات جمع البيانات املعتمد عل��ا 

  .مجتمع وعي�نة الدراسة : املطلب �ول 

  .مجتمع الدراسة : الفرع �ول 

يتمثل أفراد مجتمع الدراسة �� جميع محافظي ا��سابات و�ساتذة ا��امعي�ن وا��اسب�ن ، وقد تم إختيار        

  .عل��م  �ستمارةعينة عشوائية وتوز�ع 

  .عي�نة الدراسة: الفرع الثا�ي 

شوائية الطبقية من مجتمع الدراسة ، وقد بلغ ��م عي�نة عبطر�قة العي�نة التم تحديد عينة الدراسة      

  . اواس��داد�ع�� جميع أفراد العي�نة  �ست�يانعي�نة ، وتم توز�ع  30الدراسة 

  .اعداد �ست�يان و�ي�لھ : املطلب الثا�ي 

  .�ست�يان  إعداد: الفرع �ول 

ذلك النموذج الذي يضم مجموعة من �سئلة ، ال�� تدور حول موضوع ما ، يتم " �عرف �ست�يان ع�� أنھ        

أو املؤسسات محل الدراسة ، ��دف ا��صول ع�� البيانات  دارةتقديمھ إ�� املبحوث�ن بطر�قة أو أخرى ، توجھ لإل 

  .73"عن املوضوع املراد دراستھ 

ن �أداة ��مع البيانات ، ملا يتم�� بھ من سرعة �� الوقت ، حيث �انت �ش�ل مغلق أي وقد تم استخدام �ست�يا

  .ع�� ا��يب أن يضع رمزا ع�� �جابة ال�� يختار�ا

  :مرت باملراحل التالية  �ست�يانأما عملية انجاز     

 .بناءا ع�� �طار النظري ونموذج الدارسة  �ست�يانتم صياغة  -

 .من آرا��م وخ��ا��م ، وقياس مدى صدق �داء �ستفادةع�� محكم�ن ��دف  �ست�يانعرض  -

 .�ست�يانتم إدخال التعديالت الالزمة ع��  -

 .ع�� مجتمع الدراسة املس��دف �ست�يان�عد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ، قمنا بتوز�ع  -

  

  

                                                           
  .369،ص 1999عبد هللا دمحم عبد الرحمن ، دمحم ع�� بدوي ، منا�� وطرق البحث العل�� ،دار املعرفة ا��امعية ، ب��وت ،لبنان ،   73
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  .�ست�يان�ي�ل : الفرع الثا�ي 

  : نجزئي�إ��  �ست�يانتم تقسيم استمارة      

املؤ�ل العل�� ،التخصص ( شمل �ذا ا��زء املعلومات ال��صية للعينة تحت الدراسة : ا��زء �ول  .1

 ).العل�� ،طبيعة العمل ،ا����ة 

 19تم تقسيم �ذا ا��زء تماشيا مع طبيعة املوضوع إ�� ثالثة محاور �ش�ل �� مجمل�ا : ا��زء الثا�ي  .2

 .عبارة 

  ا��ساباتعبارات حول مراجعة  7ضم : ا��ور �ول. 

  عبارات حول جودة املعلومة ا��اس�ية 7ضم : ا��ور الثا�ي.  

  عبارات حول مسا�مة املراجعة ا��سابات �� تحس�ن جودة املعلومة ا��اس�ية 5ضم : ا��ور الثالث.  

 �ست�يانال�� تضم��ا محاور  الثال�ي لتحديد أراء أفراد العي�نة �� العبارات لي�ارتمقياس  استعمالوقد تم 

  .كما �و مو�� �� ا��دول 

  .مقياس �جابة ع�� العبارات : 03ا��دول رقم 

  موافق  محايد  غ�� موفق  التص�يف

  3  2  1  الدرجة

  )3 – 2,20(  )2,19 – 1,60(  )1,59 – 1(  املتوسط املر��

  .إعداد الطالب: املصدر 
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  .�ست�يان ودراسة تحليل النتائجمعا��ة نتائج :املبحث الثالث 

  .ودراسة وتحليل ألفراد العي�نة وتحليل النتائج �ست�يانسوف نتطرق �� �ذا املبحث إ�� معا��ة نتائج          

  .معا��ة نتائج �ست�يان: املطلب �ول 

، تم تجميع وتبو�ب إجابات �فراد  �ست�يان إلمارات�غية �س�يل عملية التحليل ، وعقب التحصيل ال��ا�ي 

الذي ي�يح جملة من �ساليب �حصائية املساعدة ع�� التحليل ا��يد واملوضو��   spssالعي�نة �� برنامج 

  :�ساليب نجد ، ومن ب�ن �ذه �ست�يان��رجات 

  .اخ بمعامل الثبات الفاكرون: الفرع �ول 

 1و 0وا�ساق�ا حيث أن معامل الثبات يأخذ قيمة ت�ون محصورة ب�ن �ستخدم لقياس العالقة ب�ن الفقرات 

، و�التا�� صالحية  �ست�يانالثبات مرتفعة فإن �ذا �ع��  أن املؤشر يدل ع�� ثبات �انت قيمة معامل  ،فإذا

  .�ست�يانومالئمة �ذا 

  .التكرارات وال�سب املئو�ة:الفرع  الثا�ي 

�غية التفر�ق ب�ن فئات العي�نة ، و�ناءا ع�� املعلومات ال��صية ألفراد�ا ومعرفة توجھ إجابات أفراد العي�نة 

  .�ذين املؤشر�ن �� �افة عبارات �ست�يان اعتمادالعي�نة ، وتم  إجما�� أ��

  .املتوسطات ا��سابية:الفرع الثالث 

العام إلجابات أفراد عي�نة  �تجاهاملتوسط ا��سا�ي ملعرفة  استعمالأحد مقاي�س ال��عة املركز�ة ،تمن  باعتبار

  .الدراسة ، فتم فتح اح�ساب املتوسط ا��سا�ي ل�ل عبارات ا��اور 

  .�نحرافات املعيار�ة: الفرع الرا�ع 

  ز ملعرفة درجة �ش�ت القيم عن املتوسط ا��سا�ي ، تم اح�ساب �نحراف املعياري ل�ل عبارة من ا��اور الثالثة

  .دراسة وتحليل أفراد عي�نة الدراسة:املطلب الثا�ي 

  .معامل الثبات:الفرع �ول 

تم اختيار عبارات إست�يان البحث املستخدمة �� جميع البيانات ،وذلك بإستخدام معامل الفاكر و�ناخ ا��ساب 

  :الثبات ، و�انت النتائج كما ي�� 

  معامل الثبات والصدق: 04ا��دول رقم 

  معامل الصدق  معامل الثبات  عدد العبارات  املتغي��

  0,105  0,529  07  ا��ور �ول 

 0,264  0,509  07  ا��ور الثا�ي

 0,275 0,497  05  ا��ور الثالث

 0,214 0,511  19  إجما�� املعامالت

  SPSSإعداد الطالب ومخرجات برنامج :املصدر 

  

  



 

 :�� ح�ن أن معامل الثبات ا��ور الثا�ي �و 

، و�التا�� �� قيم مقبولة �و��ا تفوق املعدل املناسب 

  .توز�ع أفراد مجتمع الدراسة حسب املؤ�ل العل�� 

  ال�سبة ال��اكمية   ال�سبة املئو�ة

30% 

60% 

83,3% 

100% 

  

SPSS .  

نالحظ من ا��دول أعاله أن اك�� �سبة من عي�نة الدراسة حسب املؤ�ل العل�� �� حام�� ش�ادة ل�سا�س ، 

ل�ل مؤ�ل م��ما  ، و�لغ عدد حام�� ش�ادة الدكتوراة 

، و�ذا �عد مؤشر�ا يدل ع�� أن أغلبية �فراد لد��م 

23%

لیسانس

 خاتمة عامة

62 

  :تحليل معامل الثبات والصدق 

�� ح�ن أن معامل الثبات ا��ور الثا�ي �و  0,529 :معامل الثبات للمحور �ول �و  نالحظ من ا��دول أعاله أن

، و�التا�� �� قيم مقبولة �و��ا تفوق املعدل املناسب  0,497 :، أما ا��ور الثالث ف�ان معامل الثبات �و 

  .،أما عن قيم معامل الصدق ف�� أيضا قييم مقبولة 

   .املؤ�ل العل�� 

توز�ع أفراد مجتمع الدراسة حسب املؤ�ل العل�� :05ا��دول رقم 

ال�سبة املئو�ة  التكرار

09  30%  

09  30%  

07  23,3% 

05  16,7% 

30  100% 

 SPSSإعداد الطالب  ومخرجات برنامج : املصدر 

نالحظ من ا��دول أعاله أن اك�� �سبة من عي�نة الدراسة حسب املؤ�ل العل�� �� حام�� ش�ادة ل�سا�س ، 

ل�ل مؤ�ل م��ما  ، و�لغ عدد حام�� ش�ادة الدكتوراة  %30واملاج�س�� ، حيث بلغ عدد�م ، ول�ل م��م �سبة 

، و�ذا �عد مؤشر�ا يدل ع�� أن أغلبية �فراد لد��م  %16,7، �� ح�ن بلغ حام�� ش�ادات أخرى  �سبة 

  .املؤ�ل العل�� ال�ا�� لف�م أسئلة �ست�يان

  .دائرة �س�ية للمؤ�ل العل�� ألفراد عي�نة الدراسة

  .إعداد الطالب : املصدر 

30%

30%

17%

لیسانس ماحستیر  دكتوراة آخرى

تحليل معامل الثبات والصدق 

نالحظ من ا��دول أعاله أن

، أما ا��ور الثالث ف�ان معامل الثبات �و 0,509

،أما عن قيم معامل الصدق ف�� أيضا قييم مقبولة   0,5: املقدر ب 

املؤ�ل العل�� : الثا�ي الفرع 

ا��دول رقم 

  �ل العل��ؤ امل

  ل�سا�س

  ماحست�� 

  دكتوراة

  آخرى 

  ا��موع

نالحظ من ا��دول أعاله أن اك�� �سبة من عي�نة الدراسة حسب املؤ�ل العل�� �� حام�� ش�ادة ل�سا�س ، 

واملاج�س�� ، حيث بلغ عدد�م ، ول�ل م��م �سبة 

، �� ح�ن بلغ حام�� ش�ادات أخرى  �سبة  23,3%

املؤ�ل العل�� ال�ا�� لف�م أسئلة �ست�يان

دائرة �س�ية للمؤ�ل العل�� ألفراد عي�نة الدراسة: )12(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  



 

  ال�سبة ال��اكمية   ال�سبة املئو�ة

30% 

63,3%  

76,7% 

83,3% 

100% 

  

نالحظ من ا��دول أعاله توز�ع أفراد عي�نة الدراسة من حيث التخصص العل�� ،حيث بلغ عدد املتخصص�ن �� 

أفراد  09من إجما�� العي�نة ،أما متخص��� ا��اسبة واملراجعة بلغ عدد�م 

،أما متخص��� �قتصاد % 16,7ب�سبة 

، �مر الذي % 6,7ب�سبة  02،فح�ن بلغ عدد �فراد املتخصص�ن �� إدارة �عمال 

  .عزز أإلراد العي�نة ا��كم ع�� دور مراجعة ا��سابات �� تحس�ن جودة املعلومة ا��اس�ية 
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  .التخصص العل��

  .توز�ع أفراد مجتمع الدراسة حسب التخصص العل�� 

ال�سبة املئو�ة  التكرار  

  09  30%  

10  33,3%  

04  13,3% 

02  6,7% 

05  16,7% 

30  100% 

  .إعداد الطالب: املصدر 

نالحظ من ا��دول أعاله توز�ع أفراد عي�نة الدراسة من حيث التخصص العل�� ،حيث بلغ عدد املتخصص�ن �� 

من إجما�� العي�نة ،أما متخص��� ا��اسبة واملراجعة بلغ عدد�م % 33,3أفراد ب�سبة 

ب�سبة  05،أما املتخصص�ن �� مجاالت أخرى فبلغ عدد�م 

،فح�ن بلغ عدد �فراد املتخصص�ن �� إدارة �عمال % 13,3

عزز أإلراد العي�نة ا��كم ع�� دور مراجعة ا��سابات �� تحس�ن جودة املعلومة ا��اس�ية 

  .دائرة �س�ية للتخصص العل�� ألفراد العي�نة

 

محاسبة ومراجعة

مالیة 

إقتصاد

إدارة األعمال

أخرى

التخصص العل��:الفرع الثالث 

توز�ع أفراد مجتمع الدراسة حسب التخصص العل�� : 06جدول رقم  

  التخصص العل��

  محاسبة ومراجعة

  مالية 

  إقتصاد

  إدارة �عمال

  أخرى 

  ا��موع

نالحظ من ا��دول أعاله توز�ع أفراد عي�نة الدراسة من حيث التخصص العل�� ،حيث بلغ عدد املتخصص�ن �� 

أفراد ب�سبة  10املالية 

،أما املتخصص�ن �� مجاالت أخرى فبلغ عدد�م % 30ب�سبة 

13,3ب�سبة  04فعدد�م 

عزز أإلراد العي�نة ا��كم ع�� دور مراجعة ا��سابات �� تحس�ن جودة املعلومة ا��اس�ية �

دائرة �س�ية للتخصص العل�� ألفراد العي�نة: )13(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ال�سبة ال��اكمية   ال�سبة املئو�ة

10% 

33,3%  

53,3% 

100% 

  

SPSS 

  ال�سبة ال��اكمية   ال�سبة املئو�ة

40% 

66,7%  

83,3% 

100% 

  

SPSS. 
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  .طبيعة العمل 

  .توزع أفراد مجتمع الدراسة حسب طبيعة العمل

ال�سبة املئو�ة  التكرار

03  10%  

  07  23,3%  

06  20% 

14  46,7% 

30  100% 

SPSSإعداد الطالب  ومخرجات : املصدر 

  .التمثيل البيا�ي لطبيعة عمل أفراد العي�نة

 إعداد الطالب:املصدر 

  .حسب ا����ة 

  .توز�ع أفراد ا��تمع حسب ا����ة 

ال�سبة املئو�ة  التكرار

%40  12  سنوات  

  %26,7  08  سنوات

 %16,7  05  سنة

 %16,7  05  سنة

30  100% 

SPSSإعداد الطالب  ومخرجات : املصدر

خبیر محاسب

محافظ حسابات

محاسب

أستاذ جامعي

طبيعة العمل : الفرع الرا�ع 

توزع أفراد مجتمع الدراسة حسب طبيعة العمل:07جدول رقم 

  طبيعة العمل

  خب�� محاسب

  محافظ حسابات

  محاسب

  أستاذ جام��

  ا��موع

 

التمثيل البيا�ي لطبيعة عمل أفراد العي�نة: )14(الش�ل رقم 

  

 

 

 

 

 

حسب ا����ة : الفرع ا��امس 

توز�ع أفراد ا��تمع حسب ا����ة : 08ا��دول رقم 

  ا����ة

سنوات 05أقل من 

سنوات 10إ��  05من 

سنة 15إ��  10من 

سنة 15من أك�� 

  ا��موع

 

خبیر محاسب

محافظ حسابات

محاسب

أستاذ جامعي



 

  .ودرجة املوافقة ل�ل محور 

ومراجعة ا��سابات من خالل حساب املتوسط 

 �راء�نحراف املعياري الذي يق�س درجة �ش�ت 

  اتجاه آراء أفراد العي�نة  الرتبة

  موافق  

 موافق  

 موافق  

 موافق  

 موافق  

 موافق  

 موافق  

  

SPSS  
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  .دائرة �س�ية تمثل خ��ة أفراد العي�نة

  .إعداد الطالب:املصدر 

  .تحليل النتائج

ودرجة املوافقة ل�ل محور �نحراف املعياري  سنقوم �� �ذا املطلب بحساب املتوسط ا��سا�ي و

  .بال�سبة للمحور �ول 

ومراجعة ا��سابات من خالل حساب املتوسط  أفراد العي�نة بخصوص إجاباتيمكن دراسة الكشف ع�� 

�نحراف املعياري الذي يق�س درجة �ش�ت  ا��سا�ي الذي �ع�� ع�� متوسط أراء أفراد العي�نة ، و

  .ت ا��ور �ول 

  .تحليل اتجاه أراء أفراد العي�نة

الرتبة  نحراف املعياري �   املتوسط ا��سا�ي

2,73  0,583  01  

2,63 0,718 03  

2,40 0,675 06  

2,53 0,629 05  

2,57 0,568 04  

2,63 0,615 02  

2,39 0,611 07  

2,54  0,628   

SPSSإعداد الطالب ومخرجات : املصدر 

سنوات 05أقل من 

سنوات 10إلى  05من 

سنة 15إلى  10من 

سنة 15أكثر من 

دائرة �س�ية تمثل خ��ة أفراد العي�نة:  )15(الش�ل 

  

  

  

  

  

  

تحليل النتائج: املطلب الثالث 

سنقوم �� �ذا املطلب بحساب املتوسط ا��سا�ي و

بال�سبة للمحور �ول : الفرع �ول 

يمكن دراسة الكشف ع�� 

ا��سا�ي الذي �ع�� ع�� متوسط أراء أفراد العي�نة ، و

ت ا��ور �ول و عبارا بخصوص

تحليل اتجاه أراء أفراد العي�نة: 08ا��دول رقم 

املتوسط ا��سا�ي  رقم العبارة

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

املتوسط 

ا��سا�ي 

  �جما��

 

من 

من 
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أعاله أن اتجا�ات مجتمع الدراسة ايجابية نحو عبارات ا��ور �ول مراجعة  ل نالحظ من ا��دو 

  .ا��سابات 

والذي يقع �� الفئة الثالثة من فئات املقياس الثال�ي للي�ارت و��  2,54حيث بلغ املتوسط ا��سا�ي �جما�� 

  .0,628 معياري قدره  و�انحرافالفئة ال�� �ش�� إ�� خيار موافق ، 

موافق ،  ، بتقدير 0,583و�انحراف معياري قدره  2,73حلت العبارة �و�� �� املركز �ول بمتوسط حسا�ي قدره 

  .حيث إتفق أفراد العي�نة ع�� أن املراجع يمتلك مؤ�الت علمية وكفاءة م�نية عالية للقيام بم�نة املراجعة

  .0,615،وانحراف معياري قدره  2,63أما العبارة السادسة �� املرتبة الثانية بمتوسط حسا�ي قدره 

  .0,718، وانحراف معياري قدره  2,63املركز الثالث �ان للعبارة الثانية بمتوسط حسا�ي 

  .0,629،وانحراف معياري قدره  2,57أما املركز الرا�ع ف�ان للعبارة ا��امسة بمتوسط حسا�ي قدره 

، وتم �تفاق ع�� أن  0,675وانحراف معياري قدره  2,40املركز السادس للعبارة الثالثة بمتوسط حسا�ي قدره 

  .دون تدخل أي طرف اك�شاف�اال�� تم املراجع يظ�ر �� تقر�ره �افة ا��قائق 

  .0,611وانحراف معياري قدره   2,39للعبارة السا�عة بمتوسط حسا�ي قدره  �خ��املركز السا�ع و 

  .بال�سبة للمحور الثا�ي : الفرع الثا�ي 

  .املعياري  و�نحرافس�تم حساب املتوسط ا��سا�ي ، 

  .العي�نةتحليل اتجاه أراء أفراد : 09ا��دول رقم 

  اتجاه آراء أفراد العي�نة  الرتبة  املعياري  �نحراف  املتوسط ا��سا�ي  رقم العبارة

  موافق  03  0,814  2,40  08

 موافق  05 0,711 2,33  09

 موافق  02 0,621 2,40  10

 موافق  01 0,728 2,43  11

 محايد  07 0,828 1,93  12

 موافق  06 0,877  2,30  13

 موافق  04 0,814 2,40  14

املتوسط 

ا��سا�ي 

  �جما��

2,31  0,769     

  SPSSإعداد الطالب ومخرجات : املصدر 

من موافق ، ومحايد ، حيث انحصر  اختلفتأراء أفراد العي�نة أعاله أن اتجا�ات  ل نالحظ من ا��دو 

  .0,877و  0,621حرف معياري ما ب�ن نوا 2,43و  1,93املتوسط ا��سا�ي لعبارات ا��ور الثا�ي ب�ن 
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بإتجاه أراء  0,728وانحراف معياري قدره   2,43املركز �ول بمتوسط حسا�ي قدره  11احتلت العبارة رقم 

  .موافق

  .،باتجاه موافق0,621، وانحراف معياري قدره 2,40بمتوسط حسا�ي قدره  10املركز الثا�ي للعبارة رقم 

  ، موافق0,814، وانحراف معياري قدره 2,40قدره  يبمتوسط حسا� ��3 املركز  08العبارة رقم 

  .موافق0,711   ، وانحراف معياري قدره  2,33 بمتوسط حسا�ي 09رقم �ان للعبارة  ا��امس املركز

  .موافق .0,877،وانحراف معياري قدره   2,30بمتوسط حسا�ي قدره  13ف�ان للعبارة  السادسأما املركز 

مما يدل ع�� أن  .محايد، 0,828وانحراف معياري قدره 1,93ره بمتوسط حسا�ي قد 12للعبارة  �عاملركز السا

  .املعلومات ا��اس�ية ال �عت�� مف�ومة ل�افة املستخدم�ن  أنع��  االدراسة ، اجتمعو  معاملدعمة أفراد 

  .بال�سبة للمحور الثالث : الفرع الثالث 

  .املعياري  و�نحرافس�تم حساب املتوسط ا��سا�ي ،        

  .تحليل اتجاه أراء أفراد العي�نة :10ا��دول رقم 

  اتجاه آراء أفراد العي�نة  الرتبة  املعياري  �نحراف  املتوسط ا��سا�ي  رقم العبارة

  محايد  05  0,740  2,07  15

 موافق  04 0,765 2,37  16

 موافق  01 0,724 2,60  17

 موافق  03 0,730 2,47  18

 موافق  02 0,571 2,47  19

املتوسط 

ا��سا�ي 

  �جما��

2,58 0,706     

  SPSSإعداد الطالب ومخرجات : املصدر 

من ا��دول أعاله أن آراء أفراد العي�نة اختلفت ب�ن مواقف ومحايد بمتوسط حسا�ي محصور ب�ن  -

 .0,765و  0,571معياري ب�ن  و�انحراف 2,60و  2,07

بتقدير موافق ، حيث اتفق أفراد ا��تمع ع�� أن �ناك مجموعة من  17املركز �ول �ان للعبارة رقم  -

املعاي�� ال�� يجب أن تتوفر �� تقر�ر مراجع ا��سابات ح�� يل�� حاجيات مستخدمي املعلومات 

 .0,724وانحراف معياري   2,60ا��اس�ية ،و�لغ املتوسط ا��سا�ي  

 .بتقدير موافق  .0,571وانحراف معياري  2,47بمتوسط حسا�ي  19لعبارة �� املركز الثا�ي ا -

 .بتقدير موافق  .0,730 وانحراف معياري  2,47بمتوسط حسا�ي  18العبارة  لث�� املركز الثا -

 .بتقدير موافق  .0,765وانحراف معياري  2,37بمتوسط حسا�ي  ��16 املركز الرا�ع العبارة  -
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و�تقدير محايد مما يدل  0,740 وانحراف معياري  2,07بمتوسط حسا�ي  ��15 املركز ا��امس العبارة  -

 .ع�� أن مراجعة ا��سابات ال �عت�� مصدر أسا��� للمعلومات ا��اس�ية 
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  :ا��الصة  

للمراجعة دورا كب��ا و�اما �� املؤسسة من خالل قيام املراجع بفحص ، وتدقيق املعلومات ا��اس�ية            

واملعاي�� املتعارف عل��ا وترشده �� عملھ لي�ون ع�� أكمل وجھ ،وكذلك  املبادئ�� إطار تحكمھ مجموعة من 

ومصداقية الوضعية املالية  ف�� محايد حول عدالة و��ة برأيمن خالل اتباع أساليب وإجراءات ل��روج 

  .للمؤسسة 

ومن خالل دراس�نا �ذه حاولنا إسقاط ا��انب النظري ع�� الواقع �عرض م�ام املراجع ، و�انت جل         

مالحظتنا ع�� مدى تأث�� املراجع ع�� مصداقية املعلومة ا��اس�ية ، وقد توصلنا إ�� آن لھ دور م�م من 

وكذلك النصائح و�رشادات ال�� يقدم�ا من أجل ا��صول ع�� معلومات خالل امل�ام ال�� يقوم ��ا ، 

 .محاس�ية ذات مصداقية ، وجودة عالية ، وت�ون لنجاح واستمرار�ة املؤسسة
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   :خاتمة عامة      

دور املراجعة �� تحس�ن جودة املعلومات ا��اس�ية من خالل محاولة  إ��لقد تطرقنا �� �ذه الدراسة         

�جابة عن �ش�الية املطروحة ، ما مدى مسا�مة املراجعة �� تحس�ن جودة املعلومات ا��اس�ية؟ من 

خالل ما تم عرضھ �� ا��انب النظري املتعلق بمراجعة ا��سابات وجودة املعلومات ا��اس�ية ،والقيام 

ميدانية وذلك قصد �جابة عن �ش�الية الرئ�سية الفرعية تم اختيار ��ة الفرضيات من عدم�ا بدراسة 

  .وال�� تم وضع�ا �إجابة مؤقتة

  .الفرضيات 

وال�� تنص ع�� أن مراجعة ا��سابات فحص منتظم ومستقل للبيانات والقوائم وال��الت  :الفرضية �و��

ولقد تم  ،خطاء �� ا��ساباتالغش و�  الك�شافو�� تكمن بالدرجة � �مي��ا أن أو ،ة أي م�شوالعمليات أل 

نظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملس�ندات أعملية يقوم ��ا املراجع من خالل فحص ��  راجعة املن إل كيد�ا أت

والعمليات تقيدا �� تقييد ا��سابات إو�� وا��سابات والدفاتر فحصا منظما ودقيقا و��دف املراجعة بالدرجة � 

  .خطاء و التالعبات ت��يحھ ومنع حدوثھ�  اك�شاف سليما و

جراءات املعاي�� املراجعة القيام با��طوات ال�� ترتبط ب�نفيذ عملية املراجعة و�  أ�ممن   :الثانية الفرضية

  .تركز ع�� عنصر الوقتشراف ا��اد كما التخطيط و�  يتطلبالفنية ل�ذه العملية الن القيام �عملية املراجعة 

 ا��اس�يةعلومات ا��اس�ية با��صائص ال�� ت�سم ��ا املعلومات يرتبط مف�وم جودة امل :الفرضية الثالثة

الواجب استخدام�ا لتقييم نوعية املعلومات ا��اس�ية ، ألن �ذه ا��صائص ساسية القواعد �  أو املفيدة 

لتقار�ر املالية �� تقييم نوعية املعلومات ا��اس�ية ، وتصبح �ذه عن إعداد ا للمسئول�نت�ون ذات فائدة كب��ة 

  .�خ��ة أك�� فائدة من مجال ت�شيط القرارات

�سا�م مراجعة ا��سابات �� تحس�ن جودة املعلومات ا��اس�ية ، ومن خالل �دف املراجعة  :الفرضية الرا�عة

 .اك�شاف �خطاء والتالعبات وعدم حدوثھ مرة آخرى ، مما يز�د من مصداقية املعلومات ا��اس�ية

  :النتائج 

  :من أ�م النتائج ال�� تم الوصول إل��ا من خالل النظري والتطبيقي نجد      

 قتصاديمع التطور  عة ا��سابات جاءت ن�يجة ا��اجة ال��ا ، وتطور�ا �ان بالتوازي مراج� . 

 توفر ل�م  ا��سابات فرصة استخدام املعلومات ا��اس�ية بثقة أك�� ، حيث ت�يح عملية املراجعة ملراجع

 .املؤسسة  تأكيدات منطقية وال�� تفيد بأن مالية املؤسسة توفر و�عطي صورة عادية حول م��انية �ذه

  عمل ع�� مراقبة �نظمة الرقابية الداخلية �� املؤسسة ، و�التا�� ا��صول ع�� املعلومات ا��اس�ية�

 .موثوقة ،أي �عمل ع�� التحقق من ��ة املعلومات والبيانات املستخدمة �� املؤسسة
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  صالحي��ا وأ�مي��ا ضرورة �فصاح عن املعلومات ا��اس�ية �� وقت مع�ن وإال ستفقد �ذه املعلومات

 .،وأن يتم �فصاح ع��ا بطرق �س�ل ف�م�ا 

  عد املعلومات ا��اس�ية خ�� وسيلة للتعب�� عن الكم ال�ائل من العمليات املالية ال�� ت�شأ ب�ن �عوان�

 .�قتصادي�ن

  خدمي ، وال�� تز�د �� ثقة مست التح��يوفر مراجع التقر�ر الذي �عده  بمعلومات محاس�ية خالية من

  .التقار�ر املالية 

  :التوصيات

  ضرورة العمل ع�� تحس�ن جودة التقار�ر املالية من خالل توف�� ا��صائص النوعية للمعلومات

 .ا��اس�ية

  ضرورة قيام ال�يئات امل�نية املعينة بم�نة ا��اسبة واملراجعة ، باإلشراف والرقابة املستمرة ع�� م�اتب

ع�� مدى ال��ام�م بمبادئ �ستقالل ، و�مانة والسلوك امل�� ، والعمل وشر�ات املراجع�ن ، للوقوف 

 .وفق املعاي�� املراجعة الدولية والقوان�ن ا��لية

  العمل ع�� التأكد من نزا�ة مراجع ا��سابات وشفافي��ا ، وذلك لتأث���ا �� تحس�ن جودة ومصداقية

 .املعلومات ا��اس�ية 

 ية مف�ومة ل�افة املستخدم�ن ضرورة جعل املعلومات ا��اس�. 
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  :قائمة املصادر واملراجع

  :الكتب

  .2003أحمد حل�� جمعة وآخرون  ، نظم املعلومات ا��اس�ية ،دار املنا�� لل�شر والتوز�ع ،عمان ،  .1

 .،1993،مصر ،أم�ن أحمد السيد لطفي ،إرشادات املراجعة ،دار ال��ضة العر�ية  .2

 .2002السيد دمحم ،املراجعة والرقابة املالية ،دار الكتاب ا��ديث ،مصر ، .3

اسماعيل السيد ، نظم املعلومات إلتخاذ القرارات �دار�ة ، املكتب العر�ي ا��ديث ، �سكندر�ة ، مصر  .4

 ،2003. 

الصفاء لل�شر والتوز�ع عمان  إيمان فاضل السا�را�ي ، �يثم دمحم الزغ�� ، نظم املعلومات �دار�ة ،دار .5

 .2004،�ردن ،

 .2005ابرا�يم سلطان ،نظم املعلومات �دار�ة ، الدار ا��امعية �سكندر�ة ، مصر ،  .6

7.  

 . 2004النقيب كمال عبد العز�ز ، مقدمة �� نظر�ة ا��اسبة ،دار وائل لل�شر ، �ردن ، .8

 .2009،اليازوري لل�شر والتوز�ع ،عما �ردن ، طالل دمحم ا���اوي وآخرون،أساسيات املعرفة ا��اس�ية .9

 . 1990عباس م�دي الش��ازي ، نظر�ة ا��اسبة ، ذات السالسل للطباعة و ال�شر ، ال�و�ت ،  .10

عبد ال�� مر�� ، اسماعيل جمعة ،املعلومة ا��اس�ية و�حوث العمليات ، الدار ا��امعية ،مصر  .11

.1998.. 

 . 1998,عمان , دار البارودي والتوز�ع , ات �دار�ة نظام املعلوم, عبد الرحمان الصياح  .12

عبد هللا دمحم عبد الرحمن ، دمحم ع�� بدوي ، منا�� وطرق البحث العل�� ،دار املعرفة ا��امعية ، ب��وت  .13

  .1999،لبنان ،

 .2002عبد املالك إسماعيل ��ر،نظم املعلومات ا��اس�ية، دار الفكر املعاصر،صنعاء، .14

، ) مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات الغدار�ة ( نظم املعلومات ا��اس�ية  فياض حمزة رم�� ، .15

 .�2011باي لل�شر والتوز�ع ، السودان ،

 . 2002عبد السالم أبو قحف ، ال�سو�ق مدخل تطبيقي ،دار ا��امعة ا��ديدة ، �سكندر�ة ،مصر  .16

دتر ا��امعية �سكندر�ة ,ة مدخل معاصر �� نظم املعلومات ا��اس�ي,كمال الدين الد�راوي  .17

,2002/2003. 

 أصول املراجعة ،املكتب ا��ام�� ا��ديث ،�زار�طة ،�سكندر�ة  : لب�ب ع والفيومي م  .18

�عيم حس�ن د�مش، القوائم املالية واملباديء ا��اس�ية املتعارف عل��ا واملقبولة قبوال عاما ،دار  .19

 .1995امل�اتب الوطنية ،�ردن ،

 .. 1980، الناحية النظر�ة، مطبعة �تحاد عمان ، علم تدقيق ا��سابات: خالد أم�ن ع  .20

، 2003، الدار ا��امعية ،طبعة "دراسات �� �تجا�ات ا��ديثة �� املراجعة "منصور احمد ، .21

 .�سكندر�ة

 .1988،دمحم سم�� الصبان ، �صول  العلمية للمراجعة النظر�ة والتطبيق ،دار ال��ضة العر�ية  .22

 .2013عصام الدين دمحم متو�� ، املراجعة وتدقيق ا��سابات ،دار ال�شر صنعاء ، .23
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محمود مراد مصطفى �تجا�ات ا��ديثة �� الرقابة .سم�� �امل دمحم ،د . فت�� رزق السواف��ي ،د .24

 .   2002معة ا��ديدة ،�سكندر�ة ،واملراجعة الداخلية ،دار ا��ا

 ).�سس العلمية و العملية ( ا��اسبة املالية �ادي رضا الصفار ، مبادئ  .25

العمرات أحمد صا�� ، املراجعة الداخلية �طار النظري وا��توى السلو�ي ،دار ال�شر لل�شر والتوز�ع  .26

  .1990،عمان ،�ردن ، 

 .وليد خالد حميد العازمي ، أثر مدقق ا��سابات ا��ار�� �� تحس�ن مصداقية املعلوم .27

 املطا�ع ،مصر،ثدون تار�خ ال�شر  �� �� املراجعة وتدقيق ا��سابات ،جمعية عمالدمحم س�وان ،الوج .28

 . 2003محمود دمحم عبد السالم البيومي ،ا��اسبة واملراجعة ،شركة ا��الل للطباعة ،مصر ، .29

 .2000عالء عبد الرزاق و آخرون ،تقنيات املعلومات �دار�ة ،دار وائل لل�شر والتوز�ع ،عمان ،�ردن ، .30

 .1977حس�ن حر�م ، السلوك التنظي�� ، سلوك �فراد واملنظمات ، الدار ا��امعية �سكندر�ة ،  .31

 . 1998فر�د النجار ،إدارة منظمات ال�سو�ق العر�ي الدو�� ، �سكندر�ة ، مصر ،  .32

 . 1998عبد الرزاق دمحم قاسم ،نظم املعلومات ا��اس�ية ،مكتبة دار الثقافة ،القا�رة ، .33

 . 2000أحمد ، نظام املعلومات ا��اس�� ،الدار ا��امعية ،مصر ،  عطية �اشم .34

35. ENTIENNE : l'audit interne pourquoi et comment ;les editions organisation ;France 1989;p 20. 

36. Lionnel.cet  gerra .v : audit et control interne ;aspects financiers ;operation et strategique ;4emme 

  :الرسائل ا��امعية

طا�ر شا�ر يوسق الق��� ، مدى فاعلية نظم املعلومات ا��اس�ية �� تحقيق �مان والتوكيدية  .37

واملوثوقية �� ظل التجارة �ليك��ونية ، أطروحة دكتورة ،جامعة عمان العر�ية للدراسات العليا ، 

 .�2003ردن ، 

اي�� الدولية للمراجعة الداخلية �� البنوك التجار�ة أحمد دمحم مخلوف ،املراجعة الداخلية �� ظل املع .38

 .�2006/2007ردنية، رسالة ماجست�� �� علوم ال�سي�� ،جامعة ا��زائر ،

نور الدين مز�ودة ، تقييم أداء نظام املعلومات �� املؤسسة �قتصادية ،مذكرة ماجست�� �� علوم  .39

 .�2008سي�� جامعة �سكرة ،، �لية العلوم الإلقتصادية وال)غ�� م�شور ( ال�سي�� 

مذكرة , دور املرجع ا��ارجية ل��سابات �� ال��وض بمصداقية املعلومة ا��اس�ية , سردوك فاتح  .40

 2004,جامعة دمحم بوضياف املسيلة , ماجست�� ال�لية العلوم �قتصادية و علوم ال�سي�� و التجار�ة 

/2005. 

جودة املعلومة ا��اس�ية ،مذكرة مقدمة لنيل ش�ادة سليمان عي�� ،دور الرقابة ا��بائية �� تحس�ن  .41

 .2011/2012املاجست�� �� علوم ال�سي�� ،تخصص محاسبة ،

ناصر دمحم ع�� ا����� ، خصائص املعلومات ا��اس�ية و آثاره �� اتخاذ القرارات ، مذكرة املاجست�� ��  .42

 . 2008/2009ر ،علوم ال�سي�� ، تخصص محاسبة ، جامعة ا��اج ��ضر باتنة ، ا��زائ

عبد املنعم عطا العلول ، دور �فصاح ا��اس�� �� دعم نظام الرقابة واملساءلة �� الشر�ات املسا�مة  .43

 2012العامة قطاع غزة ، رسالة ماج�ست�� �� ا��اسبة والتمو�ل ، ا��امعة �سالمية ،غزة ، فلسط�ن ، 

 .م 



  

74 

 

جودة املعلومة ا��اس�ية ، مذكرة ماس�� �� العلوم إكرام الشاذ�� ، دور املراجعة ا��ارجية �� تحس�ن  .44

  . 2012/2013املالية وا��اس�ية ، جامعة دمحم خيضر ، �سكرة ، ا��زائر ، 

  :ا��الت وامللتقيات

جامعة , العدد �ول ,مجلة العلوم ��سانية ,طبيعة وا�مية النظام املعلومات ا��اس�ية ,لعماري احمد  .45

 .2002,�� نوفم,�سكرة ,دمحم خيضر 

 . 609القانون التجاري ل��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية ، املادة  .46

خليل ابرا�يم ، املؤتمر الدو�� �ول ا��اسبة و املراجعة �� ظل ب�ئة �عمال الدولية ، جامعة مسيلة ،  .47

 . 2012د�سم��  05و  04يومي 

، امللتقى الوط�� �ول  �قتصاديةمحاس�ية ل��شيد القرارات للشارف خوخة ، مفا�يم جودة املعلومات  .48

حول مستجدات �لفية الثالثة املؤسسة  ع�� ضوء التحوالت ا��اس�ية الدولية ،جامعة با�� مختار 

 .م 2007نوفم��  22و  21ة ، يومي عناب

ساء مبدأ �فصاح و اثر تطبيق النظام ا��اس�� املا�� ع�� إر " إسماعيل علوي ، عبد ا��ليم سعيدي .49

امللتقى الوط�� حول حوكمة " الشفافية �� اطار حوكمة شر�ات و ا��د من الفساد املا�� و ا��اس�� 

 . 2012ماي  07و  06شر�ات املالية ل��د من الفساد املا�� و �داري ، جامعة دمحم خيضر �سكرة يومي 
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