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 .( من سورة إبراىيم07اآلية 
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 .وبنك الفالحة والتنمية الريفية بتيميمون

 .وأشكر كل من ساعدني وساىم في إنجاح ىذا العمل المتواضع
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إف التطكر العممي كالتكنكلكجي الذم ظير في العصر الحالي كما أصاب قطاع األعماؿ مف تطكر 
كبير كأيضا ظيكر الشركات المتعددة الجنسيات كالعابرة لمقارات في معظـ دكؿ العالـ كخاصة الدكؿ 

الصناعية الكبرل، مما زاد الحاجة إلى أساليب لمتحقؽ مف االلتزاـ بتنفيذ السياسات اإلدارية التي تكفؿ تكفير 
الحماية ألصكؿ المشركع كضماف الدقة لمبيانات، باعتبار أف المعمكمات مكرد ضركرم في المؤسسة حيث 
تعتبر مخرجات نظـ المعمكمات المحاسبية كنظمو الفرعية الركيزة األساسية التي تعتمد عمييا المؤسسة في 

اإلدارة ، إذ يقـك بتسجيميا كتحميميا كعرضيا في شكؿ قكائـ مالية بيدؼ إثبات صحة كدقة البيانات 
كالمعمكمات المحاسبية، كمع ذلؾ ظير مصطمح التدقيؽ الداخمي الذم يعتبر كظيفة تقييـ مستقؿ يمارس 

بصفة دكرية في المؤسسة لكي يساعد المسئكليف بمختمؼ مستكياتيـ لمسيطرة عمى نشاطاتيـ كتحسينيا أكثر 
لضماف حماية المؤسسة مف األخطاء كالتبلعبات كالغش المكجكد في دفاتر كسجبلت المشركع في جميع 
النكاحي المحاسبية بغية تفادم الكقكع في ىذه العقبات في المستقبؿ كذلؾ بإتباع السياسات كاإلجراءات 

 .اإلدارية المكضكعة
عند إجراء الدراسة االستطبلعية لمباحثة عمى المؤسسات االقتصادية عينة الدراسة تـ التكصؿ إلى 
أنيا ىذه المؤسسات ال تدرؾ خطر استخداـ أنظمة المعمكمات السيما منيا المحاسبة عند إجراء عمميات 

 :التدقيؽ كالمراجعة عمى سياساتيا لذلؾ كلتكضيح  ذلؾ تـ طرح اإلشكالية التالية
 :اإلشكالية الرئيسية: أوال
المعمومات  ما مدى فعالية التدقيق الداخمي في المؤسسات االقتصادية المدروسة في الحد من مخاطر نظم 

 المحاسبية ؟
 :التساؤالت الفرعية: ثانيا

 :لئلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية البد مف طرح األسئمة الفرعية التالية
 ما اإلطار التعريفي لمتدقيؽ الداخمي كمخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية؟- 
 ما األىمية النسبية الستخداـ كظيفة التدقيؽ في المؤسسات االقتصادية المبحكثة؟ - 
ما مدل االستفادة مف مميزات التدقيؽ الداخمي في التقميؿ مف المخاطر التي يمكف أف تنتج عف نظـ - 

 المعمكمات المحاسبية في المؤسسات االقتصادية المبحكثة؟
 :الفرضيات: ثالثا

 لئلجابة عمى األسئمة الفرعية المطركحة تـ االعتماد عمى مجمكعة مف الفرضيات
 تكجد فركقات ذات داللة معنكية إلجابات أفراد العينة حكؿ التدقيؽ الداخمي تعزل لمتغير :الفرضية األولى- 

 (.α≤0.05)الخبرة المينية كالكظيفة مجتمعة معا عند مستكل المعنكية 
تكجد فركقات ذات داللة معنكية إلجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تعزيز مخاطر نظاـ : الفرضية الثانية- 

 (.α≤0.05 )المعمكمات المحاسبية لمتغير الخبرة المينية كالكظيفة مجتمعة معا عند مستكل المعنكية
 تكجد عبلقة أثر ذات داللة معنكية بيف التدقيؽ الداخمي كبيف نظاـ المعمكمات المحاسبية :الفرضية الثالثة- 

 .(α≤0.05)عند مستكل المعنكية 
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يعتبر التدقيؽ الداخمي أداة إدارية فعالة ال يمكف االستغناء عنيا إذا تـ استغبلليا : أىمية الدراسة: رابعا
بطريقة حسنة، حيث يقـك عمى تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية مف أجؿ الكشؼ عف األخطاء كالتبلعبات 

كاالنحرافات المكجكدة في سجبلتو، مف خبلؿ إجراء مجمكعة مف التصحيحات الممكنة، كمدل مساىمة 
التدقيؽ الداخمي في تقميؿ مف مخاطر نظاـ المعمكمات المحاسبي بشكؿ كبير، كمحاكلة تجنب ىذه المخاطر 

 . بأقؿ ما يمكف
 :أىداف الدراسة: خامسا

 .كتكضيح اإلطار التعريفي لمتدقيؽ الداخمي كنظاـ المعمكمات المحاسبية كمخاطره إبراز- 
التعرؼ عمى األىمية النسبية بيف كظيفة التدقيؽ الداخمي كمخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية في - 

 .المؤسسات االقتصادية المبحكثة
تقديـ تكصيات لممؤسسات االقتصادية المبحكثة حكؿ قابمية استخداـ التدقيؽ الداخمي في الحد مف مخاطر - 

 .  نظاـ المعمكمات المحاسبية
 :أسباب إختيار الموضوع: سادسا

 :األسباب الذاتية
 : ىناؾ نكعيف مف أسباب اختيار المكضكع نذكر منيا

 .  الميؿ الشخصي الحتراؼ مينة التدقيؽ الداخمي- 
 .الرغبة في مكاصمة البحث في ىذا المجاؿ لككنو يحتكم عمى جانبيف نظرم كتطبيقي-
 .ككنو يعتبر مف المكاضيع الميمة في التخصص تدقيؽ كمراقبة التسيير- 

 :الموضوعية األسباب
حاجة المؤسسات االقتصادية لمتدقيؽ الداخمي قصد تحقيؽ الفعالية بعد التحكالت االقتصادية التي شيدىا - 

 .المحيط االقتصادم
 .معالجة الخطر الذم يمر بو نظاـ المعمكمات المحاسبي بكاسطة التدقيؽ الداخمي- 

 :حدود الدراسة: سابعا
 : يمكف تقسيـ حدكد الدراسة إلى قسميف

تتمثؿ في التعرؼ عمى دكر التدقيؽ الداخمي في الحد مف مخاطر نظـ المعمكمات : الحدود المكانية- 
بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية بتيميمكف، كسكنمغاز كالمديرية )المحاسبية  دراسة حالة ثبلث مؤسسات اقتصادية 

 . ، حيث تـ تحميؿ نتائج الدراسة في المؤسسات االقتصادية محؿ الدراسة(العممية لبلتصاالت بأدرار
 تتمثؿ الحدكد الزمنية ليذه الدراسة الميدانية كانت في الفترة الممتدة مابيف شير فيفرم إلى :الحدود الزمنية- 

 .2018شير مارس 
لقد تـ االعتماد في ىذا البحث عمى المنيج الكصفي، مف خبلؿ كصؼ الجكانب : منيج الدراسة: ثامنا

النظرية لمبحث باالستعانة بالكتب المذكرات المجبلت، كجمع معمكمات عف دكر التدقيؽ الداخمي في الحد مف 
مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية، كالمنيج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي خبلؿ استبيانة تـ تكزيعيا 
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باستخداـ  اإلحصائية البلزمة كاختبار الفرضيات عمى المؤسسات االقتصادية، مف خبلؿ تحميؿ المعطيات
 . اإلحصائيspss20برنامج 

 صعوبات الدراسة: تاسعا
 قمة المراجع عمى مستكل مكتبة الجامعة كىذا نتيجة لعدـ فتح المكتبة المركزية الداخمية؛ - 
 صعكبة تجميع كؿ االستمارات المكزعة عمى أفراد العينة؛- 
عادتو لمباحثة؛-   عدـ احتراـ أجاؿ الرد عمى االستبياف  كا 

 الدراسات السابقة : عاشرا
 :ىناؾ عدة دراسات تناكلت ىذا المكضكع كىي

دكر نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة في " بحث بعنكاف ( 2015حسام أحمد محمد العممي، )دراسة -  
رسالة قدمت استكماال لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة " كفاءة  ك فاعمية التدقيؽ الخارجي

 .2015كالتمكيؿ مف كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر استخداـ نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة في كفاءة كفاعمية 

التدقيؽ الخارجي،كقد أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ دكر ميـ الستخداـ نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة 
 .عمى كفاءة كفاعمية التدقيؽ الخارجي، كتساعد المدقؽ في تنفيذ برامج التدقيؽ كتحقيؽ األداء بطريقة أفضؿ

ضركرة إبراز أىمية استخداـ نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة : كقد خرجت الدراسة بعدة تكصيات أىميا
 الخ...في مينة تدقيؽ الحسابات كذلؾ مف خبلؿ تفعمييا بالمؤتمرات كالمحاضرات

المراجعة الداخمية في ظؿ المعايير الدكلية لممراجعة " بحث بعنكاف (2007، أحمد محمد مخموف )دراسة - 
الداخمية في البنكؾ التجارية األردنية، مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في عمـك التسيير 

 ـ 2007- 2006نقكد مالية ، جامعة الجزائر 
 .تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تطبيؽ البنكؾ التجارية األردنية لمعايير التدقيؽ الداخمي المتعارؼ عمييا

كقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مدل تطبيؽ معايير التدقيؽ 
الداخمي في البنكؾ التجارية األردنية ، كقد خمصت ىذه الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا تطكير كظيفة 

 .التدقيؽ الداخمي في البنكؾ التجارية األردنية باإلضافة إلى االقتراحات لمدراسات المستقبمية
مساىمة المراجعة الداخمية في تحسيف النظاـ المعمكمات "  بحث بعنكاف(2015نجيبة بن مسعود، )دراسة- 

،  مذكرة مقدمة كجزء مف (دراسة حالة مؤسسة صناعة الككابؿ فرع جينراؿ كابؿ، بسكرة )المحاسبي المالي
متطمبات نيؿ شيادة الماستر في العمـك المالية كالمحاسبة تخصص فحص محاسبي، جامعة محمد خيضر 

 2015 – 2014بسكرة، 
جاءت ىذه الدراسة لمعالجة اإلشكالية اآلتية كيؼ تساىـ المراجعة الداخمية في تحسيف نظاـ المعمكمات 

 .المحاسبي ىدفيا ىك معرفة كاقع نظاـ المعمكمات المحاسبي محؿ الدراسة كدكر المراجعة في تحسيف النظاـ
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فعالية كأداء كظيفة المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر "  بحث بعنكاف (2015، حفصية سعودي)دراسة - 
، مذكرة مقدمة الستكماؿ (دراسة تطبيقية )بالمؤسسة االقتصادية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة 

 .2015 – 2014متطمبات شيادة ماستر أكاديمي، جامعة الشييد حمة لخضر، الكادم، 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية كأداء كظيفة المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر بالمؤسسة 

ىناؾ إدراؾ لدل إدارة المراجعة الداخمية : االقتصادية، كلقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا
بأىمية المخاطر بالمؤسسة، كأف المراجع الداخمي يقـك ببناء نتائج عممو عمى أساس التحميبلت كالتقكيمات 

المبلئمة كالمكضكعية، كما تقـك كظيفة المراجعة الداخمية بكضع نظاـ إلجراءات إدارة المخاطر في المؤسسة 
 .كمراقبة كتقييـ فعاليتو

 :وما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة ما يمي
جاءت الدراسة لمعالجة اإلشكالية الرئيسية ما مدل فعالية التدقيؽ الداخمي في المؤسسات االقتصادية 

المدركسة في الحد مف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية، ك يكمف ىدفيا في معرفة كيؼ يقمؿ التدقيؽ 
 .الداخمي مف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية في المؤسسات االقتصادية

في دراستو عمى العناصر المرتبطة بالجانب النظرم التي  (حساـ أحمد محمد العممي )ركز الباحث  -
 . اعتمدتيا  في دراستي

أىمية نظاـ المعمكمات  )يكجد اختبلؼ في العناصر التي لـ يعتمد عمييا الباحث حساـ مف حيث  -
جراءاتو، دكره  .(المحاسبية كأنظمتو كا 

 .كجكد تتشابو في الدراسة الميدانية مف خبلؿ تكزيع استبياف عمى مفردات العينة  محؿ الدراسة -

يكجد اختبلؼ كبير بيف دراسة  نجيبة بف مسعكد كدراستي مف ناحية الجانب النظرم حيث  تطرقت - 
إلى عمكميات حكؿ المراجعة مع ذكر بعض المفاىيـ المتعمقة بالمراجعة الداخمية، خبلفا لذلؾ ركزت 

 .دراستي عمى عمكميات حكؿ التدقيؽ الداخمي
كجكد اختبلؼ كبير في الدراسة الميدانية، حيث اعتمدت الباحثة نجيبة عمى دراسة حالة مؤسسة - 

صناعة الككابؿ، أما دراستي اعتمدت فييا عمى استبيانة تـ تكزيعيا عمى مفردات العينة في المؤسسات 
 .االقتصادية

يكجد تشابو كبير في دراسة الباحثة حفصية سعكدم مف حيث جانبيا النظرم تعرجت عمى اإلطار - 
المفاىيمي لممراجعة الداخمية، كاختمفت دراسة الباحثة عف دراستي حيث أنيا تطرقت إلى مفاىيـ عف إدارة 

 .المخاطر بينما دراستي ركزت عمى تعريفيا كدكر التدقيؽ الداخمي فييا
 .يكجد تشابو في الدراسة الميدانية، بحيث تـ االعتماد عمى استبيانة كزعت عمى أفراد العينة المدركسة- 
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 ىيكل الدراسة: الحادي عشر
لقد تـ تقسيـ البحث إلى ثبلث فصكؿ، الفصميف األكؿ كالثاني يمثبلف الجانب النظرم كالفصؿ الثالث 

 .يمثؿ الجانب التطبيقي
 )يحتكم الفصؿ األكؿ اإلطار النظرم لمتدقيؽ الداخمي، حيث تـ التعرؼ عمى مختمؼ جكانبو العامة 

الكظائؼ، األنكاع، األىداؼ، المعايير ) ، باإلضافة إلى (المفيكـ، النشأة، الخصائص، األىمية، األساليب
 . (التدقيؽ الداخمي

كيحتكم الفصؿ الثاني عمى دكر التدقيؽ الداخمي في الحد مف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية حيث تـ 
مفيكمو، مككناتو، أىدافو، خصائصو، أىميتو،  )التعرض لمفاىيـ أساسية في نظاـ المعمكمات المحاسبية 

 (.، باإلضافة إلى إجراءاتو، كمخاطره، شركطو، ك التدقيؽ الداخمي في الحد مف مخاطره(أنظمتو الفرعية
الفصؿ الثالث الدراسة الميدانية في مجمكعة مف المؤسسات االقتصادية، حيث يحتكم المبحث األكؿ تقديـ 

 .عينة الدراسة، كالمبحث الثاني حكؿ الطريقة ك اإلجراءات المتبعة في الدراسة
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 تمييد
 ظيرت الحاجة لمتدقيؽ الداخمي باعتباره كسيمة الكتشاؼ األخطاء كالتبلعبات كالغش، كاقتصر 

مفيـك التدقيؽ الداخمي في ككنو كظيفة تقييـ مستقؿ تنشأ مف داخؿ المؤسسة، كىذا بغرض فحص كتقييـ كافة 
أنشطتو  بيدؼ التأكد مف تنفيذ السياسات اإلدارية المرسكمة، كلقد تطكر التدقيؽ الداخمي ليصبح أكسع نطاقا 

 .كأكثر شمكال في جميع مجاالت عمؿ الشركة
حيث سيقتصر ىذا الفصؿ المعنكف باإلطار النظرم لمتدقيؽ الداخمي الذم تـ تقسيمو إلى مبحثيف 

 . ككؿ مبحث أربع مطالب
 .عمكميات حكؿ التدقيؽ الداخمي: المبحث األكؿ
 .كطائؼ كأنكاع كأىداؼ كالمعايير األداء الميني لمتدقيؽ الداخمي: المبحث الثاني
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 عموميات حول التدقيق الداخمي: المبحث األول
يرتكز التدقيؽ الداخمي عمى أىـ الكظائؼ اإلدارية في المؤسسات كلما لو مف أىمية في تطكير 

كتصميـ نظاـ الرقابة الداخمية، كىذا باعتبار أف اإلدارة تبقى تراقب أنشطتيا بشكؿ دكرم، ككنو نشاط مستقؿ 
يعمؿ عمى تقييـ األنظمة الرقابية في المؤسسة، كسأتعرج في ىذا المبحث إلى مفيـك التدقيؽ كأىدافو، ككيؼ 

 .كانت نشأتو كمفيكمو كأيضا إلى خصائصو كأىميتو كأساليبو
  مفيـك التدقيؽ الداخمي كأىدافو :المطمب األول

 .سأتطرؽ في ىذا المطمب إلى مفيـك التدقيؽ كأىدافو التقميدية كالحديثة
  مفيـك التدقيؽ:الفرع األول

 : تكجد العديد مف التعاريؼ فيما يتعمؽ بالتدقيؽ كسنكرد أىميا مف خبلؿ ما يمي
عممية منتظمة لمحصكؿ عمى القرائف المرتبطة بالعناصر عمى األحداث " يعرؼ التدقيؽ عمى أنو 

 1."االقتصادية، مف درجة مسايرة ىذه العناصر لممعايير المكضكعية، ثـ تكصيؿ نتائج ذلؾ لؤلطراؼ المعنية
التدقيؽ كبصكرة رئيسية فحص المعمكمات أك البيانات المالية مف قبؿ شخص مستقؿ كمحايد "كيعرؼ 

 2."ألم مؤسسة بغض النظر عف ىدفيا كحجميا كشكميا القانكني
المالية كغير  )أنو فحص منتظـ كمستقؿ لمبيانات كالقكائـ المالية كالعمميات الفعالة " يعرؼ التدقيؽ أيضا عمى

بداء الرأم الفني مف خبلؿ تقريره (المالية 3."ألم مؤسسة، كأف يقكـ المدقؽ بجمع األدلة كالقرائف كتقييميا كا 
 

 :كيمكف استنتاج تعريؼ لمتدقيؽ استنادا إلى التعاريؼ السابقة عمى أنو
عبارة عف فحص ميني مستقؿ يقـك بو شخص مؤىؿ عمميا كعمميا كىذا باالعتماد عمى فحص السجبلت 

ثبات صحة كسبلمة القكائـ المالية بغية الحصكؿ عمى رأم فني محايد  . كالدفاتر المحاسبية كا 
  أىداف التدقيق :الفرع الثاني

كاف ىدؼ التدقيؽ قاصرا عمى التأكد مف الدقة الحسابية لمدفاتر كالسجبلت كما تحكيو مف بيانات، 
مطابقة لمقكائـ المالية مع تمؾ الدفاتر كالسجبلت دكف إبداء رأم فني محايد، كيمكف حصر أىداؼ التدقيؽ في 

 4:مجمكعتيف
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  األىداف التقميدية -1
 1:كمف أىـ ىذه األىداؼ ما يمي

التأكد مف دقة كصحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المشركع كسجبلتو كتقرير مدل االعتماد -  
 عمييا؛

 اكتشاؼ ما قد يكجد بالدفاتر مف أخطاء أك غش؛- 
 الحصكؿ عمى رأم فني محايد حكؿ مطابقة القكائـ المالية لما ىك مقيد بالدفاتر كالسجبلت؛- 
تقميؿ فرص ارتكاب األخطاء كالغش عف طريؽ زيارات المدقؽ المفاجئة لممشركع كتدعيـ أنظمة الرقابة - 

 الداخمية المستخدمة لديو؛
 األىداف الحديثة-  2

 2:يمكف اختصارىا في النقاط التالية
 :يمكف اختصارىا في النقاط التالية

 مراقبة الخطط المكضكعة كمراقبة تنفيذىا،- 
 تقييـ نتائج أعماؿ المشركع بالنسبة لؤلىداؼ المرسكمة؛- 
تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف الكفاية اإلنتاجية عف طريؽ محك اإلسراؼ في جميع نكاحي نشاط -  

 المؤسسة؛
 تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف الرفاىية ألفراد المجتمع؛ - 

 نشأة ومفيوم التدقيق الداخمي: المطمب الثاني
 في ىذا المطمب سيتـ التطرؽ إلى نشأة كمفيـك التدقيؽ  الداخمي

 :نشأة التدقيق الداخمي: الفرع األول
 في الكاليات المتحدة األمريكية، كفي ىذه 1941بالتدقيؽ الداخمي إلى عاـ  االىتماـ بداية  تعًد

الخطكة يمكف اعتبارىا الخطكة األساسية في مجاؿ التجسيد الميني لمتدقيؽ الداخمي، حيث ساىـ منذ إنشائو 
في تطكير التدقيؽ الداخمي كاتساع نطاؽ االنتفاع بخدماتو، كقد عمؿ المعيد عمى تدعيـ كتطكير التدقيؽ 

 .1948مسؤكليات المدقؽ الداخمي سنة  تتضمن قائمة ؿأً إصدار طريقالداخمي عف 
 تـ اعتماد دليؿ تعريؼ التدقيؽ الداخمي لؤلعماؿ 1964 تـ إدخاؿ عميو تعديبلت، كفي عاـ 1957كفي عاـ 

كالسجبلت، كالتي تتـ داخؿ المنظمة بصفة مستمرة أحياننا، كبكاسطة مكظفيف متخصصيف ليذا الغرض 
 3. كيختمؼ نطاؽ كأىداؼ التدقيؽ كالتدقيؽ الداخمي كثير في المؤسسات المختمفة

كتعتبر أىـ انجازات معيد التدقيؽ الداخمي قيامو بكضع مجمكعة مف معايير األداء الميني لمتدقيؽ 
 لدراسة كاقتراح نظاـ متكامؿ لمعايير األداء الميني لمتدقيؽ 1974الداخمي، حيث تـ تشكيؿ لجاف عاـ 

                                                           
1

 .14خالد أمٌن عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص  
2

 23، ص 2013، جامعة العلوم والتكنولوجٌا، السودان، الجزء األول، المراجعة وتدقيق الحساباتعصام الدٌن محمد متولً،  
3

، مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات المراجعة الداخلية في ظل المعايير الدولية للمراجعة الداخلية في البنوك التجارية األردنيةأحمد محمد مخلوف، 

 .47، ص 2007-  2006نٌل شهادة الماجستٌر فً علوم التسٌٌر نقود مالٌة، جامعة الجزائر، 
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كىذه المعايير تـ إقرارىا مف غالبية ممارسي المينة كركادىا ممثميف في معيد التدقيؽ الداخمي  الداخمي،
 .كالجيات التابعة لو

 مفيوم التدقيق الداخمي :الفرع الثاني
 :ىناؾ عدة تعاريؼ لمتدقيؽ الداخمي يمكف أف نبرزىا فيما يمي

نشاط تقييمي مستقؿ تقكـ بو اإلدارة أك قسـ داخؿ المنظمة ميمتو فحص " يمكف تعريؼ التدقيؽ الداخمي بأنو 
األعماؿ المختمفة في المجاالت المحاسبية كالتشغيمية كتقييـ أداء اإلدارات كاألقساـ في ىذه المنظمة، كذلؾ 

كأساس لخدمة اإلدارة العميا، كما أنو رقابة إدارية تؤدل عف طريؽ قياس كتقييـ فاعمية الكسائؿ الرقابية 
  1."األخرل

ـ إلى أف التدقيؽ  الداخمي 1957أشار معيد المدققيف لداخمييف األمريكييف مف خبلؿ التعريؼ الصادر سنة 
نشاط مستقؿ يستعمؿ لمراقبة مجمكعة الكظائؼ كالنشاطات، فيك نشاط مراقبي في أعمى مركز تنظيمي، " ىك

 2."يمارس بتفكيض مف اإلدارة العميا بيدؼ المبلحظة ك إبداء الرأم حكؿ فعالية الكسائؿ المراقبة األخرل
أنو نشاط مستقؿ، تأكيد " كقدمت لجنة العمؿ التابعة لمعيد المدققيف الداخمييف التدقيؽ الداخمي تعريؼ لو عمى

مكضكعي كاستشارم مصمـ لزيادة قيمة المنظمة كتحسيف عممياتيا، كمساعدتيا عمى انجاز أىدافيا بكاسطة 
 3."تككيف مدخؿ منظـ كمنضبط لتقييـ كتحسيف فعالية إدارة المخاطر كالرقابة كعمميات التحكـ

بأنو مجمكعة مف األنشطة المستقمة التي تتسـ بالمكضكعية كلو طابع استشارم بيدؼ " كيمكف تعريفو أيضا
إعطاء قيمة مضافة كتحسيف عمميات المنظمة، بما يساعده في تحقيؽ أىدفو، مف خبلؿ إتباع منيج منتظـ 

 4."يتسـ بالشفافية لتقييـ كتحسيف كفاءة كؿ عمميات إدارة المخاطر كالمراقبة كالتحكـ فييا
مف خبلؿ التعاريؼ المختمفة يمكف أف نستخمص تعريفا شامبل لمتدقيؽ الداخمي أنو عبارة عف كظيفة مستقمة، 

ميمتو القياـ بالفحص الدكرم لجميع  أنشطة المؤسسة التي تقـك بيا المنظمة عمى مستكل اإلدارة العميا، 
ككنو يستعمؿ في مراقبة الكظائؼ الصادرة مف اإلدارة، كىذا مف أجؿ مراقبة سير المؤسسة، كأف جميع 

 . األنشطة تسير كفقا لئلجراءات المسطرة
 خصائص وأىمية التدقيق الداخمي: المطمب الثالث

. سيتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى مختمؼ الخصائص الخاصة بالتدقيؽ الداخمي ككذا أىميتو

 

 

                                                           
1

 .11، ص2010، دار التعميـ الجامعي، اإلسكندرية، أصول المراجعة الداخمية مدخل عممي تطبيقيكجدم حامد حجازم،  
 .32، ص 2013 ، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة األكلى، مرام المراجعة الداخمية لممؤسسةرضا خبلصي،  2
 .46ص , 2011 ،، الطبعة األكلى، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عمافالتدقيق الداخمي والحكوميأحمد حممي جمعة،  3
 .33رضا خبلصي، مرجع سبؽ ذكره، ص  4
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 خصائص التدقيق الداخمي :الفرع األول
 1:يمتاز التدقيؽ الداخمي بجممة مف الخصائص كىي

 فيي تطبؽ في كؿ المؤسسات كفي كؿ الكظائؼ، حيث تنصب عمى كؿ :التدقيق الداخمي وظيفة شاممة-
 كظائؼ المؤسسة بيدؼ خدمة اإلدارة؛

 حيث تخضع مختمؼ الكحدات كالمصالح التابعة ليا لعمميات الفحص :التدقيق الداخمي وظيفة دورية- 
 كالتقييـ بصفة مستمرة؛

 رغـ أف التدقيؽ الداخمي كظيفة مف كظائؼ المؤسسة إال أنو مستقؿ عف باقي الكظائؼ :االستقاللية- 
 األخرل فعمى المدقؽ أف يككف مستقبل حتى يتسـ عممو بالمكضكعية؛

 :كىناؾ خصائص أخرل لمتدقيؽ الداخمي كتتمثؿ في
 تختص كظيفة التدقيؽ الداخمي بميمة فحص جميع األنشطة في المنظمات؛- 
 التدقيؽ الداخمي كظيفة استشارية أكثر منو تنفيذية؛- 
 يمتد نشاط التدقيؽ الداخمي إلى جميع الرقابات المحاسبية؛ كالضبط الداخمي؛-

 أىمية التدقيق الداخمي: الفرع الثاني
مع ازدياد اىتماـ اإلدارة بالتدقيؽ بدأت بعض الشركات بتعييف مكظفيف لمقياـ بعمؿ التدقيؽ الداخمي 
مف داخؿ المؤسسة حيث يساعد اإلدارة في مراقبة األمكر المالية كاإلدارية ككفاءة األداء عمى جميع مجاالت 

عمؿ المؤسسة، ترجع أىمية التدقيؽ إلى ككنو كسيمة ال غاية كيخدـ عدة جيات تستخدـ القكائـ المالية 
 .المدققة كيعتمدىا في اتخاذ القرارات كرسـ السياسات كالخطط المستقبمية

تعد ميمة التدقيؽ الداخمي لككنيا أداة رقابية فعالة تعمؿ عمى خدمة الفئات التي تستخدميا في القكائـ 
 2:المالية كمف ىذه الفئات نجد

 كتعتبر المستفيد األكؿ مف عممية التدقيؽ، فيي تطمعيا عمى النقائص المكجكدة في :إدارة المؤسسة- 1
 .نظاـ المراقبة الداخمية، كاتخاذ القرارات المناسبة عمى ضكء معطياتيا

 تمكنيـ نتائج التدقيؽ مف اتخاذ قراراتيـ بشأف االستثمار في المؤسسة أك عدـ المغامرة :المستثمرون- 2
 .بأمكاليـ

 يعتبر تقرير المدقؽ مرجعا ىاما لمختمؼ الدائنيف لممؤسسة مف خبلؿ :البنوك والدائنون اآلخرون- 3
معرفتيـ مدل سبلمة المركز المالي لممؤسسة كدرجة السيكلة التخاذ القرار المناسب في كيفية التعامؿ مع 

 .المؤسسة مستقببل
 . كىذا لمعرفة حجـ الكعاء الحقيقي الخاضع لمضريبة بناءا عمى حصيمة المدقؽ الداخمي:إدارة الضرائب- 4

                                                           
 ، مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة ماستر فعالية وأداء وظيفة المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر بالمؤسسة االقتصادية حفصية سعكدم، 1

 .10، ص 2015 –2014أكاديمي، جامعة الشييد حمة لخضر، بالكادم، 
. 51-50صرضا خبلصي، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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 تعتمد إدارة المؤسسة عمى البيانات المحاسبية التي تخدـ في المراقبة :أىمية التدقيق إلدارة التسيير- 5
كالتخطيط لممستقبؿ لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة بكفاءة عالية، كليس ىناؾ ضماف صحة كدقة البيانات 

 .المحاسبية، إال عف طريؽ فحصيا مف قبؿ ىيئة فنية محايدة
 تمجأ ىذه الطائفة إلى القكائـ المالية المعتمدة، كيسترشدكف بياناتيا :أىمية التدقيق لممالك والمستخدمين- 6

لمعرفة الكضع المالي لمكحدات االقتصادية، كمدل متانة مركزىا المالي التخاذ القرارات في تكجيو مدخراتيـ 
 .كاستثماراتيـ، بحيث تحقؽ ليـ أكبر عائد ممكف مع اعتبار عنصر الحماية الممكنة

كذلؾ لغرض التخطيط كالمراقبة كفرض الضرائب كتحديد األسعار : أىمية التدقيق لمييئات الحكومية- 7
 .كتقديـ اإلعانات لبعض الصناعات

 تمعب ىذه دكرا ىاما في التمكيؿ قصير األجؿ :أىمية التدقيق البنوك والمؤسسات المالية األخرى- 8
لممؤسسات، لمقابمة احتياجات كتكسعاتيا، ليذا فإنيا تعتمد عمى القكائـ المالية كتقرير المدقؽ لدراسة كتحميؿ 

 1.(القركض )القكائـ المالية كقبكؿ المؤسسة مف ناحية االئتماف المصرفي 
 أساليب التدقيق الداخمي :المطمب الرابع
  2:بما يمي عمى  المدقؽ القياـ دافو يتعيفىيحقؽ التدقيؽ الداخمي أ كلكي

 كفعاليتيا دل كفايتيام ـتقييك ص كدراسة كتحميؿ أنظمة الرقابة الداخمية كالضبط الداخميفح- 
التحقؽ مف كجكد أصكؿ المؤسسة كصحة قيدىا بالدفاتر ككفاية كسائؿ حمايتيا مف الخسائر بكافة - 

 .أنكاعيا
تدقيؽ الدفاتر كالسجبلت كتدقيؽ السندات كاكتشاؼ األخطاء كالتبلعب كمنع تكرار حدكثيا  مستقيبل، - 

كيراعي عند انتقاء تدقيقيا أف تككف القيكد المختارة ممثمة لجميع أنكاع القيكد في الدفاتر، كأف تككف ممثمة 
 لعمؿ كؿ مكظؼ كأف تككف في فترات مختمفة عمى مدار السنة؛

التحقؽ مف صحة البيانات الحسابية الظاىرة في القكائـ المالية أك التقارير التي تعدىا اإلدارات المختمفة - 
 كاإلدارات العميا؛

 تقييـ نكعية األداء في السياسات المقررة؛- 
 إبداء التكصيات لتحسيف أساليب العمؿ؛- 
 التحقؽ مف مدل مراعاة السياسات المكضكعة لمخطط المرسكمة كااللتزاـ بيا؛-  
دارية ممكنة بتقديـ الخدمات ألعضاء اإلدارة؛ -   تحقيؽ أكبر كفاية إنتاجية كا 
 
 
 
 

                                                           
. 52 رضا خبلصي، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
. 19ص حفصية سعكدم، مرجع سبؽ ذكره ، 2
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 وظائف وأنواع وأىداف التدقيق الداخمي والمعايير الخاصة بو: المبحث الثاني
في ىذا البحث سنتطرؽ فيو بصفة عامة حكؿ كظائؼ التدقيؽ الداخمي كأنكاعو كأىدافو كأخيرا 

 .المعايير األداء الميني الخاصة بالتدقيؽ الداخمي

 وظائف التدقيق الداخمي : المطمب األول
إف الغرض الرئيسي لمتدقيؽ الداخمي ىك مساعدة جميع أعضاء إدارة المشركع عمى تأدية كظيفتيـ 

بطريقة فعالة عف طريؽ إمدادىـ بتحاليؿ مكضكعية لمبيانات المعركضة عمييـ كتقارير دقيقة كصحيحة عف 
 .نشاط المشركع

 1: كيمكف تمخيص كظائؼ التدقيؽ الداخمي في
إف نشاط المدقؽ الداخمي فيما يختص بالفحص فإنو يشمؿ السجبلت المحاسبية كمراقبة : الفحص- 1

األصكؿ كالتحقؽ مف التقارير المالية، كتظير فاعمية التدقيؽ الداخمي في المنظمات حيث يقـك المدقؽ 
الداخمي بزيارة الفركع نظرا لبعدىا عف المركز الرئيسي كاإلدارة المركزية لممشركع مما يقتضي فحص سجبلتيا 
كرقابة أصكليا، كقد ال يتمكف مف تطبيؽ رقابة داخمية بالفركع نظرا لصغرىا، كعميو فإف اإلدارة المركزية يجب 
أف تتأكد مف أف المسؤكليات الممقاة عمى مديرم الفركع فيما يختص بالحفاظ عمى األصكؿ كالتسجيؿ الدفترم 

 .قد نفذت بصكرة سميمة
 إف فحص السجبلت المحاسبية كالتقارير، ينتج المدقؽ الداخمي مقدرة الحكـ عمى مدل قكة النظاـ :التقييم- 2

 .المكضكع كنقاط الضعؼ فيو، كعمى ىذا يستطيع أف يقيـ النظاـ كيقترح التعديبلت المناسبة
 2:كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية مف كجية نظر إمكاف النظاـ المحاسبي 

 أف يمد اإلدارة بالمعمكمات الكافية كالدقيقة؛- 
 المحافظة عمى مكارد المنظمة مف الضياع أك السرقة أك االختبلس أك اإلىماؿ؛- 
 المراقبة عمى جميع الخطكات التشغيمية؛- 
 :تقييـ الكفاية اإلنتاجية مف كجية نظر- 

 أ فاعمية اإلجراءات المتبعة؛
 ب استعماؿ اآلالت المحاسبية؛

 ج االستعماؿ االقتصادم لممكاف المشغكؿ؛
 د كفاية ىيئة المكظفيف؛

 :تقييـ العمؿ إدارات التشغيؿ مف كجية نظر- 
 أ التنظيـ اإلدارم؛

 ب السياسات المكضكعة كمدل تنفيذىا؛

                                                           
1

 ،1998، دار الجامعٌة للنشر والتوزٌع، االسكندرٌة، الرقابة والمراجعة الداخلية على مستوى الكلي الجزئيعبد الفتاح الصحن، محمد السٌد سراٌا،  

 .87ص 
2

 .187عبد الفتاح الصحن، محمد السٌد سراٌا، مرجع سبق ذكره، ص  
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 ج اإلجراءات كمدل إتباعيا؛
كعمى ىذا فإف عمؿ المدقؽ الداخمي يمتد إلى جميع أنشطة المشركع إال أنو يقابمو مسائؿ فنية خارج 

 .نطاؽ معمكماتو يستطيع أف يستعيف فييا بالفنييف في ىذه الناحية مف داخؿ المنظمة أك خارجيا
لف تككف السياسات المكضكعة كاإلجراءات التنظيمية كالرقابة ذات قيمة إال إذا اتبعت : مراقبة التنفيذ- 3

فعبل، كعمى ىذا فإف مف أغراض التدقيؽ الداخمي مراقبة تطبيؽ النظـ كالسياسات المكضكعة، كيككف في ذلؾ 
 .المبلحظة كفحص السجبلت كالتقارير المعدة كالتأكد مف العمؿ قد تـ كما ىك مرسكـ

كمجاؿ تحقيؽ كظائؼ التدقيؽ الداخمي يتطمب كجكد نظاـ رقابي متكامؿ مف أىـ خصائصو كجكد مكازنات 
تخطيطية كتكاليؼ معيارية، كما أف مراقبة التنفيذ البد أف تتناكؿ مقارنتيا مع أرقاـ الخطة، حيث يقدـ التدقيؽ 

 1. الداخمي تقريرا عف الطرؽ المحاسبية إلظيار النتائج الفعمية مقارنة باألرقاـ المخططة
 :أنواع التدقيق الداخمي: المطمب الثاني

 2:يمكف تقسيـ التدقيؽ الداخمي إلى عدة أنكاع نذكر منيا
 المالية لمقكائـ الداخمي المدقؽ بو يقكـ الذم كالمنظـ الكامؿ الفحص  بأنو كيعرؼ :المالي الداخمي التدقيق- 

 المحاسبية لممبادئ تطابقيا مدل كتحديد لبياف السجبلت، بتمؾ المتعمقة العمميات كجميع المحاسبية كالسجبلت
 االقتصادم النشاط بكفاءة يقكـ التدقيؽ أنكاع مف النكعهذا  لمشركة، إف اإلدارية عمييا كالسياسات المتعارؼ
   .لمشركة

 ألم الداخمي التدقيؽ عممية إلى كصؼ التدقيؽ أنكاع مف النكع ييدؼ ىذا : التشغيمي الداخمي التدقيق -
 مجاؿ مف كسع قد ىذا النكع فييا، كأف معيف نشاط أك لكظيفة التشغيمية العمميات كتقييـ منظمة أك شركو

 كالمحاسبي، كما يقـك بتقديـ المالي التدقيؽ عمى خاصة بصكرة يركز كاف الذم التقميدم الداخمي التدقيؽ
 كاإلجراءات بالسياسيات األنشطة تمؾ التزاـ مدل بياف مع األنشطة تمؾ كفاءة مف لمتحسيف البلزمة التكصيات
.   الخاصة بالشركة اإلدارية

 في عضك أنو عمى نفسو إلى ينظر أف المدقؽ عمى يجب التدقيؽ أنكاع مف ىذا النكع في :اإلداري التدقيق- 
 يقكـ إدارم، كأف بتدقيقيا بمنظار يقكـ التي األمكر إلى ينظر أف كعميو لمشركة كالمنظمة، اإلدارم الفريؽ
 المالية أك المحاسبية كليست اإلدارية أساس خبرتو بتدقيقيا عمى يقكـ أف يجب التي اإلدارية المجاالت بتحديد

 .فقط، كأف يقـك بتقييـ جكدة أسمكب إدارة المخاطر
 المالية الرقابية  الضكابط كجكدة كفاءة مف التأكد المدقؽ عمى يجب ىذا النكع  في:االلتزام تدقيق -

لمعمميات  الضكابط تمؾ مبلءمة الشركة مدل مف التأكد أيضا الشركة، ككذلؾ االلتزاـ بيا في كالتشغيمية مدل
 .كأنشطة المنظمة

     

                                                           
 .220، ص2001، دار الجامعية الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ، الرقابة والمراجعة الداخميةمحمد الصحف، سمير كامؿعبد الفتاح  1
2

، دور المدقق الداخلي في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة األردنية من خالل تطبيق معايير أسامة عبد المنعم عبد الجبار 

 .65- 64، العدد واحد وتسعون،ص ص 2012، مجلة اإلدارة واالقتصاد،األداء المهني للتدقيق الداخلي
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 أىداف التدقيق الداخمي :المطمب الثالث
كيتضح مف خبلؿ التعريؼ أف التدقيؽ الداخمي يختص بفحص كتقييـ األنشطة التنظيمية بصكرة 

 .مستمرة لمكقكؼ عمى مدل كفاءة كفاعمية نظاـ الرقابة الداخمية
 1:كيمكف تمخيص األىداؼ األساسية لمتدقيؽ الداخمي في تحقيؽ األنشطة التالية

فحص كتقييـ مدل مبلئمة تطبيؽ الرقابة المحاسبية كالمالية كالتشغيمية عف طريؽ تقييـ نظـ الرقابة - 1
 المختمفة؛

التحقؽ مف مدل التزاـ العامميف بالسياسات كالخطط كاإلجراءات كالقكانيف كاألنظمة ذات التأثير الياـ - 2
 عمى أعماؿ المنظمة؛

 تحديد مدل مبلئمة إجراءات المحاسبة عف األصكؿ كمدل كفاية الحماية لتمؾ األصكؿ؛- 3 
التحقؽ مف مدل مصداقية كسبلمة المعمكمات كفحص الكسائؿ المستخدمة في تحديد كقياس كتبكيب - 4

 كتقرير مثؿ ىذه المعمكمات؛
 إف –تقييـ مدل كفاءة كاقتصادية استخداـ مكارد المنظمة كالتقرير عف اإلنحرفات عف المعايير العممية - 5

  كتحميؿ كتكصيؿ ذلؾ إلى المسئكليف عف اتخاذ القرارات التصحيحية؛–كجدت 
 تقييـ نكعية األداء في تنفيذ المسؤكليات المحددة؛- 6
 التكصية كالتحسينات التشغيمية؛- 7

 معايير األداء الميني لمتدقيق الداخمي: المطمب الرابع
 2:لقد تضمنت معايير األداء الميني لمتدقيؽ الداخمي خمس مجمكعات رئيسية عمى النحك التالي

 استقالل المدقق الداخمي: الفرع األول
 :كيتضمف ىذا المعيار جانبيف ىما

 يجب أف يتمتع المدقؽ الداخمي بمكانة تنظيمية تسمح لو بالقياـ بانجاز األعماؿ :المركز التنظيمي- 
 .كالمسؤكليات الخاصة بو بحرية

 يجب أف ال يرتبط المدقؽ الداخمي بأداء أم عمؿ ىك يقـك تدقيقو، كما يجب أف يككف :الموضوعية- 
 .مكضكعيا في حكمو عمى األشياء مف خبلؿ قيامو تدقيقيا

 
 
 
 
 
 

                                                           
. 12 - 11  صازم، مرجع سبؽ ذكره، صججدم حامد حك 1
. 24-23كجدم حامد حجازم، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  2
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 .الكفاءة المينية لممدقق الداخمي  :الفرع الثاني
 1:كيتحقؽ ىذا المعيار مف خبلؿ العناصر التالية

 :تحديد مكاصفات كمؤىبلت كخبرات المدقؽ داخؿ إدارة قسـ التدقيؽ الداخمي مف حيث- أ
 الكفاءة العممية؛- 
 الخبرة العممية؛- 
 فيـ المبادئ اإلدارية- 
 دراسة كفيـ العمـك السمككية؛- 
  تكافر الصفات الخمقية؛- 

 .ب كضع برنامج تدريب مستمرة لرفع كفاءة العامميف في قسـ التدقيؽ الداخمي كتحسيف العناية المينية
 نطاق التدقيق الداخمي: الفرع الثالث

 :كيتضمف ىذا المعيار الجكانب التالية
 :أ فحص كتقييـ مدل سبلمة نظاـ الرقابة الداخمية في المشركع كمدل تحقيؽ أىدافيا كالتي تتمثؿ في

 حماية ممتمكات كمكارد التعميـ مف أم تصرفات غير مرغكب فييا؛- 
 دقة المعمكمات المحاسبية التي ينتجيا النظاـ المحاسبي في المشركع؛- 
 التحقؽ مف مدل كفاءة استخداـ المكارد المتاحة بشكؿ أمثؿ؛- 
 التحقؽ مف مدل االلتزاـ بالقكانيف كالسياسات كاإلجراءات؛- 

 ب فحص مدل جكدة كفعالية كمدل تحقيؽ األىداؼ كالنتائج المرجكة بفاعمية؛
 .معايير األداء الميني لمتدقيق الداخمي: الفرع الرابع

 2: كتتضمف العناصر التالية
 تخطيط عممية التدقيؽ؛- 1
 :فحص كتقييـ المعمكمات المتاحة لمتأكد مف أنيا- 2
 معمكمات كافية؛ - 
 معمكمات مفيدة معمكمات مناسبة كمبلئمة؛- 
 معمكمات تخدـ عممية التدقيؽ؛- 
 إببلغ نتائج التدقيؽ؛- 3
 .متابعة تنفيذ ىذه النتائج- 4
 
 

                                                           
، دار المكتب الجامعي الحديث، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل اإلطار النظري المعايير ومشاكل التطبيق العمميمحمد السيد سرايا،  1

 . 133، ص2007اإلسكندرية، 
. 134 محمد السيد سرايا، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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 .معايير خاصة بإدارة قسم التدقيق الداخمي:  الفرع الخامس
 1:كيتضمف ىذا المعيار العناصر التالية

 .مدير قسـ التدقيؽ الداخمي ىك المسؤكؿ الرئيسي عف األداء السميـ لقسـ التدقيؽ الداخمي- 
 يجب عمى مدير قسـ التدقيؽ الداخمي كضع قائمة بأىداؼ كسمطات :األىداف والسمطات والمسؤوليات- 

 كصبلحيات كمسؤكليات قسـ التدقيؽ الداخمي؛
  يجب أف يقـك مدير التدقيؽ الداخمي بكضع الخطط المناسبة لتنفيذ المياـ المطمكبة مف القسـ:التخطيط- 
ضركرة قياـ مدير قسـ التدقيؽ بكضع السياسات كاإلجراءات المكتكبة لتكجيو : السياسات واإلجراءات-  

 المدققيف ليـ في تحديد مسؤكليتيـ كأعماليـ؛
 يجب عمى مدير التدقيؽ الداخمي كضع برنامج الختيار المكارد البشرية المطمكبة لمقسـ كتنمية مياراتيـ؛- 
 عمى مدير قسـ التدقيؽ الداخمي التنسيؽ بيف جيكد التدقيؽ الداخمي كجيكد التدقيؽ :المدقيقون الخارجيون- 

 الخارجي؛
  يجب عمى مدير التدقيؽ الداخمي كضع برنامج ييدؼ إلى تقييـ أعماؿ قسـ التدقيؽ الداخمي؛:جودة األداء- 
 
 
 
 

  

                                                           
 .27 – 26ص ص ذكره،  سبؽ كجدم حامد حجازم، مرجع 1
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 :خالصة
تـ اإلشارة في ىذا الفصؿ إلى عرض مجمؿ التعاريؼ المتعمقة بالتدقيؽ كالتدقيؽ الداخمي حيث أف 
اليدؼ مف مفيـك التدقيؽ بصفة عامة رأم ميني مستقؿ حكؿ صحة كسبلمة السجبلت كالدفاتر المحاسبية، 
كأما أىدافو التقميدية ىي دقة كصحة البيانات المالية، كأما الحديثة تحقيؽ الرفاىية كاالزدىار كالرقي ألفراد 
المجتمع باإلضافة إلى القضاء اإلسراؼ، بينما كظيفة التدقيؽ الداخمي كظيفة جد ميمة تعتمد عمى تدقيؽ 
السجبلت كالدفاتر بدقة مف أجؿ اكتشاؼ األخطاء كالتبلعبات كمنع حدكثيا لتفادم الكقكع فييا مستقببل، 

 .بيدؼ حماية أصكؿ كأمكاؿ المؤسسة
كما أف المدقؽ الداخمي  يقـك بفحص كتقييـ مختمؼ األعماؿ المحاسبية باستعماؿ مجمكعة مف 
عطاء اإلدارة النصح كاإلرشاد كتقديـ تعميؽ عف العمميات التي تـ تدقيقيا  تدقيؽ  الكسائؿ كاإلجراءات كا 

 .تفصيمي
التدقيؽ الداخمي كظيفة شاممة، دكرية، : يمتاز التدقيؽ الداخمي بمجمكعة مف الخصائص كمف أىميا

 .االستقبللية ميمتو فحص جميع األنشطة في المنظمات
إدارة المؤسسات، : تتجمى أىمية التدقيؽ الداخمي ككنيا أداة رقابية فعالة تعمؿ عمى خدمة ىذه الفئات كىي

المستثمركف، البنكؾ كالمؤسسات األخرل، إدارة الضرائب، التدقيؽ إلدارة التسيير، التدقيؽ لممبلؾ 
 .كالمستخدميف كالييئات الحككمية كالمؤسسات المالية األخرل

اليدؼ مف التدقيؽ الداخمي ىك حماية أصكؿ المؤسسة مف الخسائر بمختمؼ أنكاعيا، كيكمف الغرض 
 )الرئيسي مف التدقيؽ الداخمي في مساعدة جميع إدارة المشركع عمى تأدية كظائفيـ بطريقة مناسبة كفعالة 

 .(الفحص، التقييـ، مراقبة التنفيذ
 .كيتميز لمتدقيؽ الداخمي بأنكاع عديدة كىي التدقيؽ المالي، التدقيؽ التشغيمي، تدقيؽ االلتزاـ كاإلدارم

 .يتمحكر ىدؼ التدقيؽ الداخمي بصكرة مستمرة في الكقكؼ عمى مدل كفاءة كفاعمية نظاـ الرقابة الداخمية
استقبلؿ المدقؽ الداخمي، الكفاءة المينية، : تتضمف معايير التدقيؽ الداخمي في خمس مجمكعات رئيسية كىي

نطاؽ التدقيؽ الداخمي، معايير األداء الميني، معايير خاصة بقسـ التدقيؽ الداخمي، كىذا بغية الحصكؿ عمى 
 .مؤىبلت كخبرات داخؿ إدارة قسـ التدقيؽ الداخمي
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 تمييد
يمعب نظاـ المعمكمات المحاسبية دكرا ميما في تحديد فعالية ككفاءة المؤسسة، كذلؾ لضماف كصكؿ 
المعمكمات بصفة دقيقة كمكثكقة كمبلئمة إلى كافة المستكيات اإلدارية بالشكؿ كالتكقيت المناسب، كىذا نتيجة 
لبلعتماد عميو في اتخاذ القرارات الرشيدة التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة، كما لو دكران ىامان في تشغيؿ 
كمعالجة كتخزيف كنقؿ كاستخبلص البيانات كالمعمكمات المالية لصالح المنظمة مف خبلؿ الحكاسيب ككسائؿ 

 . االتصاؿ
مف خبلؿ ىذا الفصؿ سنقـك بدراسة  مخاطر نظاـ المعمكمات المحاسبية باعتباره العنصر األساسي 

 :في ىذا الفصؿ عبلكة عمى ذلؾ سيتـ التطرؽ إلى
 .اإلطار النظرم لنظاـ المعمكمات المحاسبية: المبحث األكؿ
 .التدقيؽ الداخمي في ظؿ نظاـ المعمكمات المحاسبية: المبحث الثاني
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 .مفاىيم أساسية حول نظام المعمومات المحاسبية: المبحث األول
سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى مفيـك نظـ المعمكمات المحاسبية كمككناتو كأىدافو كخصائصو 

 .كأخيرا أىميتو كأنظمتو الفرعية
 .مفيوم نظام المعمومات المحاسبية :المطمب األول

في ىذا المطمب سيتـ التطرؽ فيو إلى مفيـك النظاـ كعناصره كمفيـك نظـ المعمكمات كأخيرا مفيـك 
 .النظاـ المعمكمات المحاسبية

قبؿ اإلشارة إلى مفيـك نظاـ المعمكمات المحاسبية يمكف اإلشارة مصطمح النظاـ بصفة : مفيوم النظام- 1
األفراد، اآلالت، األمكاؿ،  )أنو مجمكعة مترابطة كمتجانسة مف المكارد كالعناصر"عامة عمى 
كتعمؿ ككحدة كاحدة نحك ( حدكد النظاـ)التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض داخؿ إطار معيف (الخ...السجبلت

 25."تحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة مف األىداؼ العامة في ظؿ الظركؼ كالقيكد البيئية المحيطة
 26:كيتككف النظاـ مف العناصر األساسية التالية

دخاليا إلى نظاـ ليقكـ :المدخالت -   حيث تتمثؿ في المكاد كاألرقاـ الخاـ التي يمكف تحديدىا كتجميعيا كا 
بمعالجتيا كتشغيميا مف أجؿ الحصكؿ عمى معمكمات، كتعتبر المدخبلت القكة الدافعة كىذه المدخبلت ممثمة 

 .الخ...في مكاد أكلية،عمالة، رأسماؿ، معمكمات
 ىي عممية معالجة البيانات التي يتـ إدخاليا إلى النظاـ لمحصكؿ عمى معمكمات مفيدة كتتمثؿ :التشغيل- 

 .تمؾ البيانات في المدخبلت التي يتـ تشغيميا كمعالجتيا يتـ تحكيميا إلى مخرجات
 ىي النتيجة النيائية التي يتـ التكصؿ إلييا بعد عممية التشغيؿ عمى المدخبلت لمكصكؿ إلى :المخرجات- 

الناتج النيائي مف النظاـ كتقديمو لمفئات المستفيدة لمساعدتيا في اتخاذ القرارات المناسبة سكاء كانت تمؾ 
 .الفئات داخمية أك خارجية

 كىي عبارة عف مخرجات يتـ إرجاعيا ألشخاص مناسبيف في المنظمة لتساعدىـ في :التغذية العكسية- 
 27. تقييـ كتصحيح مرحمة اإلدخاؿ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 13ص ،2003-2002، دار الجامعية اإلسكندرية،نظم المعمومات المحاسبية اإلطار الفكري والنظم التطبيقيةأحمد حسيف عمى حسيف، 1
26

 .34 ، 33، ص ص 2014، دار الكتاب الجامعً، اإلمارات العربٌة المتحدة، الطبعة األولى، المراجعة في البيئة اإللكترونيةجٌهان عبد المعز،  

. 34 ص  جيياف عبد المعز، مرجع سبؽ ذكره،27
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 فعاليات نظم المعمومات (1-2 )شكل 

 الرقابة البيئة المحيطة 

 مستخدمو  

  المعمومات 

    

  

  التغذية العكسية  

عبد الرزاق محمد قاسم، تحميل وتصميم نظم المعمومات المحاسبية، دار          : المصدر                                 
  .16، ص2004الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 

 ىي الناتج مف نظاـ المعمكمات، كيجب التمييز بيف البيانات كالمعمكمات، فالبيانات ىي :المعمومات- 2
ذا جمعت معا فإنيا تمثؿ المدخبلت لنظاـ المعمكمات  .حقائؽ أكلية كأرقاـ كا 

 أما المعمكمات فإنيا تتككف مف بيانات تـ تحكيميا كتشغيميا لتصبح ليا قيمة، كبالتالي 
 .فإف المعمكمات تمثؿ معرفة ليا معنى كتفيد في تحقيؽ األىداؼ

 28.يظير العبلقة بيف البيانات كالمعمكمات (2-2 )كالشكؿ رقـ
 المعمومات الناتجة عن البيانات (2-2 )شكل 

 معمومات البيانات             

 (مخرجات) (مدخالت)           

  .15 كماؿ الديف الدىراكم، مرجع سبؽ ذكره،ص:                              المصدر

  :نظم المعمومات- 3

يمكف تعريفو بأنو نظاـ مف األنظمة األخرل المكجكدة بالمشركع يقكـ بميمة تجميع البيانات كتحكيميا إلى 
معمكمات حسب إجراءات كقكاعد محددة تساعد بيا اإلدارة كفئات أخرل في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ 

 29."بالتخطيط كالرقابة

 

                                                           
 .15ص  ،2003- 2002، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،مدخل معاصر في نظم المعمومات المحاسبية كماؿ الديف الدىراكم،  28

. 51، ص 2008 دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، ،اقتصاديات  نظم المعمومات المحاسبة  و اإلدارية صبلح الديف عبد المنعـ مبارؾ، 29

 المعالجة المدخالت المخرجات

داخل نظام  )خطوات تشغيل البيانات 

 (المعلومات
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يمكف تعريؼ نظاـ المعمكمات المحاسبي بأنو ذلؾ الجزء األساسي " :تعريف نظام المعمومات المحاسبية- 4
كالياـ مف نظاـ المعمكمات اإلدارم في الكحدة االقتصادية في مجاؿ األعماؿ الذم يقكـ بحصر كتجميع 
البيانات المالية مف مصادر خارج كداخؿ الكحدة االقتصادية ثـ يقـك بتشغيؿ ىذه البيانات كتحكيميا إلى 

 30."بيانات مالية مفيدة لمستخدمي المعمكمات خارج كداخؿ الكحدة االقتصادية
بأنو نظاـ آلي بقـك بجمع كتنظيـ "  لقد عرفت جمعية نظـ المعمكمات األمريكية نظاـ المعمكمات المحاسبي

يصاؿ كعرض المعمكمات الستعماليا مف قبؿ األفراد في مجاالت التخطيط كالرقابة لؤلنشطة التي تمارسيا  كا 
  31."الكحدة االقتصادية

، (Accumulate)بأنيا أحد مككنات تنظيـ إدارم يختص بجمع :" تعريؼ نظـ المعمكمات المحاسبية
المعمكمات المالية المبلئمة التخاذ القرارات  ((Analyze، كتحميؿ (process)، كمعالجةclassify))كتبكيب

دارة المؤسسة (كالجيات الحككمية كالدائنيف المستثمريف )إلى األطراؼ الخارجية   32." كا 
، ((MISكيعتبر نظاـ المعمكمات المحاسبية أحد المككنات األساسية لنظاـ المعمكمات اإلدارية

كينحصر الفرؽ بينيما في أف األكؿ يختص بالبيانات كالمعمكمات المحاسبية بينما الثاني يختص الثاني 
 .بكفاءة البيانات كالمعمكمات التي تؤثر عمى نشاط المؤسسة

 :كمف خبلؿ التعاريؼ السابقة نستخمص ما يمي
أف نظاـ المعمكمات المحاسبية يعتبر جزء مف فركع نظاـ المعمكمات اإلدارم يختص بتجميع كتبكيب كمعالجة 
كتحميؿ البيانات كالمعمكمات المالية لممؤسسة، ككسيمة إليصاؿ كعرض المعمكمات كاستعماليا مف قبؿ األفراد 

في مجاالت الرقابة كالتخطيط، حيث يقـك بتجميع كتشغيؿ البيانات المالية مف مصادر خارجية أك داخمية 
 .     كتحكيميا إلى بيانات مالية لكافة المستخدميف

 مكونات نظام المعمومات المحاسبية: المطمب الثاني
تصكرا شامبل لمككنات نظاـ المعمكمات المحاسبي بما فييا عممية اتخاذ  (3-2)يمثؿ شكؿ رقـ 

 .القرارات اإلدارية
 33: كفيما يمي عرض مكجز ليذه المككنات

 (:data collection unit )وحدة تجميع البيانات- 1
كىذا الجزء مف نظاـ المعمكمات المحاسبي يقـك بتجميع البيانات مف البيئة المحيطة بالمشركع أك عف طريؽ 

التغذية العكسية بالمبلحظة ك التسجيؿ، كتتمثؿ ىذه البيانات في األحداث التي ييتـ بيا المحاسب، كيرل أنيا 

                                                           
 . 21كماؿ الديف الدىراكم، مرجع سبؽ ذكره، ص  30
. 103، ص2012 ، كالتكزيع، عمافلمنشر ، دار المناىج ، نظم المعمومات الماليةمصطفى يكسؼ كافي 31
ص ، 2002، دار المريخ لمنشر كالتكزيع، الرياضنظم المعمومات المحاسبية التخاذ القرارات مفاىيم وتطبيقات ،ستيفف مكسككؼ ك مارؾ جي سيمكف  32
25. 

 .51- 49كماؿ الديف الدىراكم، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  33
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مفيدة كيجب الحصكؿ عمييا كتسجيميا، كلطبيعة أىداؼ المشركع كطبيعة المخرجات المطمكبة تأثير كبير 
 .عمى نكع البيانات التي يتـ تجمعيا كتسجيميا في النظاـ

 (:(data processingوحدة تشغيل البيانات - 2
البيانات المجمعة بكاسطة نظاـ المعمكمات التي قد يتـ استخداميا في الحاؿ إذا ما كجد أنيا مفيدة لمتخذ 

القرار في تجميعيا، كيظير ذلؾ السيـ المكصؿ بيف كحدة تجميع البيانات كقنكات المعمكمات المكصمة إلى 
كلكف في غالب األحياف تككف البيانات األكلية في حاجة إلى تشغيؿ  (4-3 )متخذ القرارات في شكؿ رقـ 

عداد لتككف معمكمات مفيدة لمستخدمي القرارات، كبالتالي فإنيا ترسؿ أكال إلى كحدة التخزيف في نظاـ  كا 
 المعمكمات المحاسبي

 (:storing& retrieval unit)وحدة تخزين واسترجاع البيانات - 3
كتختص ىذه الكحدة بتخزيف البيانات في حالة عدـ استخداميا مباشرة كالحفاظ عمييا لبلستخداـ في المستقبؿ 

 .أك إلدخاؿ بعض العمميات عمييا قبؿ متخذم القرارات
 (:data Transmission unit )(قنوات المعمومات  )وحدة توصيل المعمومات- 4

كقنكات المعمكمات ىذه الكسيمة التي يتـ بيا نقؿ كتكصيؿ البيانات كالمعمكمات مف كحدة إلى أخرل داخؿ 
- النظاـ المحاسبي حتى تصؿ إلى متخذم القرارات اإلدارية، كقد تككف قنكات االتصاؿ ىذه آلية أك يدكية

 .عمى شاشات أك كرؽ حسب الغرض كاإلمكانيات المتاحة لممشركع
 (:decision rule)دورة القرارات اإلدارية - 5

القرارات اإلدارية عادة ما تككف إختيار بيف البدائؿ، كيقـك متخذ القرارات بمراجعة أىداؼ المشركع، كمف ثـ 
 34.تكزيع المكارد المتاحة لتحقيؽ ىذا اليدؼ بالطريقة التي تؤدم إلى تحقيؽ أفضؿ نتائج ممكنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .52كماؿ الديف الدىراكم، مرجع سبؽ ذكره، ص  34
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 يوضح مكونات نظام المعمومات المحاسبي  (3-2)شكل رقم 
 

 

 
 نظام المعمومات المحاسبي

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                         
.50 كماؿ الديف الدىراكم، مرجع سبؽ ذكره، ص :المصدر  

  

تخزين واسترجاع 
 البيانات

قنوات معمومات 
قنوات معمومات  داخمية

 داخمية

 متخذي القرارات
 الناتج النيائي

 الموارد

 تشغيل البيانات

 

قنوات معمومات 
 خارجية

 معمومات

 تجميع البيانات

 األىداف البيئة المحيطة

توزيع الموارد 
 المتاحة 

أحداث 
 ووقائع
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 أىداف نظام المعمومات المحاسبية وخصائصو: المطمب الثالث
 سيتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى أىـ أىداؼ ك خصائص نظاـ المعمكمات المحاسبية

 أىداف نظام المعمومات المحاسبية: الفرع األول

 35:نجد أف نظاـ المعمكمات المحاسبية يعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التالية
ضماف التدفؽ المستمر لممعمكمات المحاسبية عف طريؽ دكرة التقارير المحاسبية التي تقـك عمى نظاـ سميـ - 

 إلعادة التغذية بالمعمكمات بما يضمف كفاءة كاستمرار النظاـ كبالتالي الكحدة االقتصادية ذاتيا؛

 القدرة عمى التعامؿ مع المستقبؿ بما يتميز بو مف ظركؼ عدـ التأكد؛- 

اعتماد المحاسب عمى المقاييس الكمية كمطمب أساسي لتكفير المعمكمات المحاسبية، التي تمكف مف - 
 تكجيو المكارد النادرة نحك االستخداـ األمثؿ؛

 تكفير المقاييس المحاسبية التي تساعد عمى تقكيـ أساليب الرقابة؛- 
 خصائص نظام المعمومات المحاسبية: الفرع الثاني

يتسـ نظاـ المعمكمات المحاسبي بمجمكعة مف الخصائص التي يسعى إلى تحقيقيا كيتضمف ما 
 36:يمي

 كىي تعني أف يككف النظاـ كاضحا متضمنا التعميمات التكضيحية التي تساعد عمى فيـ النظاـ :الوضوح- 
 .كعدـ كجكد مصطمحات قد تعيؽ فيـ النظاـ 

 . كىي تعني إمكانية تطبيؽ كتنفيذ عمميات النظاـ بسيكلة دكف أم صعكبات:السيولة- 

 . كيقصد بيا تطبيؽ عمميات النظاـ بشكؿ صحيح دكف حدكث أخطاء أثناء عممية التنفيذ:الدقة- 

 كيقصد بيا قدرة النظاـ عمى تقديـ المعمكمات لمجيات المستفيدة في الكقت المناسب حتى تككف :السرعة- 
 .مفيدة كمؤثرة في اتخاذ القرار المناسب كفي الكقت المناسب

مكانية تعديؿ اإلجراءات بما يتناسب :المرونة-   كيقصد بيا قدرة  النظاـ عمى مكجية أم تغيير في النظاـ كا 
 .كظركؼ عمؿ المنظمة

 كيقصد بيا أف يككف النظاـ ذك تكمفة اقتصادية مبلئمة تتناسب مع التكمفة المرجكة مف النظاـ :المالءمة- 
 .باإلضافة إلى مبلئمة المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف النظاـ مع اليدؼ الذم أعدت مف أجمو

 
 
 
 

                                                           
، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، نظم المعمومات المحاسبية مدخل عممي تطبيقي معاصرأحمد حممي جمعة، عصاـ فيد العربيد، زياد أحمد الزعبي،   35

 . 35، ص 2014عماف، 
 .46 - 35  جيياف عبد المعز، مرجع سبؽ ذكره، ص36
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 أىمية نظام المعمومات المحاسبية واألنظمة الفرعية لو: المطمب الرابع
 .سيقتصر ىذا المطمب عمى أىمية نظاـ المعمكمات المحاسبية كأنظمتو الفرعية

 أىمية نظام المعمومات المحاسبية: الفرع األول
تتجمى أىمية نظـ المعمكمات المحاسبية مف خبلؿ مفيـك المحاسبة المالية كالذم بمكجبو عرفت لجنة 

أنيا نظاـ لممعمكمات المحاسبية كأف اليدؼ الرئيسي لممحاسبة ىك تزكيد " المعايير المحاسبية عمى 
المعمكمات المفيدة لمتخذم القرارات، لذلؾ قدمت لجنة المعايير المحاسبية  تعديؿ المنيج المحاسبي الذم 

المعمكمات،  (تكصيؼ )أكصت بأنو منيج تعميـ المحاسبية، حيث يؤكد بأف المحاسبة ىي عممية تحديد
كقد افترضت بأف المنيج المحاسبي يجب أف يصمـ لتزكيد الطمبة بالمفاىيـ ... تييئتيا، قياسيا، كتكصيميا

 :األساسية التالية

 استخداـ المعمكمات في عممية اتخاذ القرار؛- 
 37تقارير المعمكمات المالية؛ (إببلغ)عممية إعداد - 

 األنظمة الفرعية لنظام المعمومات المحاسبية: الفرع الثاني
 :إف نظاـ المعمكمات المحاسبي يحتكم عمى نظـ فرعية أساسية لو كىي

 .األجكر/ دكرة األستاذ العاـ كالتقرير المالي، كدكرة اإليرادات، دكرة النفقات، دكرة اإلنتاج، دكرة المكارد البشرية

نتاج التقارير :دورة األستاذ العام والتقرير المالي-   تتضمف كافة األنشطة المرتبطة بتحديث األستاذ العاـ كا 
 .لممستخدميف الداخمييف كالخارجييف

 تحتكم األنشطة ذات العبلقة باستئجار العامميف كدفع :(الرواتب واألجور )دورة الموارد البشرية - 
 38.مستحقاتيـ

 كتمثؿ مجمكعة العمميات المحاسبية الناتجة عف األحداث االقتصادية التي يتكلد عنيا :دورة اإليرادات- 
 .تحقيؽ اإليرادات لمكحدة المحاسبية

 كتمثؿ مجمكعة العمميات المحاسبية الناتجة االقتصادية البلزمة لشراء المكاد كالمستمزمات :دورة النفقات- 
 .التي تحتاجيا الكحدة المحاسبية لمزاكلة نشاطيا

 
 
 
 

 

 

                                                           
.    27 -26 ص ص، 2009، دار اليازكرم، عماف، ، أساسيات نظم المعمومات المحاسبيةالجنابي كعامر إبراىيـ الجزراكم 37
  .40 – 35عامر الجناني، مرجع سبؽ ذكره ، ص ص ، إبراىيـ الجزراكم 38
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كتمثؿ مجمكعة العمميات المحاسبية التي يتـ تسجيميا عند تحكيؿ المشتريات : (التحويل )دورة اإلنتاج -  
 39.مف المكاد الخاـ إلى منتجات قابمة لمبيع 

 
 النظم الفرعية لنظام المعمومات المحاسبية (4-2 )                           شكل رقم 

 

 
 .35إبراىيـ الجزراكم، مرجع سبؽ ذكره، ص :                                                                المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  102ص ص ، 2002 ، دار الجامعية الجديدة لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية ، مدخل إلى نظم المعمومات المحاسبيةسيد عبد المقصكد دبياف كآخركف،  39

103. 

 دورة األستاذ العام والتقرير المالي

دورة الموارد  دورة اإلنتاج دورة اإليرادات دورة النفقات
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 التدقيق الداخمي لنظام المعمومات المحاسبية: المبحث الثاني
إف إجراءات عمؿ التدقيؽ الداخمي يخدـ المدقؽ في تقييـ المخاطر كتقديرىا ككضع التصكر ليا مما 

 .يمكنو مف تحديد االعتماد عمى النظاـ المعمكمات المحاسبية

 إجراءات التدقيق لنظام المعمومات المحاسبية: المطمب األول

 .سيتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى إجراءات التدقيؽ في ظؿ نظاـ المعمكمات المحاسبية
 المحاسبي التدقيق لنظام المعمومات إجراءات: الفرع األول

 40:التالية كفؽ المراحؿ المحاسبي المعمكمات النظاـ ظؿ التدقيؽ في إجراءات تقسيـ كيمكف

 مف تككيف فكرة كاضحة عف آلية تدفؽ النظاـ تشغيؿ بداية في الخطكة  المدقؽ بيذه يقكـ :التدقيق المبدئي -
 .العمميات داخؿ نظاـ المعمكمات المحاسبي اآللي

 :كتتـ ىذه المرحمة بإتباع الخطكات التالية

 .جمع المعمكمات عف قسـ الحاسكب مثؿ مكقع القسـ كمديريو كعدد األفراد العامميف بو- 

 .الحاسكب باستخداـ  تنفيذىا يتـ التي لمحاسبية األساسية ا التطبيقات تحديد-  

 المياـ تنفيذ في المستخدـ الحاسكب زمف استخداـ دارسة خبلؿ مف الحاسكب عمى االعتماد  مدل تحديد- 
 .عنو الصادرة المعمكمات كقيمة خبللو مف تشغيميا يتـ التي العمميات أنكاع كعدد

 تشغيؿ النظاـ الحاسكبي، قبؿ الرقابة كسائؿ بفحص المرحمة  ىذه في المدقؽ يقكـ:   اختبارات االلتزام-
 إمكانية تحديد كبالتالي الداخمية الرقابة نظاـ في كالضعؼ القكة مكاقع تحديد المرحمة ىذه كاليدؼ مف

 األنشطة بالتدقيؽ كتحديد القياـ كتكقيت التدقيؽ المطمكبة أدلة بيا كطبيعة القياـ حجـ ككذلؾ عميو، االعتماد
 .التفصيمية االختبارات حجـ تحديد أساسيا عمى يتـ كالتي عمييا التركيز إلى تحتاج التي كالعمميات

كالثقة بيا يبدأ المدقؽ  الرقابة إجراءات عمى االعتماد إمكانية مف التحقؽ بعد :التفصيمية االختبارات -
 عف كذلؾ البيانات تشغيؿ في الثقة  مدل كفحص التفصيمية لمتدقيؽ كىي إجراء االختبارات األخيرة بالمرحمة
 41:طريؽ

 كمكثكؽ بيا؛ حقيقية بيانات بيا الحاسكب تغذية تـ  التي األكلية البيانات أف التأكد مف- 

 ؛ كمكثكؽ حقيقية بيانات بيا الحاسكب عمى البرنامج تشغيؿ أثناء فجائي إجراء تدقيؽ- 

 البيانات ككمالية دقة  مدل عمى الحكـ مف تمكف لمتشغيؿ المؤيدة التدقيؽ كاألدلة سند أف مف التحقؽ- 
 .الكتركنيا المعدة

 
 
 

                                                           
 ، مذكرة مقدمة كجزء مف متطمبات نيؿ شيادة الماستر في مساىمة المراجعة الداخمية في تحسين النظام المعمومات المحاسبينجيبة بف مسعكد،  40

 .59، ص 2015 – 2014 ة، العمـك المالية كالمحاسبة تخصص فحص محاسبي، جامعة محمد خيضر، بسكر
41

 .60نجٌبة بن مسعود، مرجع سبق ذكره، ص 
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 مخاطر التي تواجو نظام المعمومات المحاسبية: المطمب الثاني

تتضمف  نظـ المعمكمات المحاسبية عددا مف المككنات التي يمكف أف تتكاجد في مكاقع مختمفة 
كمتباعدة مما يجعؿ ىذه غير محصنة كمعرضة لمكثير مف المخاطر، كىذه المخاطر يمكف أف تككف غير 
مقصكدة كالمخاطر البشرية كالككارث الطبيعية، أك قد تككف أخطاء مقصكدة كسرقة المعمكمات أك إدخاؿ 

الفيركسات أك غيرىا، كتعتبر األخطاء المقصكدة أشد ضررا عمى نظـ المعمكمات المحاسبية، كيمكف تصنيؼ 
 42:المخاطر المحتممة التي يمكف أف تتعرض ليا نظـ المعمكمات المحاسبية إلى ثبلثة فئات

 ىي تمؾ المخاطر التي تحدث أثناء إعداد كتصميـ التجييزات كقنكات االتصاؿ كأجيزة :المخاطر البشرية (1
الحاسكب التي ستعمؿ عمى تنفيذ نظـ المعمكمات المحاسبية، ككذلؾ مف خبلؿ عمميات البرمجة أك االختبار 

أك تجميع البيانات أك إدخاليا إلى النظاـ ك معالجتيا كاسترجاعيا كاستخراج النتائج أك في عمميات تحديد 
الصبلحيات، كتشكؿ ىذه المخاطر البشرية الغالية العظمى لممشاكؿ المتعمقة بأمف كسبلمة نظـ المعمكمات 

 .المحاسبية في المنظمات

كالمخاطر التي تسببيا الزالزؿ كالعكاصؼ كاألعاصير كالمشاكؿ المتعمقة بأعطاؿ :  المخاطر البيئية( 2
التيار الكيربائي، كالحرائؽ كالمشاكؿ الناتجة عف تعطؿ نظـ التكييؼ كالتبريد كغيرىا، كتؤدم ىذه المخاطر 

إلى تعطؿ عمؿ التجييزات كتكقفيا لفترة طكيمة نسبيا إلجراء اإلصبلحات البلزمة كاسترداد البرمجيات كقكاعد 
 43.البيانات مما لو األثر الكاضح عمى أمف كسبلمة نظـ المعمكمات المحاسبية

المخاطر تمثؿ تحديا كبيرا إلدارة نظـ المعمكمات المحاسبية لما تسببو مف خسارة : الجرائم المحوسبة (3
كبيرة، كيمكف أف تتـ الجرائـ المحكسبة سكاء مف قبؿ أشخاص خارج المنظمة يقكمكف باحتراؽ نظـ 

المعمكمات المحاسبية باستخداـ الحاسكب كقد يتـ ذلؾ في الغالب مف خبلؿ شبكات االتصاؿ، أك مف قبؿ 
أشخاص ضمف المنظمة يممككف صبلحيات الدخكؿ إلى النظاـ كلكنيـ يقكمكف بإساءة استخداـ النظاـ لدكافع 

 .مختمفة
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 .265- 264أحمد حلمً جمعة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  
43

 .266أحمد حلمً جمعة وآخرون، مرجع سبق ذكره،ص  
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 الشروط  الواجبة لمحد من مخاطر استخدام نظام المعمومات المحاسبية: المطمب الثالث

  44:لمحد مف المخاطر التي تتعرض ليا نظـ المعمكمات المحاسبية البد مف تكفر الشركط التالية

 تأميف يعد إذ ، التعامؿ الشبكة في القضايا أخطر مف كالحماية األمف تعد قضية :والحماية األمن- 
 كذلؾ ، لنشاطاتيا الشركة ممارسة عند باالعتبار أخذىا ينبغي التي الميمة األمكر مف المالية المعمكمات
 الحماية تأميف شأنو مف ما كؿ تبذؿ كأف ، بيا المصرح غير االختبلفات مف النظاـ تحصيف عمى بالحرص

  .لممتطفميف الشرعي غير الكصكؿ مف آمنة المعمكمات ىذه تككف كأف

 .ككفقا لمسياسات المكضكعة الحاجة عند لمعمؿ جاىز النظاـ أف مف بالتأكد كذلؾ  :جاىزية النظام- 

 ىك ما حسب تتـ التشغيؿ إجراءات أف مف لمتأكد :التشغيل مرحمة خالل اإلجراءات تكامل و سالمة- 
 .المناسب الكقت كفي بيا كمصرح دقيقة معمكمات كتكفر مخطط

 كذلؾ بالتأكد مف أف معمكمات مخرجات النظاـ كأف استخداـ المعمكمات يتماشى: الخصوصية عمى الشبكة- 
 كمكرديف عمبلء مف معيا لممتعامميف الخصكصية عنصر لتأميف المنظمات إدارة كضعتيا التي السياسات مع

 .كغيرىـ

 اإلدارية السياسات سرية المعمكمات بما يتماشى مع تكفؿ التي الشركط تكفر مف التأكد خبلؿ  مف:السرية- 
  .الغرض ليذا المحددة

 تراقب أف بالنظاـ العبلقة ذات مف كغيرىما المالية اإلدارة ك الشركة إدارة تحرص أف  بمعنى:المراقبة- 
مرحمة تشغيؿ  إلى كمركرا البيانات، إدخاؿ مرحمة مف استخدامو بدءا مراحؿ جميع خبلؿ النظاـ تطبيؽ عممية

 . تمؾ البيانات كصكال إلى مرحمة المخرجات
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دور نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة في كفاءة وفاعمية التدقيق الخارجي دراسة تطبيقية عمى مكاتب تدقيق حساـ أحمد محمد العممي ،  
 ، رسالة قدمت استكماال لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ مف كمية التجارة ، الحسابات العاممة في الحافظات الجنوبية ، فمسطين

 .34 - 33  ص، ص2015جامعة اإلسبلمية ، غزة، 
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 التدقيق الداخمي و مخاطر نظم المعمومات المحاسبية: المطمب الرابع

     سيتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى تعريؼ إدارة المخاطر التدقيؽ الداخمي إلدارة المخاطر 
 .كعبلقتو في الحد مف مخاطر نظاـ المعمكمات المحاسبية

 التدقيق الداخمي إلدارة المخاطر:  الفرع األول
 سأختصر عمى تعريؼ إدارة المخاطر كدكر التدقيؽ الداخمي فييا

 :تعريف إدارة المخاطر-  1
تعرؼ بأنيا عبارة عف منيج أك مدخؿ عممي لمتعامؿ مع المخاطر البحثية عف طريؽ تكقع لخسائر  " 

العارضة المحتممة كتصميـ كتنفيذ إجراءات مف شأنيا أف تقمؿ إمكانية حدكث الخسارة أك األثر المالي 
 45." لمخسائر التي تقع إلى حد أدنى
بأنيا تقميؿ اآلثار السمبية لممخاطرة إلى الحد األدنى بأقؿ تكمفة ممكنة مف خبلؿ "كتعرؼ إدارة المخاطر أيضا 

 46."التعرؼ عمييا ك قياسيا كالتعرؼ عمييا
 :.مف خبلؿ التعريفيف نستنتج ما يمي

إدارة المخاطر ىي عبارة عف تكقع الخسائر المحتممة الحدكث  كذلؾ لمتعامؿ معيا بأفضؿ الكسائؿ كالطرؽ، 
 .كبأقؿ التكاليؼ الممكنة الكتشاؼ الخطر كقياسو مف أجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة

 التدقيق في إدارة المخاطر-  2
ىناؾ دكر ميـ يقـك بو المدقؽ الداخمي في تفعيؿ دارة المخاطر، كيعد ىذا الدكر بمثابة تقديـ 

ضمانات مكضكعية إلى مجمس اإلدارة بشأف فعالية أنشطة إدارة المخاطر في المنظمة لممساعدة في التأكيد 
 .عمى مخاطر األعماؿ الرئيسية تدار بشكؿ مناسب، كأف نظاـ الرقابة الداخمية يعمؿ بشكؿ فعاؿ

كىناؾ عدة عكامؿ رئيسية ينبغي أف تؤخذ بعيف االعتبار عند تحديد دكر التدقيؽ الداخمي في إدارة 
  47:المخاطر كىي

 .تجنب أم نشاط ييدد استقبللية كمكضكعية المدقؽ الداخمي- 
 .القياـ باألنشطة التي تساىـ في تحسيف نظاـ إدارة المخاطر كالرقابة الداخمية-  

أشار معيد المدققيف الداخمييف إلى األدكار التي ينبغي عمى المدقؽ الداخمي القياـ بيا، كما أشار إلى األدكار 
التي يجب تجنبيا في مرحؿ عممية إدارة المخاطر الجكىرية التي ينبغي عمى المدقؽ الداخمي القياـ بيا بشأف 

 إدارة المخاطر؛
 إعطاء ضمانات بشأف سير إدارة المخاطر؛- 
 إعطاء ضمانات بشأف صحة تقييـ المخاطر؛- 
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 .50، ص 2007، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، (أفراد، إدارات، شركات، بنوك )إدارة المخاطر طارق عبد العال حماد،  
46

، رسالة قدمت (دراسة تطبيقية )دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة قطاع غزة إبراهٌم رباح إبراهٌم المدهون،  

 .37، ص 2011استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً المحاسبة والتموٌل، 
 

47
 .46إبراهٌم رباح إبراهٌم المدهون، مرجع سبق ذكره، ص  
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 تقييـ عمميات إدارة المخاطر؛- 
 تقييـ عممية اإلببلغ عف المخاطر الرئيسية؛- 
 مراجعة عمميات إدارة المخاطر الرئيسية؛- 

 التدقيق الداخمي في الحد من مخاطر نظام المعمومات المحاسبية: الفرع الثاني

إف العبلقة بيف التدقيؽ الداخمي كنظاـ المعمكمات المحاسبية تبيف أف لمتدقيؽ الداخمي مساىمة كبيرة، 
كدكر فعاؿ كذلؾ مف خبلؿ تقميؿ إمكانية الحد مف المخاطر كبناء نظاـ رقابة سميـ ليذه البيئة      كمف أجؿ 
القياـ بعممية التدقيؽ بكفاءة لتمكيف مدقؽ الحسابات مف القياـ بكاجباتو بالكفاءة المينية المتطمبة منو بحسب 

ذا كاف استخداـ الحاسكب كنظاـ المعالجة اآللية يساىـ في حماية  المعايير الدكلية كالمحمية لمتدقيؽ، كا 
المؤسسة كيؤكد سبلمة المخرجات في ىذا النظاـ كتحقيؽ األىداؼ المكضكعية بفاعمية كالتأكد مف أف المكارد 
المتكفرة في المؤسسة تستخدـ بكفاءة كمف ىنا عممية التدقيؽ ىي عممية الحصكؿ عمى أدلة تتعمؽ بتأكيد إدارة 

البيانات المالية كتقييـ ىذه األدلة بصكرة مكضكعية ، كعمى المدقؽ أف يبمغ كؿ مف اإلدارة العميا لممؤسسة 
 .كمجمس إدارتيا بأم مكاطف ضعؼ جكىرية في نظاـ الرقابة الداخمية أثناء فحص التقارير المالية

 المستكل إلى التدقيؽ  مخاطر لتقميؿ كذلؾ المحاسبية، المعمكمات لنظاـ كبير دكر أف التدقيؽ الداخمي لو نجد
 48.المقبكؿ األدنى
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 .62نجٌبة بن مسعود، مرجع سبق ذكره، ص  
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 :خالصة

مف خبلؿ ما تـ عرضو في ىذا الفصؿ أف نظاـ المعمكمات المحاسبية يعتبر مف أىـ نظـ المعمكمات 
في المؤسسات االقتصادية، حيث يمعب دكر كبير في المحافظة عمى مكانة المؤسسة مف خبلؿ تزكيد 

البيانات كالمعمكمات بالدقة كالسرعة المطمكبة، فيك أيضا عبارة عف كسيمة لمترجمة كالتعبير عف األحداث 
االقتصادية، كذلؾ عف طريؽ تقديـ المعمكمات المحاسبية كحفظيا بشكؿ مبلئـ، كتعد مككناتو بالنسبة 

 .لممحاسب مفيدة كضركرية لمتخذم القرارات اإلدارية، كبالتالي تحقيؽ أفضؿ نتائج ممكنة
حيث يكمف اليدؼ الرئيسي لنظاـ المعمكمات المحاسبية في ككنو يضمف كفاءة كاستمرار النظاـ كالمعمكمات 

المحاسبية مف خبلؿ التركيز عمى نظاـ سميـ يساعد عمى تقكيـ أساليب الرقابة الداخمية ، كمف خبلؿ ىذا نجد 
 . أف التدقيؽ الداخمي

الكضكح، السيكلة، الدقة، السرعة، المركنة، : يتسـ نظاـ المعمكمات المحاسبية بجممة مف الخصائص كىي- 
 .الخ، كىذا بيدؼ أف يككف النظاـ فعاؿ...المبلئمة

تتمثؿ أىمية نظاـ المعمكمات المحاسبية في المحاسبة التي تعمؿ عمى تزكيد المعمكمات المفيدة لمتخذم - 
 .القرارات

دكرة األستاذ العاـ كالتقرير المالي، دكرة المكارد : لنظاـ المعمكمات الحاسبي العديد مف األنظمة الفرعية كىي
 .(التحكيؿ )، دكرة اإليرادات، دكرة النفقات، دكرة اإلنتاج (الركاتب كاألجكر )البشرية 

التدقيؽ المبدئي، :تحتكم إجراءات التدقيؽ في ظؿ النظاـ المعمكمات المحاسبي عمى عدة مراحؿ كىي- 
 .اختبارات االلتزاـ، االختبارات التفصيمة، كىذا بغية الكصكؿ إلى معمكمات حقيقية كدقيقة مكثكؽ بيا

المخاطر البشرية، المخاطر : يتعرض نظاـ المعمكمات المحاسبي لمخاطر يمكف تصنيفيا إلى عدة فئات- 
 .البيئية، الجرائـ المحكسبة، حيث تعمؿ عمى عرقمة النظاـ

تكفير األمف كالحماية، تجييز النظاـ،  )تكجد عدة شركط لمحد مف مخاطر نظاـ المعمكمات المحاسبية - 
، ك يكمف دكره (سبلمة كتكامؿ اإلجراءات خبلؿ مرحمة التشغيؿ، الخصكصية عمى الشبكة، السرية، المراقبة

الياـ إدارة  في المخاطر مف خبلؿ تجنب أم نشاط ييدد استقبللية كمكضكعية المدقؽ الداخمي مف أجؿ 
 .التقميؿ مف مخاطر نظاـ المعمكمات المحاسبية بشكؿ كبير
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 :تمييد
جراءاتيا محكرا رئيسيا يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي الذم يعد  تعتبر منيجية الدراسة كا 

المحكر الرئيسي مف الدراسة، كالتي عف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات البلزمة إلجراء التحميؿ 
 . اإلحصائي لمكصكؿ إلى النتائج المراد تفسيرىا بغية تحقيؽ أىداؼ الدراسة

      يحتكم ىذا الفصؿ كصفا تحميميا لمنيج الدراسة، كأفراد مجتمع الدراسة كعينتيا، ككذلؾ أداة الدراسة 
 كمعالجتو spass20المستخدمة ككيفية إعدادىا كبياف كثباتيا عف طريؽ االعتماد عمى البرنامج اإلحصائي 

 .في تحميؿ الدراسة 
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 تقديم عينة الدراسة: المبحث األول
 سيتـ التطرؽ إلى تقديـ مختمؼ ىذه المؤسسات عمى حدل، مف حيث نشأتيا كتعريفيا كأىدافيا 

 49. كمياميا
 تقديم مؤسسة سونمغاز بأدرار: المطمب األول

تعد الشركة الكطنية لمكيرباء كالغاز المستثمر الكحيد لمطاقة بالجزائر، إنتاجا ك تكزيعا إضافة إلى اختصاصيا 
في شراء ك بيع الغاز الطبيعي، كىذا إلشباع حاجات مختمؼ زبائنيا لؤلغراض المنزلية أك الصناعية، ك 
سنتناكؿ في ىذا المبحث التطكر التاريخي لشركة سكنمغاز كتنظيميا الييكمي إضافة إلى دراسة المديرية 

 .الجيكية لتكزيع الكيرباء كالغاز بأدرار
 التطور التاريخي لمشركة الوطنية لمكيرباء والغاز: الفرع األول

 :طرأت عمى الشركة الكطنية لمكيرباء كالغاز عدة تغيرات تتبمكر في المراحؿ التالية
عاـ LEBON  تميزت ىذه الفترة بتأميـ إدارة االستعمار لمشركة الخاصة  (:1968-1947)الفترة ما بين - 

 كالتي كانت تنشط في الجزائر في مجاؿ الطاقة الكيربائية كالغاز، ك تأسيس شركة كيرباء كغاز 1947
، كفي الخمسينيات تـ تأسيس فرع ليا مف أجؿ ترقية استعماؿ الغاز في األجيزة المنزلية (EGA)الجزائر 

 ( .AAVEG)كالمسمى 
 69/95تـ إنشاء المؤسسة الكطنية لمكيرباء كالغاز بمكجب األمر رقـ (: 1981- 1969)الفترة ما بين - 

، بإنشاء شركة 1969 أكت 01 كالصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية في 1969 جكيمية26المؤرخ في 
كيرباء ك غاز الجزائر كالتي ألغيت بمكجب نفس األمر، ك الذم حدد الميمة العامة لمسياسة الطاقكية 

كقد تمكنت المؤسسة في ىذه الفترة مف تحقيؽ أىدافيا مف  (باحتكار اإلنتاج ، ك النقؿ ، ك التكزيع )الكطنية، 
 .خبلؿ تطكير اإلمكانيات كالقدرات الداخمية ليا 

تميزت ىذه الفترة بإعادة ىيكمة المؤسسة الكطنية لمكيرباء كالغاز، شأنيا (: 1994- 1982)الفترة مابين - 
 :شأف الكثير مف المؤسسات العمكمية آنذاؾ، كظيرت ستة مؤسسات جديدة نتيجة إلعادة ىيكمتيا كىي 

  مؤسسة كيركيب(KAHRKIB:) المؤسسة الكطنية لؤلشغاؿ كالتركيبات الكيربائية التي تـ إنشائيا 
 .  ـ 1982 أكتكبر 16 المؤرخ في 306 / 82بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

  مؤسسة كيريف(KAHIF :) المؤسسة الكطنية لؤلشغاؿ الكيربائية، التي أنشأت بمكجب المرسـك
 . ـ 1982 أكتكبر 16  المؤرخ في 307 /82: التنفيذم رقـ 

  مؤسسة كنغاز(KANAGAZ: ) المؤسسة الكطنية إلنجاز القنكات، كالتي تـ إنشاؤىا بمكجب 
  ـ 1982 أكتكبر 16  ك المؤرخ في308 /82: المرسـك التنفيذم رقـ 

  مؤسسة أو تركيب(ETTERKIB : ) المؤسسة الكطنية لمتركيب الصناعي، التي أنشأت بمكجب
 . ـ 1982 أكتكبر 16  المؤرخ في 309 /82: المرسـك التنفيذم رقـ 

                                                           
  مف كثائؽ المؤسسة 49
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  مؤسسة إنيرجا(INERGA :) المؤسسة الكطنية إلنجاز البنية التحتية لمطاقة، كالتي تـ إنشاؤىا
 . ـ 1983 أكتكبر 20  ك المؤرخ في 601 / 83: بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

  مؤسسةA . M . C : 85/07المؤسسة الكطنية لصناعة أجيزة القياس كالمراقبة، كبمكجب القانكف 
ـ تـ كضع شركط تطبيؽ نشاطات إنتاج كتكزيع الطاقة، كضبط حقكؽ 1985 أكت 06المؤرخ في 

 .ككاجبات المؤسسة في ظؿ االحتكار

ـ، تـ تغيير الطبيعة القانكنية لممؤسسة 1991ديسمبر 14 المؤرخ في 475 /91بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
الكطنية لمكيرباء كالغاز لتصبح مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم تمييدا لدخكؿ الدكلة إلى 

اقتصاد السكؽ، كبثت مجمكعة مف القكانيف التي بناء عمييا يمكف لمشركة الكطنية لمكيرباء كالغاز امتبلؾ 
 :رؤكس األمكاؿ في الشركات التالية 

  شركة النقؿ كالصيانة اليدكية الممتازة لؤلجيزة الصناعية(TRASMEX. ) 

  الشركة الجزائرية لمخدمات اإللكتركنية العامة(ALGESCO. ) 

  الشركة المختمطة الجزائرية الفرنسية لميندسة الغازية(SAFIR.) 

  الشركة الجزائرية لمميكانيكا الثقيمة كالتصفيح تحت الضغط(SIAS.) 

  شركة الكقاية كالنشاط األمني(SPAS.) 

  الشركة المختمطة لحراسة كأمف األشخاص كاألشياء(SGS.) 

 المؤرخ في 95/280  تميزت ىذه الفترة بإصدار المرسـك التنفيذم رقـ (:2001- 1995)الفترة مابين - 
ـ الذم تضمف تأكيد الطابع الصناعي ك التجارم لممؤسسة الكطنية لمكيرباء كالغاز 1995 أكتكبر 17
(EPIC)  كبقائيا تحت كصاية كزارة الطاقة كالمناجـ، كبيذا تمتعت سكنمغاز باالستعماؿ المالي إضافة لتمتعيا

 .بالشخصية المعنكية، أصبحت تسير حسب قكاعد القانكف العاـ في عبلقتيا مع الدكؿ 
 تميزت ىذه الفترة بتغير الشكؿ القانكني لممؤسسة الكطنية لمكيرباء (:2003- 2002)الفترة ما بين - 

، كذلؾ بمكجب (SPA)كالغاز مف مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم لتصبح شركة ذات أسيـ 
، كالذم حدد النظاـ القانكني لمشركة الجزائرية 2002 جكاف 01 المؤرخ في 02/195المرسـك الرئاسي 

 50: لمكيرباء كالغاز كحدد ليا األىداؼ التالية 
  النقؿ التكزيع كتجارة الطاقة الكيربائية في – اإلنتاج –نقؿ الكيرباء ك الغاز لحاجات السكؽ الكطنية 

 .الخارج 

  تكزيع ك تجارة الغاز عف طرؽ القنكات في الجزائر كفي الخارج. 

   التنمية كالتزكيد بجميع خدمات الطاقة. 

  عادة تقكيـ كؿ أشكاؿ مصادر الطاقة  .دراسة كتطكير كا 

 تنمية كافة أشكاؿ التعامؿ في الجزائر كخارج الجزائر، بيف الشركات الجزائرية ك الخارجية . 

                                                           
50

 من وثائق المؤسسة 



الفصل الثالث                              الذراسة الميذانية  في مجموعة من المؤسسات االقتصادية  

 

 

34 

  إنشاء الفركع كمشاركة جميع الشركات بالقيـ المنقكلة كرؤكس األمكاؿ في الشركات المكجكدة في الجزائر
 51.ك خارجيا

  تنمية كافة النشاطات التي ليا عبلقة مباشرة ك غير مباشرة بالصناعة الكيربائية كالغازية 

 كالمؤرخ في 03/2005 تميزت ىذه الفترة بإصدار المرسـك التنفيذم رقـ (:2006- 2005)الفترة ما بين - 
ـ الذم تضمف ىيكمة قطاع تكزيع الكيرباء كالغاز ، حيث تـ اختفاء مناطؽ التكزيع، كتقسيـ 2005 أفريؿ 30

المديرية العامة لمتكزيع الكسط، المديرية العامة لمتكزيع الجزائر، )المديرية العامة لمتكزيع إلى أبع مناطؽ كىي 
 .(المديرية العامة لمتكزيع الشرؽ ، المديرية العامة لمتكزيع الغرب 

 ميام الشركة الوطنية لمغاز والكيرباء: الفرع الثاني
  ،ك بمكجب ىذا القرار تحكلت مراكز التكزيع إلى مديريات جيكية تتبع مباشرة المديرية العامة لمتكزيع

كما تحكلت المصالح عمى مستكل كؿ مديرية إلى أقساـ ك أصبح كؿ قسـ يحتكم عمى شراء الطاقة 
 (منخفض ، متكسط ، عالي )الكيربائية ك الغازية ك إعادة بيعيا لمزبائف بتكتر 

  المساىمة في إعداد السياسة لمشركة. 

  مراقبة كمتابعة كؿ شبكات تكصيؿ الكيرباء ك قنكات تكزيع الغاز، لضماف التزكيد الدائـ ليا. 

 تمبية حاجات الزبائف مف الكيرباء كالغاز، كتقديـ النصائح ليـ في حدكد دفتر الشركط . 

  إقرار برامج المالية. 

  العمؿ عمى إتقاف كظائؼ إدارة المكارد البشرية، كالتنمية الدائمة ألفراد الشركة. 

  ضماف أمف ك سبلمة األشخاص كاألشياء المرتبطة كالمتعمقة بعممية التكزيع. 

  المساىمة في صيانة نظاـ التسيير، كضماف التسيير الجيد لممخزكف. 

  تكفير الكسائؿ الضركرية لتزكيد كامؿ التراب الكطني بالكيرباء كالغاز. 

 .مجمكعة مف المصالح بالنظر إلى أىمية القسـ في اإلستراتيجية العامة لمتكزيع 
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 تقديم مؤسسة بنك الفالحة والتنمية الريفية تيميمون:المطمب الثاني
تعتبر بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية بتيميمكف مؤسسة اقتصادية ك تجارية تعمؿ عمى منح القركض لآلخريف 

 .لغرض استثمارىا في شكؿ أكراؽ مالية
 نشأة وتعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية: الفرع األول

سيتـ في ىذا الفرع التعرؼ إلى نشأة كتعريؼ بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية، مف خبلؿ معرفة كيفية 
 52. تأسيسو كالدكر الذم يؤديو

 :نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية- 1

يعتبر بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية مف البنكؾ التجارية التي تسعى إلى التطكر كالنيكض بقطاع 
, ـ13/03/1982 بتاريخ 82 / 206حيث يككف الدكر األساسي لمبنؾ الذم انشأ طبقا لممرسـك رقـ , الفبلحة

ميمتو تمكيؿ ىدا القطاع ككذا الحرؼ التقميدية في األرياؼ ككؿ الميف الحرة كالمنشات الخاصة المتكاجدة 
كاختص ىذا البنؾ مند نشأتو في منح القركض بتسييبلت أكثر كما انو يعد , أيا كاف نكع نشاطيا, باألرياؼ

 بنؾ كدائع كتنمية كمف أىـ مميزاتو 
 فرعا 182 مميار دينار جزائرم بمغ بذالؾ عدد فركعو 01 انشأ ىذا البنؾ في البداية برأس ماؿ قدره 

كمكانة داخؿ الكسط البنكي كأخذه بمبدأ اكسبو ثقة كمما ,  ككالة29 كما بمغ عدد ككاالتو 1985كذلؾ سنة 
البلمركزية في التسيير كتكزيع صبلحياتو عمى فركعو في منح القركض كتنكع الخدمات المقدمة مف طرفو، 
كبعد أخذ الدكلة بمبدأ استقبللية المؤسسات كظيكر المنافسة بيف البنكؾ التجارية أصبح ىذا البنؾ مؤسسة 

  . مميار دينار جزائرم33 ككالة ليقفز رأس ماليا الحالي إلى 280مساىمة كصؿ عدد ككاالتيا إلى 
 :   تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية-2  

عمى أنو منشأة مالية تنصب عممياتيا الرئيسية عمى تجميع : يعرؼ البنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية 
النقكد الفائضة عف حاجة الجميكر أكالمنشآت األعماؿ أك الدكلة لغرض إقراضيا لآلخريف كفؽ أسس معينة 

أك استثمارىا في أكراؽ مالية معينة، كىك عبارة عف عميؿ أك عكف اقتصادم يقـك بخمؽ تكزيع كتسيير رؤكس 
 .أألمكاؿ كالنقكد، عند تحميؿ حاجة المؤسسة لبلقتراض

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52

  10:00 على الساعة 18/03/2018مقابلة شخصٌة مع مدٌر بنك الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة  



الفصل الثالث                              الذراسة الميذانية  في مجموعة من المؤسسات االقتصادية  

 

 

36 

  :253تقديم وكالة تيميمون : الفرع الثاني
تعتبر الككالة المحمية لبلستغبلؿ بتيميمكف أحد ككاالت المجمع الجيكم لبلستغبلؿ بتيميمكف كيعمؿ 

 53:مف خبلؿ أعكاف يشرفكف عمى المصالح التالية
مدير الككالة التجارية كالذم يعتبر المسؤكؿ المباشر عمى سير العمؿ في مصالح الككالة سأختصر عمى - أ

 :بعضيا
 (: service caisse ) مصمحة الصندوق01

كيعتبر ىذا األخير أىـ مصمحة في البنؾ حيث يقـك بعدة خدمات تتصؿ بشكؿ مباشر مع الزبكف فيك بذلؾ 
 :كتشرؼ ىذه المصمحة عمى تقديـ الخدمات التالية, الكاجية التي تعكس سير المصالح في البنؾ

    عمميات السحكبات الخاصة بالزبائف سكاء كانت عف طريؽ الشيكات أك دفاتر تكفير كالمفتكحة لدل 
البنؾ ككذا اإلشراؼ المباشر عمى حركة تداكؿ األمكاؿ كالتدقيؽ في سبلمة الكثائؽ المقدمة لمبنؾ لتسكية أية 

 . عممية سحب أك إيداع
   عمميات الدفع (virsement)  أك , كىي عمميات مصرفية تتـ إما بإيداعات نقدية في شكؿ سيكلة

كقد تككف مف قبؿ البنؾ مثؿ إيداع األرباح كفكائد العمميات المالية لمزبكف , إيداعات كرقية تمثؿ قيـ نقدية
ككذا فكائد إيداعات الصككؾ كاألكراؽ التجارية كالكمبيالة كسندات األسيـ كقد تـ التطرؽ لذلؾ آنفا في دراسة 

 .  العمميات البنكية
كيتـ بمكجبيا نقؿ مبالغ مف حساب إلى حساب آخر كتككف إما : (  virement ) مصمحة التحويالت02

مباشرة في حالة كجكد الحسابات الدائنة كالمدينة في نفس البنؾ كغير مباشرة في حالة اختبلؼ بنكؾ 
ككذا إيداع مبالغ الحكالت الكاردة مف . compensationالحسابات كذالؾ عف طريؽ عمميات المقاصة 

الخزينة العمكمية في حسابات الزبائف، التحكيؿ عف طريؽ الربط بيف ككالتيف لحساب زبكف تابع لنفس البنؾ 
 (Liaison siege ) ,التحكيؿ عف طريؽ االتصاؿ كىذا لكجكد شبكة اتصاؿ بيف الككاالت لنفس البنؾ (

Virement par raiseau . )  
كىي عممية تبادؿ الشيكات الدائنة كالمدينة بيف البنكؾ كتتـ في : (compensation)  مصمحة المقاصة 03

البنؾ المركزم حيث يكمؼ كؿ بنؾ مكظؼ منو ليقـك بيذه العممية حيث يضع قائمة يكمية لمالو كما عميو 
رجاع الشيكات التي ال تستكفي  مف ديف تجاه البنكؾ األخرل ليكشؼ عنيا في جمسة المقاصة ليتـ تسكيتيا كا 

ما عمييا، كقبؿ ىذه العممية يقـك العكف المكمؼ بتسجيؿ الشيكات  الكاردة مف البنكؾ األخرل في حساب 
خاص لدل البنؾ بأسماء مستفيدييا إلى حيف تسكية العممية داخؿ البنؾ المركزم ككجكد أرصدة دائنة 

 .لحسابات الشيكات الكاردة
تختص ىذه المصمحة في تتبع الممفات المتنازع عمييا كالتي تخص العمميات داخؿ : مصمحة المنازعات- 04

 :الككالة مثؿ 
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 تحصيؿ القركض  
 متابعة عمميات الحجز البنكي . 
متابعة المعارضات . 

 تقديم المديرية العممية لالتصاالت بأدرار: المطمب الثالث
سيتـ في ىذا المطمب التعرؼ عمى بعض المعمكمات التعريفية المديرية العممية لبلتصاالت بكالية 

 54: أدرار كيمكف إيجازىا في ما يمي
 تعريفيا كنشأتيا: الفرع األكؿ

 اتصاالت الجزائر شركة ذات أسيـ يقدر رأسماليا االجتماعي :تعريف مؤسسة اتصاالت الجزائر- 1
 .دج، تعمؿ في سكؽ الشبكات كخدمات االتصاالت االلكتركنية61275180000ب
 المتعمؽ كالمتضمف 2000 أكت 05 المؤرخ في 03-2000كانت نشأتيا بمكجب القانكف رقـ : نشأتيا- 2

إعادة ىيكمة قطاع البريد كالمكاصبلت، كمف خبلؿ ىذا القانكف تـ فصؿ قطاع البريد عف قطاع االتصاالت، 
إذ أعيد بعثيا تحت تسمية اتصاالت الجزائر كأصبحت مياميا محصكرة بمكجب ىذا القانكف الراجع لمنظاـ 

، كبذلؾ كاف ميبلد spaاألساسي لممؤسسة العمكمية االقتصادية ذات طابع قانكني لشركة ذات أسيـ 
 األحراش مدتيا –اتصاالت الجزائر، كىي شركة تجارية عمكمية ذات أسيـ مقرىا الديار الخمس المحمدية 

 : كتدخؿ عالـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ بثبلث أىداؼ2003 جانفي 01سنة بدأ نشاطيا رسميا بتاريخ 99
 .المردكدية، الفعالية، جكدة الخدمات- 

 الميام واألىداف: الفرع الثاني
 :ترتكز نشاطات اتصاالت الجزائر أساسا حكؿ

تقديـ خدمات االتصاؿ التي تسمح بنقؿ كتبادؿ الصكت، الرسائؿ المكتكبة، المعطيات الرقمية، المعمكمات - 
 .الخ...السمعية البصرية

 .تطكير استغبلؿ كتسيير الشبكات العمكمية كالخاصة لبلتصاالت- 
 .تأسيس استغبلؿ كتسير الركابط مع جميع المتعامميف لمشبكات- 

 :كما تتعيد اتصاالت الجزائر في عالـ تكنكلكجيا االتصاؿ ب
 .تنمية جكدة كنكعية الخدمات المقدمة كجعؿ أكثرىا تنافسية في خدمات االتصاؿ- 
 .تطكير الشبكة الكطنية بجعميا أكثرىا فعالية كربطيا بطرؽ كاسعة لممعمكمات- 
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 :الدراسةالمتبعة جراءات  الطريقة واإل:المبحث الثاني
دكر التدقيؽ  كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات مف عينة الدراسة حكؿ االستبانة         اعتمدت الدراسة عمى 

 متغيريف، بالنسبة لمحكر لعؿمف خبلؿ االعتماد الداخمي في الحد مف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية 
فقرات  (10)فقرات، كأما محكر نظاـ المعمكمات المحاسبية فيحتكم عمى  (10)التدقيؽ الداخمي فيحتكم عمى 

   فقرة لذلؾ، 20فقد اعتمدت الدراسة عمى تخصيص كذلؾ، 
 والنسبة المئويةاالستبيانات الموزعة والمسترجعة ( 01- 03)جدول 

 
 النسبة المئوية االستبيانات المسترجعة االستبيانات الموزعة  

عدد االستبيانات في مؤسسة 
 سونمغاز

15 11  
 
 

عدد االستبيانات في مؤسسة  66.67%
 مديرية االتصاالت

15 15 

عدد االستبيانات في مؤسسة 
 بنك الفالحة والتنمية الريفية

15 04 

 30 45 المجموع
 

 31 استبياف عمى مفردات العينة كقد تـ جمع 45 تـ تكزيع يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أنو قد     
 استبياف لصبلحيتيا 30، كبغرض التحميؿ اإلحصائي تـ قبكؿ  استبياف ضائعة لـ يتـ استمميا15استبياف، ك

مف إجمالي  (%66.67) كالتي مثمت نسبة ، كقد تـ تفرغييا كفؽ مقياس ليكرت ذك خمس درجات،لدراسة
 : كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾاالستبيانات المكزعة مما يمكف مف مكاصمة ىذه الدراسة

 ليكرت الخماسي (02-03 )جدول                                 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف

 1 2 3 4 5 النقاط
 spss20من إعداد الباحثة باالعتماد عمى  مخرجات برنامج :                                               المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل الثالث                              الذراسة الميذانية  في مجموعة من المؤسسات االقتصادية  

 

 

39 

 .ثبات بطريقة ألفا كرونباخمقياس معامل  ال
كالنتائج مكضحة جانب  لكؿ مككف عمى يفمعرفة مدل ثبات تـ قياس معامؿ ألفا كركنباخ مف خبلؿ مككفؿ 

 :في الجدكؿ التالي
 معامل الثبات أداة الدراسة: (03- 03)                        جدول

 معامل الفاكرونباخ العبارة محتوى المحور المحور
 0.769 10 التدقيؽ الداخمي المحور األول
نظاـ المعمكمات  المحور الثاني

 المحاسبية
10 0.581 

 0.832 20 االستبيان ككل
 spss 20 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج :المصدر                      

 كىي نسبة مرتفعة تدؿ  %83.2يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف معامؿ الثبات بمغ نسبة     
 يقةطرك الستبانةلقياس الثبات ا الفاكركنباخ يقةدمت الباحثة طرستخعمى كجكد ثبات لفقرات االستبياف، ا

 .، الذم يسعى إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ المسطرة(03-03 )الجدكؿ رقـ  كىذا ما أكضحو ثانية
 تفريغ البيانات: المطمب األول

خصائص العينة المدركسة  مف حيث الجنس كالعمر  سيحتكم ىذا المطمب عمى تحميؿ الكصفي
 .كالمؤىؿ العممي كالكظيفة  كالخبرة المينية

 خصائص  أفراد العينة (04-03)                   جدول 
 النسبة المئوية التكرار البيان المتغير
 73.3 22 ذكر الجنس

 26.7 08 أنثى

 3.3 1  سنة25أقؿ مف  العمر

 23.3 7  سنة30 إلى 25مف 

 13.3 4  سنة35 إلى 30مف 

 60.00 18  فأكثر35مف 

 23.3 7 ثانكم المؤىل العممي
 56.7 17 ليسانس

 13.3 4 ماستر

 00 00 دكتكراه

 6.7 2 أخرل

 36.7 11 رئيس مصمحة الوظيفة 
 10.0 3 مكمؼ القركض
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 10.0 3 إطارات لمدراسات

 3.3 1 رئيس دائرة

 40.0 12 تقني

 26.7 8  سنكات 05أقؿ مف الخبرة المينية

 16.7 5  سنكات10 إلى 05مف 

 30.0 9  سنة15 إلى 10مف 
 6.7 2  سنة20 إلى 15

 20.0 6  فأكثر20مف 

 spss20 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج:                                       المصدر
 : التحميل الوصفي لمتغير الجنس1-1

 مف المجيبيف عمى االستبياف يمثمكف الذككر كالباقي يمثمكف %73.3يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف 
، كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير لمحد مف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية مف قبؿ %26.7اإلناث نسبة 
 .فئة الذككر

 : التحميل الوصفي لمتغير العمر1-2
 25نبلحظ أف أغمبية الفئة التي قدمت إجابتيا عمى أسئمة الدراسة تمثؿ الفئة التي تتراكح  أعمارىـ ما بيف 

كأما باقية الفئات شيدت إجابات ضئيمة نسبيا، كىذا يدؿ   %23.3 ك %60 فأكثر بنسبة 35سنة مف 30إلى 
 .عمى مدل إسياـ فئة العمر في التقميؿ مف المخاطر

  التحميل الوصفي  لمتغير المؤىل العممي3- 1
 بينما %23.3 كتمييا ثانكم بنسبة %56.7نبلحظ أف غالبية المبحكثيف كاف مستكاىـ العممي ليسانس بنسبة 

 كىذا يدؿ عمى أىمية المستكل في تسيير شؤكف %6.7 ك %13.3أقؿ نسبة بالنسبة الماستر كأخرل 
 .المؤسسات المدركسة

 : التحميل الوظيفي لمتغير الوظيفة1-4
، 36.7% كرئيس المصمحة بنسبة 40%نبلحظ أف أغمبية الفئة المبحكثة كانت كظائفيـ في التقنيكف بنسبة 

 ك أقؿ نسبة لرئيس %10 ك إطارات لمدراسات %10بينما بمغت نسبة الكظائؼ األخرل مكمؼ بالقركض 
 .، كىذا يدؿ عمى طبيعة العمؿ داخؿ المؤسسات المدركسة3.3%دائرة 

 : التحميل الوصفي لمتغير الخبرة المينية1-5
 كتمييا الفئة مف  30% سنة بنسبة 15سنكات إلى 10نبلحظ أف أغمبية الباحثيف كانت خبرتيـ المينية مف 

 ككانت أقؿ 16.7% سنكات بنسبة 10 إلى 05 كتمييا أيضا فئة مف 26.7% سنكات عمى األقؿ بنسبة 05
 .نسبة لمذيف كجدكا التدقيؽ الداخمي يقمؿ مف المخاطر بنسبة ضعيفة
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 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة : المطمب الثاني
تشير النتائج أدناه إلى أف التحميؿ الكصفي لمتغيرات الدارسة مف خبلؿ عرض متكسط العبارات 

 .كانحرافاتيا عف قيمة المتكسط الحسابي باإلضافة إلى ترتيب ىذه العبارات
 نتائج التحميل الخاصة بالتدقيق الداخمي -1

 :كانت النتائج ممثمة في الجدكؿ التالي
 التحميل الوصفي لبند التدقيق الداخمي (05- 03)جدول  

الوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

 االنحراف المعياري
 

  الترتيب

يقصد بالتدقيؽ الداخمي ىك نشاط مستقؿ  01
لتحسيف كفاءة كؿ عمميات إدارة المخاطر 

 .كالمراقبة كالتحكـ فييا

3.8667 0.8193 06 

يساعد التدقيؽ الداخمي عمى إيجاد سياسات  02
كعمميات إلدارة المخاطر في حالة األزمات 

 .المحتمؿ حدكثيا

4.0333 0.76486 03 

يقـك التدقيؽ الداخمي باكتشاؼ التبلعبات  03
 .كاألخطاء المكجكدة بالدفاتر كالسجبلت

4.0667 0.78492 02 

يساىـ التدقيؽ الداخمي في مساعدة الجية  04
 .المسؤكلة عف إدارة التدقيؽ الداخمي

4.1667 0.83391 01 

يقـك التدقيؽ الداخمي باقتراح كسائؿ مناسبة  05
 .لمتعامؿ مع المخاطر

3.9667 0.96431 04 

يساىـ بذؿ المدقؽ الداخمي العناية المينية  06
 .البلزمة عند أداء ميامو ك تحسيف كظيفتو

3.9333 0.7892 05 

يقـك التدقيؽ بإبداء رأم فني محايد حكؿ القكائـ  07
 .المالية

3.7333 1.08066 07 

 يكجد اتصاؿ مباشر بيف المدقؽ كمجمس اإلدارة 08
 . يساعد في تحديد طريقة التعامؿ مع المخاطر

3.6000 0.77013 08 

يقـك المدقؽ بالتأكد مف مدل استجابة اإلدارة  09
لمتكصيات الداخمية المعدة بكاسطة المدققيف 

 .الداخمييف

3.6000 0.89443 09  

تتكفر في مؤسسة مصمحة خاصة بالتدقيؽ  10
 .الداخمي

3.4333 1.13512 10 

  0.50828 3.8400 القيم اإلحصائية لمتدقيق الداخمي

 spss 20 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات  برنامج :المصدر                                              
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يتضح مف الجدكؿ أعبله أف اتجاىات أفراد العينة نحك جميع العبارات تعد إيجابية ألف جميع 
( 05)ك  (02)ك (03)ك (04)، بالنسبة لمعبارات (3.0000 )األكساط الحسابية تتجاكز الجانب النظرم 

كبانحراؼ  (3.9333) ، (3.9667) ك  (4.0333)، (4.0667) ك (4.1667)كبأعمى كسط حسابي 
كىذا يدؿ عمى كجكد شبو اتفاؽ بيف أفراد  (0.96431) ك  (0.76489)،(0.78492)ك  (0.8391)معيارم 

العينة، كأف معظـ األفراد الذيف يعممكف بالمؤسسات االقتصادية يؤكدكف مدل مساىمة التدقيؽ الداخمي في 
مساعدة الجية المسؤكلة عف إدارة التدقيؽ الداخمي، كىذا مف خبلؿ الكشؼ عف األخطاء كالتبلعبات القائمة 

بالدفاتر كالسجبلت، يساعد التدقيؽ الداخمي عمى إيجاد سياسات كعمميات إلدارة المخاطر حاؿ األزمات 
المحتممة مف خبلؿ اقتراح كسائؿ مناسبة لمتعامؿ مع المخاطر، كما أف إجاباتيـ تتفؽ مع المؤسسة كذلؾ 

ال أف إجاباتيـ تميؿ إلى عدـ التأكد  باالحتفاظ بالمعمكمات المتعمقة بيـ كاالستعانة بيا عند الحاجة إلييا، كا 
، يجب (0.113512) كانحراؼ معيارم قدره  (3.4333)، كأدنى كسط حسابي  (10)كالتدني بالنسبة لمعبارة 

أف تتكفر في كؿ المؤسسات االقتصادية مصمحة خاصة بالتدقيؽ الداخمي، كىذا مف أجؿ تفادم الكقكع في 
 . األخطاء كالتبلعبات مستقببل

 نتائج الخاصة بمخاطر نظام المعمومات المحاسبية- 2
 :    كانت النتائج مكضحة في الجدكؿ التالي

 التحميل الوصفي لبند مخاطر نظام المعمومات المحاسبية  (06- 03)     جدول 
الوسط     العبارة الرقم

 الحسابي
  الترتيب االنحراف المعياري

 
 
 

 

يقصد بنظاـ المعمكمات المحاسبي ىك  01
عممية إدارية يقـك بحصر كتجميع 

البيانات المالية مف مصادر خارج ك 
 .داخؿ الكحدة االقتصادية

4.3448 0.61388 01 

تقـك نظـ المعمكمات باتخاذ القرارات  02
 .التي تتعمؽ بالتخطيط كالرقابة

3.5517 0.90972 10 

تقـك إدارة نظـ المعمكمات المحاسبية  03
باتخاذ قرارات مناسبة لمكاجية الخطر 

 .القائـ بالمؤسسة

4.0690 
 

0.70361 05 

يحتاج نظاـ المعمكمات المحاسبي إلى  04
 .تأىيؿ كخبرة

4.1379 0.83342 03 

يتـ تكصيؿ البيانات كالمعمكمات مف  05
كحدة إلى كحدة داخؿ النظاـ 

المحاسبي حتى تصؿ إلى متخذم 
 .القرارات اإلدارية

3.9655 0.73108 08 

 07 0.70361 4.0690يقـك بتسجيؿ كحفظ البيانات الخاصة  06
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 .بالشركة كؿ مصمحة عمى حدل
يكجد إجراءات كتعميمات كقكاعد يسير  07

 .عمييا نظاـ المعمكمات المحاسبي
4.3448 0.81398 02 

تتضمف عددا مف المككنات التي   08
تتكاجد في مكاقع مختمفة كمتباعدة 

غير محصنة ك تتعرض لمكثير مف 
 .المخاطر

3.7586 0.83045 09 

يقـك بتقييـ كافة المستكيات بغية   09
تحديد األنشطة األكثر عرضة 

 .لممخاطر

3.9655  0.82301 06 

ييدؼ نظاـ المعمكمات المحاسبي إلى   10
تزكيد اإلدارة بالمعمكمات المفيدة 

 .لمتخذم القرارات

4.1379 0.83342 04 

القيم اإلحصائية لمخاطر نظام المعمومات  
 المحاسبية 

 

4.0345 0.35884  

 spss20 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج :                                                  المصدر
يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ أعبله بصفة إجمالية أف جميع أراء عينة فقرة مخاطر نظاـ المعمكمات 

، ككأعمى كسط حسابي (4.0000)المحاسبية إيجابية ألف معظـ األكساط الحسابية تفكؽ الجانب النظرم
) ، (4.3448)كالتي يتراكح متكسطيا الحسابي  (03)، (06)ك (10)، (04) ، (07)ك (01)تمثمو العبارات 

، (0.81398)، (0.61388)كبانحراؼ معيارم  (4.0345)ك (4.0690) ك  (4.0690)ك  (4.1379
بمتكسط  (09)، (08)، (05)، عمى التكالي ك يزيد ىذا االتفاؽ في الفقرات (0.70361) ، (0.83342)

 )، (0.83045)، (0.73108) كبانحراؼ معيارم،  (3.9655)ك (3.7586)ك (3.9655)حسابي 
، كىذا ما يدؿ عمى مدل قكة االتفاؽ التاـ بيف أراء العينة عمى أف نظاـ المعمكمات المحاسبي (0.82301

عممية إدارية يقكـ بحصر كتجميع البيانات المالية مف مصادر خارج كداخؿ الكحدة االقتصادية، كذلؾ مف 
إتباع إجراءات كتعميمات كقكاعد يسير عمييا نظاـ المعمكمات المحاسبي، كىذا بغية الكصكؿ إلى اليدؼ 

، (02)المراد تحقيقو، إال أف إجاباتيـ ترجع إلى عدـ التأكد التاـ، ككأدنى كسط حسابي تشممو العبارتيف 
كمف خبلؿ قياـ إدارة نظـ المعمكمات باتخاذ قرارات متعمقة  (0.90972)، كبانحراؼ معيارم (3.5517)

بالتخطيط كالرقابة، كىذا مف أجؿ المحاكلة في بذؿ الجيكد بدرجة أكبر لتصادم لممخاطر كالعكائؽ الناتجة 
 .عنو
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 اختبار فرضيات الدراسة : المطمب الثالث
 :اختبار الفرضية األولى

 :تنص ىذه الفرضية عمى أنو
تعزم لمتغيرم الخبرة التدقيؽ الداخمي  حكؿ الدراسة إلجابات أفراد عينةتكجد فركقات ذات داللة معنكية 
(. 0.05)عند مستكل معنكية المينية كالكظيفة، مجتمعةن معان 

 لمدل االختبلؼ بيف إجابات أفراد  لمعرفة مدل الداللة اإلحصائيةANOVAاستخدـ الباحث تحميؿ          
يتح لنا  الذم كمف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث بإجراء اختبار التجانس لمتبايفالعينة المبحكثة حكؿ التدقيؽ الداخمي، 

متابعة التحميؿ كيككف التبايف متجانس إذا  (Test of Homogeneity of Variances)ىذا االختبار 
 حيث بمغت  . كالعكس صحيح0.05كانت معنكية ىذا االختبار غير دالة إحصائيان، أم أف قيمتيا أكبر مف 

0.05p-value=sig=المعتمد في ىذه الدراسة ىي أكبر مف مستكل المعنكية ك (0.05≥α)  كىي غير دالة
 التبايف لمعرفة الفركؽ بيف مجمكعات العينة كالنتائج مكضحة إكماؿ تحميؿإحصائية  األمر يستدعي ضركرة 

  :في الشكؿ التالي
فيما يتعمق  الدراسة نتائج تحميل التباين الثنائي لمعرفة الفروق في إلجابات أفراد عينة: (07-03)الجدول

 .بعبارات التدقيق الداخمي حسب الوظيفية والخبرة المينية معاً 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة الداللة

 التدقيق الداخمي

 0.683 0.156 0.156 4 0.623 الكظيفة

    غير معنوية 
   (ال توجد فروقات)

 0.283 1.385 0.373 4 1.492 الخبرة المينية

 0.274 1.409 0.38 5 1.898 التفاعؿ

  0.269 16 4.310 الخطأ
 

 
 - 29 7.492 الكمي المصحح 

 spss20ات برنامج مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرج: المصدر                                    
 المحسكبة لجميع العبارات األساسية لمتدقيؽ الداخمي F مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتبيف أف قيمة 

، كما أف القيمة االحتمالية المقابمة المحسكبة لجميع (5،16)كذلؾ بدرجة حريةf=1.409 مجتمعة بمغت 
نقبؿ )، مما يدؿ عمى عدـ معنكيتيا (α≤0.05)كىي أكبر مف مستكل معنكية sig=0.274 العبارات بمغت 
، أم أنو ال فركؽ ذات داللة إحصائية إلجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ التدقيؽ الداخمي ككؿ (الفرضية البديمة

 .تعزل لمتغير الكظيفة كالخبرة المينية معان 
   كبيذا يتـ رفض الفرضية العدمية التي تنص عمى انو تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية 

فيما يتعمؽ بالتدقيؽ الداخمي في مختمؼ المؤسسات محؿ الدراسة تعزل لمتغير  الدراسة إلجابات أفراد عينة
، لتحؿ محميا الفرضية البديمة التي تنص عمى (α≤0.05)الكظيفة كالخبرة المينية عند مستكل داللة معنكية 

فيما يتعمؽ التدقيؽ الداخمي في  الدراسة أفراد عينةأنو ال تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية إلجابات 
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مختمؼ المؤسسات محؿ الدراسة تعزل لمتغير الكظيفة كالخبرة المينية مجتمعة عند مستكل داللة معنكية 
(0.05≥α.) 

 :اختبار الفرضية الثانية
 :تنص ىذه الفرضية عمى أنو

تعزم لمتغيرم نظاـ المعمكمات المحاسبية  حكؿ الدراسة إلجابات أفراد عينةتكجد فركقات ذات داللة معنكية 
(. 0.05)عند مستكل معنكية الخبرة المينية كالكظيفة مجتمعة معان 

 لمدل االختبلؼ بيف آراء العينة  لمعرفة مدل الداللة اإلحصائيةANOVAاستخدـ الباحث تحميؿ        
ليحكـ عمى صبلحية إجراء ىذا االختبار بإجراء حكؿ نظاـ المعمكمات المحاسبية في العينة محؿ الدراسة، 

متابعة التحميؿ  (Test of Homogeneity of Variances)الثنائي الذم يتيح التبايف  اختبار تحميؿ
 0.05أم أف قيمتيا أكبر مف  ،ةكيككف التبايف متجانس إذا كانت معنكية ىذا االختبار غير دالة إحصائي

-p  أف القيمة االحتمالية الكمية ليذا اإلحصاءLevene Statisticبينت قيمة ، فقد كالعكس صحيح

value=sig=0.12 كىي أكبر مف مستكل المعنكية المعتمد في ىذه الدراسة (0.05≥α)  كىي غير دالة
كالنتائج إكماؿ تحميؿ التبايف لمعرفة معنكية الفركؽ بيف مجمكعات العينة يستدعى ضركرة  األمر ةإحصائي

  :مكضحة في الجدكؿ التالي
نتائج التحميل التباين الثنائي لمعرفة الفروق بين إجابات أفراد العينة فيما يتعمق : (08- 03)الجدول

 .حسب الوظيفية والخبرة المينية معاً بمخاطر بنظام المعمومات الحاسبية 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 الداللة

نظام المعمومات 
 المحاسبية

 0.882 0.288 071 4 0.285 الكظيفية

ال )غير معنوية 
 (توجد فروقات

 0.437 0.998 247 4 0.988 الخبرة المينية

 0.669 0.646 160 5 0.799 التفاعؿ

  248 16 3.9606 الخطأ
  - 29 6.188 الكمي المصحح

 spss20 مف إعداد الباحثة باالعتماد مخرجات برنامج :المصدر                                               
 المحسكبة لجميع عبارات نظاـ المعمكمات المحاسبية F   يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف قيمة 

، كما أف القيمة االحتمالية المقابمة المحسكبة لجميع (16،5)كذلؾ بدرجة حرية f=0.646مجتمعة بمغت
نقبؿ )، مما يدؿ عمى عدـ معنكيتيا (α≤0.05)كىي أكبر مف مستكل معنكية  sig=0.669 العبارات بمغت
، أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لتصكرات المبحكثيف فيما يتعمؽ نظاـ المعمكمات (الفرضية البديمة

 . المحاسبية مجتمعة تعزل لمتغير الكظيفة كالخبرة المينية مجتمعة معا
        كبيذا يتـ رفض الفرضية العدمية التي تنص عمى انو تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية 

فيما يتعمؽ بمخاطر نظاـ المعمكمات المحاسبية في مختمؼ المؤسسات محؿ  الدراسة إلجابات أفراد عينة
لتحؿ محميا  (α≤0.05)الدراسة تعزل لمتغير الكظيفة كالخبرة المينية مجتمعة عند مستكل داللة معنكية 
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 الدراسة إلجابات أفراد عينةالفرضية البديمة التي تنص عمى أنو ال تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية 
فيما يتعمؽ بمخاطر نظاـ المعمكمات المحاسبية محؿ الدراسة تعزل لمتغير الكظيفة كالخبرة المينية مجتمعة 

 (.α≤0.05)عند مستكل داللة معنكية 
 :اختبار الفرضية الثالثة
 :كالتي تنص عمى انو

 بيف التدقيؽ الداخمي كبيف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية عند معنكيةتكجد عبلقة ذات داللة 
 .0.05مستكل معنكية أقؿ مف 

 :كانت أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث مكضحة في الجدكؿ اآلتي
والمتغير التابع " التدقيؽ الداخمي " المتغير المستقلنتائج االنحدار الخطي البسيط بين : (09- 03)الجدول

 " مخاطر نظم المعمومات المحاسبية" 

 
 المتغيرات

 مخاطر نظم المعمومات المحاسبية

معامل 
 الثابت

معامل 
 االنحدار

معامل  tاختبار 
التحديد 

R² 

معامل 
االرتباط 

R 

 fاختبار 
الخطأ 

 tقيمة  المعياري
المعنوية 

Sig 
 fقيمة 

المعنوية 
Sig 

التدقيق 
 الداخمي

1.567 0.636 4.887 0.000 0.690 0.831 60.090 0.000 0.203 

 spss20 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج :المصدر
التدقيؽ الداخمي بيف  (معنكية)ذات داللة إحصائية  (طردية)يتبيف لنا كجكد عبلقة تأثير مكجبة

، كىذا يعني أف (0.636)فقد بمغ معامؿ االنحدار - خبلؿ فترة الدراسة– مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية ك
إلى تحسيف -  محؿ الدراسة- كاقع المؤسسات الجزائريةتكجيو في  (%63.6)تساىـ بنسبة التدقيؽ الداخمي 

بافتراض – مستكل الرقابة الداخمية لتقميؿ مف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية كتجنب االختبلس كالسرقة
، أك أقؿ، كىذا ما أكضحو (%5)كىذا األثر ذك داللة معنكيػػة عند مستكل معنكية-  ثبات العكامؿ األخرل

فتمثؿ مساىمة العكامؿ األخرل  (1.567)، أما القيمة (4.887) المحسكبة t حيث بمغت  قيمةt اختبار
 .مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبيةمجتمعة في الحد مف 

، كىذا يعني أف (0.690)فقد بمغت R² أما القابمية التفسيرية لمنمكذج كالمتمثمة في معامؿ التحديد
خبلؿ - مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية الحد مف – مف التغيرات التي حدثت عمى المتغير التابع  (69%)

، كىذا ما أكدتو قيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف الذم بمغ التدقيؽ الداخميفترة الدراسة يعكد سببيا إلى 
مخاطر نظـ المعمكمات كالتدقيؽ الداخمي  بيف المتغيريفالقكية ، كالتي تبيف العبلقة الطردية (%83.1)نحك

يكجد أثر ذك داللة معنكية ) :  بناء عمى ىذه النتائج تقبؿ الفرضية العدمية التي تنص عمى أنو ،المحاسبية
 (.في المؤسسات محؿ الدراسةمخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية كبيف التدقيؽ الداخمي بيف 
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:خبلصة  

      في ىذا الفصؿ تعرضت فيو إلى تقديـ كؿ مف مؤسسة سكنمغاز بأدرار كبنؾ الفبلحة كالتنمية 
الريفية بتيميمكف كالمديرية العممية لبلتصاالت في كؿ مؤسسة تطرقت فييا إلى نشأة كتعريؼ كأىداؼ كالمياـ 

 المتعمقة بيـ، لقد تمت معرفة مقياس معامؿ الثبات الفاكركنباخ 
اعتمدت الدراسة عمى االستبيانة كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات مف عينة الدراسة حكؿ دكر التدقيؽ الداخمي 

.في الحد مف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية  

       تعرضت إلى تفريغ البيانات مف خبلؿ تحميؿ الكصفي لخصائص الدراسة بالنسبة لمجنس 
كالعمر كالمؤىؿ المينية العممي كالكظيفة كالخبرة المينية، إجراء التحميؿ الكصفي لمتغيرات الشخصية  تطرقنا 

إلى تحميؿ الكصفي لمتغيرات الدراسة فيما يتعمؽ بالتدقيؽ الداخمي، كمخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية 
كاختبار الفرضيات . ككانت نتائجيـ مكضحة في الجدكؿ مف حيث األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية

بالنسبة لجانب التدقيؽ الداخمي كمخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية باستخداـ نتائج التبايف الثنائي لمعرفة 
إجابات أفراد عينة الدراسة حسب الكظيفة كالخبرة المينية معا، بالنسبة لمفرضية األكلى كالثانية، كاختبار 

كالمتغير " التدقيؽ الداخمي" الفرضية الثالثة تعبر عف نتائج االنحدار الخطي البسيط بيف المتغيريف المستقؿ
التابع مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية، التي تنص عمى أنو يكجد أثر ذك داللة معنكية بيف التدقيؽ 

. الداخمي كمخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية  
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تعمؿ عمى اكتشاؼ األخطاء    ككخبلصة عامة فإف التدقيؽ الداخمي يعتبر كظيفة تقييمية مستقمة، 
مف خبلؿ إبراز مختمؼ جكانبو مفيـك التدقيؽ كأىدافو ، كاالنحرافات المرتكبة مف طرؼ المؤسسات االقتصادية

كمفيـك التدقيؽ الداخمي كنشأتو خصائصو كأىميتو أنكاعو كأىدافو كظائفو كأساليبو كمعاييره  كالدكر الفعاؿ 
الذم يؤديو في الحد مف المخاطر التي تكاجو نظاـ المعمكمات المحاسبية، كنظرا ألىميتو في المؤسسات 
االقتصادية، كميمتو مراقبة كحماية أصكؿ كممتمكات المؤسسات مف كؿ أعماؿ الغش كالتبلعب كضماف 

 . المحافظة عمى صحة كسبلمة المركز المالي

  تـ التطرؽ إلى مختمؼ جكانب مف خبلؿ مفيـك النظاـ كالمعمكمات كنظـ المعمكمات بصفة عامة 
جراءاتو كمخاطره كشركطو،  حيث حاكلت كمفيكـ كالتعرؼ عمى أىـ مككناتو كأنظمتو الفرعية كخصائصو كا 

تسميط الضكء عمى دكر التدقيؽ الداخمي في الحد مف المخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية مف خبلؿ إبراز 
 .الدكر الذم يقـك بو التدقيؽ الداخمي في التقميؿ مف المخاطر التي يتعرض ليا نظاـ المعمكمات المحاسبية
قد جاءت الدراسة لممكضكع كمعالجة إشكالية البحث المتمثمة في مدل فعالية التدقيؽ الداخمي في 
الحد مف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية في المؤسسات االقتصادية، مف خبلؿ الفصكؿ الثبلثة كقد تـ 
االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي انطبلقا مف الفرضيات الثبلثة تـ تسميط المكضكع عمى المؤسسات 

لئلجابة عمى الفرضيات تـ  (سكنمغاز، مديرية العممية لبلتصاالت، بنؾ الفبلحة كتنمية الريفية )االقتصادية 
 .spss20االعتماد عمى نتائج تحميؿ برنامج 

 . كفي األخير تـ التكصؿ إلى جممة مف النتائج كالتكصيات
 النتائج: أوال

 :يمكف اختصار نتائج الدراسة النظرية فيما يمي      
تعمؿ جؿ المؤسسات االقتصادية عمى حماية أصكليا مف مشاكؿ الغش كاالختبلسات مف أجؿ تفادم - 

 .الكقكع فييا مستقببل
 .القياـ بتدقيؽ فجائي أثناء تشغيؿ البرنامج عمى الحاسكب شريطة أف تككف بيا بيانات حقيقية كمكثكقة- 
إدراؾ المدقؽ باألنشطة التي تساىـ في تحسيف نظاـ إدارة المخاطر كأف نظاـ الرقابة الداخمية يعمؿ بشكؿ - 

 .سميـ كفعاؿ
 :تكصمت الدراسة الميدانية إلى مجمكعة مف النتائج

يجابي حكؿ ما يمي يفكؽ   فقد بينت نتائج الدراسة الميدانية لمتغير التدقيؽ الداخمي كجكد اتفاؽ كبير كا 
 :المتكسط الحسابي التكالي حكؿ ما يمي

بينت نتائج الدراسة الميدانية أف معظـ أراء العينة يؤكدكف عمى أىمية استخداـ كظيفة التدقيؽ الداخمي - 1
 .بالمؤسسات االقتصادية  كمساعدتيـ عمى إنجاح عممية الرقابة كالتدقيؽ

اتفقت أراء العينة المدركسة أف التدقيؽ الداخمي يساعد عمى اكتشاؼ التبلعبات كاألخطاء المكجكدة - 2
 .بالدفاتر كالسجبلت
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تساعد المؤسسات االقتصادية المدركسة عمى تقديـ اقتراحات تتناسب مع طبيعة المخاطر التي تتعرض - 3
 .ليا
أشارت أراء العينة عمى إلزامية كجكد سياسات كعمميات إلدارة المخاطر في حالة األزمات المحتمؿ - 4

 .حدكثيا
 .يعمؿ التدقيؽ الداخمي عمى تحسيف كفاءة كؿ عمميات إدارة المخاطر مف خبلؿ مراقبتيا كالتحكـ فييا- 5
 .تقـك المؤسسات االقتصادية المبحكثة بإبداء رأم فني محايد مف أجؿ إثبات صحة القكائـ المالية- 6
تؤكد نتائج الدراسة أف ىناؾ اتصاؿ مباشر بيف المدقؽ كمجمس اإلدارة يعمؿ عمى إيجاد طريقة مناسبة - 7

 .لمتعامؿ مع المخاطر
أثبتت أراء العينة المدركسة  قياـ المدقؽ بالتأكد مف مدل استجابة اإلدارة لمتكصيات الداخمية المعدة مف -  8

 .قبؿ المدققيف الداخميف
 :أما بالنسبة  لمتغير مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية فقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

أشارت نتائج العينة الميدانية إلى اتفاؽ العينة عمى أف نظاـ المعمكمات المحاسبي عممية إدارية تيتـ - 1
 بمتابعة البيانات المالية؛

 اتفقت آراء العينة عمى كجكد إجراءات كتعميمات كقكاعد يسير عمييا نظاـ المعمكمات المحاسبي؛- 2
 .أكدت العينة المبحكثة عمى ضركرة إعادة النظر في نظاـ المعمكمات المحاسبية كتأىيمو- 3
 بينت أراء العينة عمى ضركرة اتخاذ قرارات مناسبة لمكاجية الخطر القائـ بالمؤسسات االقتصادية؛- 4
جؿ المؤسسات االقتصادية تعمؿ عمى تقييـ كافة المستكيات مع ضركرة تحديد األنشطة األكثر عرضة - 5

 لممخاطر التي تيدد النظاـ؛
اتفقت العينة المبحكثة عمى ضركرة تزكيد نظاـ المعمكمات المحاسبية بالمعمكمات البلزمة التخاذ القرارات - 6

 اإلدارية؛
كجكد اتفاؽ كبير بيف أراء العينة فيما يتعمؽ بضركرة المحافظة عمى البيانات الخاصة بالمؤسسات - 7

 االقتصادية؛
تتضمف أراء العينة المدركسة مككنات تتكاجد في مكاقع مختمفة كمتباعدة كتجعميا عرضة لمكثير مف - 8

 .رالمخاط
 :نتائج  اختبار الفرضيات- ثانيا

بينت نتائج التحميؿ الكصفي أف تكظيؼ فئة الذككر في المؤسسات االقتصادية محؿ الدراسة كانت        
 سنة فأكثر، كمعظميـ يحممكف شيادات ليسانس 35بنسبة أكثر مف فئة اإلناث كأف أغمب المكظفيف مف 

 . سنكات كتتمثؿ أغمب كظائفيـ في تقني05كثانكم كأصحاب خبرة مينية أقؿ مف 
ال تكجد فركقات ذات داللة معنكية إلجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ التدقيؽ الداخمي :بالنسبة لمفرضية األكلى

 . ترفض الفرضية األولى.(0.05)تعزل لمتغير الخبرة المينية كالكظيفة، مجتمعة معان عند مستكل معنكية 
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لـ تتحقؽ الفرضية األكلى حيث أف معظـ األفراد الذيف يعممكف بالمؤسسات االقتصادية يؤكدكف مدل مساىمة 
التدقيؽ الداخمي بشكؿ كبير في مساعدة الجية المسؤكلة عف إدارة التدقيؽ الداخمي مف خبلؿ الكشؼ عف 

 . األخطاء كالتبلعبات القائمة بالدفاتر كالسجبلت
ال تكجد فركقات ذات داللة معنكية إلجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مخاطر نظـ : بالنسبة لمفرضية الثانية

(. 0.05)المعمكمات المحاسبية تعزل لمتغير الخبرة المينية كالكظيفة، مجتمعة معا عند مستكل معنكية 
 الثانية ترفض الفرضية

لـ تتحقؽ الفرضية الثانية حيث أف نظاـ المعمكمات المحاسبي عممية إدارية يقكـ بحصر كتجميع البيانات 
المالية مف مصادر خارج كداخؿ الكحدة االقتصادية، كذلؾ مف إتباع إجراءات كتعميمات كقكاعد يسير عمييا 

 .نظاـ المعمكمات المحاسبي، كىذا بغية الكصكؿ إلى اليدؼ المراد تحقيقو
تكجد عبلقة أثر ذات داللة معنكية بيف التدقيؽ الداخمي كبيف مخاطر نظـ : بالنسبة لمفرضية الثالثة

 تقبل الفرضية الثالثة(. 0.05 )المعمكمات المحاسبية عند مستكل المعنكية 
تحققت الفرضية الثالثة  مف خبلؿ مساىمة التدقيؽ الداخمي بشكؿ كبير كفعاؿ في التقميؿ مف مخاطر نظـ 
 .المعمكمات المحاسبية في المؤسسات االقتصادية، فيك يعد أداة رقابية  تعمؿ اكتشاؼ األخطاء ك السرقات

إتباع إجراءات كتعميمات كقكاعد مف أجؿ ضماف السير الحسف لنظاـ المعمكمات المحاسبية مف المخاطر  - 
التي تيدده كذلؾ باتخاذ قرارات خاصة بالرقابة كالتخطيط الجيد ليا كحماية أمف كسبلمة نظـ المعمكمات 

 .المحاسبية
 :من خالل النتائج السابقة تم وضع مجموعة من التوصيات

يجب عمى إدارة التدقيؽ الداخمي أف تراجع كتحمي أصكؿ المؤسسة مف السرقات كالتبلعبات القائمة في - 
  .مختمؼ المؤسسات االقتصادية، مف خبلؿ القياـ بفحص الدفاتر كالسجبلت كمراقبتيا بدقة تامة

تكصيؿ البيانات كالمعمكمات مف كحدة إلى كحدة داخؿ النظاـ المحاسبي حتى تصؿ إلى متخذم القرارات - 
 .اإلدارية

سعي المؤسسات االقتصادية المبحكثة لربط عبلقة كطيدة بيف إدارة التدقيؽ الداخمي في معالجة البيانات - 
 .كالمعمكمات بشكؿ صحيح كدقيؽ

ينبغي عمى المؤسسات االقتصادية المبحكثة كضع قكاعد كتعميمات صارمة لمكافحة مخاطر نظـ - 
المعمكمات المحاسبية، مف خبلؿ التعامؿ مع جميع المعمكمات بكؿ سرية كأمانة، مف أجؿ حمايتو مف 

 .المخاطر
ينبغي عمى المؤسسات االقتصادية أف تكفر مصمحة خاصة بالتدقيؽ الداخمي، مف أجؿ تجنب مظاىر - 

 .الغش كالتبلعبات
 .يجب كضع نظاـ فعاؿ لمرقابة الداخمية تسير عمية أغمبية المؤسسات االقتصادية كبشكؿ سميـ كمنتظـ- 
يجب عمى المؤسسات االقتصادية المساىمة في تقميؿ مف اختراؽ النظاـ عبر شبكات االتصاؿ - 
 .(االنترنت)
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ينبغي عمى المؤسسات االقتصادية المحافظة عمى سبلمة كأمف نظاـ المعمكمات المحاسبية مف جميع - 
 .المخاطر التي تكاجو كذلؾ بإتباع السياسات كاإلجراءات اإلدارية السميمة المناسبة

سواء في مجال التذقيق ىذا البحث بداية لدراسات كبحكث أخرل  في األخير يمكف اعتبار :أفاق الموضوع

 الذاخلي ودوره في الحذ من مخاطز نظم المعلومات المحاسبية

 .فعالية التدقيؽ الداخمي  في تقييـ جكدة المعمكمات  المحاسبية- 
 .دكر نظـ المعمكمات المحاسبية عمى كفاءة التدقيؽ الداخمي في البنكؾ المصرفية-  
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 الكتب: أوال
، دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع ، أسياسات نظم المعمومات المحاسبيةإبراىيـ الجزراكم ،عامر الجناني، - 1

 .2009عماف، 
، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، التدقيق الداخمي والحكوميأحمد حممي جمعة ، - 2

2011. 
، دار الجامعية، نظم المعمومات المحاسبية اإلطار الفكري والنظم التطبيقيةأحمد عمي حسيف، - 3

 .   2003- 2002اإلسكندرية، 
مدخل عممي  نظم المعمومات المحاسبيةأحمد حممي جمعة، عصاـ فيد العربيد، زياد أحمد الزعبي، - 4

 .2014، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، تطبيقي معاصر
، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية، الطبعة المراجعة في البيئة اإللكترونيةجيياف عبد المعز، - 5

 .2014األكلى، 
، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عمم تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظريةخالد أميف عبد اهلل، - 6

 .2004عماف،الطبعة الثانية، 
، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، مرام المراجعة الداخمية لممؤسسة مدخل عممي تطبيقيرضا خبلصي، - 7

 .2013الجزائر، الطبعة األكلى، 
اإلسكندرية، ، الدار الجامعية ،(أفراد، إدارات، شركات، بنوك )إدارة المخاطرطارؽ عبد العاؿ حماد، - 8

2007. 
،مترجـ، نظم المعمومات المحاسبية التخاذ القرارات مفاىيم وتطبيقاتستيفف مكسككب، مارؾ سيمكف، - 9

 .2002دار المريخ لمنشر كالتكزيع، الرياض، 
، دار الجامعية الجديدة لمنشر مدخل إلى نظم المعمومات المحاسبيةسيد عبد المقصكد دبياف كآخركف، - 10

 .2002كالتكزيع، اإلسكندرية،
، دار المطبكعات الجامعية، اقتصاديات نظم المعمومات المحاسبية واإلداريةصبلح عبد المنعـ مبارؾ، - 11

 .2008اإلسكندرية، 
، دار والجزئي الرقابة والمراجعة الداخمية عمى مستوى الكميعبد الفتاح الصحف، محمد السيد سرايا، - 12

 .1998الجامعية لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، 
، دار الجامعية الجديدة لمنشر الرقابة والمراجعة الداخميةعبد الفتاح كمحمد الصحف، سمير كامؿ، - 13

 .2001كالتكزيع، اإلسكندرية، 
، جامعة العمـك كالتكنكلكجيا، السكداف، الجزء المراجعة وتدقيق الحساباتعصاـ الديف محمد متكلي، - 14

 .2013األكؿ، 
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، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، تحميل وتصميم نظم المعمومات المحاسبيةعبد الرزاؽ محمد قاسـ، - 15
 .2004عماف، الطبعة األكلى، 

، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظريةغساف فبلح المطارنة، - 16
 .2009 –2006عماف، الطبعة األكلى كالثانية، 

، دار الجامعية، اإلسكندرية، مدخل معاصر في نظم المعمومات المحاسبيةكماؿ الديف الدىراكم، - 17
 .2003 –ـ 2002

أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل اإلطار النظري المعايير والقواعد مشاكل محمد السيد سرايا، - 19
 .2007، دار المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، العممي التطبيق

 .2012، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، األردف، نظم المعمومات الماليةمصطفى يكسؼ كافي، - 20
، دار التعميـ الجامعي، أصول المراجعة الداخمية مدخل عممي تطبيقيكجدم حامد حجازم، - 21

 .2010اإلسكندرية، 
، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة مدخل لمتدقيق من الناحية النظرية والعمميةىادم التميمي، - 20

 .2006الثالثة، 
 المذكرات والرسائل المجالت: ثانيا

المصارف العاممة في  دور المدقق الداخمي في تفعيل إدارة المخاطر فيإبراىيـ رباح إبراىيـ المدىكف، - 1
، رسالة مقدمة الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ، (دراسة تطبيقية )قطاع غزة

 .2011الجامعة اإلسبلمية، غزة، 
، دور المدقق الداخمي في مواجية ظاىرة الفساد المالي في الشركات أسامة عبد المنعـ عبد الجبار - 2

، مجمة اإلدارة المساىمة العامة األردنية من خالل تطبيق معايير األداء الميني لمتدقيق الداخمي
 .، العدد كاحد كتسعكف2012كاالقتصاد،

، المراجعة الداخمية في ظل المعايير الدولية لممراجعة في البنوك التجارية األردنيةأحمد محمد مخمكؼ، - 2
 – 2006مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ درجة الماجستير في عمـك التسيير نقكد مالية، جامعة الجزائر، 

2007. 
التدقيق  دور نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة في كفاءة وفاعميةحساـ أحمد محمد العممي، - 3

، رسالة (دراسة تطبيقية عمى مكتب تدقيق الحسابات الحاصمة في الحافظات الجوية فمسطين )الخارجي
قدمت استكماال لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ مف كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، 

 .2015غزة، 
، ، فعالية وأداء وظيفة المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر بالمؤسسة االقتصاديةسعكدم حفصية- 4

- 2014مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة ماستر أكاديمي، جامعة الشييد حمة لخضر، الكادم، 
2015. 
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، مذكرة مساىمة المراجعة الداخمية في تحسين النظام المعمومات المحاسبي المالينجيبة بف مسعكد، - 5
مقدمة كجزء مف متطمبات نيؿ شيادة الماستر في العمـك المالية كالمحاسبة تخصص فحص محاسبي، جامعة 

 .2015-2014محمد خيضر، بسكرة، 
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 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
 - أدرار–جامعة أحمد دراية 

 كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير
 استمارة استبياف

 :الطالبة
 :المشرؼ

         في إطار تحضير مذكرة التخرج المقدمة ضمف متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماستر تخصص 
دكر التدقيؽ الداخمي في "تدقيؽ كمراقبة التسيير بكمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، بعنكاف 

 (×)أرجكا منكـ التكـر باختيار اإلجابة المناسبة " الحد مف مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية،
 .   شريطة التعامؿ مع جميع المعمكمات الكاردة بسرية تامة، كلف تستخدـ إال لغايات البحث العممي فقط

 .كفي األخير تقبمكا مني فائؽ كممات التقدير كاالحتراـ كشكرا
 المتغيرات الشخصية: أوال

 [  ]أنثى                     [  ]ذكر :            الجنس -1

 [  ] سنة  30 – 25                  [  ] سنة 25  أقؿ مف :العمر -2

 [  ]  فأكثر  35                           [  ] سنة  35 – 30
 : المؤىل العممي  -3

 [   ]أخرل     [  ]دكتكراه      [  ]ماستر      [  ]ليسانس       [  ]ثانكم  

 : الوظيفة -4

رئيس دائرة       [  ]رئيس مصمحة    [  ]إطار دراسات      [  ]مكمؼ القركض        [  ]تقني  
]  [ 

 15إلى10مف  [  ] سنكات   10 إلى 05مف        [  ] سنكات عمى األقؿ  05 :الخبرة المينية- 5
 [  ] فأكثر  20مف          [  ] سنة   20 إلى 15مف            [  ]سنة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 التدقيق الداخمي: ثانيا
موافق  العبارة الرقم

 بشدة
غير  غير موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

يقصد بالتدقيؽ الداخمي ىك نشاط مستقؿ  01
لتحسيف كفاءة كؿ عمميات إدارة المخاطر 

 .كالمراقبة كالتحكـ فييا

     

يساعد التدقيؽ الداخمي عمى إيجاد سياسات  02
كعمميات إلدارة المخاطر في حالة األزمات 

 .المحتمؿ حدكثيا

     

يقـك التدقيؽ الداخمي باكتشاؼ التبلعبات  03
 .كاألخطاء المكجكدة بالدفاتر كالسجبلت

     

يساىـ التدقيؽ الداخمي في مساعدة الجية  04
 .المسؤكلة عف إدارة التدقيؽ الداخمي

     

يقـك التدقيؽ الداخمي باقتراح كسائؿ مناسبة  05
 .لمتعامؿ مع المخاطر

     

يساىـ بذؿ المدقؽ الداخمي العناية المينية  06
 .البلزمة عند أداء ميامو ك تحسيف كظيفتو

     

يقـك التدقيؽ بإبداء رأم فني محايد حكؿ  07
 .القكائـ المالية

     

يكجد اتصاؿ مباشر بيف المدقؽ كمجمس  08
 اإلدارة

 . يساعد في تحديد طريقة التعامؿ مع المخاطر

     

يقـك المدقؽ بالتأكد مف مدل استجابة اإلدارة  09
لمتكصيات الداخمية المعدة بكاسطة المدققيف 

 .الداخمييف

     

تتكفر في كؿ مؤسسة اقتصادية مصمحة  10
 .خاصة بالتدقيؽ الداخمي

     

 
 
 



 

 

 نظام المعمومات المحاسبية : ثالثا
موافق  العبارة الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

يقصد بنظاـ المعمكمات المحاسبي  01
ىك عممية إدارية يقكـ بحصر 

كتجميع البيانات المالية مف مصادر 
 .خارج ك داخؿ الكحدة االقتصادية

     

تقـك نظـ المعمكمات باتخاذ القرارات  02
 .التي تتعمؽ بالتخطيط كالرقابة

     

تقـك إدارة نظـ المعمكمات المحاسبية  03
باتخاذ قرارات مناسبة لمكاجية 

 .الخطر القائـ بالمؤسسة

     

يحتاج نظاـ المعمكمات المحاسبي  04
 .إلى تأىيؿ كخبرة

     

يتـ تكصيؿ البيانات كالمعمكمات مف  05
كحدة إلى كحدة داخؿ النظاـ 

المحاسبي حتى تصؿ إلى متخذم 
 .القرارات اإلدارية

     

يقـك بتسجيؿ كحفظ البيانات الخاصة  06
 ..بالشركة كؿ مصمحة عمى حدل

     

يكجد إجراءات كتعميمات كقكاعد  07
يسير عمييا نظاـ المعمكمات 

 .المحاسبي

     

تتضمف عددا مف المككنات التي   08
تتكاجد في مكاقع مختمفة كمتباعدة 

غير محصنة ك تتعرض لمكثير مف 
 .المخاطر

     

يقـك بتقييـ كافة المستكيات بغية   09
تحديد األنشطة األكثر عرضة 

 .لممخاطر

     



 

 

ييدؼ نظاـ المعمكمات المحاسبي   10
إلى تزكيد اإلدارة بالمعمكمات المفيدة 

 .لمتخذم القرارات

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

02ممحق رقم   
DATASET ACTIVATE Ensemble_de_données11. 

COMPUTE 

audit=MEAN(var01,var02,var03,var04,var05,var06,var07,var08,var09,var10). 

EXECUTE. 

COMPUTE 

information=MEAN(var001,var002,var003,var004,var005,var006,var007,var008,var0

09,var010). 

EXECUTE. 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT information 

  /METHOD=ENTER audit. 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=var01 var02 var03 var04 var05 var06 var07 var08 var09 var10 

var001 var002 var003 var004 var005 var006 var007 var008 var009 var010 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Fiabilité 
 

[Ensemble_de_données11]  

 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations 

Valide 29 96,7 

Exclus
a
 1 3,3 

Total 30 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.581 10 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=var01 var02 var03 var04 var05 var06 var07 var08 var09 var10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Fiabilité 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\DELL\Documents\برنامج spass 20 الثالث الفصل 

 sav.الميدانيت الدراست

 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 

 



 

 

 

  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.769 10 

 

RELIABILITY 

 

  /VARIABLES=var01 var02 var03 var04 var05 var06 var07 var08 var09 var10 

var001 var002 var003 var004 var005 var006 var007 var008 var009 var010 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Fiabilité 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\DELL\Documents\برنامج spass 20 الثالث الفصل 

 sav.الميدانيت الدراست

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 29 96.7 

Exclus
a
 1 3.3 

Total 30 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.832 20 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=_75;87_ن;80_ل; 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\DELL\Documents\برنامج spass 20 الثالث الفصل 

 sa.الميدانيت الدراست

Récapitulatif de traitement des observations 

 

 N % 

Observations 

Valide 30 100.0 

Exclus
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 



 

 

Statistiques descriptive 

 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 44978. 1.2667 2.00 1.00 30 الجنس

N valide (listwise) 30     

 
 

FREQUENCIES VARIABLES=الخبرة الوظيفت المؤهل العمر الجنس 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 
Effectifs 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\DELL\Documents\برنامج spass 20 الثالث الفصل 

 sav.الميدانيت الدراست

 

Statistiques 

 الوظٌفة المؤهل العمر الجنس 

N 
Valide 30 30 30 30 

Manquante 0 0 0 0 

 
Tableau de fréquences 
 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 73.3 73.3 73.3 22 ذكر

 100.0 26.7 26.7 8 أنثى

Total 30 100.0 100.0  

 

 العمر

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3.3 3.3 3.3 1 سنة 25 من أقل

 26.7 23.3 23.3 7 سنة30 ألى 25 من

 40.0 13.3 13.3 4 سنة35 ألى 30  من

 100.0 60.0 60.0 18 فأكثر 35

Total 30 100.0 100.0  

 



 

 

 

 الوظيفة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumuli 

Valide 

 36.7 36.7 36.7 11 مصلحة رئٌس

 46.7 10.0 10.0 3 بالقروض مكلف

 56.7 10.0 10.0 3 للدراسات اطار

 60.0 3.3 3.3 1 دائرة رئٌس

 100.0 40.0 40.0 12 تقنً

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 الخبرة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 26.7 26.7 26.7 8 سنوات 5 من أقل

 43.3 16.7 16.7 5 سنوات 10 الى 5 من

 73.3 30.0 30.0 9 15 إلى 10 من

 80.0 6.7 6.7 2 سنة20 إلى 15 من

 100.0 20.0 20.0 6 فأكثر 20 من

Total 30 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهل

 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 23.3 23.3 23.3 7 ثانوي

 80.0 56.7 56.7 17 لٌسانس

 93.3 13.3 13.3 4 ماستر

 100.0 6.7 6.7 2 أخرى

Total 30 100.0 100.0  



 

 

 

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=var01 var02 var03 var04 var05 var06 var07 var08 var09 

var10 التدقيق 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Descriptives 
 

 
 [Ensemble_de_données1] C:\Users\DELL\Documents\برنامج spass 20 الثالث الفصل 

 sav.الميدانيت الدراست

 

 

Statistiques descriptive 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

var01 30 2.00 5.00 3.8667 .81931 

var02 30 1.00 5.00 4.0333 .76489 

var03 30 2.00 5.00 4.0667 .78492 

var04 30 1.00 5.00 4.1667 .83391 

var05 30 1.00 5.00 3.9667 .96431 

var06 30 2.00 5.00 3.9333 .78492 

var07 30 1.00 5.00 3.7333 1.08066 

var08 30 1.00 5.00 3.6000 .77013 

var09 30 1.00 5.00 3.6000 .89443 

var10 30 1.00 5.00 3.4333 1.13512 

 50828. 3.8400 5.00 2.60 30 التدقٌق

N valide (listwise) 30     

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=var001 var002 var003 var004 var005 var006 var007 

var008 var009 var010 نظامالمعلوماث 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Descriptives 
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Statistiques descriptive 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

var001 29 3.00 5.00 4.3448 .61388 

var002 29 1.00 5.00 3.5517 .90972 

var003 29 3.00 5.00 4.0690 .70361 

var004 29 3.00 5.00 4.1379 .83342 

var005 29 2.00 5.00 3.9655 .73108 

var006 29 2.00 5.00 4.0690 .70361 

var007 29 2.00 5.00 4.3448 .81398 

var008 29 2.00 5.00 3.7586 .83045 

var009 29 2.00 5.00 3.9655 .82301 

var010 29 1.00 5.00 4.1379 .83342 

 35884. 4.0345 5.00 3.40 29 نظامالمعلومات

N valide (listwise) 29     

 



 

 

 

ONEWAY التدقيق BY الخبرة 

  /MISSING ANALYSIS. 

A 1 facteur 
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ONEWAY التدقيق BY الوظيفت 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
A 1 facteur 
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ANOVA à 1 facteur 

 التدقٌق

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes .231 4 .058 .199 .936 

Intra-groupes 7.261 25 .290   

Total 7.492 29    

 
 

UNIANOVA التدقيق BY رةالخب الوظيفت  

 

 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 

  /DESIGN=الخبرة*الوظيفت الخبرة الوظيفت. 

 
Analyse de variance univariée 
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ANOVA à 1 facteur 

 التدقٌق

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes .774 4 .194 .720 .586 

Intra-groupes 6.718 25 .269   

Total 7.492 29    



 

 

 

 

 

 

 

 

Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante: التدقٌق 

Source Somme des 

carrés de type 

III 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

Modèle corrigé 3.182
a
 13 .245 .908 .564 

Ordonnée à l'origine 233.422 1 233.422 866.465 .000 

 683. 578. 156. 4 623. الوظٌفة

 283. 1.385 373. 4 1.492 الخبرة

 274. 1.409 380. 5 1.898 الخبرة * الوظٌفة

Erreur 4.310 16 .269   

Total 449.860 30    

Total corrigé 7.492 29    

a. R deux = .425 (R deux ajusté = -.043) 
 

ONEWAY نظامالمعلوماث BY الوظيفت 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
A 1 facteur 
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Facteurs inter-sujets 

 Etiquette de 

valeur 

N 

 الوظٌفة

 11 مصلحة رئٌس 1.00

 3 بالقروض مكلف 2.00

 3 للدراسات اطار 3.00

 1 دائرة رئٌس 4.00

 12 تقنً 5.00

 الخبرة

 8 سنوات 5 من أقل 1.00

 5 سنوات 10 الى 5 من 2.00

 9 15 إلى 10 من 3.00

 2 سنة20 إلى 15 من 4.00

 6 فأكثر 20 من 5.00



 

 

 

  

 
UNIANOVA نظامالمعلوماث BY الخبرة الوظيفت 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 

  /DESIGN=الخبرة*الوظيفت الخبرة الوظيفت. 
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Facteurs inter-sujets 

 Etiquette de 

valeur 

N 

 الوظٌفة

 11 مصلحة رئٌس 1.00

 3 بالقروض مكلف 2.00

 3 للدراسات اطار 3.00

 1 دائرة رئٌس 4.00

 11 تقنً 5.00

 الخبرة

 8 سنوات 5 من أقل 1.00

 4 سنوات 10 الى 5 من 2.00

 9 15 إلى 10 من 3.00

 2 سنة20 إلى 15 من 4.00

 6 فأكثر 20 من 5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANOVA à 1 facteur 

 

 

 

 نظامالمعلومات

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes .313 4 .078 .571 .686 

Intra-groupes 3.292 24 .137   

Total 3.606 28    



 

 

Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante: نظامالمعلومات 

Source Somme des 

carrés de type 

III 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

Modèle corrigé 1.247
a
 13 .096 .610 .812 

Ordonnée à l'origine 252.953 1 252.953 1608.664 .000 

 769. 453. 071. 4 285. الوظٌفة

 418. 1.043 164. 4 656. الخبرة

 760. 517. 081. 5 406. الخبرة * الوظٌفة

Erreur 2.359 15 .157   

Total 475.640 29    

Total corrigé 3.606 28    

a. R deux = .346 (R deux ajusté = -.221) 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT نظامالمعلوماث 

  /METHOD=ENTER التدقسق. 

Régression 
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Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 audit
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : information 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

ANOVA
a
 

 

Modèle Somme 

des carrés 

ddl Moyenne 

des carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2,488 1 2,488 60,090 ,000
b
 

Résidu 1,118 27 ,041   

Total 3,606 28    

a. Variable dépendante : information 

b. Valeurs prédites : (constantes), audit 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard 

de 

l'estimation 

1 ,831
a
 ,690 ,678 ,20347 

a. Valeurs prédites : (constantes), audit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

 

 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s 

t Sig. 

A Erreur 

standard 

Bêta 

1 
(Constante) 1,567 ,321  4,887 ,000 

audit ,636 ,082 ,831 7,752 ,000 

a. Variable dépendante : information 



 

 

 :الممخص

تسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر التدقيؽ الداخمي لمحد مف مخاطر نظـ المعمكمات 
المحاسبية مع بياف نكعية المخاطر التي تيدده، كلتحقيؽ ذلؾ تـ كضع مجمكعة مف الفرضيات، كبغرض 

خمصت ىذه ، كقد spssاختبارىا تـ االستعانة باستبياف كزع عمى عينة الدراسة كتحميمو باستخداـ برنامج
 مساىمة التدقيؽ الداخمي في مساعدة عمىأف معظـ األفراد الذيف يعممكف بالمؤسسة يؤكدكف الدراسة الى 

الجية المسؤكلة عف إدارة التدقيؽ الداخمي مع مراعاة الكشؼ عف األخطاء كالتبلعبات القائمة  بالدفاتر 
 . كالسجبلت

 .االستبياف، األخطاء. التدقيؽ الداخمي، مخاطر نظاـ المعمكمات المحاسبية:الكممات المفتاحية
 

Abstract 

 This study seeks to identify the role of internal auditing to reduce the risks of accounting 

information systems with the identification of the type of risks that threaten it. To achieve this, a 

set of hypotheses were developed.In this study the information were collected through 

questionnaires distributed personally to the sample subject of study. The gathered data were 

analyzed using the SPSS software. The study concluded that most workers in the organization 

confirm the contribution of the internal audit in helpingthose responsible for the internal audit, 

taking into account the detection of the existed errors and manipulations in the accounting 

records.  

Keywords: Internal auditing, risks of accounting information system, questionnaire, errors. 

 

 


