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 وعرف ان شكر
 قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم :
 "من مل يشكر الناس مل يشكر هللا "
 صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

احلمد هلل على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 
لشأنه ونشهد أن سيدان ونبينا حممد عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه صلى هللا عليه وعلى  تعظيما

 آله وأصحابه وأتباعه وسلم .
 اختذته فقد مشواري، طيلة الصرب إهلامي على وامحده هللا أشكر
 .الويل نعم وهو العون يف كل خطوة خطوهتا فكان منه وليا
 الكرميني الوالدين الكبري، واالحرتام والتقدير ابلشكر الناس أوىل

 .عمرمها يف وأطال والعافية الصحة هللا أعطامها
الدكتورة بوسكار ربيعة الشرافها على هذا  ةالفاضل يتألستاذ الشكر عظيم أسجل أن يل يطيب

 العمل و لكل ما قدمته من ارشادات كما
ونصائحهم وكل رفقاء  مبساعدهتم عليا يبخلوا مل الكرام الذين كل أساتذيت اشكر الأنسى أن

 .حممد خيضر بسكرة الدراسة جبامعة
 العمل هذا لبناء بكلمة ولو من ساعدين وكل

 ويل وهللا أخرى دراسات يف ويوفقين العمل هذا مين يتقبل هللا أن فاسأل جزيال شكرا هؤالء كل إىل
 .التوفيق

 

 



 

 اإلهداء
 عليه هللا صلى "حممد" سيدان هللا خلق أشرف على السالم و الصالة و هلل احلمد

 .وسلم
 إىل هذا جهدي مثرة أهدي

 اعز الناس و اقرهبم اىل قليب من كان دعائها سر جناحي
 أمي احلبيبة

 إىل العزيز الغايل أيب حفظه هللا
 واالحرتام التجلي كل لكما

سارة و عبد احلق و إىل عمي حممد و  ،إبمسه رندة و ابنتها اريج  كل  إخويت إىل
 عائلة حشانةكل 

 دالل و اية،رجاء ،كنزة،مسيةاىل كل صديقايت خاصة 

 دون استثناء جبانيب و ساندين  وقف من كل أحبايب و مجيعاىل 
 هذا عملي يف علي فضل له كان من كل إىل

 املوىل من راجيا   املتواضع البحث هذا أهدي
 والنجاح. القبول جيد أن وجل عز



 

 اإلهداء
لك و كثري عطائك بعد الصالة و السالم على ضلك احلمد ريب على عظيم ف

 رسول هلل حممد صلى هلل عليه و سلم 

 اهدي مثرة هذا العمل املتواضع اىل روحي امي الطاهرة ...ترمحا...و صدقة جارية

 اىل والدي حفظه هلل

 اىل اخويت عفاف سارة و عبد الوهاب

 اىل اوالد اخيت فاطمة و امحد

 شانة و كنزة عبود و محلة امينةاىل كل صديقايت خاصة رزيقة ح

 البحث املتواضع راجيا  من املوىل أهدي هذا
 .عزوجل أن جيد القبول والنجاح

 

 
 

 



 

 : امللخص

عة يف ظل بيئة علمي للتشغيل االلكرتوين و مدى إمكانية  مما سة املراجالاطا  اإلستكشاف إاهلدف الرئيسي من هذا البحث هو      
،و كذا بيان إجراءاهتا وأساليبها  ،و حتديد املشاكل واملخااطر اليت يسببها نظام املعلومات احملاسبية اإللكرتونية  تكنولوجيا املعلومات

 على املراجعة.

حيث توصلت الد اسة إىل عدة نتائج منها :أن املراجعة اإللكرتونية تؤدي إىل حتسني اجراءات وأساليب املراجعة ، و ان استخدام 
ونية  تعتمد عليه اإلدا ة لتوفري املعلومات الالزمة و يف الوقت احملدد، لذا تسعى كل املؤسسات لتطوير و حتديث هذا املراجعة اإللكرت 

األمر الذي أدى إىل تغيري عملية  النظام ابستمرا  من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات اليت توفر الدقة السرعة و ختفض التكلفة ،
 تايل تطو  عملية معاجلة البياانت و ختزينها مما يستوجب تطوير املراجعة يف ظل بيئة التشغيل االلكرتوين.التشغيل االلكرتوين و ابل

 املراجعة. ،جودة املراجعة ، عة االلكرتونية، املراجع اخلا جيتكنولوجيا املعلومات، املراج :الكلمات املفتاحية 
Abstract : 

The main objective of this research is to explore a scientific framework for 

electronic operation and the extent to which audit can be practiced in light of the 

electronic operating environment, as well as to show its procedures and methods, 

and to identify the problems and risks caused by the electronic accounting 

information system on auditing. 

Where the study reached several results, including: that the electronic audit leads to 

the improvement of the procedures and methods of the audit, and that the use of the 

electronic audit depends on the administration to provide the necessary information 

and on time, so all institutions seek to develop and update this system constantly 

through the use of information technology that provides Accuracy, speed, and cost 

reduction, which led to a change in the electronic operation process, and thus the 

development of the data processing and storage process, which requires the 

development of the review in the light of the electronic operating environment. 

Keywords: information technology, electronic audit, external reference. 
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 مقدمة
 

  
  أ

 :املقدمة

يف حتسني العديد من اجلوانب على  ساهم ،ن التطو  التكنولوجي و استخدام تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف جماالت احلياةإ     
و يف خمتلف جماالت االعمال حيث اصبحت الكثري من الشركات يف الوقت احلاضر تستخدم ،املستوى الفردي و على مستوى اجملتمع 

و يعترب استخدام  تصنيع منتجاهتا و تقدمي خدماهتا تسيري اعماهلا ول و كرتوينابلشكل االل وجيا املعلومات ملعاجلة بياانهتاتكنول
تكنولوجيا املعلومات يف جمال تدقيق احلساابت من القضااي املعاصرة اليت انبثقت عن اد اك مدققي احلساابت و ذلك ملا توفره من 

 مساعدة  يف اختيا  عينة التدقيق و ابلتايل زايدة مصداقية نتائج املعاينة يف التدقيق . 

ن استخدام هذه أذ إعمال املراجعة ألكرتونية ملما سة إيعين توظيف وسائل ،استخدام تكنولوجيا املعلومات يف جمال املراجعة ف      
حيث انعكس هذا االستخدام على مهنة املراجعة اخلا جية ،الوسائل تساعد يف بناء قاعدة بياانت الكرتونية تعمل على خدمة املراجعة 

ليدية يف كيفية االستفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات لتاكيد الثقة و املصداقية و نتيجة حللول املعاجلة االلكرتونية حمل اليدوية التق
ملا تتوافر عليه  ،ضرو ة ملحة يف عصر التطو  التكنولوجياصبح استخدام احلاسب االيل و معاجلة البياانت االلكرتونية ،للبياانت املالية 

 هذه التقنية من ميزات اجيابية كتخزين البياانت و استدعائها ابالضافة اىل السرعة و الدقة يف اجراء العمليات احملاسبية اليت حيتاجها
حيث ظهرت املراجعة ابستخام تكنولوجيا االخطاء  ل مناحملاسب و املراجع و السيطرة عليها و التخفيف من التكاليف و التقلي

 من خالهلا يتم توصيل الراي الفين احملايد اىل مستخدمي القوائم املالية فصحة يتالاملراجعة االلكرتونية املعلومات و اليت يطلق عليها 
قرضني و مصا ح الضرائب و كل خمرجات النظام احملاسيب مل يعد حمل اهتمام املسامهني و املسريين فقط بل تعدى اىل املستثمرين و امل

 االاطراف املتعاملة مع املؤسسة و هذا حىت يساهم يف اختاذ قرا اهتم السليمة يف املؤسسة المهيتها ابعتبا ها اخلطوة االوىل.

 اشكالية البحث: 

وهذا ما اتثري تكنولوجيا املعلومات على املراجع اخلا جي يف حتسني جودة املراجعة على مدى  إن أمهية الد اسة تكمن يف التعرف      
 :ميكن أن تربزه اإلشكالية التالية

 ؟ ماهو اثر تكنولوجيا املعلومات على عملية املراجعة اخلارجية -

 : التاليةفرعية السئلة االاالجابة على االشكالية الرئيسية من خالل تفصيلها يف سنحاول 

 اجليدة ؟ او ماهي مقوماهت ؟ تكنولوجيا املعلومات ماهي 
 جبودة املراجعة و ماهي العوامل املؤثرة فيها ؟ ماذا يقصد 
 هل الستخدام تكنولوجيا املعلومات خمااطر على عملية املراجعة اخلا جية ؟ 
  ؟هل لتد يب املراجعني على استخدام تكنولوجيا املعلومات اثر على عملية املراجعة اخلا جية 
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 : الفرضيات

 ساليب املراجعة.ألوجيا املعلومات تغيري جوهري يف حدثت تكنو أ .1
 هناك اخنفاض يف خمااطر املراجعة عند استخدام تكنولوجيا املعلومات. .2
 .استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية املراجعة اخلا جية له عدة مزااي .3
 بليغ على عملية املراجعة اخلا جية. تد يب املراجعني على استخدام تكنولوجيا املعلومات له اثر .4

 الدراسة االستطالعية:
أجريت على بعض عمال مطاحن الكربى للجنوب من املدير  ئيسمصلحة املستخدمني ، ئيس املخرب ، ئيس مصلحة االنتاج      

 ،املراجع الداخلي و حماسيب الشركة.

 : جماالت الدراسة

  : 2022جوان  5اىل  2022ماي 15اجملال الزماين. 
 شراطة مطاحن اجلنوب الكربى أوماش بسكرة : اجملال املكاين. 
  اجملال البشري:أجريت على جمموعة عمال مطاحن الكربى للجنوب الذي هلم احتكاك بواقع تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا

 ة واملراجعة واالدا ة.يف الشركة حمل الد اسة العطائنا ميزاهتا ومدى االحتياج اليها يف العمل واثرها على احملاسب
  لاملنهج املستعم

إستعملنا يف هذه الد اسة املنهج الوصفي التحليلي لتالؤمه مع اطبيعة املوضوع حيث وضعنا متغريات الد اسة املراجعة وتكنولوجيا  
املعلومات واملراجعة اخلا جية من الناحية النظرية واألسلوب التحليلي يف الد اسة التطبيقية الذي متت يف شركة ذات األسهم مطاحن ا 

 لذي حاولنا فيه قد  الإلمكان إسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي.الكربى جلنوب ا

 هيكل الدراسة

 أمهية املوضوع ولتحقيق أهدافه قسمنا الد اسة إىل ثالثة فصول كما يلي: إلشكالية وإختبا  فرضياهتا والوصول إىل إبرازمعاجلة ا من 

 اخلا جي.الفصل األول: االيطا  النظري للمراجعة و املراجع  (1
 الفصل الثاين : تكنولوجيا املعلومات و اتثريها على جودة املراجعة. (2
 ية شركة مطاحن الكربى للجنوب.ميدان الفصل الثالث: د اسة (3

 أهداف البحث 
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 .معرفة أهداف املراجعة يف بيئة تكنولوجيا املعلومات 
 تسليط الضوء على العالقة بني املراجعة اخلا جية وتكنولوجيا املعلومات. 
 .معرفة أثر تكنولوجيا املعلومات على نظام الرقابة 
 .التعرف على مزااي وعيوب إستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية املراجعة اخلا جية 
 .اجراءات احلد من خمااطر استخدام تكنولوجيا املعلومات  يف املراجعة 

على جودة املراجعة اخلا جية يف إختاذ القرا ات واإلستمرا ية  تتمثل أمهية البحث يف إبراز أثر تكنولوجيا املعلوماتأمهية البحث :
 توضيح مدى فاعلية تكنولوجيا املعلومات يف احلصول على أدلة كافية ومالئمة لعملية املراجعة .. للمؤسسة ودعم أداء املراجع وحتسينه

 : أسباب إختيار املوضوع

 ميس ختصص حماسبة وتدقيق.  املوضوع 
 اثة واملرونة .املوضوع يتسم ابحلد 
 .توفر املراجع 
 .أمهية املوضوع يف امليدان العملي وخاصة منذ إدخال تكنولوجيا املعلومات يف ميدان احملاسبة 
 .موضوع يتأثر ابلتطو  التكنولوجي والعوملة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةالمتغير المستقل المراجع .المتغير التابع تكنولوجيا المعلومات   
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ستخدام تكنولوجيا ا .مجاالت2

 المعلومات

اساليب المراجعة في .اجراءات و3

 ظل تكنولوجيا المعلومات

.المراجعة الخارجية1  

.معايير المراجعة الخارجية2  

.المراجع الخارجي و صفاته3  
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 الدراسات السابقة:
 تناول العديد من الباحثني د اسات يف ما يتعلق مبوضوعنا:  

  إهلام ضيف هللا، دو  تكنولوجيا املعلومات يف تطوير مهنة املراجعة، د اسة تطبيقية على مكاتب املراجعةمذكرة مقدمة لنيل
االستكمال شهادة املاسرت األكادميي، ميدان علوم تسيري، ختصص تدقيق حماسيب، كلية االقتصاد، جامعة الشهيد محه 

ن أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية حمافظة احلساابت ومعرفة (، وهدفت الد اسة إىل بيا2015/2014خلضر،)
مدى استخدام التدقيق االلكرتوين يف اجلزائر، وقد خلصت هذه الد اسة إىل النتائج التالية: املوافقة على مواكبة التطو ات اليت 

رو ة أن يكون مراجع احلساابت ذو أتهيل وكفاءة تطرأ على املعدات والربجميات والتقنيات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات، وض
 علمية األمر الذي يرتتب عليه استخدام أوسع وأمشل التكنولوجيا املعلومات.

  ،حبشي أمساء، أثر تكنولوجيا املعلومات على عملية املراجعة اخلا جية ، د اسة حالة شركة التمو  للجنوب ،والية بسكرة
ت نيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري ، ختصص فحص حماسيب، كلية العلوم قدمت هذه املذكرة الستكمال متطلبا

( ، هدفت الد اسة إىل معرفة واقع أهداف املراجعة يف بيئة 2015/2016االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة)
اسة إىل النتائج التالية: املعاجلة اآللية ومعرفة أثر تكنولوجيا املعلومات على نظام الرقابة الداخلية وقد خلصت هذه الد  

استخدام املعاجلة اآللية يف املراجعة تقلل الوقت واجلهد الالزم للقيام هبا وابلتايل تقليل تكاليف عملية املراجعة بشكل عام،  
كما أن استخدام احلاسوب يف املراجعة يزيد من د جة الثقة املوضوعة يف احلصول على املعلومات وابلتايل صحة عملية 

 عة.املراج
   ( بعنوان: أثر استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات على عملية املراجعة اخلا جية 2020د اسة )سهى الكنيد ي، مها الصائغ

 د اسة ميدانية على مكاتب املراجعة يف مدينة جدة".
ية وتطبيقها من قبل هدفت هذه الد اسة إىل التعرف على أثر استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات على عملية املراجعة اخلا ج

موظفي مكاتب املراجعة اخلا جية يف مدينة جدة ابململكة العربية السعودية، وقد توصلت الد اسة إىل جمموعة من النتائج 
أمهها أن هناك وعي وإد اك عايل جدا من املراجع اخلا جي ألمهية استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات يف عملية املراجعة 

 اخلا جية.
   ( بعنوان : أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على جودة املراجعة 2020)عبد الرؤوف بوزيدي، مصطفي عوادي د اسة

 اخلا جية يف اجلزائر.
هتدف هذه الد اسة إىل التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على جودة املراجعة اخلا جية ابجلزائر، حيث مت 

حليلي، برجوع إىل أدبيات كل من تكنولوجيا املعلومات واملراجعة اخلا جية والبيئة االلكرتونية االعتماد على املنهج الوصفي الت
هلا، ابإلضافة إىل الد اسة امليدانية، حيث توصلت الد اسة إىل أن استخدام تكنولوجيا املعلومات له دو  كبري يف تدعيم 

ية املراجعة بتكلفة وجهد أقل، وهذا بدو ه يتطلب من املراجع وحتسني جودة املراجعة اخلا جية، كما أهنا سهلت للمراجع عمل
 مها ات متخصصة وكفاءة عالية.

  ( بعنوان: تقييم مهنة املراجعة يف ظل نظم املعلومات اإللكرتونية د اسة عينة من مكاتب مراجعة 2019د اسة )عيسي الزين
 احلساابت ابجلزائر".



 مقدمة
 

  
  ج

مهنة املراجعة يف ظل نظم املعلومات اإللكرتونية، وذلك من خالل د اسة ميدانية هدفت هذه الد اسة إىل استكشاف مدى فعالية 
ابجلزائر، وقد توصلت هذه الد اسة إىل أن أغلب مكاتب املراجعة النشطة ابجلزائر متا س خدماهتا يف ظل هذه النظم، كما تبني حسب 

قانون واضح يسمح مبما سات مهنية تتصف ابلكفاءة والفعالية،  هذه الد اسة أن اهليئات املشرفة على املهنة ابجلزائر مل حتدد إاطا 
وكمااتضح أيضا أن مراجعي احلساابت ال ميلكون الكفاءة العلمية والعملية اليت متكنهم من مما سة مهامهم يف ظل هذه النظم، كما أهنم 

زمة قبل قبوهلم للتوكيل ابملؤسسات املطبقة لنظم املعلومات ال يلتزمون ابلعناية املهنية هبا، وتبني أن املراجعني ال يراعون اإلجراءات الال
اإللكرتونية، وأيضا ال يستطيعون تقييم نظم الرقابة الداخلية و سم خطط كفيلة ألداء مهامهم بكفاءة وفعالية كما أن فحصهم 

 تفرضها نظم املعلومات اإللكرتونية حتول للحساابت ال يتم بطريقة سليمة، وقد تبني بعد التحليل واملناقشة أن املعيقات والتحدايت اليت
 دون إمتام املراجعة.
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 : الفصل متهيد

تعترب مراجعة احلساابت من بني اجملاالت اليت شهدت تطو  كبريا و بشكل ملحوظ و متواصل ادت هبا ان حتتل امهية ابلغة يف      
املسيريين يلجئ اليها املسامهني و اصحاب  اس املال وخمتلف ترشيد القرا ات فقد حظيت ابهتمام كبري كوهنا متثل وسيلة ملراقبة اعمال 

 .اهليئات اليت تستخدم القوائم املالية كالبنوك مصا ح الضرائب

يف  فللمراجعة انواع خمتلفة و يدو  الفصل االول حول ماهية املراجعة و املمثلة يف املراجع اخلا جي الذي يعزز الثقة يف الراي الذي يبديه
 ئم املالية.تقريره للقوا

 االطار النظري للمراجعة:املبحث األول

مل يتغري مفهوم املراجعة نتيجة ظهو  األنظمة االلكرتونية و استخدامها يف اجملال احملاسيب إال أن االختالف بني      
اجعة من عدة نواحي بيئة نظم املعلومات احملاسبية اليدوية و البيئة االلكرتونية كان هلا أتثري على تنفيذ مهام عملية املر 

منها التأثري على األساليب و املداخل املستخدمة يف عملية املراجعة لذلك سنتطرق يف هذا املبحث إىل اإلاطا  
 املفاهيمي و التا خيي و أنواع املراجعة

 مفهوم املراجعة و تطورها التارخيي  :املطلب األول

وا تفاع  وتنوعها مع كرب حجم املؤسسات صاحبت تعقد النشااطات عرف تطو ات كبرية متواصلة  إن املراجعة ميدان واسع       
إذ تكثر العمليات املتدفقة  ضغوط املنافسة وضخامة الوسائل البشرية املادية واملالية املستعملة يصعب فيها يوما بعد يوم التسيري

ليست بكمية املعلومات بل مبصداقية املعلومات ونتيجة هلذا التطو  وبغية حلفاظ أحياان وان العربة  واألخطاء واالحنرافات بل والتالعبات
 حقوق املسامهني واملستثمرين فيها.

قبل  ،سة واجلهات املستفيدة من خدماهتاأمهيتها ابلنسبة للمؤسو  حظيت املراجعة ابهتمام كبري من قبل خمتلف اهليئات نظرا لطبيعتها
 عة البد من تقدمي حملة عن تطو ها التا خيي.التطرق ملختلف مفاهيم املراج

 الفرع األول : التطور التارخيي للمراجعة 

عرف يف شكل منظم إال بعد تاع حاجاته عكس احملاسبة اليت مل إن املراجعة قدمية قدم اإلنسان يف صراعه مع الطبيعة من اجل إشب     
  ،األمر خيتلف ابلنسبة ملراجعة ومراقبة احلساابت واخلدمات املتبادلة إال إنوحدة قياس قيم السلع و اخرتاع األ قام واختبا  النقود 
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لفحص حساابت النظام من حيث مدى تطبيق تلك ،  لنظام احملاسيب بقواعده ونظرايتههذه األخرية مل تظهر إال بعد ظهو  ااذ ان 
 .(07، صفحة 2003ني، املراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية والتطبيق، )بوتالقواعد والنظرايت عند التسجيل فيها .

تأكد من الإىل التحقق من صحة البياانت احملاسبية اليت يعتمد عليها يف اختاذ القرا  و  تستمد مهنة املراجعة نشأهتا من حاجة اإلنسان
كومات القدماء ان احلوقد ظهرت هذه احلاجة أوال لدى احلكومات حيث تدل الواثئق التا خيية على ، ا لتلك البياانت للواقع مطابقته

املصريني واليوانن كانت تستخدم املراجعني لتأكد من صحة احلساابت وكان املراجع وقتها يستمع إىل القيود املثبتة ابلدفاتر والسجالت 
 .(18-17، الصفحات 2007)عبدهللا، تقة من كلمة يواننية ومعناها يستمع .ن املراجعة مشاجند  للوقت على مدى صحتها وهكذا

إن التطو ات املتالحقة للمراجعة كانت  هينة األهداف املتوخاة منها من جهة ومنجهة أخرى كانت نتيجة البحث املستمر لتطوير هذه 
واليت ، ية واالقتصاد العاملي بشكل عام ملجعلها تتماشى والتغريات الكبرية اليت عرفتها التجا ة العااألخرية من اجلانب النظري بغية 

 .(07، صفحة 2003)حممد التوهامي اطواهر، شهدهتا املؤسسات االقتصادية على وجه اخلصوص.

 الفرع الثاين :مفهوم املراجعة

وأنشطة  تتعلق مبزاعم عن أحداث املراجعة أبهنا عملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي واليتعرفت       
األاطراف  لتحديد مدى التوافق والتطابق بني هذه املزاعم وبني املعايري املقر ة وتوصيل نتائج هذه املرجعة إىل اقتصادية وذلك

 (17، صفحة 2007)واخرون، املعنية.

وتعين معادة النظر فيما قمت به من عمل أو فيما قام به غريك من أعمال لتحديد  ،املراجعة هي كما جاء يف خمتا  الصحاح املعاودة
تتعلق يف اليت وقد كانت تتم هذه املراجعة يف العصو  القدمية عن اطريق مساع احد األفراد ملد دونه آخر من البياانت ، مدى صواهبا 

موال عامة وحكومية للتحقق من صحتها ولعل ذلك السبب يف اشتقاق اصطالح املراجعة يف اللغة االجنليزية أبالغالب 
AUDITIY جاء من كلمة التينية مبعىن يستمعAUDIRE. ،(12، صفحة 2012)حامد اطلبة 

م املالية يف املنشاة ومن انحية أخرى فان املراجعة مبعناها وائواحليادية اليت هتدف إىل فحص القاألداة الرئيسية املستقلة  هناا وعرفت أيضا
واإلجراءات املعنية حبماية ممتلكات  املوضوعي يف التقا ير واألنظمةالرأي  إعطاء املتطو  واحلديث والشامل ماهي إال نظام هبدف إىل

 (238، صفحة 2003)كمال الدين حممد الدهراوي، املنشاة موضوع املراجعة 

دلة املتعلقة ابإلقرا ات إجراءات منظمة ألجل احلصول وتقييم وبصو ة موضوعية ،لأل " :اأبهنحسب احتاد احملاسبون األمريكيون 
)التميمي، "لتحديد د جة العالقة بني هذه اإلقرا ات ومقياس معني وٕايصال النتائج إىل املستفيدين. )األ صدة( االقتصادية واألحداث ،

 (21-20، الصفحات 2004
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 املطلب الثاين :أنواع املراجعة

 الفرع األول :من حيث نطاق املراجعة 

 سوف نتطرق إىل نوعني من املراجعة مها :

ملقصود مبراجعة احلساابت الكاملة هي عملية مراجعة احلساابت اليت ختول املراجعة حق املراجع أي البياانت ااملراجعة الكاملة : -أوال
 أو عمليات دون قيود أو شروط حمددة هلا.

عة احلساابت يستخدم املراجع  أيه الشخصي يف حتديد نطاق وحدود إاطا  ود جة التفاصيل الالزمة لربانمج ويف هذا النوع من مراج
 وذلك يف ضوء ما يتضح له منقوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية يف الوحدة االقتصادية حمل مراجع احلساابت .، مراجعته 

 متت واألحداث املالية اليت قيام املراجع مبراجعة مجيع القيود اخلاصة ابلعمليات ومن الناحية النظرية يفرتض يف مراجع احلساابت الكاملة
أو فحص وتقييم مجيع عناصر القوائم املالية اخلتامية اليت يتم إعدادها مبعرفة الوحدة ، ومراجعة املراكز املالية جلميع احلساابت ، فعال 

وهذا ، الرقابة الداخلية على املراجعة املؤسسات الصغرية أوتلك اليت ال تعتمد نظامهااالقتصادية حمل املراجعة ويناسب هذا النوع من 
يعين أن املؤسسات الكبرية عندما تعتمد على هذا النوع من املراجعة فان ذلك يتوقف على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية أو ضعف 

 (51، صفحة 2009)زاهر توفيق، هذا النظام الذي يعين توسع املراجع يف اختبا ه.

وهي اليت تتضمن مراجعة وتدقيق بعض العمليات املعنية يف شكل عينات ممثلة ملختلف ما مت من عمليات املراجعة اجلزئية : -اثنيا 
أو  اإليرادات أو عينات من عملياتولتنفيذ هذا األسلوب قد خيتا  املراجع بعض القيود لبعض العمليات دون غريها ، خالل الفرتة 
، الصفحات 2002)حممد مسري الصبان، إىل غري ذلك من أساليب موضوعات وعمليات املراجعة اليت يتوالها املراجع . املصروفات

42-43) 

 :ميكن تقسيم املراجعة حيث القائم ابملراجعة إىل نوعني أساسيني مها: الفرع الثاين :من حيث القائم بعملية املراجعة

 وهي املراجعة اليت تتم بواسطة اطرف من خا ج املنشاة أو الشركة حيث يكون مستقال عن إدا ة املنشاة.املراجعة اخلارجية: -وال أ

اخلا جية ومن مث فهي تعترب حديثة إذ ما قو نت ابملراجعة لقد كان ظهو  املراجعة الداخلية الحقا للمراجعة املراجعة الداخلية: -اثنيا 
فاملراجعة ،إلحكام عملية الرقابة على املستوايت التنفيذية  ولقد نشأت املراجعة الداخلية بناءا على احتياجات اإلدا ة،اخلا جية 

جمال الرقابة عن اطريق مراجعة العمليات اإلدا ة يف  الداخلية أداة مستقلة تعمل من داخل املشروع للحكم والتقييم خلدمة أهداف
لية احملاسبية واملالية والعمليات التشغيلية األخرى واستنادا ملا سبق ,ميكن القول ابن املراجعة الداخلية متثل احد حلقات الرقابة الداخ

 وأداة يف يد اإلدا ة تعمل على مد اإلدا ة ابملعلومات املستمرة فيما يتعلق ابلنواحي اآلتية:
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 دقة أنظمة الرقابة الداخلية . -ا 

 الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام املشروع . -ب

حممد )عبد الفتاح كيفية وكفاءة الطريقة اليت يعمل هبا النظام احملاسيب وذلك كمؤشر يعكس صدق نتائج العمليات واملركز املايل.  -ج
 .(38، صفحة 2003الصحن، 

 الفرع الثالث: من حيث االلتزام :

قد يتم ، وهي املراجعة اليت دون إلزام قانوين حيتم القيام هبا ففي املنشات الفردية وشركات األشخاص املراجعة االختيارية : -وال أ
ق من وجود نتيجة للفائدة اليت تتحق ،قوائمه املالية اخلتاميةاالستعانة خبدمات املراجع اخلا جي يف مراجعة حساابت املشروع واعتماد 

اطمئنان الشركاء على صحة املعلومات احملاسبية عن نتائج األعمال واملركز املايل واليت تتخذه كأساس لتحديد مراجع خا جي من حيث ا
ردية وجود املراجع اخلا جي يعطي الثقة انضمام شريك جديد و يف حالة املؤسسات الف حقوق الشركاء وخاصة يف حالة االنفصال أو

)كمال الدين مصطفى للمالك يف دقة البياانت املستخرجة من الدفاتر وتلك اليت تقدم اىل اجلهات اخلا جية وخاصة مصلحة الضرائب.
 (188، صفحة 2006الدهراوي، 

ضرو ة تعيني مراجع ملراجعة حساابهتا واعتماد بن القيام هبا حيث تلتزم املؤسسة اليت حيتم القانو هي املراجعة :املراجعة اإللزامية -اثنيا 
 (44، صفحة 2008)حممد ا.، القوائم املالية اخلتامية.

 من حيث مدى الفحص : الفرع الرابع

فإذا املراجع بصدد ، بداء  أي يف القوائم املالية ال املفردات اليت يلتزم الرجوع اليهاوهي اليت تتناول مجيع :املراجعة الشاملة  -وال أ
ابلنسبة لكل  صيد منها على  إليها فحص حساب العمالء فان املراجعة الشاملة تنصب على مجيع األ صدة والعمليات اليت أدت

 .حده

وهي اليت تنطوي على تطبيق بعض األساليب اخلاصة ابلعينات إلجراء تقدير يعمم على مجيع املفردات :املراجعة االختبارية -اثنيا 
االساليب االحصائية اذ كان املراجع يطبق املراجعة سواء كان اختبا  هذه العينات عن اطريق التقدير واحلكم الشخصي او عن اطريق 

 .ممثلة جلميع احلساابت د استها على أهنافانه يقوم ابختبا  عينة منها ل على حساابت العمالء 

 

 



 الفصل األول:                                           االطار النظري للمراجعة والمراجع الخارجي
 

  
6 

 الفرع اخلامس :من حيث توقيت املراجعة

تنفيذها بعد انتهاء السنة املالية اخلاضعة للمراجعة أي بعد إجراء قيود ب وهي املراجعة اليت يقوم مراجع املنشاة :املراجعة النهائية  -وال أ
وهذا النوع من املراجعة يالئم ،آخرها  إىل مما يتيح للمراجع تتبع العمليات احملاسبية من أوهلا ،السنوية وإعداد امليزانية والقوائم املالية

 املنشات الصغرية .

مراجع املنشاة على مدا  السنة املالية ويتم الشروع بتنفيذها منذ األشهراألوىل وهي املراجعة اليت يزو  فيها :املراجعة املستمرة  -اثنيا 
، صفحة 2008)كمال خليفة، اضعة للمراجعة وفق برانمج زمين حمدد وهذا النوع من املراجعة يالءم املنشات الكبرية .للسنة املالية اخل

47) 

 : التايل وميكن توضيح أنواع املراجعة يف الشكل
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 ( : أنواع املراجعة1الشكل رقم )

 التايل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(21، صفحة 1988)الناغي،  د املص

 المراجعة الداخلية

 المراجعة الخارجية

 المراجعة اإلعتبارية

 المراجعة اإللزامية

 المراجعة العاملة

 المراجعة الجزئية

 المراجعة الشاملة

 المراجعة اإلعتبارية

 المراجعة النهائية 

 المراجعة المستمرة

القائم من حيث 

 بعملية المراجعة

 من حيث اإللتزام

من حيث نطاق 

 المراجعة

مدى من حيث 

 الفحص

من حيث نوقيت 

 المراجعة

 المراجعة
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 املطلب الثالث :أمهية املراجعة 

ن تتميز بصفتني اتلك املعلومات مفيدة فإهنا جيب  وحىت تكون، يعتمد جناح عملية اختاذ القرا ات على املعلومات املتاحة      
 .fasbأساسيتني مها املالئمة واملصداقية وقد أكدت على ذلك قائمة مفاهيم احملاسبة الصاد ة عن اطريق حماسب معايري احملاسبة املالية 

ن املعلومات املالئمة تساعد املستخدمني هلا على عمل تنبؤات عن نواتج األحداث السابقة واحلالية واملستقبلية وهم كالتايل افالشك  
 (9-8، الصفحات 2019)زين، :

كليا على البياانت احملاسبية يف وضع املخطط ومراقبة األداء وتقييمه ومن هنا   اإدا ة املؤسسة تعتمد اعتماد إن:إدارة املشروع -1
حترص ان تكون تلك البياانت مدققة من قبل هيئة فنية حمايدة كما اهنا وسيلة الثبات ان ادا ة املؤسسة قد ما ست اعماهلا بنجاح مما 

 م .اهترى وكذلك زايدة مكافلفرتة أخ جملس االدا ة اعادة انتخاب وحتديد مدة أعضاءيؤدي اىل 

وا واب بعد احلرب العاملية الثانية وتوزيع  اس ماهلا  أدى ظهو  الشركات واملصانع الكبرية يف الوالايت املتحدة األمريكية:املستثمرون -2
قانوين مستقل وحمايد على عدد كبري من املسامهني وانفصال امللكية عن إدا ة الشركة مما جعل احلاجة ماسة اىل تعيني مراجع حساابت 

حبيث يطمئن املستثمرين ابن أمواهلم سوف التتعرض لالختالس والسرقة نتيجة قيام املراجع مبراقبة تصرفات إدا ة الشركة والتأكد من 
 عدم انتهاك عقد الشراكة األساسي وقانون الشركات .

قرض معني او متويل املؤسسة حيث ان تلك البنوك تعتمد  يعترب ابلنسبة هلذا اجملال ذو أمهية خاصة من خالل اطلب العميل:البنوك-3
حبيث توجه أمواهلا اىل الطريق الصحيح وايل يضمن  ،يف اختاذ القرا  من خالل منح القرض من عدمه على القوائم املالية املراجعة

 حصوهلا على سداد تلك القروض يف املستقبل .

قرير املراجع قصد حساب ومراقبة الضرائب الواجبة الدفع على املؤسسة والتأكد تعتمد هذه األخرية بدو ها على ت:مصاحل الضرائب-4
 (8، صفحة 2006)لطفي، من حتصيلها من اطرف مصا ح الضرائب وهذا قصد تفادي التهرب اجلبائي .
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 :ماهية املراجعة اخلارجية:املبحث الثاين 

املؤسسات و ما يتبعها من حاالت إفالس و اهنيا  فقدت الكثري من املؤسسات ثقة غالبية اجملتمع و اقرتب الشك نتيجة لفضائح      
مبستوى لكفاءة و نزاهة و أداء جمالس إدا هتا و زاد التساؤل عن فعالية نظام الرقابة الداخلية مما استوجب إىل اللجوء إىل املراجعة 

 وهذا ما سنحاول توضيحه من خالل هذا املبحث . عن اطريق مراجع مستقل عن املؤسسة حلقائق اليت تعمل على إيضاح ا ،اخلا جية

 :مفهوم املراجعة اخلارجية:املطلب األول

 :لمراجعة اخلا جية عدة مفاهيم نذكر منها ل

والسجالت احملاسبية والوقوف على تم بواسطة اطرف من خا ج املؤسسة بغية فحص البياانت نتعرف أبهنا املراجعة اليت :املفهوم األول
 أي فين حمايد حول صحة وصدق املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية  تقييم نظام الرقابة الداخلية من اجل إبداء

 ،جية )املسامهوناملولدة هلا وذلك إلعطائها املصداقية حىت تنال القبول والرضا لدى مستعملي هذه املعلومات من األاطراف اخلا  
 (2013)بلعيد، البنوك ( ،املسمرين

 (163، صفحة 1980)الصحن، هي إبداء الرأي يف سالمة وصحة التقا ير املالية الناجتة عن النظام احملاسيب .:املفهوم الثاين

املعلومات هو  الن نظام اخلطوات املتتابعة تبدأ بفحص نظام املعلومات مث فحص العمليات واأل صدةهي سلسلة من :املفهوم الثالث 
 (20، صفحة 2013)عوض لبيب، والنظام املوثوق به ينتج قوائم مالية موثوق هبا.، الذي ينتج البياانت الظاهرة يف القوائم املالية 

يقوم هذا االستقصاء هبدف التحقق من سالمة القوائم املالية ، أبهنا عملية فحص جملموعة من املعلومات  وعرفت أيضابع:املفهوم الرا
ذا الرأي لألاطراف املعنية هائم املالية مع ضرو ة إيصال وفقا جملموعة من املعايري املوضوعة واليت تعكس احتياجات مستخدمي تلك القو 

 (06، صفحة 1992)نو ، مدى جودة ونوعية هذه املعلومات وحتديد االعتماد على تلك القوائم.ملعاونتها يف احلكم على 

 معايري املراجعة اخلارجية :املطلب الثاين

 إبعداد التقرير.تنقسم معايري املراجعة اىل ثالث جمموعات معايري عامة وأخرى تتعلق ابلعمل امليداين واثلثة تتعلق      

 :والشخصيةااملعايري العامة  1-

ن تقدم على د جة من املعايري ان اخلدمات املهنية جيب تتعلق هذه املعايري ابلتكوين الشخصي القائم بعملية املراجعة واملقصود هبذه ا
ساسية حنتاج إليها ملقابلة معايري العمل وتوصف هذه املعايري أبهنا عامة ألهنا متثل مطالب أ ، الكفاءة املهنية بواسطة أشخاص مد بني
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صفات الشخصية اليت جيب ان يتحلى هبا املراجع اخلا جي الوتعترب شخصية ألهنا تنص على  ،امليداين وإعداد التقرير بصفة مالئمة
 (46، صفحة 2013)كهينة، .

ق لعمله وان يشرف بتنفيذ عملية املراجعة وتتمثل يف ان يقوم املراجع بتخطيط مسبق ودقيترتبط هذه معايري :معايري العمل امليداين -2
 شرافا مناسبا .اعلى املساعدين 

 البد من د اسة وافية وشاملة لنظام الرقابة الداخلية للوصول إىل نتائج ميكن االعتماد عليها مسبقا .

 واالستقصاء لتكون أساسا مالئما إلعداد التقرير حول القوائم املالية .احلصول على قرائن وإثبااتت كافية نتيجة عملية الفحص 

فين حمايد عن مدى داللة  هينبغي على املراجع إن يوضح ويشري يف التقرير املقدم وبكل صراحة عن  أي :معايري إعداد التقارير 3-
 :التالية القوائم املالية على املركز املايل احلقيقي للمؤسسة وذلك من خالل العناصر 

 ذا كانت القوائم املالية قد مت إعدادها وعرضها وفقا للمبادئ احملاسبية املتعا ف عليها.ا ن يوضح التقرير ماا 
 كانت القواعد املطبقة مطابقة لتلك  احملاسبة وما إذ ن يوضح مدى ثبات املشروع على إتباع هذه املبادئ والقواعدا

 املستخدمة مسبقا .
 املالية عن املركز املايل ونتائج األعمال للمشروع بطريقة مالئمة وإال فيجب ان يتضمن التقرير  جيب أن تفصح القوائم

 (35، صفحة 2010)حممد س.، اإليضاحات الالزمة .

 : والشكل التايل يوضح تقسيم هذه املعايري
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 عليهامعايري املراجعة املتعارف :(2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (51، صفحة 2005السيد امحد لطفي، )امني املصد  

 

 

 

 معايير عامة

معايير شخصية 

 وتاهلية للمراجع

معايير اعداد 

 التقرير
معايير العمل 

الميداني معايير 

أداء عملية 

 للمراجعة

التدريب الفني 

 والكفاية

العناية المهنية 

 الواجبة

 االستقالل الذهني

الحصول على ادلة  

 اثبات كافية وصالحة

 الحصول على فهم

الداخلية الرقابة  

تخطيط العمل واالشراف 

 على المساعدين

 كفاية االفصاح

اثبات تطبيق مبادئ 

المحاسبة المتعارف 

 عليها

القوائم المحاسبية 

 المتعارف عليها

 التعبير عن الراي

  Gaas   معايير المراجعة المتعارف عليها 
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 مراحل املراجعة اخلارجية :املطلب الثالث

التأكد من احرتام القوانني والقواعد التنظيمية  ،اقبة شرعية عن مدى صدق احلساابتللمراجع ثالث مهام عليه القيام هبا وهي مر      
للمسؤولني واملسامهني وحىت السلطات املعنية أحياان وللقيام بذلك جيب من اطرف املؤسسة موضوع املراقبة والتصريح برأيه ومالحظاته 

 :ان يقوم بتتبع املراحل اليت سوف يتم التعرض اليها

العملية االولية من عملية  املراجعة اليستطيع املراجع اخلا جي فحص حساابت املؤسسة مباشرة لذا يتعني عليه القيام يف هذه  -
 :املرحلة مايلي 

  معرفة عامة حول املؤسسةى احلصول عل ، للقيام مبهمته سالمة تعيينه وتوفر اإلمكانيات القانونية املادية والبشريةالتأكد من. 
  على املراجع قبل تقييم نظام الرقابة الداخلية وفحص احلساابت احلصول على معرفة عامة حول املؤسسة موضوع الد اسة

 :تتعلق ب
 . اطبيعة النشاط 
 . هيكل املؤسسة 
 . التنظيم العام هلا 
 . سياستها 
 . تنظيمها اإلدا ي واحملاسيب 
 .املما سات احملاسبية 
 . املدة الزمنية وفرتات إنتاج املعلومات املالية والتسيريية 
 . وجود نظم الرقابة الداخلية األساسية 
 . تدخل احملرتفني من خا ج املؤسسة 
 ثالث خطوات أساسية وهي احلصول على املعرفة العامة حول املؤسسة مير بدو ه ب: 

هي خطوة يطلع املراجع من خالهلا على الواثئق اخلا جية عن املؤسسة مما يسمح له من التعرف على حميطها :األشغال األولية-1
معايري ومعرفة القوانني التنظيمات اخلاصة ابلقطاع وما كتب حوله وخصوصياته وحول املهنة واملؤسسة احياان مما ميكنه من استخراج 

 املقا نة مابني مؤسسات القطاع .

 يتعرض املراجع من خالل هذه اخلطوات املسؤولني ومسريي خمتلف املصا ح وجيري حوا  :االتصاالت األولية مع املؤسسة املراجعة-2
ن املؤسسة نشااطها كما يقوم بزاي ات ميدانية يتعرف من خالهلا على اماك،معهم ومع من يشتغل اثناء اداءه املهمة اكثر من غريهم 
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، 2003)بوتني، للمؤسسة هذه فقد يتعذ  عليه تكرا ها. ووحداهتا وعليه ان يغتنم الفرصة واالستفادة من زاي ات الوحدات التابعة
 (69-68الصفحات 

ع معلومات تتصف مجقطع خمتلف اخلطوات و  املؤسسات بعدحيصل املراجع على نظرة عامة شاملة وكاملة حول انطالقاألشغال:  -3
 كما ميكنه يف هذه املرحلة إعادة النظر يف برانمج تدخله املسطر.  ،يف ملف وهو امللف الدائم الذي سبقت اإلشا ة إليه ،لدميومة نسبيااب

 :خيص هذه املرحلة يف الشكل التايلميكن تل

 احل املراجعةمر  :(  3م )الشكل رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (69-68وسيلة لتقييم نظام الرقابة الداخلية ، الصفحات )كهينة، املراجعة اخلا جية  املصد 

 

 

 

 

 

العملية 

األولية 

للمراجعة 

 الخارجية

الشغال اليدويةا  

 االتصاالت االولى مع المؤسسة

 زيارات ميدنية

التعرف على المسؤولين 

 والمسيرين

 

 االطالع على الوثائق

 الخارجية

 انطالق االشغال
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 .املبحث الثالث:أساسيات حول مهنة املراجع اخلارجي

يعترب املراجع اخلا جي الشخص الذي يقوم بتدقيق حساابت شركات متعددة ,خمتلفة يف اطبيعتها ونشااطها وحجمها وشكلها      
جتاه عميله والطرف الثالث وجمتمع ككل وموقف املراجع منها كما يعرض إىل نوع أخر من القانوين كما عليه مسؤوليات قانونية 

 املسؤولية وهي املتعلقة ابألخطاء والغش يف القوائم املالية والتصرفات غري القانونية من قبل عميل املراجعة.

دى اضافته للموثوقية على القوائم املالية من و من خالل هذا املبحث سوف يتم إعطاء نظرة حول املراجع اخلا جي و مهامه و م   
 خالل فحصها و إبداء  أيه يف سالمتها و دقتها. 

 املطلب األول:تعريف املراجع اخلارجي وصفاته.

 :تعريف املراجع اخلارجي ولالفرع األ

 نصت على كل واليت 42العدد 2010جوان  29املؤ خ يف  10/01من القانون  قم  22عرف املراجع اخلا جي حسب املادة 
شخص ميا س بصفة عادية ابمسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمته املصادقة على صحة حساابت الشركة واهليئات وانظامها ومطابقتها 

 (9-8، الصفحات 2010، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 01-10)القانونألحكام التشريع املعمول به.

 صفات املراجع اخلارجي : الثاينالفرع 

لألمهية الكبرية اليت تتميز هبا املهنة فقد مت تنظيمها وذلك بوضع شروط معينة سوى من انحية التأهيل العلمي أو من انحية  نظرا
حمافظ احلساابت مهنة ملما سة مهنة اخلبري أو احملاسب أو مهنة  08الكفاءة املهنية أواألخالقية ملما سة املهنية حيث تنص املادة 

 (05، صفحة 2010، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 01-10)القانوناملعتمد أن تتوفر الشروط التالية  :

 .أن يكون جزائري اجلنسية.1

 (Placeholder1).أن يكون حائزا الشهادة اجلزائرية حملافظ احلساابت أوشهادة معرتف مبعادلتها.2

 .أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية .3

 .أن اليكون قد صد  يف حقه حكم اب تكاب جناية أوجنحة خملة بشرف املهنة.4

الواطنية  حملافظي .أن يكون معتمدا من الوزير املكلف ابملالية وان يكون مسجال يف املصف الواطين للخرباء احملاسبني أو يف الغرفة 5
 حلساابت او يف املنظمة الواطنية للمحاسبني املعتمدين وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون .

 حيث تنص على مايلي  : 06.أن يؤدي اليمني املنصوص عليه يف املادة 6
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اكتم سر املهنة واسلك كل املو  سلوك أن اخلص يف أتدييت وظيفيت وان  اقسم ابهلل العلي العظيم أأنقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد
 املتصرف احملرتم الشريف وهللا على ما أقول شهيد .

أعاله من معهد التعليم املختص التابع للوزير املكلف ابملالية او املعاهد املعتمد من  02متنح لشهادات واإلجازات املذكو ة يف البند 
 اطرفه.

أو املعاهد املعتمدة إال بعد إجراء مسابقة للمرشحني احلائزين على شهادة جامعية يف حيث الميكن االلتحاق مبعهد التعليم املختص 
 االختصاص حتدد عن اطريق التنظيم .

 وإهناء مهام املراجع اخلارجي  املطلب الثاين  :تعيني

 ول :تعيني املراجع اخلارجي الفرع األ

ت الشركة والتاكد من اهنا صحيحة ومنتظمة ومعدة اطبقا ملبادئ يقصد بتعيني املراجع تفويضه مبهمة تتمثل يف مراجعة حسااب     
 احملاسبة املقبولة قبوال عاما وان القوائم املالية تعطي صو ة صادفة لوضعية الشركة املالية ونتائج نشااطها .

قانونية فتعيينه يعود للمسامهني اوا وفيما خيص اطريقة تعيني املراجع فاهنا ختتلف حسب نوع املهمة املكلف هبا فاذا كانت مهمة مراجعة 
اإلدا ة بينما إذا كانت املهمة تعاقدية  اجلمعية  العامة ابعتبا  املراجع اخلا جي يعمل وكيال عن املسامهني لرقابة أعمال ملالك من خالل

، صفحة 2004)التميمي،  أي اطرف أخر له عالقة وذلك حسب اهلدف من املهمة أو اإلدا ة فقد يقوم بذلك املسامهون أو املالك أو
64). 

معنواي لدى الشركات  ويف اجلزائر أوضح املشرع اجلزائري شروط و كيفية تعيني مراجع احلساابت سواء كان شخصا اطبيعيا أو شخصا
ؤهل املكلف ابملداوالت تعيني املراجع بعد واهليئات املنصوص عليها قانوان حيث يتعني على اجلمعية العامة للمسامهني أو اجلهاز امل

 وكالتني أال بعد ثالث سنوات و إذا مل يتم تعيني اجلمعية العامة للمراجعني أو يف حالة مانع أو  فض واحد من مراجعي احلساابت 

أو جملس  كل  من جملس اإلدا ةيتم اللجوء إىل تعيينهما أو استبداهلم مبوجب أمر من  ئيس احملكمة التابعة ملقر الشركة بناء على اطلب  
املديرين حسب احلالة أو من اطرف كل معين ابألمر ويف الشركات اليت تلجا علينا للدخرت بواسطة السلطة املكلفة بتنظيم عمليات 

 .(32، صفحة 2010، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 01-10)القانونالبو صة ومراقبتها 
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 مهام املراجع اخلارجي: الفرع الثاين

 :ابملهام التالية مراجع اخلا جييقوم 

 لوضعية لنة املنصرمة وكذا األمر ابلنسبة يشهد أبن احلساابت السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات الس
 املالية وممتلكات الشركات واهليئات؛

  يفحص صحة احلساابت السنوية ومطابقتها للمعلومة املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون للمسامهني أو الشركاء أو
 حاملي احلصص؛ 

  يقد  شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا أو بني املؤسسات واهليئات اليت تكون
 ؛عنية مصا ح مباشرة أو غري مباشرةئمني ابإلدا ة أو املسريين للشركة املفيها للقا

   يعلم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكشفه أو ااطلع عليه، ومن اطبيعته أن يعرقل استمرا
 (2010رمسية اجلزائرية، ، اجلريدة ال01-10)القانوناستغالل املؤسسة أو اهليئة؛

 ؛يرتتب عن مهمة حمافظ احلساابت إعداد 

 ند االقتضاء  فض املصادقة تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام وصحة الواثئق السنوية وصو هتاالصحيحة أو ع
 ؛املرب 

 تقرير املصادقة على احلساابت املدعمة أو احلساابت املدجمة عند االقتضاء؛ 

 ؛ةتقرير خاص حول االتفاقيات املنظم 

  ؛خاص حول تفاصيل أعلى مخس تعويضاتتقرير 

 ؛زات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني تقرير خاص حول االمتيا 

 ؛احلصة االجتماعية تقرير خاصحول تطو  نتيجة السنوات اخلمس األخرية والنتيجة حسب السهم أو حسب 

 ؛اص حول إجراءات الرقابة الداخليةتقرير خ 

 ؛ديد حمتمل على استمرا  االستغاللتقرير خاص يف حالة مالحظة هت 

  سنوات ابتداءا من يناير املوايل آخر سنة مالية للعهدة.  10يتعني على حمافظ احلساابت االحتفاظ مبلفات زابئنه ملدة 
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 :إهناء مهام حمافظ احلساابت الفرع الثالث

 دودة يف النصوص ميكن حصرها يف سببني:إن أسباب توقف أداء مهام املراجع اخلا جي احمل

ونعين هبا إهناء عهدة املراج اخلا جي وحيدد ذلك بعد اجتماع اجلمعية العامة عند هناية السنة الثالثة لعهدة  املراجع األسباب العادية: .1
 اخلا جي .

من القانون  قم  46خل . حيث نصت املادة مثل املوت، املرض، عدم القد ة، االستقالة،...ااألسباب الفجائية أو االستثنائية: .2
على أنه ميكن حملافظ احلساابت أن يستقيل دون وجود خطا يف تنفيذ مهمته أو لتدخله يف التسيري أو بسبب مانع  08 - 91

 جسدي .

إىل انتهاء مهام حمافظ  إن اختفاء أحد اطريف العقد و يتعلق األمر مبوت حمافظ احلساابت أو احنالل الشركة حمالملراجعة يؤدي ابلضرو ة 
 احلساابت ، لكن تصفية الشركة ال يؤدي يف الواقع سوى إىل تعقيد مهام حمافظ احلساابت ويف هذه احلالة ال تنتهي مهمته بشكل آين.

أدانها مبدأ كل مهنة حرة أو نشاط حر أن أي خرق للقانون أو األحكام والقواعد املهنية يعد خطا أتدييب يتحمل صاحبه عقوابت 
 اإلنذا  وأقصاها الشطب مدى احلياة.

 جتاه الرقابة الداخلية  حقوق و واجبات املراجع اخلارجي و مسؤولياته:املطلب الثالث

 لقد حددت اإلصدا ات املهنية األمريكية ضرو ة قيام مراجع احلساابت اخلا جي ابخلطوات التالية خالل ا ائه ملهمته :

جيب على مراجع احلساابت اخلا جي ختطيط أعمال فحص هيكل الرقابة  ختطيط أعمال فحص هيكل الرقابة الداخلية : -1 
الداخلية ألغراض بداء الرأي يف هيكل الرقابة الداخلية وذلك بطريقة مشاهبة التخطيط أعمال مراجعة القوائم املالية السنوية، وميكن 

ن اطريق فحص املستندات والواثئق املؤيدة لتقرير اإلدا ة عن مدى فعالية والرقابة الداخلية، و عن ملراجع احلساابت أن حيقق ذلك ع
اطريق إجراء اإلستفسا ات املالئمة، وجيب على مراجع احلساابت عند قيامه بتخطيط أعمال تكليفه بفحص تقرير اإلدا ة عن مدى 

عة الصناعة اليت تنتمي هلا الشركة، و القوانني واللوائح اليت ختضع هلا الشركة، وأن فعالية هيكل الرقابة الداخلية أن أيخذ يف االعتبا  اطبي
يقوم بد اسة اهليكل التنظيمي للشركة و الشكل القانوين للشركة وهيكل  أمساهلا ومن انحية أخرى على املراجع اخلا جي أن أيخذ يف 

وأن أيخذ يف عني اإلعتبا  مدى وجود إدا ة للمراجعة الداخلية ابلشركة،  االعتبا  مدى فعالية وكفاءة إجراءات وسياسات بيئة الرقابة،
حيث إن وجودها يعين هذاك متابعة مستمرة هليكل الرقابة الداخلية ابلشركة للتأكد من فعالية وكفاءة تصميم وتشغيل هيكل الرقابة 

 (61، صفحة 2013)وأخرون، الداخلية للشركة

جيب على مراجع احلساابت عند قيامه بفحص تقرير اإلدا ة عن هيكل الرقابة احلصول على فهم كامل هليكل الرقابة الداخلية : -2
الداخلية أن حيصل على فهم كامل اهليكل الرقابة الداخلية، وذلك عن اطريق حصوله على معلومات تفصيلية وكاملة عن املعلومات اليت 
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حملاسيب واليت تتضمن كافة العمليات واملبادالت اليت قامت هبا الشركة، وكذلك حصوله على املعلومات اخلاصة تتدفق داخل النظام ا
 أبنشطة الرقابة الداخلية يف الشركة واليت يتم القيام هبا التحقيق أهداف الرقابة .

قابة الداخلية أن يفهم مكوانت هيكل ومن انحية أخرى جيب على مراجع احلساابت اخلا جي للحصول على فهم كامل اهليكل الر  
املالئمة مع موظفي الشركة واإلاطالع على الرقابة الداخلية للشركة، كما ميكن للمراجع اخلا جي أن يقوم بعمل العديد من اإلستفسا ات 

لفات احلاسب األيل وأن الواثئق واملستندات وامللفات اخلاصة ابلسياسات والنظم املطبقة يف الشركة اليت تتضمن النظام احملاسيب وم
يتعرف على مدى تطبيق تلك السياسات والنظم وذلك للحصول على العديد من املعلومات الالزمة واليت متكنه من الفهم كامل هليكل 

 .(153، صفحة 2003)عبدالوهاب نصر علي، الرقابة الداخلية 

بعد حصول مراجع احلساابت اخلا جي على فهم كايف وكامل هليكل الرقابة  الرقابة الداخلية : تقييم مدى فعالية تصميم هيكل -3
الداخلية ابلشركة، يقوم مراجع احلساابت اخلا جي بتقييم مدى فعالية تصميم هيكل الرقابة الداخلية، أي أن يقوم بتقييم ما إذا كان 

يدة جتعله حيقق أهداف الرقابة وختفيض املخااطر اليت هتدد أهداف هتدد أهداف هيكل الرقابة الداخلية قد مت تصميمه بصو ة سليمة وج
الرقابة. ومن انحية أخرى فإنه جيب على مراجع احلساابت اخلا جي عند تقييمه ملدى فعالية تصميم هيكل الرقابة الداخلية أن يتقهم 

رقابة الداخلية اخلمس، وهي بيئة الرقابة وتقييم املخااطر بصو ة جيدة لسياسات وإجراءات الرقابة داخل كل عنصر من عناصر هيكل ال
 (64، صفحة 2013)وأخرون، وأنشطة الرقابة واملعلومات واإلتصاالت واملتابعة .

مدى فعالية تصميم هيكل بعد قيام مراجع احلساابت اخلا جي بتقييم ة تشغيل هيكل الرقابة الداخلية :إختبار وتقييم مدى فعالي -4
الرقابة الداخلية، يقوم مراجع احلساابت بتقييم و إختبا  مدى فعالية تشغيل هيكل الرقابة الداخلية، ويتطلب ذلك إختبا  وتقييم 

ت السياسات واإلجراءات اخلاصة بكل جزء من األجزاء اليت تتكون فيها هيكل الرقابة الداخلية هبدف معرفة كيفية تطبيق اإلجراءا
والسياسات املتعلقة ابلرقابة، ومدى الثبات يف تطبيق تلك السياسات واإلجراءات، مع حتديد األفراد املكلفني بتطبيق تلك السياسات 
واإلجراءات، وحتديد موقعهم يف اهليكل التنظيمي وذلك هبدف احلصول على أدلة كافية ومالئمة متكنه من إبداء  أيه عن مدى فعالية 

 لداخلية ابلشركةهيكل الرقابة ا

حيث تشمل هذه اإلختبا ات إجراء إستفسا  من موظفي الشركة كمثال على ذلك إستفسا  من  ئيس قسم اخلزينة املدير املايل للشركة 
عن الالئحة اخلاصة بصرف وحتصيل النقدية واحلد األقصى هلا، ومن املسؤول عن التسجيل يف الدفاتر وتو يد النقدية يف البنك، حيث 

، صفحة 2003)عبدالوهاب نصر علي، كذا إستفسا ات يف احلكم على مذی فعالية تشغيل نظم الرقابة الداخلية على اخلزينة.  تقيد
157) 

 إعداد تقرير مراجع احلساابت املستقل عن التصديق على أتكيدات اإلدارة عن مدى فعالية هيكل الرقابة الداخلية : -5



 الفصل األول:                                           االطار النظري للمراجعة والمراجع الخارجي
 

  
19 

قفا لإلصدا ات املهنية األمريكية ميكن ملراجع احلساابت پيداء  أيه يف تقرير اإلدا ة عن مدى فعالية هيكل وفقا لإلصدا ات املهنية و 
األمريكية ميكن ملراجع احلساابت بداء  أيه يف تقرير اإلدا ة عن مدى فعالية هيكل الرقابة الداخلية ابلشركة وذلك بعد تقييمه لألدلة 

 ن احلصول عليها حيث هلا حالتني مها :اليت أمك

 :احلالة األوىل : إعداد اإلدارة التقرير منفصل عن مدى فعالية هيكل الرقابة الداخلية

يف حالة إعداد إدا ة الشركة لتقرير مستقل عن مدى فعالية هيكل الرقابة الداخلية، فإن مراجع احلساابت مكلف ابلتصديق على هذا 
 تقرير مستقل للتصديق على أتكيدات اإلدا ة بشأن مدى فعالية هيكل الرقابة الداخلية . التقرير وسيقوم إبعداد

ن احلالة الثانية : إعداد اإلدا ة خلطاب أو إقرا  يوجه ملراجع احلساابت اخلا جي عن مدى فعالية هيكل الرقابة الداخلية ابلشركة بدال م
 إعداد تقرير مستقل:

جع احلساابت يف تقريره إىل هذا اخلطاب أو اإلقرا  املرسل له من إدا ة الشركة، وذلك يف الفرتة يف هذه احلالة جيب أن يشري مرا
اإلفتتاحية )فرتة املقدمة( مع اإلشا ة إىل ات يخ هذا اخلطاب، كما تضاف فرتة أخرى إضافية بعد فرتة الرأي يشري فيها مراجع احلساابت 

ة عن مدى فعالية هيكل الرقابة الداخلية يقتصر إستخدامه على جملس اإلدا ة أو إدا ة إىل أن تقريره عن التصديق على تقرير اإلدا  
)وأخرون، الشركة أوجلنة املراجعة ابلشركة، مبعىن أن املعلومات الوا دة يف تقرير مراجع احلساابت جيب أال يستخدم يف أي أغراض أخرى.

 (73-68، الصفحات 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول:                                           االطار النظري للمراجعة والمراجع الخارجي
 

  
20 

 الفصل ملخص 

مال من خالل هذا الفصل نستنتج أن عملية املراجعة عرفت عدة مراحل يف تطو ها لوصوهلا إىل ما هي عليه اآلن وأن استع     
مما أنتج أساليب خمتلفة متكن من أداء هذه الوظيفة بيسر وسهولة وبوقت مناسب وتنوعت هذه ،احلاسوب سهل عملية املراجعة 

وأن للمراجعة اخلا جية دو   ئيسي يف مراقبة عمل  ،التكنولوجية ذات اجلودة العالية األساليب حبيث أن غالبيتها يعتمد على العمليات
ذلك للحكم على عمال و األاحملاسب و توفري معلومات صحيحة وذلك من خالل االستعانة جبهاز  قايب حمكم مستقل هبدف فحص 

لقواعد والتعليمات ومن مث إبداء  أي فين وحمايد حول تلك البياانت املفحوصة من اطرف املراجع اخلا جي وفقا لالتنفيذ  مدى سالمة 
والذي يشرتط فيه أن يكون مستقال عن املؤسسة و ذو كفاءة مهنية وخربة وذلك يف إاطا  مراجعة حتضى ابلقبول العام من قبل 

 .يف املعلومات احملاسبيةمستخدمي القوائم املالية وهذا ما يزيد من ثقة هؤالء 
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 متهيد الفصل:

من أهم الوسائل اليت تعتمد عليها املؤسسات االقتصادية من خالل د اسة وتطوير  علومات تعترب يف الوقت احلاضرإن تكنولوجيا امل     
وتصميم وتفعيل ودعم األنظمة اليت تعتمد على احلواسيب يف عملها ومن خالل تكنولوجيا املعلومات ميكن لإلنسان التخلي على النظم 

ا تؤدي إىل تقليل اجلهد والوقت واألايدي العاملة ممديثة السهلة تبداهلا ابلنظم احلالتقليدية املعقدة اليت تتطلب جهد ووقت أكرب وأس
واالن تعترب من أهم احملركات األساسية لإلنتاج والتطو  والعمل على تطويرها يساعد على زايدة اإلنتاجية يف معظم اجملاالت, ومن هذه 

 .اجملاالت جمال املراجعة 

جع اخلا جي بعمله بسرعة فائقة وبدقة وازدايد أتكد املراجع من إجراءات املراجعة اليت على قيام املرا تكنولوجيا املعلومات فقد ساعدت 
بوضع كميات كبرية من املعلومات وحتليلها وإعطاء نتائجها يف وقت قصري و قام هبا من خالل إستخدام احلاسب اآليل واحلاسوب، 

 :قسمنا يف د استنا هذا الفصل الثالث مباحثراجع اخلا جي ، لذا وسريع، فقد أصبح من الضرو ي إدخال هته التكنولوجيا يف مهنة امل

 تكنولوجيا املعلومات.ماهية  :املبحث األول 

 ة. ة املراجعاطا  العام جلوداالاملبحث الثاين :

 و أساليب املراجعة يف ظل تكنولوجيا املعلومات.  ملبحث الثالث : إجراءاتا
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 ماهية تكنولوجيا املعلومات :املبحث األول 

متيزت العقود األخرية من القرن العشرين بظهو  تطو ات كبرية يف عامل املعلومات واالتصاالت، أدت إىل التوسع يف استخدام      
من احلاسوب وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات وإجناز خمتلف األعمال يف املؤسسة بكفاءة وفعالية هبدف التحكم يف الكم الكبري 

املعلومات الالزمة إلدا هتا خصوصا يف ظروف املنافسة الشديدة، كما أن استخدام نظم املعاجلة اآللية للبياانت أدى إىل خلق بيئة 
ساعدت على الوقوع يف األخطاء وا تكاب جرائم الغش ابإلضافة إىل حدوث بعض املخااطر فتزايدت املخاوف من عدم وجود  قابة  

واملراجعة اخلا جية يف ظل الداخلية التطو  لكل من الرقابة  لوجيا املعلومات، ما أدى إىل ضرو ة مواكبة هذاكافية على تطبيقات تكنو 
 تكنولوجيا املعلومات.

 لتكنولوجيا املعلومات فاهيمياالطار امل :املطلب األول

 جماالت استخدامها. مكوانهتا وكذا و التا خيي  هاتطو  مراحل و  مفهوم تكنولوجيا املعلومات على سنتعرف يف هذا املطلب

 تكنولوجيا املعلوماتمفاهيم حول :ولالفرع اال

هي عبا ة عن جمموعة األدوات اليت تساعد يف استقبال املعلومات ومعاجلتها واسرتجاعها واطباعتها ونقلها بشكل  املفهوم األول:
إلكرتوين سواء كانت على شكل )نص أم صوت أم صو ة أو فيديو( وذالك ابستخدام احلاسوب ومن هذه األدوات احلاسوب والطباعة 

 (3، صفحة 2021-2020)املكي، واألقراص وشبكات اإليصال وغريها من األدوات.

هي عبا ة عن كل التقنيات املتطو ة اليت تستخدم يف حتويل البياانت مبختلف أشكاهلا إىل معلومات مبختلف أنواعها و  املفهوم الثاين:
 (19)الساملي، صفحة اليت تستخدم من قبل املستفيدين منها يف كافة جماالت احلياة.

دعم و إدا ة جتهيزات و برامج اتصال وسائط متعددة و خدمات أنظمة  هي عبا ة عن تصميم تطوير: املفهوم الثالث
 (22، صفحة 2009)الصرييف، متكاملة.

 تطور التارخيي لتكنولوجيا املعلوماتمراحل ال:ثاينالفرع ال

أدى التطو  يف تكنولوجيا املعلومات ، وكذلك صناعة الربجميات ابإلضافة إىل التعقد يف البيئة اليت تعمل فيها املؤسسات إىل ظهو  
احلاجة ألدوات جديدة تساعد املؤسسات على التعامل مع بيئتها من خالل االستفادة من تكنولوجيا املعلومات، ولقد بدأ التشغيل 

 .تلفةخمع ت إىل أن تطو  إىل ما نشاهده اليوم من أنوا االلكرتوين للبياان

وقد أدى منو وتزايد قوة تكنولوجيا املعلومات، واخنفاض تكليفها إىل تزايد الدو  الذي تلعبه داخل املؤسسة فنتيجة لتطو  احلاسبات 
ملؤسسات من اقتناء احلاسبات أصبح من السهل تعلم العديد من الربجميات يف اقل وقت ممكن ، وأبقل تكلفة،و كذلك متكنت ا
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الضخمة املركزية واحلاسبات الشخصية، لقد أدى هذا التطو  إىل زايدة استخدام احلاسبات يف مجيع املستوايت التنظيمية واألنشطة 
 :ل تطو  تكنولوجيا املعلومات إىل مخس مراحل وهيحاليومية اليت تتم داخل املنظمة و ميكن تقسيم مرا

 (:1962 - 1951مسينيات )املرحلة األويل اخل

تسمى  أيضا  مرحلة ما بعد احلرب العاملية األوىل. لقد كانت أوىل األنظمة اليت مت أداؤها بواسطة اآللة يف الوالايت املتحدة هي  
الكربى  كشوف املرتبات، وقد كان ذلك يف فرتة األ بعينيات وبداية اخلمسينيات. وقد مت متويل هذه النظم وتطويرها بواسطة الشركات

 مثل اجلنرال موتو ز"، وكانت تشتمل على االسم واملرتب واملوقع وات يخ امليالد والنوع وكود اإلدا ة.

 (:1974 – 1963الستينيات ) -املرحلة الثانية 

إن تطو  مرحلة ثو ة اآلالت واملها ات. فمع النمو السريع يف صناعة احلاسبات يف اخلمسينيات وبداية الستينيات ف –أيضا  –تسمى 
التكنولوجيا قد فاق حاجة املوا د البشرية إىل نظم أكثر تطو ا فيما عدا صناعة الفضاء أو الصناعات احلربية. وقد احتاجت هذه 

 Skillالصناعات إىل جمموعة من املشروعات اليت تعمل بعقود مع احلكومة، مما استلزم تطوير نظام تطبيقات خمزون املها ات 
Inventory Applications . 

أما على مستوى الصناعة فإن كبا  الشركات الصناعية أمثال "جنرال اموتو ز"، و "جنرال إليكرتيك" كان إبمكاهنا االستثما  يف موا د 
يف أداء األعمال الروتينية  Automationتكنولوجيا مثل املربجمني و احلواسب يف إعداد السجالت إلكرتونيا، مث يف استخدام األمتتة 

ة.، ولكن كانت تكاليف التخزين مرتفعة، كما إن حجم املعلومات احملفوظة كان صغريا بسبب القد ة احملدودة للبطاقات أو املتكر  
شرائط التسجيل. مث دعت احلاجة الشركات اليت استخدمت احلاسبات إىل ابتكا  برامج ونظم منفصلة تقوم إبعداد جمموعة منفصلة 

 من اإلحصاءات.

حبيث حيل حمل بعض األعمال  Administrative Toolذه املرحلة مت استخدام احلاسب كأداة لإلدا ة واخلالصة، أنه يف ه
الكتابية واحلسابية اليدوية. واهلدف من استخدام احلاسبات يف هذه املرحلة هو حتقيق مستوى سرعة أعلى، ود جة دقة أكرب يف 

 اء على مستوى املنظمة ككل أو على مستوى إدا ة املوا د البشرية.عمليات التشغيل، وابلتايل سهولة ودقة عمليات الرقابة، سو 

 (:1984 - 1975السبعينيات ) -املرحلة الثالثة 

(، أدى تراكم Management MIS) Information Systemsمرحلة نظم املعلومات اإلدا ية  –أيضا  –تسمى 
لدى مصممي النظم ومديري التخطيط إىل استخدام نظام جديد املعلومات بواسطة اجليل الثالث من النظم يف بداية الستينيات 

يستوعب البياانت ويسرتجعها عند احلاجة إليها استخدام يف إعداد کشوف األجو  وتوزيع العمل، أو حتديد تكلفة املنتی كان هذا 
 النظام هو نظام معلومات اإلدا ة.
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ليت استخدام األمتتة يف اختيا  الشخص املناسب للوظيفة املناسبة أما يف منتصف الستينيات فقد بدأت البنوك الكبرية وشركات ا
 .لتخفيض النی ويف أواخر السبعينيات قامت شركات وبنوك كبرية ابملشا كة يف هذا االجتاه

حبيث يقوم بتخطيط العمليات واختاذ  Supervisory Toolواخلالصة أن هذه املرحلة كان احلاسب يستخدم كأداة إشران 
 والرقابة ابلنسبة للمستوى اإلشرايف األول، سواء على مستوى املنظمة، أو على مستوى إدا ة املوا د البشرية.القرا ات 

 (:1995 - 1985الثمانينيات ) -املرحلة الرابعة 

مرحلة حاجة احلكومة والنظم اجلديدة. وفيها كانت غالبية الشركات اليت يبلغ عدد العاملني فيها بضعة آالف قد  –أيضا  –تسمى 
أخذت يف تطوير بعض النظم لتصبح مؤمتتة، كما بدأ صانعو ومسوقو هذه النظم يف تطوير الربجميات لتالئم احتياجات املنظمات، كما 

 أصبحت متاحة ملعظم الشركات. Software Packagesات اجلاهزة إن حزما من هذه الربجمي

يضاف إىل ذلك بدء اخنفاض أسعا  احلاسبات، وكذلك أسعا  وسائل | معاجلة البياانت والتخزين. كما بدأت إدا ة شئون العاملني 
( HRISاملوا د البشرية ) يف معظم الشركات الكربى تستثمر يف املتخصصني، كما تستثمر يف اآلالت، كما بدأت نص معلومات

 .( أكثر فأكثر، مع زايدة االهتمام ابملوا د البشرية يف املنظماتHRMتندمج مع إدا ة املوا د البشرية )

واخلالصة أنه مت استخدام احلاسب يف هذه املرحلة بواسطة اإلدا ة الوسطى كأداة للتخطيط، ويهدف استخدامه يف هذه املرحلة إىل 
مثل إعداد املوازانت التخطيطية لألنشطة املختلفة، وتطوير عملية  Tactical Planningطط التكتيكية املسامهة يف وضع اخل

 التنبؤ ابملبيعات، واجلدولة الزمنية املشرتايت، وكذلك ختطيط املوا د البشرية.

 إىل اآلن(: - 1996التسعينات وما بعدها ) -املرحلة اخلامسة 

،حيث كان (e-HR( إىل نظم املوا د البشرية اإللكرتونية )HRISمعلومات املوا د البشرية )تسمى هذه املرحلة التحول من نظم 
ضل من أتثري ظهو  املعاجلة املوزعة وقواعد البياانت املوزعة أن اجتهت تكنولوجيا املعلومات إىل مزيد من االنتشا  والالمركزية، وذلك بف

 والتبادل اإللكرتوين للبياانت.التكنولوجيا املتقدمة يف جمال شبكات االتصاالت 

كما إن اإلدا ة اإللكرتونية للموا د البشرية تستطيع التعامل مع مو د املعلومات اليت تنتجها نظم معلومات إدا ية حتتوي على مكوانت 
أبعاد وعالقات ذكية مهمة مثل )قاعدة بياانت ذكية، وقاعدة مناذج ذكية، وبرجميات ذكية للتنقيب عن البياانت(، و ذلك لتشكيل 

جديدة فيما بينها. أي أن إبمكان اإلدا ة اإللكرتونية للموا د البشرية استخدام منظومات وتكنولوجيا حموسبة تتضمن القد ة على 
 (17، صفحة 2011)الدين، 2006. التفكري والرؤية والتعلم والفهم واستنباط املغزى العام من سباق املعلومات املنتجة

 املطلب الثاين: مكوانت تكنولوجيا املعلومات

 : تتكون تكنولوجيا املعلومات من أ بعة تقنيات فرعية وهي
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ملعدات املستخدمة إلدخال املعلومات وخزهنا ونقلها وتداوهلا واسرتجاعها و استقباهلا وبثها للمستفيدين  وتشمالأوال.املكوانت املادية:
كما اهنا تتضمن احلاسبة وما يرتبط هبا من أجهزة اليت  تظم) عددا من األشياء( وحدة املعاجلة املركزية و اللوحة األساسية والشاشة 

سني ذاكرة احلاسوب،وقد اهتا على معاجلة البياانت، وسرعتها متثل مجاال واسعا للتطو ات تحفوغريها و تسمى ابملكوانت املادية 
)د غسان التكنولوجية احلديثة، ويعد العلماء و املهندسون يف شركات احلاسبات و االتصاالت مصد ا أساسيا هلذه التطو ات اهلائلة. 

 (22-19، الصفحات 2010قاسم داود الالمي، 

تعرف الربجميات أبهنا جمموعة من  األوامر والتعليمات املعدة من قبل اإلنسان، واليت توجه املكوانت املادية للحاسوب اثنيا.الربجميات:
لغرض أداء مهمة ما، أو للعمل بطريقة معينة وفق تعليمات دقيقة خطوة خبطوة للحصول على نتائج مطلوبة بشكل معني، وتظم 

 :تطبيقات وأمهها ما يلي الربجميات عدة أنواع من الربامج أو ال

خصيصا لتنظيم سري املكوانت اآللية للحاسوب، فهي أت هي تضم كل الربامج املشغلة لآللة وهي برامج أنش:ا.التطبيقات القاعدية 
ومن  لغيالتشم اليت تقوم بتفسري األوامر اآلتية من املستعمل وحتويلها على إشا ات تشغل هبا املعدات، وتكون كل الربامج ما يسمى نظا

 .أمثلته: نظام ميكروسوفت دوس، نظام ويندوز، نظام فاند ، نظام أونيكس

مجيع الربامج اليت يستعملها اإلنسان إلجناز عمل معني بواسطة احلاسوب، كتابة النصوص أو إنشاء برامج  وهي ب. التطبيقات العامة:
أو إعداد جدول ...اخل، فكل األعمال اليت ابستطاعتنا القيام هبا، وهي عديدة وال حتصى تستدعي نوعا من التطبيقات، ومن بني 

 معاجلة اجلداول (،tableaux) ،(treatment de textsصوصمعاجلة الن ) أصناف التطبيقات األكثر استعماال:

من التطبيقات نستعمل ع يع التطبيقات العلمية، و التطبيقات املعدة ألغراض تعليمية ،وإلقامة هذا النو مجوهي  ج.التطبيقات املفيدة:
  .لغات الربمجة املختلفة

ملعلومات املخزنة على أجهزة ووسائل خزن البياانت مثل مشغل هي جمموعة بياانت مرتبطة مع بعضها أو ااثلثا.قواعد البياانت: 
األقراص الصلبة للحاسبة واألقراص املرنة أو األشراطة، وقد تكون قواعد البياانت متعلقة بسجالت املخزون يف الشركة، واألوقات 

الزابئن وغريها، وتتوفر قواعد بياانت القياسية ألنواع خمتلفة من العمليات وبياانت تتعلق ابلتكاليف أو معلومات ختص احتياجات 
مباشرة بعضها تنضم على شكل أ قام، ومؤشرات اقتصادية، وأسعا  السوق واملخزون، وقسم آخر من قواعد البياانت جتمع على أساس 

-2011)قشنيطي، مواضيع أو كلمات، مثل معلومات عن الطقس و الظروف اجلوية و املوضوعات املنشو ة يف الصحف و اجملالت.
 (74، صفحة 2012

يهدف نظام االتصاالت إىل نقل املعلومات بشكل الكرتوين عرب مسافات بعيدة ويتكون من مرسل يقوم بتهيئة رابعا: االتصاالت:
 اإلشا ة وحتليلها وعرضها.املعلومات ونقلها إىل الوسط حيث ينقل املعلومات إىل املستقبل وهو بدو ه يقوم ابستالم 
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"ال ميكن أن تتم عملية االتصاالت بني خمتلف احلاسبات بدون أن تكون مرتبطة فيما بينها عن اطريق ما يسمى بشبكة احلاسبات، 
ني واليت تعترب أول نظام اتصاالت وضع لربط احلاسبات مع بعضها البعض بغرض االستفادة من املعلومات املوجودة هبا، وكذلك الربط ب

 (84، صفحة 2012-2011)مهيبل، خمتلف موا دها، ذلك أن الشبكات قد وضعت مبدأ جديد وهو االتصال بدال من االنتقال".

 م تكنولوجيا املعلومات وأمهيتها.جماالت استخدا :ثالثاملطلب ال

 جماالت استخدام تكنولوجيا املعلومات :الفرع االول 

ألي تكنولوجيا اطبيعة اقتحامها، مبعىن أهنا تقتحم اجملتمعات سواء كانت مطلوبة أو غري مطلوبة مرغوبة أو غري مرغوب فيها،      
وذلك مبا تقدمه من سلع جديدة أو مبا تولد من حاجة إىل سلع جديدة أو خدمات و للتكنولوجيا استخدامات عديدة يف مجيع 

 اجملاالت و امليادين من بينها :

إن التدفق املتزايد للمعلومات واحلاجات املاسة املعاجلتها داخل املنظمة من أوال. استخدام تكنولوجيا املعلومات يف جمال التسيري: 
انحية، وحجم مبادلة هذه املعلومات مع بقية املصا ح من انحية أخرى دفعت ابملنظمة التطوير تكنولوجيا املعلومات هبا، فكانت من 

ناجعة املوجهة حلل مشاكل التسيري خاصة ابلبلدان املتطو ة، فمع تعقد احمليط وتطو  تكنولوجيا املعلومات، احتل بني الوسائل ال
احلاسوب مكانة هامة يف اإلدا ة وتوسعت حماالت استعماله خاصة لتسيري العمليات الروتينية، مثل تسيري األجو  احملاسبة، تسيري 

 املخزوانت ... إخل.

يف ظل التطو  املتزايد لتكنولوجيا املعلومات وازدايد شدة املنافسة أمام تكنولوجيا املعلومات يف جمال الصناعي:  اثنيا. استخدام 
التغريات الكبرية يف احمليط، دفع ابملنظمة إىل استعمال واستخدام تقنيات جديدة لتكنولوجيا املعلومات حىت حتافظ على بقائها 

 واستمرا ها، ومنها:

قد فكر اإلنسان منذ القدم يف اآللية اليت تعوضه يف خمتلف امليادين خاصة املتعبة واخلطرية منها وعمل الباحثون جبهد من ل . اآللية:1 
أجل حتقيق هذا احللم فكانت البداية خمفقة ألهم متكنوا من تصميم اإلنسان اآليل احلديدي الذي كان بعيد كل البعد عن سلوك 

يع القيام ببعض احلركات البسيطة، ولكن مع تطو  يف التكنولوجيا واإللكرتونيك متكن الباحثون من اإلنسان، فهو جمرد آلة ال يستط
تطوير الرجل اآليل، الذي متكن من القيام حبركات معقدة وسريعة للغاية يعجز اإلنسان عن أدائها بنفس الكفاءة، ولقد أصبحت 

 إلنتاج، السينما، والتصميم تستعمل يف عمليات عدة منها:احلرب، التجا ب الفضائية، ا

الذي يسمح إبجناز منوذج أو جمسم صغري وأبقل التكاليف وأقل وقت ممكن ليعرض على الشاشة بثالثة  . الربامج املعلوماتية:2 
 أبعاد، وهذا ما يسمى ابقتصادايت التصميمات، ولقد أدخلت هذه التقنيات يف عملية اإلنتاج واملشا يع، اليت هي بصدد اإلجناز،

 حبيث ميكن منوذج أو اجملسم قبل أن ينجز مع إجراء التعديالت عليه بكل سهولة وأقل التكاليف.
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 الفرع الثاين: أمهية تكنولوجيا املعلومات

تربز األمهية الكبرية لتكنولوجيا املعلومات ابعتبا ها أحد أهم املكوانت يف املؤسسات يف عصران احلايل، نظرا ملا توفر من مزااي       
تسهيالت انجتة عن اخلصائص اليت تتميز هذه التكنولوجيا، حيث تؤدي دو ا كبريا يف حتديث وتطوير املؤسسات واال تقاء أبدائها و 

وحتسني ظروف العمل، وتسهيل خمتلف التعامالت داخل املؤسسة، لذلك فهي على د جة كبرية من األمهية و ميكن تلخيصها فيما 
 يلي: 

يقصد ابإلنتاجية هي إنتاجية املوا د البشرية املادية والطبيعية كما وكيفا، ومن أمثلتها زايدة إنتاجية عمال و  زايدة اإلنتاجية:وال.أ
 املصانع، إذ أثبتت تكنولوجيا املعلومات قد ة فائقة على تقليل تكاليف اإلنتاج واخلدمات من خالل تقليل العمالة وتوفري املواد اخلام.

عمال املكاتب، ويتضح ذلك من خالل ظهو  أمتمه املكاتب، وذلك هبدف زايدة فاعلية التواصل بني ابإلضافة إىل زايدة إنتاجية 
 موظفني املكاتب بني مراكز اإلدا ة والفروع وكذلك سرعة إنتاج الواثئق وتبادهلا.

ديدة مل تكن متوفرة من لعبت التكنولوجيا دو ا أساسيا يف حتسني اخلدمات القائمة و استحداث خدمات ج حتسني اخلدمات: اثنيا.
 قبل، ويف ذلك جماالت عديدة من أبرزها خدمات املصا ف املواصالت، االتصاالت... وغريها. 

وأمضى سالح تشهره البشرية يف وجه ظاهرة أن تكنولوجيا املعلومات هي أفضل أثبتت كل املعطيات السيطرة على التعقيد:اثلثا.
مظاهر احلياة احلديثة، ولقد وفرت تكنولوجيا املعلومات وسائل عملية حماصرة ظاهرة التعقيد التعقيد الشديد الذي ابت يعرتي مجيع 

منها: مناذج احملاكاة ووسائل حتليل النظم، والبياانت، وابتت تكنولوجيا املعلومات عامال مساعدا وفعاال يف حل الكثري من املشاكل يف 
 البيئة اإلدا ية .

يف الوجه اآلخر للعملة فيما خيص ظاهرة التعقد وسرعة التغري، ففي خضم هذا الكم اهلائل من الظواهر اليت  تعترب املرونة املرونة:رابعا.
يصعب التنبؤ هبا يعترب عامل املرونة عامال أساسيا لضمان سرعة تكيف النظم وجتاوهبا مع املتغريات واملطالب العديدة، هلذا السبب كان 

ملرونة املطلوبة لتلبية مطالب السوق املتغرية ومواجهة التغريات احملتملة يف نوعية املواد اخلام أحد أهداف نظم اإلنتاج هو حتقيق ا
 .(35-34، الصفحات 2017)عيدان، املستخدمة  أو أداء آالت اإلنتاج.
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 املبحث الثاين :االيطار العام جلودة املراجعة

أنَّ مفهوم جودة املراجعة من املفاهيم احلديثة نسبياً، لذلك البد من الرتكيز على مفهوم اجلودة كأحد املفاهيم أو االجتاهات        
دان املعاصرة يف املراجعة، واليت جيب أن حتظى ابهتمام اهليئات واجلمعيات العلمية واملهنية اليت هتتم مبجال املراجعة واملراجعني يف بال

قام الباحث يف هذا وألمهيتها داخل الشركات، ودو ها احليوي وموقعها املتميز وإملامها بكافة األحداث واملعامالت املالية،  العربية
بعرض مفهوم جودة املراجعة وأمهيتها ابلنسبة لألاطراف املختلفة وبيان اإلصدا ات األخرية للمعايري الصاد ة عن املنظمات  بحثامل

اليت تساهم حملاسبة واملراجعة واخلاصة برقابة جودة األداء املهين ومن مث د اسة العوامل املؤثرة على جودة املراجعة و واجلمعيات املهنية يف ا
 ةعيف زايدة جودة املراج

 ول :مفاهيم حول جودة املراجعةاألاملطلب 

أبهنا هنج متكامل بقيادة حمافظ احلساابت و ميكن أن نعرف جودة املراجعة القانونية من خالل األهداف اليت حتققها :املفهوم االول
ذلك لتحقيق مستوايت عالية من اجلودة يف األداء من خالل إكتشاف املخالفات و األخطاء اجلوهرية املوجودة ابلقوائم املالية )تدنية 

ة منها من قبل األاطراف ذات الصلة خمااطر املراجعة وصوال إىل خطر املراجعة املقبول( ،و اإلفصاح عنها يف التقا ير، حبيث تتم اإلستفاد
 (16-15، الصفحات 2013)العيد، .و ذلك مع االلتزام القانوين حملافظ احلساابت

هي أداء خدمات املراجعة بكفاءة وفعالية عالية، وفق املعايري واألحكام املهنية، مع االستقاللية يف اإلفصاح والتقرير عن  :املفهوم الثاين
)حممد ب.، األخطاء والغش املكتشف، وهذا من أجل تلبية توقعات واحتياجات مجيع األاطراف املستفيدة من خدمات املراجعة.

 (11، صفحة 2020-2021

جودة املراجعة هي أداء عملية املراجعة بكفاءة وفعالية اطبقا ملعايري املراجعة مع اإلفصاح عن األخطاء واملخالفات :املفهوم الثالث
 امحد()برير  اجلوهرية املكتشفة والعمل على تلبية احتياجات و غبات مستخدمي القوائم املالية.

 املطلب الثاين : امهية جودة املراجعة و اهدافها 

 .الفرع االول : امهية جودة املراجعة

واجهت مهنة املراجعة ضغواطا متزايدة وانتقادات مستمرة يف السنوات األخرية، بسبب وجود حاالت غش وحتريف جوهرية يف القوائم 
املراجعني، وخصوصا بعد تعرض العديد من الشركات األمريكية الكبرية للفشل ابلرغم من املالية، وتزايد الدعاوى القضائية املرفوعة ضد 

 خضوع قوائمها املالية للمراجعة من اكرب مكاتب املراجعة.
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 -وللتغلب على تلك الضغوط جيب االهتمام جبودة املراجعة، واليت متثل مطلبا ضرو اي لكافة أاطراف عملية املراجعة )املراجع       
 املنظمات املهنية(. وتنبع أمهية جودة املراجعة من خالل اجملاالت التالية:  -ملستفيدين من خدمات املراجعة  -ركة حمل املراجعة الش

 أتكيد االلتزام ابملعايري املهنية. -1

 املسامهة يف تضييق فجوة التوقعات يف املراجعة. -2

 القوائم املالية.تعزيز إمكانية اكتشاف املخالفات واألخطاء املوجودة يف  -3

 ختفيض صراعات الوكالة. -4

 املسامهة يف تدعيم مفهوم حوكمة الشركات.   -5

 أداة تنافسية جيدة. -6

 زايدة الثقة يف تقرير املراجعة ومصداقية القوائم املالية. -7

 اتكيد االلتزام ابملعايري املهنية1.

تعترب املعايري املهنية مبثابة إ شادات لتحديد وتطبيق إجراءات املراجعة، وحتتوی هذه املعايري خصوصا معايري الرقابة على اجلودة        
 على سياسات وإجراءات هتدف إىل حتسني أداء كل من أفراد ومكاتب املراجعة.

ملعايري املهنية، حيث يؤدي االلتزام ابملعايري املهنية إىل أداء عملية وابلتايل جند أن هناك عالقة متبادلة بني جودة املراجعة وااللتزام اب
 املراجعة جبودة عالية، كما أن أداء عملية املراجعة مبستوى جودة مالئم يؤكد متسك املراجعني ابملعايري املهنية. 

 املسامهة يف تضييق فجوة التوقعات يف املراجعة2.

 ة أبهنا الفجوة بني توقعات اجملتمع من املراجعني وبني أداء املراجعني كما يد كه اجملتمع.عرفت فجوة التوقعات يف املراجع     

ومتثل فجوة اجلودة أحد املكوانت الفرعية لفجوة التوقعات يف املراجعة، وقد عرف أحد الباحثني فجوة اجلودة أبهنا " االختالفات بني 
مات املراجعة املؤداة، وعوامل تكوين وتشكيل تلك اجلودة ، وأكد على أن توقعات كل من املستخدمني واملراجعني جتاه جودة خد

 ومعايري اجلودة املتعا ف عليها. السبب الرئيسي لوجودها هو اخنفاض األداء الفعلي للمراجع عن معايري املراجعة

ات يف املراجعة . ولذلك يعد حتسني كما أكد متويل أن اخنفاض جودة أداء عملية املراجعة يعترب أحد أهم أسباب وجود فجوة التوقع
 جودة خدمات املراجعة أحد أساليب تضييق فجوة التوقعات. 

 تعزيز إمكانية اكتشاف املخالفات واألخطاء املوجودة يف القوائم املالية3.
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ينيات من القرن املاضي، انل هذه العنصر اهتماما كبريا من املنظمات املهنية والعديد من الباحثني يف فرتة الثمانينيات والتسع     
خصوصا بعد فشل العديد من الشركات الكربى، وذلك على اعتبا  أن املراجعني ذو اجلودة العالية يقومون ابكتشاف األخطاء 

 واملخالفات املوجودة يف القوائم املالية بشكل أفضل من املراجعني ذو اجلودة املنخفضة.

ىل أن حتسني جودة املراجعة يزيد من اكتشاف األخطاء، واحلد من التحريففي واليت أشا ت إ Treadwayوهذا ما أكدته جلنة 
 القوائم املالية.

 ختفيض صراعات الوكالة 4.

يفرتض أنه كلما زاد التعا ض يف املصا ح بني الوكيل )اإلدا ة( واألصيل )املسامهني( كلما زادت تكلفة الوكالة، وكلما زادت تكلفة      
إىل مكاتب مراجعة تقدم خدمات ذاجتودة عالية، بعكس الشركات اليت تكون د جة التعا ض يف املصا ح هبا الوكالة زادت احلاجة 

 ضئيلة وابلت. ايل ت. خنفض فيها تكاليف الوكالة.

وأشا  أحد الباحثني أنه إذا سلمنا بوجود هذه الصراعات فإنه البد من وجود املراجعة واليت تساعد على ختفيض حدة تلك      
صراعات، وأنه كلما اشتدت حدة الصراعات كلما كانت احلاجة ماسة إىل مراجعة ذات جودة عالية، أي أن هناك عالقة اطردية بني ال

 ص  اعات الوكالة والطلب علمی املستوايت العليا جلودة املراجعة. 

 املسامهة يف تدعيم مفهوم حوكمة الشركات5.

دئ تستهدف توفري إجراءات  قابة داخلية فعالة، وأدوات ضبط وتشريع خا جية يتضمن مفهوم حوكمة الشركات جمموعة من املبا
 صا مة، وهناك بعدين ملفهوم حوكمة الشركات مها 

 حيث تكون الغاية هي التحقق من مواجهة وتنفيذ املتطلبات :Conformance.االلتزام 1

ية توقعات املسامهني وأصحاب املصلحة أبكرب قد  من األمانة وااللتزامات والسياسات التشريعية والقانونية واإلدا ية، فضال عن تلب
 واملكاشفة.

 وذلك ابستخدام كافة الوسائل املتاحة لرفع مستوى األداء ال. شامل: Performance. األداء 2

 للمنظمة والسعي إىل استغالل الفرص اإلجيابية للمخااطر الفعلية واملتوقعة وتقليل اآلاث  السلبية هلذه املخااطر.

وهناك من أكد على أن جلودة املراجعة دو  مهم يف عملية السيطرة على املنشأة وتوجيهها، وذلك من خالل تقييم نظم احملاسبة والرقابة 
يف الداخلية، وإبداء الرأي يف عملية اإلفصاح عن املخااطر اليت تواجهها املنشأة واإلجراءات اليت تتخذها ملواجهة هذه املخااطر، مبا حيقق 

 اية أهداف املنشأة وحيسن سبل االتصال بينها وبني املسامهني.النه

وأشا  ابحث أخر إىل أن على مهنة املراجعة أن تعمل من اجل حتقيق وظيفتها االجتماعية، وهدفها املنشود يف جمال حوكمة الشركات، 
 املستقل يف ظل القيود العملية واالقتصاد.وذلك من خالل الوفاء ابملتطلبات االجتماعية وتوقعات اجملتمع ابلنسبة لدو  املراجع 
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 داة تنافسية جيدةأ6.

تعترب املنافسة على األتعاب أحد املخااطر اليت هتدد مهنة املراجعة، وذلك ملا هلا من أتثري سليب على استقالل املراجعني، ونطاق      
 إجراءات املراجعة، ومن مث جودة املراجعة.

أتثري املنافسة على نطاق جودة املراجعة املقدمة و لذلك تعترب اجلودة أداة اسرتاتيجية جيدة حتذ  من  Cohenوهذا ما جعل جلنة 
 لتحقيق ميزة تنافسية يف سوق اخلدمة، ووسيلة لتنمية احلصة السوقية، وحتسني معدالت الرحبية وحتقيق  ضاء ووالء العمالء.

وأحد جماالت التم. ايز بني مكاتب املراجعة. فاملنافسة على أساس  ويف سوق خدمات املراجعة تعترب جودة املراجعة هدف كل مما س،
 اجلودة كبديل للمنافسة السعرية، تؤدي إىل زايدة جذب العمالء، وتدعم مصداقية تقا ير املراجعة ود جة االعتماد عليها.

 زايدة الثقة يف تقرير املراجعة ومصداقية القوائم املالية7.

املراجعة مهم لتدعيم الثقة بتقا ير املراجعة، وذلك للدو  املهم الذي تلعبه هذه التقا ير يف إضفاء املصداقية  يعترب االهتمام جبودة      
 على القوائم املالية واليت تستخدم يف اختاذ القرا ات من جانب العديد من األاطراف املهتمة بعملية املراجعة.

م الثقة يف مصداقية القوائم املالية وكفاية اإلفصاح احملاسيب، وابلتايل زايدة ثقة وأشا  أحد الباحثني إىل أن حتسني جودة املراجعة يدع
 (2021)خنيش يوسف، اتثري إستخدام تكنولوجيا املعلومات على جودة املراجعة، اجلمهو  ابلقوائم املالية عند اختاذ القرا ات.

 املراجعةهداف جودة أالفرع الثاين: 

 :هناك عدة أهداف جلودة املراجعة ميكن إجيازها كما يلي

توفر إ شادات خاصة ابإلجراءات اليت جيب أن يلتزم هبا املراجع من أجل االلتزام ابملبادئ األساسية اخلاصة بتفويض السلطة  -1
 ملساعديه يف مهمة املراجعة ؛

بناها مكتب املراجعة لتوفري القناعة املعقولة بنوعية املراجعة بصو ة عامة توفري اإل شادات حول اإلجراءات والسياسات اليت يت -2
 واباللتزام إبتباع وتطبيق املعايري املهنية؛

 كسب ثقة العمالء من خالل زايدة الدقة واالنتباه إىل التفاصيل أثناء العمل؛  -3

 فعالية أداء املهام؛تقليل التكاليف التشغيلية املتعلقة بتدقيق العمليات وحتسني كفاءة و  -4

 تساعد على زايدة وحتسني معنوايت أعضاء مكتب املراجعة وترفع من  وحهم املعنوية؛ -5
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تساعد على إجياد أ ضية مشرتكة تكون منهجا ميكن من خالله معرفة املكاتب األخرى اليت هلا نفس األهداف واخلصائص ملناقشة  -6
 (09، صفحة 2013)امحد برير، .املصا ح املشرتكة.

 العوامل املؤثرة على جودة املراجعة:املطلب الثالث 

 : وتتمثل العوامل املؤثرة على جودة املراجعة يف العناصر التالية 

 تتعلق هذه العوامل ابلنقاط التالية: عوامل مرتبطة مبكتب التدقيق:وال.أ

 ويركز هذا العنصر على  خصائص فريق التدقيق: -
 :اليت تعترب من أهم مقومات مهنة التدقيق، ذلك إن يشرتط أن ال يكون احملافظ احلساابت أية  االستقاللية واحلياد

مادية مع املؤسسة اليت يقوم بتدقيقها ، وأن ال يكون ألحد أقرابئه مصا ح من نفس النوع ألن تلك املصا ح قد تؤثر مصاحل
 (41، صفحة 2005واهر و صديقي، علىاستقالليته. )اط

 :يعترب هذا العامل من أهم العوامل اليت تؤثر على كفاءة وفاعلية مهنة املراجعة، وجيد  الذكر  التأهيل العلمي واخلربة املهنية
 قد أوىل عناية كبرية لذلك اجملال؛ 10/01القانون أبن 

  ابلعايري املهنية واألخالقية وقواعد السلوك املين حملافظيعن العالقة بني االلتزام السمات الشخصية حملافظ احلساابت 

 احلساابت هي عالقة اطردية وتعزيز االهتمام هبا يساعد كثريا على حتسني جودة األداء املهين وتتمثل هذه السمات يف الصفات

 السلوكية والقيم األخالقية.

 (14-13، الصفحات  2014حاتة، ويشمل هذا العامل على النقاط التالية: )شخصائص مكتب املراجعة:  -
 هذا العامل الذي يعترب من أهم العوامل اليت تؤثر على جودة مهنة احملافظة احلساابت؛حجم مكتب املراجعة : 
 :يعترب تصاعد عدد الدعاوي القضائية املرفوعة مؤشرا واضحا على عدم قد ة مکتب عدد الدعاوى القضائية املرفوعة 

 التحريفات اجلوهرية املوجودة ابلقوائم الدالية، حيث تتعرض املكاتب إىل خسائر مادية كبريةالتدقيق على اكتشاف 

 واملسائلة القانونية إضافة إىل فقدانه ثقة اجلمهو  وابلتايل تفقد املهنة جودهتا؛

 :األتعاب إلىعزوف  أتعاب حمافظ احلساابت هي تلك األتعاب اليت يتقاضاها مقابل عمله ويؤدي اخنفاض املنافسة واألتعاب
 2.4.2املهنية عن مزاولة املهنة وهذا يؤثر سلبيا على جودة العمل املنجز. 

 ( 08، صفحة 2013نوفمرب  21 - 20وهي كالتايل: )العمري و قطاف، عوامل مرتبطة بعملية املراجعة: اثنيا.

 :يعترب التخطيط ضرو ي لضمان تنفيذ املهمة بفاعلية وكفاءة وختفيض املخااطر إىل مستوى ختطيط أعمال التدقيق 

 مقبول؛
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 :يعترب فهم حمافظ احلساابت للنظام احملاسيب والرقابة الداخلية دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية وتقييم املخاطر 

 والتحكم يف خمااطر املراجعة وتصحيح اإلختالالتللعميل سينعكس ابإلجياب على جودة املهنة من خالل التخطيط اجليد 

 إىل أقصى حد ممكن؛

  :حيث جيب أن تكون أدلة اإلثبات ذات موثوقية ومالئمة لكي يعتمد عليها حمافظ احلساابت يف كفاية أدلة اإلثبات
 اكتشافه؛تدعيمرأية، حبيث ينعكس ذلك على جودة أدائه من خالل التأكيد على األخطاء واملخالفات اليت مت 

  :يعترب تقرير حمافظ احلساابت هو حصيلة عملية التدقيق حبيث كلما كان التقرير ذا جودة كلما سهلالتقرير واإلفصاح 

 .ا ينعكس إجيااب على جودة األداءعملية االتصال بينه وبني قا ئي القوائم املالية مم

 ويركز هذا العنصر على: عوامل مرتبطة ابألطراف اخلارجية:اثلثا.

 املؤسسة حمل التدقيق؛ 
  مستخدمي القوائم املالية؛ 
 ةاملنظمات املهني. 

 ( عن الرقابة على جودة عملية املراجعة. 220ضوابط اجلودة حسب معيار املراجعة الدويل رقم ):رابع املطلب ال

( يف شهر Quality Control For audit work( عن الرقابة على جودة عملية املراجعة)  220صد  املعيا  الدويل  قم ) 
، وهو من معايري املراجعة الدولية ، والذي حل حمل الدليل الدويل السابع )ضبط جودة العمل يف املراجعة(. ويهدف  1994يونيو، 

 هذا املعيا  إيل توفري إ شادات عن  قابة اجلودة لعملية املراجعة من خالل:

 عند أداء عملية املراجعة.السياسات واإلجراءات اليت يتبعها مكتب املراجعة  -أ

 اإلجراءات املتعلقة بتفويض األعمال للمساعدين ألداء عملية املراجعة، وجيب تطبيق -ب 

 سياسات وإجراءات  قابة اجلودة على مستوى مكتب املراجعة و أيضا على عمليات املراجعة الفردية.

مكاتب املراجعة لتوفري قناعة أبن عملية املراجعة قد أجنزت وفقا وضوابط اجلودة هي جمموعة من اإلجراءات والسياسات اليت تتبناها  
للمعايري احملددة واملتعا ف عليها. وتعترب سياسة ضوابط اجلودة مبثابة أهداف تسعي مكاتب املراجعة لتحقيقها، بينما إجراءات الضوابط 

( 220ولقد بينت الفقرة الرابعة من املعيا  الدويل  قم ) متثل اخلطوات و األساليب اليت يتم تنفيذها من أجل حتقيق األهداف احملددة.
ما جيب على مكاتب املراجعة القيام به من حيث تنفيذ إجراءات  قابة اجلودة، واليت صممت للتأكد أبن كافة املراجعات قد متت 

 حسب املعايري الدولية للمراجعة، أو املعايري الواطنية املناسبة.

 ى جودة املراجعة، ما يلي : يا  فقد بينت أن أهداف سياسات  قابة اجلودة واليت متثل عناصر الرقابة علأما الفقرة السادسة من املع
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يقصد هبا التزام العاملني مبكتب املراجعة مببادئ االستقالل، واألمانة، واملوضوعية، واحلفاظ على السرية متطلبات املهنية: -
 وأخالقيات املهنة.

استقاللية مراجع احلساابت، مبثابة العمود الفقري جلودة املراجعة إذا ما انعدم هذا الركن فإن ابقي معايري وتعترب هذه العناصر، وخاصة 
املراجع لن تكون ذات أمهية كربى. ولقد تناولت قواعد وآداب وسلوكيات املهنة الصاد ة عن االحتاد الدويل للمحاسبني هذه العناصر 

 بنوع من التفصيل.

اليت تضمن االلتزام هبذا العنصر الرقايب إبالغ أفراد املكتب من مجيع املستوايت ابلسياسات واإلجراءات املتعلقة  ومن أهم اإلجراءات 
 ابالستقاللية واألمانة واملوضوعية والسرية والسلوك املهين.

ألداء جيب على  جيب على مكاتب املراجعة أن تعني أشخاصا لديهم التأهيل العلمي والعملي الالزم املهارات والكفاءة: -
مكاتب املراجعة أن تعني أشخاصا لديهم التأهيل العلمي والعملي الالزم ألداء أعمال املراجعة بعناية مهنية واجبة. وينقسم هذا 

 العنصر الرقايب إىل: 

 يا  توظيف وتعيني أفراد مؤهلني أتهيال متخصصا، والتطوير املهين من خالل إعداد الدو ات التد يبية لألفراد، واخت
وأتهيل املد بني، وتوفري معلومات حول التطو ات اجلا ية يف املعايري املهنية والفنية، والرتقية الوظيفية. كما جيب وضع 
املؤهالت اليت تعترب ضرو ية ملختلف مستوايت املسئولية يف املكتب، مع حتديد املعايري اليت يتم على أساسها تقييم األداء 

مثل املعرفة الفنية، القد ة على التحليل، مها ات القيادة والتد يب، العالقة مع العمالء  الشخصي والكفاءة املتوقعة،
وكذلك تقييم أداء األفراد، وإشعا هم بتقدمهم من خالل استخدام النماذج اليت ميكن تنميطها لغرض تقييم أداء األفراد، 

 ومتابعة هذه التقييمات.

إسناد عملية املراجعة إىل فريق عمل متمكن يف عملية املراجعة، وميتلك مستوايت من يقصد هبا :توزيع مهام عملية املراجعة -
التد يب املهين والكفاءة املهنية يف ضوء الظروف احمليطة بعملية املراجعة، وذلك من خالل العديد من اإلجراءات مثل: حتديد 

ني، وحتديد الشخص املشرف على فريق العمل مهام كل فرد يف فريق العمل من مراجع  ئيسي ومراجعني ومساعدين مراجع
ليكون مسئوال عن توزيع األفراد على مهام املراجعة، مع املراعاة عند التوزيع لبعض العناصر، مثل عدد املراجعني ومتطلبات 

جعة، توفر الوقت، تقييم ملؤهالت األفراد من حيث اخلربة. ولتحقيق هذا التوازن جيب األخذ بعني االعتبا  حجم عملية املرا
 اخلربات اخلاصة ابألفراد، احتياجات العمالء وغريها.

يقصد به اإلشراف واملتابعة لألعمال على كافة املستوايت، وذلك لتوفري أتكيد مناسب أبن العمل الذي يتم إجنازه  :اإلشراف -
ليات املراجعة، وتوفري إجراءات يستويف معايري اجلودة املالئمة. ومن اإلجراءات اليت ميكن إتباعها التحقيق ذلك ختطيط عم

 لالحتفاظ مبعايري اجلودة للمكتب ابلنسبة لألعمال املؤداة، وتوفري التد يب العملي خالل تنفيذ عمليات املراجعة.
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جيب على مكتب املراجعة أن يراقب ابستمرا  مدى مالءمة وفعالية سياسات وإجراءات  قابة اجلودة بغرض تقييم مدى  الرقابة: -
ظام  قابة اجلودة ملكتب املراجعة، ومدى تطبيقه عند تنفيذ عملية املراجعة وأداء العمل املرتبط ابلوظائف املتعلقة برقابة فعالية ن

اجلودة، وذلك من خالل حتديد إجراءات املراقبة الضرو ية لتوفري قناعة أبن إجراءات  قابة اجلودة يف املكتب تعمل بفعالية، 
)جربان حممد  تائج املراقبة إىل املستوايت اإلدا ية املناسبة بغرض املتابعة الشاملة لنظام  قابة اجلودة.واختاذ اإلجراءات التوصيل ن

 (22-20، الصفحات 2010على ، 
 جيب التشاو  داخل و خا ج املؤسسة عند الضرو ة مع ذوي اخلربة املناسبة .:التشاور -
جيب على املؤسسة إجراء تقييم للعمالء احملتملني ومتابعة عالقتها مع العمالء احلاليني بصفة واحملافظة على العمالء :القبول  -

)عوادي عبد  مستمرة كما جيب على املؤسسة عند اختاذ قرا  بقبول أو  فض العميل وأن أتخذ بعني االعتبا  استقاللية املؤسسة.
 (242، صفحة 2020الرؤوف ، 
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 املبحث الثالث : إجراءات و أساليب املراجعة يف ظل تكنولوجيا املعلومات

إن استخدام احلاسبات اإللكرتونية يف إدا ة البياانت احملاسبية وما نتج من مشاكل ، مل يؤدي إىل تغيري هدف املراجعة ، وإمنا أدى      
البحث عن إجراءات وأساليب جديدة تتالءم مع بيئة التشغيل اإللكرتوين ومبا يعمل على استمرا  املهنة مع التغري .فاهلدف ابملراجع اىل 

هو د اسة إجراءات وأساليب املراجعة يف ظل نظم التشغيل اإللكرتوين للبيان احملاسبية ، وكيفية االستفادة من قد ات احلاسب يف أداء 
وهو ما يسمى ابملراجعة ابستخدام احلاسبوأثر ذلك على   -خالل استخدام نظم دعم القرا ات ونظم اخلربة   مهام املراجعة ، و ذلك

 كفاءة وفعالية عملية املراجعة. لذا مت تقسيم خطة الد اسة يف هذا املبحث كما يلي:

 .اجراءات املراجعة يف ظل تكنولوجيا املعلومات -

 .ماتاساليب املراجعة يف ظل تكنولوجيا املعلو  -

 ول : اجراءات املراجعة يف ظل تكنولوجيا املعلوماتاملطلب األ

جعة تلك املما سات أو اخلطوات اليت جيب على املراجع القيام هبا لتحقيق أهداف املراجعة حيث يتم توضيح ايقصد إبجراءات املر      
 هذه اإلجراءات يف برانمج املراجعة.

املراجعة يف النظم اليدوية والنظم احلاسوبية سوى أن األخرية متكن من االستفادة من قد ات وال توجد اختالفات جوهرية بني إجراءات 
احلاسب يف أداء معظم مهام املراجعة لذلك فإن املراجعة يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات جيب أن تشمل مجيع مكوانت نظام 

عد البياانت  وال بد للمراجع يف بيئة احلاسوب من أن يستخدم إجراءات املعلومات احملاسيب مثل العاملني ، األجهزة ، الربجميات وقوا
 مراجعة خمتلفة عن تلك املطبقة يف ظل النظم اليدوية وذلك نظرا لألسباب التالية:

النظم عدم توافر مجيع األدلة املستندة الو قية امللموسة واليت ميكن قراءهتا للتحقق من تنفيذ اإلجراءات الرقابية املستخدمة يف  -
احلاسوبية، مما يضطر املراجع إىل استخدام أساليب بديلة معتمدة على احلاسوب كليا أو جزئيا حبسب مستوى تطو  النظام 

 .يف إجراء اختبا ات االلتزام ابلسياسات واإلجراءات الرقابية 

خدام جهاز احلاسوب يف مجع ميكن للمراجع قراءة امللفات، والسجالت احلاسوبية إال بواسطة احلاسوب مما يتطلب است ال -
 أدلة املراجعة.

هناك احتمال كبري لوجود تالعب وإخفائه يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات لذلك فإنه جيب االهتمام جبودة أساليب الرقابة  -
 على التطبيقات نظرا ألمهيتها يف احلكم على مدى االعتماد على أدلة إثبات املراجعة.

حلاسوب ابلسرعة والدقة العالية مما يؤدي إىل اخنفاض احتمال حدوث أخطاء اإلمهال. وميكن تتميز معاجلة البياانت اب -
 تقسيم إجراءات املراجعة يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات إىل املراحل التالية:
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 املراجعة املبدئية -أ 

اخلطوة إىل تكوين فكرة واضحة عن آلية تدفق العمليات يقوم املراجع هبذه اخلطوة يف بداية تشغيل النظام احلاسويب و هتدف هذه    
داخل نظام املعلومات احملاسيب اآليل وإلقاء الضوء على مدى استغالل احلاسوب يف عمليات التشغيل وحتديد مدى اعتماد التطبيقات 

 احملاسبية وماهية الضوابط الرقابية وتتم هذه املرحلة ابتباع اخلطوات التالية :

 ت عن قسم احلاسوب مثل موقع القسم واسم مديره و عدد األفراد العاملني به و مستواهم العلمي مهامهم مجع املعلوما
ومسؤولياهتم األساسية والتعرف على الناحية الفنية للحواسب املستخدمة كذلك ال بد للمراجع من احلصول على خريطة 

 املوقع األجهزة فتوضح كيفية تواضعها داخل القسم.

 يقات احملاسبية األساسية اليت يتم تنفيذها ابستخدام احلاسوب.حتديد التطب 

  حتديد د جة أمتتة نظام املعلومات املناسيب وذلك من خالل حتديد مدى استخدام احلاسوب يف التطبيقات احملاسبية وحتديد
ى االعتماد على احلاسوب ما إذا كان احلاسوب يلعب دو ا  ئيسيا أو اثنواي يف نظام املعلومات احلماسي، وميكن حتديد مد

من خالل د اسة زمن احلاسوب املستخدم يف تنفيذ املهام وعدد و أنواع العمليات اليت يتم تشغيلها من خالله وقيمة 
 املعلومات الصاد ة عنه.

 اختبارات االلتزام -ب 

أن يشا ك يف وضع أساليب الرقابة اخلاصة  يقوم املراجع يف هذه املرحلة بفحص وسائل الرقابة قبل تشغيل النظام احلاسويب، و األفضل 
هبذا النظام، واهلدف من هذه املرحلة حتديد مواقع القوة والضعف يف نظام الرقابة الداخلية وابلتايل حتديد إمكانية االعتماد عليه، 

وحتديد األنشطة والعمليات اليت  وكذلك حجم االختبا ات اليت جيب القيام هبا واطبيعة أدلة املراجعة املطلوبة وتوقيت القيام ابملراجعة
 حتتاج إىل الرتكيز عليها واليت يتم على أساسها حتديد حجم االختبا ات التفصيلية. 

  اإلجابة على األسئلة التالية :وهتدف اختبا ات االلتزام إىل

 هل مت تطبيق اإلجراءات الرقابية الضرو ية ؟ -

 كيف يتم تنفيذ هذه اإلجراءات ؟ -

 بتنفيذها ؟من الذي يقوم  -

وبشكل عام فإن الربامج احلاسوبية تتضمن أدوات  قابية متعددة يتم وضعها من قبل املربجمون وحمللو النظم بتضمينها فيها وذلك لنقل  
 جزء من مهمة فحص العمليات من األفراد إىل أجهزة احلواسيب. 

ءات الرقابة والثقة مبا يبدأ املراجع ابملرحلة األخرية للمراجعة بعد التحقق من إمكانية االعتماد على إجرا االختبارات التفصيلية : -ج
 وهي أجزاء االختبا ات التفصيلية و فحص مدى الثقة يف تشغيل البياانت وذلك عن اطريق:
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 . هبا وموثوق حقيقية بياانت هي هبا األولية اليت مت تغذية احلاسوب التأكد من أن البياانت -

 تشغيل الربانمج على احلاسب.إجراء مراجعة فجائية أثناء  -

 التحقق من أن سند املراجعة واألدلة املؤيدة للتشغيل نتمكن من احلكم على مدى دقة و كمالية البياانت املعدة الكرتونيا. -

 التأكد من أن خمرجات النظام من املعلومات سليمة ودقيقة ومتكاملة. -

اآلالت وأن القائم بتشغيل اآلالت ال صلة له ابمللفات و النسخ التأكد فيما إذا كان خمطط الربانمج ال عالقة له بتشغيل  -
 احملفوظة.

إذا  فإذا تبني للمراجع دقة نتائج التشغيل واكتماهلا فإنه ميكن أن يؤكد كفاية وفعالية أدوات الرقابة ويف هذه اخلطوة يقر  املراجع فيما  
 (2007/2008)عيادي حممد االمني، ج املراجعة.كانت هناك ضرو ة إلجراء مراجعة إضافية و ابلتايل تعديل برام

 املطلب الثاين : أساليب املراجعة يف ظل تكنولوجيا املعلومات  
 يوجد ثالثة أساليب  ئيسية للمراجعة يف ظل نظم املعلومات اإللكرتونية وهي:

 :املراجعة حول احلاسوبالفرع االول   

الطريقة يقوم مراجع احلساابت بفهم ودا سة الرقابة الداخلية والقيام ابملراجعة اليدوية بتجاهل احلاسوب، وبعبا ة بواسطة هذه      
أخرى كأن احلاسوب غري موجود والقيام ابملراجعة ابلطريقة االعتيادية ومقا نة النتائج مع خمرجات احلاسوب، ابلنسبة للمراجعة حول 

 املخرجات ابلطريقة اليدوية ومقا نتها مع نتائج بعض العمليات اليت متت معاجلتها آليا.احلاسوب هو معاجلة املدخالت و 

 وإن من مزااي وعيوب املراجعة حول احلاسوب يرتكز يف النقاط التالية:

 . مزااي أسلوب الراجعة حول احلاسوب:1

و املخرجات املطبوعة من والنظام  بسااطة اإلجراءات املتبعة من قبل مراجع احلساابت وذلك الهتمامه فقط ابملدخالت -
 احملاسيب االلكرتوين؛

 ال حيتاج من مراجع احلساابت معرفة مهنية عالية بعلوم احلاسوب وتطبيقاته احملاسبية احملوسبة.   -

اخنفاض الكلفة، حيث ال يتطلب من مراجع احلساابت استخدام برامج املراجعة العامة عالية الكلفة أو برامج يعدها هو  -
 .ه هلذا الغرضمبكتب

 . عيوب أسلوب املراجعة حول احلاسوب:2

 جتاهل مراجع احلساابت فحص الرقابة الداخلية على التطبيقات والربامج احملاسيب احلوسبة واطرائق معاجلة البياانت. -

 .عدم بذل العناية املهنية الالزمة وذلك حملدودية االختبا ات اليت يقوم هبا -
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 عملية المراجعة حول الحاسوب :( 4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22، صفحة 2021)مقراين عما ،  :املصد 

 :املراجعة من خالل احلاسوبالفرع الثاين 

يقوم هذا األسلوب على أساس تتبع خطوات املراجعة من خالل احلاسب االلكرتوين يف مرحلة عملياته الداخلية لتشغيل البياانت      
الكرتونيا ابإلضافة إىل مراجعة كل من عمليات املدخالت واملخرجات اخلاصة بنظم املعلومات االلكرتونية ، وفحص ومراجعة أساليب 

يل البياانت والتأكد من صحة أدائها حماسبيوما هو جدير ابلذكر أن املراجعة من خالل احلاسوب له العديد الرقابة على معاجلة وتشغ
 من املزااي والعيوب منها:

 . مزااي أسلوب املراجعة من خالل احلاسوب:1

 .املراجع من اختبا  وسائل الرقابة على احلاسوب -

 .كن املراجع من اختبا  برامج احلاسوبال مي -

 لمراجع من تقدمي خدمة أفضل لعمالئه أو ملؤسسته إذا كان املراجع داخليا.ل ميكن  -

 . عيوب املراجعة من خالل احلاسوب:2

 يتطلب جهدا كبريا من موظفي معاجلة البياانت احملاسبية. -

 ال يتطلب إملام املدقق مبها ات ود اية كافية بعمليات احلاسوب. -

املقارنة من 
 جانب املدقق

 نظام معاجلة البياانت الكرتونيا خمرجات العمليات مدخالت العمليات

 خمرجات العمليات

 

 مدخالت العمليات اجراءات املدقق
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الفحص حيث أن الفحص ال يتضمن كل احلاالت احملتمل حدوثها عند معاجلة حمدودية نطاق املعلومات اإللكرتونية عند  -
 البياانت.

 ثالث:املراجعة ابستخدام احلاسوبالفرع ال

 يقوم املراجع تبعا هلذه الطريقة مبراجعة األنظمة االلكرتونية بواسطة برامج املراجعة اإللكرتونية، وهذه الربامج مصممة لتنفيذ عملية      
قد تكون هذه الربامج عامة، أي ميكن استخدامها يف أية عملية مراجعة، أو خاصة، أي تكون معدة خصيصا لعملية مراجعة املراجعة، 

 معينة، حيث أن احلاسب وبراجمه يف هذا األسلوب تستخدم كأداة من أدوات للمراجعة.

بنفس الوقت من بعض العيوب واليت تتمثل فيما  إن استخدام اطريقة أو أسلوب للمراجعة بواسطة احلاسوب حيقق عدة مزااي وال خيلو
 يلي :

 . مزااي املراجعة بواسطة احلاسوب:1 

استخدام الربامج العامة يف املراجعة حتقق الفاعلية والدقة وتوفر الوقت الكثري املراجع احلساابت يف مراجعة بيئة احملاسبة  -
 االلكرتونية.

إن استخدام برامج املراجعة اجلاهزة من قبل مراجع احلساابت جيعله يبدي  أاي فنيا سليمة ابلقوائم املالية املعدة بواسطة  -
 احلاسوب. 

 : . عيوب املراجعة بواسطة احلاسوب2

 ل احلاسوب.ا تفاع كلفة هذه الربامج مما يضطر مراجعي احلساابت إىل اللجوء حنو أسلوب املراجعة حول احلاسوب ومن خال -

ولغات  تتميز برامج املراجعة العامة بصعوبة استخدامها حيث يتطلب من مراجع احلساابت معرفة عالية مبها ات احلاسب -
 (57-56، الصفحات 2017)حمي الدين غرييب ، عبد العزيز حبري، و عباس كراطي،  الربجمة والربامج احملاسبية احملوسبة.

 املطلب الثالث: خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املراجعة
 غم املزااي الكثرية اليت حيققها احلاسوب ، إال أنه يؤدي إىل حدوث املشكالت ابإلضافة إىل املخااطر النامجة عند مراجعة احلساابت 
املعدة الكرتونيا، ويف هذا املطلب سنتناول جممل املخااطر واملشكالت املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ومدى أتثريها على جودة 

 املراجعة 

 ول : انواع خماطر استخدام تكنولوجيا املعلوماتالفرع األ
 تصنف خمااطر املعاجلة اآللية للبياانت احملاسبية من وجهات نظر خمتلفة إىل عدة أنواع كما يلي 

 أوال : من حيث مصدرها إىل 
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ألن بعض موظفي :ومبا أن موظفي املنشآت ميثلون املصد  الرئيسي للمخااطر الداخلية لنظم املعلومات وذلك خماطر داخلية  .1
املنشآت غري أمناء ويكون لديهم صالحيات الدخول إىل النظام والوصول إىل البياانت، ومن إمكانية تدمريها أو حتريفها أو 
تعديلها، إضافة إىل أهنم أكثر د اية ومعرفة بنقاط الضعف والقصو  يف الضوابط الرقابية املطبقة يف املنشأة وتعرف املخااطر 

األخطا  اليت ميكن أن حتدث أثناء إعداد وتصميم التجهيزات وقنوات االتصال وأجهزة احلاسوب اليت ستعمل  الداخلية" أبهنا
على تنفيذ نظم املعلومات احملاسبية وذلك من خالل عمليات الربجمة أو جتميع البياانت أو إدخاهلا ومعاجلتها واستخراج النتائج 

 أو يف حتديد الصالحيات.
مثل يف أشخاص املنشأة الذين ليس هلم عالقة مباشرة ابملنشأة مثل قراصنة املعلومات واملنافسني الذين : وتت خماطر خارجية .2

حياولون اخرتاق الضوابط الرقابية واألمنية للنظام هبدف احلصول على معلومات سرية عن املنشأة أو قد تتمثل يف كوا ث 
 تدمري جزئي أو كلي للنظام يف املنشأة. اطبيعية مثل الزالزل والرباكني والفيضاانت اليت قد حتدث

 اثنيا :من حيث املتسبب فيها إىل 
قد تكون املخااطر البشرية انجتة عن العاملني بنظم املعلومات احملاسبية أو تالعب وغش اإلدا ة،  املخاطر البشرية .1

هنا "تلك األخطا  ميكن أن فأما املخااطر البشرية الناجتة عن العاملني بنظم املعلومات احملاسبية ميكن تعريفها أب
حتدث يف أثناء إعداد وتصميم التجهيزات وقنوات االتصال وأجهزة احلاسوب اليت ستعمل على تنفيذ نظم 
املعلومات وكذلك من خالل عمليات الربجمة أو االختبا  أو جتميع البياانت أو إدخاهلا إىل النظام، وتشكل 

 أمن وسالمة نظم املعلومات احملاسبية يف املنظمات.األخطا  البشرية أغلب املشكالت اليت تواجه 
:وهي األخطا  اليت تسببها الزالزل والعواصف والفيضاانت  املخاطر البيئية )العنصر البشري ال دخل له فيها ( .2

واألعاصري واملشاكل املتعلقة أبعطال التيا  الكهرابئي، واحلرائق واملشاكل الناجتة عن تعطل نظم التكييف والتربيد، 
 وهذه األخطا  تؤدي إىل تعطل عمل التجهيزات وتوقفها لفرتات اطويلة نسبيا إلجراء اإلصالحات الالزمة،

 واسرتداد الربجميات وقواعد البياانت مما له األثر الواضح على أمن وسالمة نظم املعلومات احملاسبية

 اثلثا :من حيث العمدية  
متعمدا مثل ادخال بياانت خااطئة  :وتتمثل يف تصرفات يقوم هبا الشخص )خماطر انجتة عن تصرفات متعمدة( مقصودة .1

ذلك هبدف لغش والتالعب والسرقة، تعترب هذه املخااطر من املخااطر   اياانت متعمدالب وهو يعلم ذلك أو قيامه بتدمري بعض
 .املؤثرة جدا و على النظام

:وتتمثل يف تصرفات يقوم هبا األشخاص نتيجة اجلهل وعدم اخلربة خماطر انجتة عن تصرفات غري متعمدة() غري مقصودة  .2
معرفتهم بطرق إدخاهلا أو السهو يف عملية التسجيل وتعترب هذه الكافية كإدخاهلم لبياانت بطريقة خااطئة بسبب عدم 

 املخااطر أقل ضر ا من املخااطر املقصودة وذلك إلمكانية إصالحها.
 من حيث اآلاثر الناجتة عنها رابعا : 
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لوسائل خمااطر تنتج عنها أضرا  مادية" :وهي املخااطر اليت تؤدي إىل حدوث أضرا  للنظام وأجهزة الكمبيوتر أو تدمري  .1
ختزين البياانت واليت قد يكون سببها كوا ث اطبيعية ال عالقة لإلنسان هبا أو قد تكون بسبب البشر بطريقة متعمدة أو 

 عفوية "
خمااطر فنية ومنطقية" :وهي املخااطر الناجتة عن أحداث قد تؤثر على البياانت وإمكانية احلصول عليها لألشخاص  .2

و إفشاء بياانت سرية ألشخاص غري مصرح هلم مبعرفتها وذلك من خالل تعطيل يف املخول هلم بذلك عند احلاجة هلا أ
ذاكرة الكمبيوتر أو إدخال فريوسات للكمبيوتر قد تفسد البياانت أو جزء منها وتلك املخااطر قد تؤثر على املوقف 

 ." التنافسي للمنشأة 
 من حيث عالقتها مبراحل النظام : اخامس

املخااطر الناجتة عند عدم تسجيل البياانت يف الوقت املناسب ويشكلها الصحيح، أو عدم نقل البياانت وهي ملدخالت :خماطر  .1
 : أ بعة أقسام أساسية وهيبدقة خالل خطوط االتصال. وتتمثل املخااطر املتعلقة أبمن املدخالت إىل

  مستندات صحيحة يتم وضعها خلق بياانت غري سليمة :ويتم ذلك من خالل خلق بياانت غري حقيقية ولكن بواسطة
داخل جمموعة من العمليات دون أن يتم اكتشافها، ومثال ذلك استخدام أمساء ومهية املوظفني ال يعملون ابلشركة 

 وإد اج تلك األمساء ضمن كشوف الرواتب وصرف  واتب شهرية هلم أو إدخال فواتري ومهية ابسم أحد املو دين.
 : ويتم ذلك من خالل التالعب يف املدخالت واملستندات األصلية بعد اعتمادها تعديل أو حتريف بياانت املدخالت

من قبل املسئول وقبل إدخاهلا إىل النظام، وذلك عن اطريق تغيري يف أ قام مبالغ بعض العمليات لصا ح احملرف، أو تغري 
 .العمالء أو معدالت الفائدة  بعض

 بعاد بعض البياانت قبل إدخاهلا إىل احلاسوب اآليل، حذف بعض املدخالت :وحيدث ذلك من خالل حذف أو است
وذلك إما بشكل متعمد ومقصود أو بشكل غري متعمد وغري مقصود، ومثال ذلك قيام املوظف املسئول عن املرتبات 

 ساب آخر خاص ابملوظف احملرف .يف املنشأة بتدمري مذكرات وتعديالت تفصيالت حساب البنك حل

  مرة :واملقصود بذلك قيام املوظف بتكرا  إدخال البياانت إىل احلاسوب إما بطريقة مقصودة إدخال البياانت أكثر من
أو غري مقصودة، ويتم ذلك من خالل إدخال بياانت بعض املستندات أكثر من مرة إىل النظام قبل أوامر الدفع وذلك 

إعادة إدخال البياانت مرة أخرى إىل  إما بعمل نسخ إضافية من املستندات األصلية وتقدمي كل من الصو ة واألصل أو
 النظام

بتشغيل تلك  ر تشغيل البياانت ويقصد هبا املخاطر املتعلقة ابلبياانت املخزنة يف ذاكرة احلاسوب والربامج اليت تقوم :. خماط2
يل الربامج بطريقة غري قانونية البياانت وتتمثل خمااطر تشغيل البياانت يف االستخدام غري املصرح به لنظام وبرامج التشغيل وحتريف وتعد

أو عمل نسخ غري قانونية أو سرقة البياانت املوجودة على احلاسوب اآليل، ومثال على ذلك قيام املوظف إبعطاء أوامر للربانمج أبن ال 
 لصا ح احملرف نفسهيسجل أي قيود يف السجالت املالية تتعلق بعمليات البيع اخلاصة بعميل معني من أجل االستفادة من مبلغ العملية 

يقصد هبا املخااطر املتعلقة ابملعلومات والتقا ير اليت يتم احلصول عليها بعد عملية و تشغيل ومعاجلة البياانت،  خماطر املخرجات:. 3
وقد حتدث تلك املخااطر من خالل اطمس أو تدمري بنود معينة من املخرجات أو خلقا من خمرجات زائفة وغري صحيحة أو سرقة 
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احلاسوب أو إساءة استخدامها أو عمل نسخ غري مصرح هبا املخرجات أو الكشف الغري مسموح به للبياانت عن اطريق  خمرجات
 عرضها على شاشات العرض أو اطبعها على الو ق أو اطبع وتوزيع املعلومات.

 املطلب الرابع: شروط احلد من خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات
 انه البد من توفر الشروط التالية للحد من خمااطر تكنولوجيا املعلومات  2011و د يف جممع العريب للمحاسبني القانونني 

اعد قضية املن واحلماية من اخطر القضااي يف التعامل مع الشبكة اذ يعد اتمني األمو  املالية من أهم ما جيب  االمن واحلماية :.1
 .ام من االخرتاقات غري املصرح هباا سة الشركة لنشااطها وذلك ابحلرص على حتصني النظأخذه بعني االعتبا  عند مم

 .وذلك للتأكد من ان النظام جاهز للعمل عند احلاجة وفق لسياسات املوضوعة جاهزية النظام: .2
وفق ماهو خمطط له وتوفر خالل مرحلة التشغيل وذلك ابلتأكد من ان إجراءات التشغيل تتم ف : سالمة وتكامل اإلجراءات .3

 .معلومات دقيقة ومصرح هبا يف الوقت املناسب
وذلك ابلتأكد من ان املعلومات هي خمرجات النظام وكذلك استخدام تلك املعلومات يتماشى مع : اخلصوصية على الشبكة .4

 السياسات اليت وضعتها إدا ة املنشاة لتامني عنصر اخلصوصية للمتعاملني معها من عمالء ومو دين وغريهم 
 شى مع السياسات احملددة هلذا الغرض من خالل التاكد من توفر الشروط اليت تكفل سرية املعلومات مبا يتما السرية : .5
مبعىن ان حترص ادا ة الشركة وإلدا ة املالية وغريها من اجلهات اليت هلا عالقة ابلنظام ان تراقب عملية تطبيق النظام خالل  املراقبة : .6

)اطايل معمر عائشة، ملخرجات. مجيع مراحل استخدامه بدءا من مرحلة ادخال البياانت مرو ا مبرحلة تشغيل البياانت وصوال مبرحلة ا
 (17، صفحة 2017

:البد من وجود إجراءات حلماية النظام من الفريوسات وتتمثل هم تلك اإلجراءات يف استخدام برامج  احلماية من الفريوسات.7
 الكشف عن فريوسات وحتديثها ابستمرا  وعالوة على عدم فتح أي ملف اال بعد التأكد من مصد ه .

فقد اوحتريف البياانت اوالربامج نتيجة أخطاء  إعداد نسخ احتيااطية :يتم إعداد نسخ احتيااطية من البياانت والربامج ملواجهة احتمال
 التشغيل ونتيجة اخرتاق برامج نظام املعلومات.

وهي عبا ة عن جمموعة برامج مرتابطة تقع على حدود شبكة احلاسب ويهدف اىل التأكد من هوية أي شخص احلوائط النارية: .8
يتم  مطابقتها مع االسم وكلمة السر احملفوظني بقاعدة البياانت  حياول الدخول للنظام اي يدخل االسم وكلمة السر اخلاصة به حيث

 (23/73، صفحة 2003)عبدالوهاب نصر علي، لتحديد األشخاص املصرح هلم ابلوصول والدخول إىل النظام.
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 ملخص الفصل 

 الذي الدو  الكبريمن خالل هذا الفصل  نستخلص ان لتكنولوجيا املعلومات اثر كبري على حتسني جودة املراجعة من خالل      
 و توفري الوقت و اجلهد له. قد ة العميل على االستمرا ييم ذلك من خالل املساعدة يف تق ويف تنفيذ اجراءات املراجعة  تلعبه
نستخلص أن الرقابة الداخلية ليست وظيفة كما يدعي البعض، وإمنا هي عبا ة عن جمموعة من اإلجراءات والنظم املوضوعة من  كما 

 اطرف املسؤولني على مجيع املستوايت واهلدف منها هو التحكم يف أنشطة املؤسسة.
ونية احلديثة ملراقبة األنشطة واملعامالت داخل املؤسسات، كما أن الرقابة االلكرتونية هي عبا ة عن استخدام األساليب والوسائل االلكرت 

ابة مبا حيقق االقتصاد يف اجلهد والتكلفة للوصول إىل النتائج املطلوبة أبقل ما ميكن من خمااطر، ويتعني على املراجع عند تقييم نظام الرق
  األثر الكلي لعوامل القوة والضعف يف البيئة املختلفة على الداخلية احلصول على معرفة كافية ابلبيئة الرقابية، وأن أيخذ بعني االعتبا

 البيئة الرقابية.
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 التقدمي بشركة املطاحن الكربى للجنوب  املبحث األول :

سنحاول يف هذا املبحث إلقاء نظرة عامة على شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب لوالية بسكرة من خالل تعريفها      
 الفرينة.ونشاهتا و اطبيعة نشااطها مث ننتقل اىل عرض مراحل انتاج الدقيق و 

 املطلب األول : التعريف بشركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب

 سنتطرق يف هذا املطلب إىل التعريف بشركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب من خالل تقدميها ونشأهتا وأمهيتها وأهدافها .

 أوال: تقدمي شركة ذات األسهم

يف إاطا  الشراكة بني مستثمر واطين  1999للجنوب هي مؤسسة خاصة، أنشئت سنة شركة ذات األسهم املطاحن الكربى      
( SARLوجمموعة الغرير اإلما اتية املختصة يف الصناعات الفالحية والغذائية، حيث أتسست يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة )

لتابعة لدائرة أو الل والية بسكرة، تشتهر هذه مليون دينا  جزائري، تقع مبنطقة النشااطات ببلدية أوماش ا 135برأس مال قد ه: 
( الواصل بني مشال اجلزائر وجنوهبا الشرقي، ويقطعها خط السكة 03البلدية ابلنشااطات الصناعية كما يقطعها الطريق الواطين  قم: )

تعاونية اخلضر واحلبوب  احلديدية الرابط بني الشمال واجلنوب الشرقي ومبحاذاة شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب توجد
ية، اجلافة اليت تزودها ابملواد األولية: القمح بنوعيه اللني والصلب"، ولقد مت إقامة املشروع ببلدية أوماش لعدة اعتبا ات أمهها اجلبائ

 حيث أن شركة ذات األسهم إستفادت من اإلعفاءااتلضريبية املنصوص املنااطقاخلاصة .

( إىل شركة ذات أسهم SARLالشكل القانوين للمؤسسة من شركة ذات مسؤولية حمدودة )مت حتويل  2007جوان  4ويف 
(SPA ومت  فع  أس ماهلا اإلجتماعي إىل ،)مليون دينا  جزائري . 300 

م مغطاة موزعة على كل من وحدة الدقيق و الفرينة مبساحة  4920م ، منها  54225ترتبع شركة ذات األسهم على مساحة تبلغ: 
م. وتتضمن شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب أ بع وحدات بكل من  2070م ووحدة الكسكس ب  2850 تقد  ب

 أوماش وجيجل :    

 أوماش توجد هبا :  -1

 وحدة إنتاج الدقيق و الفرينة وهي الوحدة الرئيسية واليت ستكون موضوع الد اسة امليدانية .  -

 ق .وحدة إنتاج الكسكس بنوعية املتوسط والرقي -

 : جيجل توجد هبا -2 

  وحدة اإلسرتاد والتصدير للمواد الغذائية ومواد تغذية األنعام واليت مبيناء جن جن بوالية جبيجل، وقد كزت نشااطها على
 إسرتاد القمح بنوعيه " اللني والصلب " ابلد جة األوىل بغية : 
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  . متوين إحتياجات وحدة الدقيق والفرينة 

 متوين السوق اجلزائري .

وحدة صوامع ختزين احلبوب وهي يف اطو  اإلجناز تقع مبيناء ' جن جن " بوالية جيجل، ويقد  اإلستثما  اإلمجايل هلذا  -
مليا  دينا جزائري، ويعترب هذا املشروع أكرب خمزن للحبوب إبفريقيا من انحية املساحة ومن انحية الطاقة  2املشروع ب: 

 التخزينية، فمساحته تقد  ب:

حتصلت عليها شركة ذات األسهم مبوجب اتفاقية بينها وبني إدا ة ميناء ' جن جن "، أما الطاقة التخزينية هلذه الوحدة هكتا   9.6
ألف اطن، ولقد برجمت توسعة هذا  25اطن، مع مساحة مغطاة لتخزين كمية قد ها الف  160 صومعة تقد  ب 18املكونة من 

 ألف اطن . 125ألف اطن، ومساحة مغطاة للتخزين ب  80طاقة ختزين تبلغ: صوامع أخرى ب 09املشروع كمرحلة اثنية إلجناز 

مرت عملية إجناز شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب بعدة مراحل إىل أن مت الدخول الفعلي يف مرحلة اإلنتاج، حيث بدأت 
الواطنية و إستغالل وقت اإلجناز يف حتقيق فوائض ، إبسرتاد القمح بنوعيه وبيعه يف السوق 2000وحدة اإلسرتاد والتصدير العمل سنة 

تعود على شركة ذات األسهم وتساعدها يف متويل عملية إجناز الوحدات األخرى، أما بداية األشغال بوحدة الدقيق والقرينة كانت يف 
قيق كان يف شهر ما س من سنة ، أما اإلنتاج الفعلي ملنتوج الفرينة والد2002وهناية األشغال يف جويلية  2000شهر أكتوبر من عام 

 كإنطالق فعلي ومستمر .  2003

ودخلت مرحلة  2002وإنتهت يف ديسمرب  2001أما يف ما يتعلق بوحدة الكسكس فقد كانت بداية األشغال يف شهر سبتمرب لعام 
 . 2003اإلنتاج الفعلي يف سبتمرب 

 األسهم املطاحن الكربى للجنوباثنيا: التعريف ابجلانب القانوين واجلانب اجلبائي لشركة ذات 

 :املطاحن الكربى للجنوب واليت بدأت نشااطها على مراحل ابتداء من سنة  شركة ذات األسهم التعريف ابجلانب القانوين
القانون مليون دينا ،ونتقب وفقا ألحكام  300وهي مؤسسة منظمة ضمن شركات األموال برأس مال قد ه  1999

 التجا ي.

 شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب مؤسسة إنتاجية منظمة قانونيا حتت شركات األموال  جلبائي:التعريف ابجلانب ا
الشركة ذات املسؤولية احملدودة حيث أهنا ختضع للنظام احلقيقي يف حتديد الربح الضرييب وهذا اطاملا  قم أعمال يف ا تفاع  شكل

 من القانون التجا ي . 11-10-9صوص عليها يف املواد ، هلذا فهي جمربة على مسك الدفاتر احملاسبية املن

ومن الناحية اجلبائية فان شركة ذات األسهم ختضع إىل مجيع االلتزامات اجلبائية والنظام الضرييب متعلقني ابألشخاص املعنويني وتتمثل 
 خمتلف الضرائب يف :

 الضريبة على أ ابح الشركات . IBSعلى أساس الريح احملقق  -
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 على القيمة املضافة على مجيع عمليات البيع .  الرسم -

 % .2الرسم على النشاط التجا ي والصناعي على أساس  قم األعمال احملقق مبعدل  -

 الرسم العقا ي على أساس مجيع ممتلكات شركة ذات األسهم العقا ية سواء كانت مبنية أو غري مبنية. -

 .12-93الضريبية املنصوص عليها يف املرسوم التشريعي  قم وقد استفادت شركة ذات األسهم من االمتيازات 

حيث استفادت من االمتيازات الضريبية املمنوحة يف إاطا  النظام اخلاص، ابعتبا  أن بلدية أوماش مصنفة ضمن األنظمة اخلاصة، كما 
 .03-01استفادت من االمتيازات الضريبية املنصوص عليها يف األمر  قم 

دة اليت مت إنشاءها لتخزين القمح بوالية جيجل، حيث تستفيد من االمتيازات الضريبية املمنوحة يف إاطا  النظام وهذا فيما خيص الوح
 . 03-01العام من األمر 

 اثلثا: أمهية شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب 

منتجات أساسية ذات اطابع إستهالكي واسع،  تعترب شركة ذات األسهم ذات أمهية إقتصادية متميزة على أساس أهنا تقوم إبنتاج     
وتوجه هذه املنتجات إىل فئات واسعة من املستهلكني من خالل تقدمي مستوى عايل من اجلودة تناض به املنتجات األخرى، وهذا 

 نتيجة التحكم يف تقنيات اإلنتاج املتطو ة، وتتجسد أمهية هذه الشركة )ذ، أ( من خالل :

 اساسية للمستهلك.منتجات ضرو ية و  -1

 .تغطي جزءا كبريا من حاجيات السوق -2

 توفريها مناصب شغل و إمتصاصجزء من البطالة .  -3 

 املوقع اجلغرايف اإلسرتاتيجي مما ميكنها من اإلتصال مبنااطق أخرى . -4

 :رابعا: أهداف شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب

حتقيق ميزة تنافسية خاصة هبا وجذب أكرب قد   بعد أن شعرت شركة ذات األسهم خبطر احمليط الذي تنشط فيه ولكي تستطيع      
و الزبون ومن بني هذه  ممكن من الزابئن، سطرت جمموعة من األهداف يف األجلني الطويل والقصري مع الرتكيز على جانب املناضة

 األهداف :

 ات السوق من املنتجات الغذائية )الدقيق، الفرينة، الكسكس(.العمل على توفري إحتياج -1
 وضع سياسات إنتاجية متطابقة مع متطلبات السوق .  -2
 وضع سياسات جتا ية قاد ة على مواجهة املنافسة .  -3
 ضمان موقع الرايدة يف جمال نشااطها . -4
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 توسيع وتطوير وحدات اإلنتاج والعمل   -5
  ختفيض تكاليف اإلنتاج ابإلستفادة من إقتصادايت احلجم من أجل احلصول على أسعا  تنافسية .  -6

 املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي لشركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب

ت الرقابة، تقدم شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب إىل عدة مديرايت ومصا ح من أجل التسيري احلسن وتسهيل عمليا
سب السلم ويوضح اهليكل التنظيمي خمتلف الوظائف واملستوايت اإلدا ية والعالقات املختلفة بني مكوانت شركة ذات األسهم ح

 اهلرمي للسلطة كمايلي :

 املطاحن الكربى للجنوب( :اهليكل التنظيمي ملؤسسة 5الشكل رقم )
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مكلف حبسن التسيري شركة ذات األسهم إدا اي وتقنيا، وإختاذ القرا ات الالزمة يف األوقات املناسبة كذلك  أوال: املدير التنفيذي :
 العمل على تنسيق بني خمتلف مصا ح املؤسسة .

قبال املكاملات مكلفة بتسيري شؤون األمانة مبا فيها تسجيل الربيد الصاد  والوا د وإستقبال العمالء والزوا  واستاثنيا: األمانة العامة: 
 اهلاتفية وحتويلها بني خمتلف املديرايت واملصا ح، وتبليغ املعلومات إىل خمتلف املصا ح .

 : حترصعلى تطبيق القوانني وضبطها وتند ج حتتها املصا ح التالية :اثلثا: مديرية اإلدارية العامة

ابملستلزمات املختلفة )وسائل نقل، عقاد ومعدات...إخل(، تعمل على متوين مصا ح شركة ذات األسهم مصلحة الوسائل العامة:  -1
 وتقوم ابملهام التالية :

  الصيانة: تعمل على صيانة األالت ووسائل النقل ومجيع التجهيزات اخلاصة بشركة ذات األسهم، وهيتقوم بعملية الصيانة
 بنوعيها الوقائية والعالجية من خالل :

 الصيانة امليكانيكية .-

 كهرابئية . الصيانة ال-

  خلية األمن: حترص على أمن شركة ذات األسهم، وتقوم بتسجيل دخول وخروج الشاحنات ومحولتهافا غة ومعبئة لضمان
 مطابقة كمية احلمولة مع الكمية املدونة يف وصل الشراء . 

  حةللزابئن وكذلك نقل عمال خلية النقل: حترص على أتمني و إستقبال الطلبيات اخلاصة ابلشراء وكذلك إيصال العينات املمنو
 شركة ذات األسهم .

وتصنيف هذه املصلحة خمتصة بتسيري شؤون العمال من بداية العمل إىل هناية العقدوكذا توظيف مصلحة تسيري املستخدمني:  -2 
 العمال حسب اخلربة، ومراقبة العمال من حيث الغياب.

 التصرحيات اخلاصة ابلضمان اإلجتماعي.تقوم إبعداد األجو ، وإعداد مصلحة األجور:  -3

تقوم جبميع أنواع األعمال اإلدا ية اخلا جية للمؤسسة مثل: صندوق ضماانإلجتماعي، مركز السجل مصلحة العالقات العامة:  -4
 التجا ي...إخل.

 للمنتجات كما تقوم ب: يعلى اإلنتاج من حيث اجلودة ومراقبة الوزن احلقيق : تشرفرابعا: مديرية اإلنتاج

 . التعريف بسياسة املنتج 
 حتديد أهداف شركة ذات األسهم على املدى الطويل والعمل على تقليص وقت التسليم وكلفة اإلنتاج 
 . املشا كة يف حتديد خصائص املادة األولية واملنتج النهائي 
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 . العمل على إنتاج منتوج مميز وفقا لنظام النوعية 
 نتاج والصيانة . اإل تنظيم جتهيزات 
 ختفيض التكاليف التشغيلية للوظيفة التقنية. 
 . تشكيل برامج التكوين ابلتنسيق مع مسؤول اإلدا ة العامة 

 ويند ج حتت مديرية اإلنتاج املصا ح التالية: املخرب، مصلحة اإلنتاج، مصلحة التخزين .

سابية واملالية للمؤسسة، وتساهم يف تطبيق وإنشاء الربانمج التجا ي تقوم مبراقبة كل العمليات احل خامسا: مديرية احملاسبة واملالية:
 وتفرع عنها: مصلحة احملاسبة العامة واملالية، مصلحة حماسبة املواد، أمني الصندوق .

 وتضم مصلحة التجا ة ومصلحة التموين والتوزيع .سادسا: مديرية التجارة: 

 بشركة ذات األسهم حمل الدراسةاملطلب الثالث: مراحل إنتاج الدقيق والفرينة 

تعترب شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب من أكرب املطاحن اخلاصة يف اجلنوب الشرقي حيث تناظر اطاقتها اإلنتاجية       
 فرع الرايض سطيف .

لسويسرية ذات ( اBULLHERمتتلك شركة ذات األسهم جتهيزات إنتاج مطحنة عصرية مواكبة التكنولوجيا، فهي من مؤسسة )
العالمة التجا ية العاملية حيث متتلك أجود وأحدث أنواع تكنولوجيا اطحن احلبوب يف العامل، تقد  الطاقة اإلنتاجية النظرية املطحنة 

يت اطن يوم، مع اإلشا ة أبن الطاقة احلالية النظرية للطحن ال 330اطن يوم، أما الطاقة النظرية املطحنة الفرينة فهي  220الدقيق ب : 
 اطن يوم .550تبلغ 

 وميكن توضيح مراحل إنتاج الدقيق و الفرينة بشركة ذات األسهم من خالل الشكل التايل 
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 ب:  مراحل انتاج الدقيق و الفرينة مبؤسسة املطاحن الكربى للجنو (6) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مصلحة االنتاجاملصدر:

ه(عاال المواد االولية ) القمح بانواستقب  

 تنظيف اولي للمواد

 االولية
 تخزين المواد االولية

اعادة تنظيف المواد 

 واظافة الماء

 عملية الطحن و استخراج الدقيق و الفرينة و النخالة

تخزين المادة المنتجة 

 الدقيق و الفرينة

 عملية تغليف 

 المنتجات

 عملية تغليف النخالة

منتوج نصف  تخزين النخالة

 مصنع

 منتوج تام  الصنع

 

 

ترك الحبوب لبعض 

الوقت لتاخذ نسبة رطوبة 

 معينة
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 املبحث الثاين : واقع استخدام تكنولوجيا املعلومات داخل املؤسسة:

من ميزاهتا من ختفيض الوقت تستخدم املؤسسة تكنولوجيا املعلومات ملواكبة التطو ات احلديثة ولتحقيق الفعالية، واالستفادة      
والتكلفة والدقة العالية يف اجناز املهام، مع حسن أداء الوظائف وختزين البياانت ومعاجلتها وتبادهلا، حيث تستفيد الشركة من خصائص 

واقع تكنولوجيا  االتصاالت السلكية والالسلكية والشبكة املعلوماتية العاملية وبرامج النتائج ومناقشتها وأجهزة احلاسوب، وملعرفة
 املعلومات ابملؤسسة وأثره على عملية املراجعة اخلا جية، حاولنا املرو  بواقع استخدام احلاسوب وملحقاته وشبكات االتصال والربامج يف

 الشركة ومعرفة حالة نظام الرقابة الداخلية واملراجعة اخلا جية ومعرفة أثر تكنولوجيا املعلومات على املراجعة اخلا جية.

 املطلب االول : مكانة تكنولوجيا املعلومات يف الشركة

تعتمد الشركة يف نشااطها اليومي وعملياهتا بصفة دائمة، ويف كل معامالهتا املختلفة على أجهزة الكرتونية تتمثل يف احلاسوب      
دقة والسرعة املطلوبة، هذا ما سنحاول معرفته وملحقاته، مع شبكة الواب العاملية والربامج اليت تساعدها على اجناز األعمال املطلوبة ابل

 من خالل واقع الشركة االلكرتوين.

 اوال. واقع استخدام احلاسوب وملحقاته يف الشركة :

كل مصلحة من مصا ح هذه الشركة هبا حاسوب مكتب أو منقول مع اطابعة وخمزن الطاقة الكهرابئية والذي بيبقي حاسوب      
كة اتصال سلكية داخلية حىت تستطيع الشركة االحتفاظ ابملعلومات حلظة انقطاع الكهرابء، إضافة إىل شب املكتب شغاال ملدة معينة،

 :و من االجهزة املستعملة يف املؤسسة وخا جية

Micro ordinateur HP complet  

Ordinateur HP pavillon p6320y 

Imprimante canon LPB 3010 B 

Epson 1355 

Epson 1300 

Epson 1800 

DELL XPS 13-9343 

Micro PC HP 
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 اثنيا. واقع استخدام الربامج يف املؤسسة:

 يف هذا اجلانب  كزان فقط على برامج التشغيل احملاسبية و املالية:

( به دفاتر اليومية مجيعها، ميزان للمراجعة ونفرت PC Compta( يف احملاسبة )DLGتستخدم الشركة برانمج امسه ) -
يستخدم مجع البياانت والفواتري اخلاصة ابلشركة ومعاجلتها للحصول على النتيجة احملاسبية كما بني لنا القوائم  األستاذ ...اخل،

( يستخدم لتحديد اجر العامل، حركة العمال والتصريح للضمان االجتماعي والتسجيل PC PAIEاملالية، أما األجو  )
لتحضري الفواتري، هذه الربامج  غم تكلفتها إال أهنا مرئة، وقابلة ( ERPاحملاسيب لألجر، ويف مصلحة التجا ة برانمج )

 .pc stock)للتعديل حسب التطو ات والتغريات يف القوانني والتشريعات و يف مصلحة التخزين تستخدم املؤسسة برانمج )

التدقيق املبدئي من خال تكوين فكرة ومن خالل فهمنا لواقع استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة، نكون قد اطبقنا إجراءات    
 واضحة عن آلية تدفق العمليات داخل النظام احملاسيب اآليل، وتسليط الضوء على مدى استعمال احلاسب يف عمليات التشغيل.

 .للحفاظ على امن و سالمة معلومات الشركة (kaspersky) و(avast)برامج احلماية و املتمثلة يف مضاد الفريوسات -
تستخدم شركة مطاحن الكربى للجنوب شبكة االنرتنت لالتصال بني عمالئها يف داخل و خا ج الواطن ال سال كما  -

 الطلبيات و االتفاق على اطريقة البيع و السداد و ات يخ حتضري الطلبيات و تسليمها.
 املديرين و خطوط فاكس  ملوظفني وكما توفر الشركة لعماهلا هواتف نقالة و شرائح او يدو و هواتف هادية يف مكاتب ا -

 . اقرتاح استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية املراجعة احملاسبية:اثلثا

مبا أن املؤسسة حمل الد اسة تستخدم تكنولوجيا املعلومات يف كافة أنشطتها كما الحظنا فيما سبق فإن هذا التطو  التكنولوجي       
يؤثر على عملية املراجعة احملاسبية واملقصود أكثر على املراجع احملاسيب، أي عليه مواكبة هذه التطو ات التكنولوجية، حيث يتطلب من 

عرفة عالية مبها ات احلاسب ولغات الربجمة والربامج احملاسبية احملوسبة، حيث أن هذه الطريقة اليت اقرتحنا استخدامها مراجع احلساابت م
ابستخدام  راجعةميتلكها، حيث أن امل راجعإذا كان امل ةاإللكرتوني راجعةاملعلومات بواسطة برامج املتقوم بتنقيق أنظمة تكنولوجيا 

كأداة من أدوات املراجعة، فهذا األسلوب يهدف إىل التحقق من دقة عمليات معاجلة البياانت، كما احلاسوب وبراجمه يستخدم  
ر أصبحت كل املعلومات حمل يستطيع املراجع استخدام احلاسوب ملساعدته يف أداء بعض خطوات مهمة املراجعة ألنه يف واقع األم

ومن خالل  راجعةن الربامج اليت تستخدم يف املويف احلقيقة هناك العديد مهي عبا ة عن معلومات تتم معاجلتها إلكرتونيا،  راجعةامل
( IDEA) البحث الذي قمنا به تطرقنا إىل هذا الربانمج الذي يستخدم يف مراجعة اليومية إبضافة إىل بعض األنظمة وهذا الربانمج

   Interactive Data ExtractionAnd Analysisهو اختصا  ل 
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 :ابلربانمجالتعريف 

( يقوم على التحليل واالستخالص التفاعلى للبياانت، ويعترب هذا النظام أحد برامج املراجعة العامة، والصاد  IDEAإن برانمج )     
من قبل املعهد الكندي للمحاسبني القانونيني، حيث يقوم الربانمج بعدد من الوظائف املهمة اليت تساعد مدقق احلساابت يف عملية 

 التدقيق ابلسرعة والدقة العالية

 وميكن تلخيص هذه الوظائف كما يلي:

 Performing Analysesأداء التحليالت 
 Cheking And Calculations الفحص واحلساب 
 Testinf for gaps And Duplicates ،اختبا  الفجوات والتكرا ات 
 Cross Matching Data Between Shysters ظام، مطابقة البياانت بني النSamplingo .العينات 

 اليومية ابإلضافة إىل األنظمة التالية: ملراجعةويستخدم هذا النظام 

 Sales And receiptso ،املبيعاتن ومردوداهتا 
 Accounts receipts ،املدينون 
 Purchases And Payments ،املشرتايت واملدفوعات 
   وAccountes payabel ،الدائنون 
 Payroll ، األجو 
 Fixed Assets .املوجودات الثابتة 

 وتطبيق هذا الربانمج حيقق العديد من املزااي واليت تتمثل فيما يلي:

يساعد يف اكتشاف حاالت الغش واالحتيال من خالل األوامر )حتليل، استخالص،  بط قاعدة البياانت،کشف التكرا ات، کشف  
ية، مما يزيد من ترشيد قرا  و أي مراجع احلساابت، و يزود املراجع الفجوات(، و يساعد يف تنفيذ مهمة املراجعة بسرعة ودقة عال

 ابلتقا ير املختلفة اليت تكون أدلة إثبات إلكرتونية.

 .املطلب الثاين : واقع املراجعة اخلارجية يف شركة املطاحن الكربى للجنوب

من أجل تقييم نظام الرقابة الداخلية يف شركة ذات األسهم املطاحن الكربى للجنوب إعتمدان أسلوب املقابلة يف مجع البياانت      
اخلاصة ابملوضوع، حيث تعترب املقابلة إحدى األدوات الرئيسية جلمع املعلومات وهي تقوم على احلوا  الشفوي بني الباحث واملبحوث 

قد  من املعلومات اإلستخدامها يف البحث العلمي وقد إعتمدان يف د استنا على املقابلة الشخصية مع هبدف احلصول على أكرب 
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مسريين، إضافة إىل تقرير إاطا ات شركة ذات األسهم على غرا   ئيس مصلحة احملاسبة واملالية و ئيس مصلحة الوسائل العامة وبعض 
 اخلا جي .املراجع

 ية ابملطاحن الكربى للجنوب لوالية بسكرة:الرقابة الداخل نظام اوال.تقييم

تعرفنا على نقاط القوة و حيث  خالهلا  سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل تقييم الرقابة الداخلية معتمدين على املقابلة الشخصية     
 نظام الرقابة الداخلية.نقاط الضعف ل

 منخاللظام احملاسيب تظهر فعاليته ابلنسبة لنظام الرقابة الداخلية اخلاص ابجلهاز التنظيمي والن : نقاط القوة -1

 وجود حتديث هليكل نظام الرقابة الداخلية يدل على أنه حتديد حىت وإن كان غري واضح و غري مباشر -

 الشبكة العالقات اإلدا ية داخل شركة ذات األسهم .

 وجود خمطط مصغر ملصلحة احملاسبة دليل على أن هناك فصل يف املهام املوظفني فاملصلحة يساعد - 

 للوصول ألقصى حد ممكن من اجلودة يف املعلومة احملاسبية .

 حرص شركة ذات األسهم حمل الد اسة على مراجعة القيود اليومية وهذا ما يدل على وجود  قابة داخلية مفعلة . - 

 وضع امليزانية التقديرية دليل على  ؤية املستقبلية للمؤدية اليت تساعدها يف إختاذ قرا ات السليمة التيتمكن من إستمرا ية اإلنتاجية - 
 لوقت أاطول .

 وجود أتمني على موجودات شركة ذات األسهم مما يعين أن شركة ذات األسهم حريصة على محاية -

 ن يطرأ عليها مما حيملها خسائر قد تتكبدها فو  وقوعه.أصوهلا من أي حادث حمتمل ميكن أ

 من خالل املقابلة علما أيضا أن جملس اإلدا ة يقوم إبجتماعات دو ية للتخطيط ومراجعة اإلجنازات - 

 احملققة هذا مما يزيد يف فعالية الرقابة الداخلية من حيث مراقبة األداء، الكفاءة، اإلقتصاد .

 ة الداخلية بني احلني واألخر بني مسريي شركة ذات األسهم إمنا يدل على مدى سعيمناقشة نظام الرقاب - 

مما إستقصيناه من خالل املقابلة  -وحرص مسريي القائمني على شركة ذات األسهم املطاحن للوصول إىل جودة املعلومة احملاسبية . 
 أيضا أنه توجد غرفة لأل شيف ختص سجالت احملاسبية حيث جتمع

 قت كدليل أو حجية إثبات لتأكد أوذا أمر ضرو ي ومهم جدا ألهنم ميكنهم اإلستناد إليه يف كل و فيها وه

 كشف األخطاء العملية أو عن سهو .

 احملاسبية .خربة مما يزيد من جودة املعلومة مسك الدفاتر احملاسبية يتم من خالل أشخاص مؤهلني وذوي - 
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 اجلهاز التنظيمي والنظام احملاسيب أمهها :|من نقائص اليت تظهر يف نقاط الضعف:  -2

 عدم وجود دفرت التحديد اإلجراءات احملاسبية حسب ما حتصلنا عليه من معلومات مصلحة احملاسبة - 

 اجع لنقص يف عدد عمال املصلحة لكن هذا ال يعترب مشكلة، إذ نقص العمال ال يشكل عائقا خصوصا مع التطو  احلاصل يف جمال 
ملعلومات اليت توفر الوقت واجلهد، حيث نعتقد أن شركة ذات األسهم ال تواكب التطو  املتسا ع للتكنولوجيا احلديثة تكنولوجيا ا

 ن تشكل هلا مشاكل كثرية مستقبال.والزالت بربامج قدمية من املمكن أ

 ما ماسكو الدفاتر هم أشخاص يتولون معاجلة املقبوضات والسجالت املساعدة ودفرت األستاذ وهذا -

يتعا ض مع متطلبات املراجعة الداخلية السليمة حيث ينبغي تقييم العمل للوصول للعناية املهنية املطلوبة وأن اليتم تكليف شخص 
واحد بعدة مهام تفاداي لألخطاء أو معلومات قد يتم إخفائها، وهذا ما يؤثر سلبا على دقة املعلومة احملاسبية وكذا الصو ة الصادقة 

 لية .للقوائم املا

 األشخاص الذين يقومون بعملية املراجعة هم نفسهم عمال املصلحة يراجعون أعمال بعضهم ابلتايل - 

إستقالليتهم ليست مطلقة كما ميكن أن حييدو عن الشفافية جراء أي حال من األحوال، وهذا من اطرف مسؤول أعلى منهم لذا ينبغي 
 املراجع مستقل بعيد عن أي ضغوط .أن يكون 

 : املراجع اخلارجي اثنيا

حمافظ احلساابت اخلاص هبا من أجل إبداء  أيه حول مصداقية القوائم املالية اخلاصة مبا يعني  الكربى جلنوبمطاحن احتدد شركة       
أو  قاء ملفه من أي إنذا اتناصة به، ومدى انضبااطه يف العمل و عن اطريق اجلمعية العامة حسب احلالة اجلبائية والشبه چبائية اخل
 عقوابت سابقة، ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

زاي ة حمافظ احلساابت للشركة تكون فجائية أو إعالمية حسب اهلدف من الزاي ة، حيث يطلب االاطالع على كل الواثئق املتعلقة       
 راجعة، تتمثل يف:مصلحة احملاسبة، وللقيام بتجميع األدلة يعتمد على واثئق تساعده يف عملية امل

  امليزانيات، اليوميات واملبيعات؛ 
  احلصول على بطاقة اجلرد 
  الواثئق اخلاصة ابملردودات 
  واثئق حركة الصندوق والكشف البنكي 
 اطلبيات العمالء وفواتري املبيعات 
 فواتري الشراء واستما ة االشرتاك يف الضمان االجتماعي مع تسديد املستحقات؛ 
  املستحقات من الرسوم والضرائب.واثئق تثبت تسديد 
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وكذا التحقق من سندات املشرتايت، املبيعات، الدخول للمخازن، اخلزينة وسندات السداد والتسديد األخرى كأو اق القبض، الدفع 
 .... 

ل من املخزوانت والتحقق من امليزانية، جدول حساب النتيجة، اليوميات احملاسبية، ميزان املراجعة، دفرت األستاذ، دفرت اجلرد لك
 والتثبيتات وكل واثئق العمليات واملستندات القانونية والثبوتية املرية للتسجيالت احملاسبية.

( فقط، ومينع SGPتسلم نسخة لرئيس اجلمعية العامة و أخرى ملؤسسات تسيري املسامهات ) : مستخدمو تقرير حمافظ احلساابت
(، حيث يكون مرفقا مع ملف BADRالرفيق من بنك الفالحة والتنمية الريفية )ااطالع أي أاطراف أخرى، إال عند اطلب قرض 

 احلالة املالية للشركة ملدة ثالث سنوات متتالية .

 اثلثا:املراجع الداخلي 
 شخص اتبع للوحدة االقتصادية

 يعني من اطرف االدا ة 
 استقالليته حمدودة مسؤول امام االدا ة

 : أساليب املراجعةرابعا

يقوم حمافظ احلساابت ابختيا  عينات بعد االاطالع على امللفات يف احلاسوب، وإجراء االختبا ات الالزمة عليها، حيث تكون       
هذه العينات عبا ة عن بياانت متثل املدخالت النظام احلاسوب، يقوم ابالجراءات واحلساابت يدواي وبدون احلاسوب والتأكد من 

على املعلومات والنتائج بعد املعاجلة ابحلاسوب واطباعتها، بعد ذلك املقا نة بني ما توصل هو إليه مع  العمليات احملاسبية، مث احلصول
 نتائج الفحص ابحلاسوب، هذا األسلوب پسمي املراجعة حول احلاسوب الذي يكون بفحص مدخالت النظام وخمرجاته فقط. 

ة، وليس هو املصد  الوحيد يف أعمال املراجع حيث ينتقل من هنا نالحظ أن حمافظ احلساابت يعتمد على احلاسوب بصو ة جزئي
 مصا ح الشركة للحصول والتأكد من خمتلف املعلومات والعمليات.

 : إجراءات املراجعة خامسا

برانمج يقصد هبا تلك اخلطوات اليت جيب على املراجع القيام مبا لتحقيق أهداف املراجعة، حيث يتم توضيح هذه اإلجراءات يف       
 املراجعة، واليت تتمثل يف:

 . مرحلة قبول التكليف1 

 مرحلة التخطيط  لعملية املراجعة: ومن هذه املرحلة يقوم حمافظ احلساابت بوضع برانمج للمراجعة.2
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. مرحلة تنفيذ عملية املراجعة: من خالل القيام ابملراجعة املبدئية واليت هتدف إىل تكوين فكرة عن كيفية تدفق العملياتداخل نظام 3 
املعلومات احملاسيب، وتكون جيمع معلومات عن قسم احلاسوب وحتديد مدى استخدام احلاسوب يف احناسية وهل يلعب دو ا  ئيسيا أو 

 :اثنوي، وتكون ب

  اختبا ات االلتزام : هتدف هذه االختبا ات إىل حتديد نقاط القوة والضعف النظام الرقابة الداخلية، العمليات الواجب
 ةالرتكيز عليها وحتديد حجم االختبا ات التفصيلي

 الثقة يف  اختبا ات اجلوهرية التفصيلية: وتكون بعد التحقق من امكانية االعتماد على اجراءات الرقابة، وعملية فحص مدى
 تشغيل البياانت بواسطة التحقق من  البياانت اليت يتم ادخاهلا للمعاجة ابحلاسوب حقيقية وموثوقة

 اجراء مراجعة فجائية أثناء تشغيل برانمج احملاسبة على احلاسوب 
 التحقق من ستندات املراجعة واالدلة واليت متكن من احلكم على دقة البياانت املعدة الكرتونيا 

 د من أن املخرجات سليمة ودقيقة.التأك  

 .مرحلة التقرير.4 

 : خماطر املراجعةسادسا

 غم الدو  الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات يف تسهيل عملية املراجعة اخلا جية، إال أنه قد يصادف ذلك وجود خمااطر تؤثر      
 على نتائجها ومن هذه املخااطر نذكر:

 . إختفاء السجالت أو صعوبة تتبع واختفاء الدليل اإللكرتوين ) اخلطر احلتمي(؛1 

 . عدم كشف األخطاء اجلوهرية )خطر الرقابة(2 

 . عدم اكتشاف أو منع األخطاء واملخالفات اجلوهرية يف القوائم املالية )خطر االكتشاف(.3 

 للبياانت، وللحد منها جيب تكثيف الرقابة على الوصول بنالحظ أن خمااطر املراجعة تبقى يف ضل املعاجلة اآللية  

 . الرقابة على كلمات السر وتغيريها من حني آلخر؛1 

 . استخدام  موز مركبة من أجل التوصل إىل ملفات البياانت احلساسة ذات األمهية الكبرية ؛2 

 ديالت قد مت اعتمادها بشكل دقيق؛. جيب توثيق النظم والربامج والتعديالت فضال عن التحقق من أن هذه التع3 

 حتديد االختصاصات والواجبات فيما يتعلق بعناصر قاعدة البياانت. 4 

 ولتكثيف الرقابة على مسا  املراجعة من الضياع جيب

 . توجيه عناية دقيقة لعملية إعداد املدخالت عند تصميم نظام املعاجلة اآللية للمعلومات1 
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 .تسجيل مجيع أنشطة احلاسوب يف ملف ات خيي2 

 . االحتفاظ مبلفات يومية احتيااطية من أجل الرجوع إليها وقد حتفظ تلك امللفات على أشراطة أو أقراص ممغنطة؛3 

. جيب أن تتضمن الربامج املستخدمة يف عمليات اإلضافة أو التعديل أو احلذف أو احلماية الذاتية عناية خاصة ضدأي 4 
 خدام من شخص غري مصرح له ابستخدام هذه الربامج.است

وميكن للمراجع تقليل نسبة خطر االكتشاف عن اطريق زايدة حجم اختبا ات االلتزام النظام الرقابة الداخلية، ويقوم املراجع هبذا 
 لك ملالحظة تشغيل أنظمة الرقابة.االختبا  عن اطريق القيام بزاي ات متكر ة ملواقع وفروع الشركة حمل املراجعة أسبوعيا أو شهراي، وذ

 :ومن املشاكل اليت صادفناها يف الشركة ما يلي

 . عدم فعالية األجهزة والعتاد املعلومايت وأهم املشاكل املتعلقة هبا1 

 التقادم : لذا جيب على الشركة التغيري والتجديد يف أجهزهتا وحواسيبها، واليت تكلفتها عالية فتقع يف مشكلة جديدة بسبب 
 الديون املرتاكمة عليها وعدم قد هتا ديون جديدة؛

 ( تكلفة الصيانة: تكون مكلفة، وتكون بعقد مع شركة املقاولة ابلبااطنtraitance 7entrepreneurs sous-) 

 (.الدقيقعلى تكلفة املنتج النهائي ) ا تفاع تكلفة أجهزة احلاسوب: هذا ما يؤثر 

 . مشاكل تتعلق بنقل البياانت :2

  املوظفني أثناء نقل البياانت كاستخدام امللف املختصر بدال من النسخة األصلية؛أخطاء 

  خلل بوسائل نقل البياانت، ما يسبب صعوبة اسرتجاع البياانت وفقداهنا؛ 

   من مبيعاهتا لعمالئها ابخلا ج. 90اخللل يف خطوط االتصال ابلشبكة العاملية ما يسبب خسائر فادحة خاصة وأن الشركة % 

 املشكالت اليت تتعلق مبعاجلة البياانت:. 3

 عدم وضع أسلوب واضح للمعاجلة ما يسهل التالعب ابلبياانت 
   تعطل املعلومة اآلتية من املصا ح األخرى لعدم وجود شبكة اإلنرتانت الداخلية 

 . املشكالت اليت تتعلق بنقل املعلومات ) املخرجات(: 4

 عدم تسجيل أ صدة احلساابت 
 خصات لبعض بنود البياانت واستخراجها واطباعتهاعدم إعداد مل 
 سرية املعلومة وابلتايل صعوبة احلصول عليها ومراجعتها 
 .أخطاء يف معاجلة بعض البياانت نتيجة كرب حجم العمليات 
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 pc paie)حساب االجور ) :( 1مثال )
وهو برانمج يكون يف مصلحة املستخدمني ( PC PAIEيف هذا املثال سنتطرق اىل بعض الصو  اليت تشرح كيفية عمل برانمج )

حبيث يعطى لكل  مز حالة حبيث يتمكن املستخدم من االاطالع على حالة كل عامل داخل الشركة يف حلساب االجو  والعطل 
 الربانمج او يف و قة اكسل او يف وود بعنوان شهادة عمل،يتم حتديد فيها ات يخ الدخول اىل العمل، و املنصب الذي يشتغله.

 .حساب عطلة العامل :(1لصورة رقم )ا

 
 

 .كيفية ادخال عامل جديد:( 2الصورة رقم )
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 attestaion de travaileو ذلك من خالل الضغط على ز  
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 : ملخص الفصل

راجعة يف اجلزائر امل سني جودةحتعلى املراجع اخلا جي يف تكنولوجيا املعلومات ثر أن خالل هذه الد اسة إىل قياس هدف الطالب م
 حيث تبني من خالل حتليل ومناقشة نتائج هذه الد اسة مايلي:

 .تكنولوجيا املعلومات سامهت يف تطوير مهنة املراجعة 
 م اجيابيا يف عمليات املراجعة.استخدام تكنولوجيا املعلومات يساه 
 مراجع احلساابت ابخلربة والكفاءة العلمية مما يؤدي إىل زايدة و فع كفاءة مهنة املراجعة .ع ضرو ة أن يتمت 
 و األمشل لتكنولوجيا  ضرو ة أن يكون مراجع احلساابت ذو أتهيل وكفاءة علمية لألمر الذي يرتتب عليه االستخدام األوسع

 .املعلومات



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة
 

  

 اخلامتة    

من خالل الد اسة اليت قمنا هبا فان استخدام تكنولوجيا املعلومات أدى إىل تعدد برامج احملاسبة املوجودة يف السوق و اليت تعتمد      
شركة مطاحن كربى اجلنوب اليت تسعى من خالل تكنولوجيا املعلومات إىل ضمان بقائها عليها املؤسسات االقتصادية من بينها 

واستمرا ها وتسهيل تسيريها إبعداد دفاتر الكرتونية متعددة ومتنوعة تتناسب مع صيغة وحجم املؤسسة مما أدى إىل سهولة التعامل من 
تداد للعمليات اليت يقوم هبا احملاسب يف تشغيل وظائف النظام حيث زابئنها بسرعة فائقة حيث أن التشغيل االلكرتوين ما هو إال ام

ينتج معلومات تتميز ب املالئمة والقابلية للفهم ومتاحة يف الوقت املناسب يف اختاذ القرا  كما إن املراجع اخلا جي أصبح يدقق 
موس يف وضع الربامج و إجراءات املراجعة والرقابة حيث العمليات احملاسبية واملالية آليا بواسطة احلاسوب وهذا أدى إىل تغيري واضح ومل

أصبح التدقيق على املدخالت الوا دة ابملستندات واالاطمئنان على سالمة أجهزة احلاسوب املستخدمة على املعلومات اخلا جة 
وسات و إعداد نسخ احتيااطية  ابإلضافة إىل ضرو ة وضع اإلجراءات امن و سالمة املعلومات اليت تتمثل يف إجراءات احلماية من الفري 

ا و كلمة املرو  مما أدى إىل ضرو ة اإلملام مبراجع احلاسوب و برامج التشغيل و برامج احملاسبة املعتمدة يف املؤسسات اليت يقوم مبراجعته
 .اختبا  صحة الفرضيات

 صحة الفراضيات 

جب االستعانة به يف العمليات احملاسبية يف الشركة او ن استخدام احلاسوب يف أو هي  وىلكدت الد اسة صحة الفرضية األأ -
 ثري على اجراءات املراجعة ايضا. أصبحت حول احلاسوب و التأساليب املراجعة التقليدية و أثر على أاملراجعة ما 

متعلقة رزها أبعلومات هلا خمااطر عديدة و لعلى كدت الد اسة على ان استخدام تكنولوجيا املأ نيةابلنسبة للفرضية الثا -
 ثريا على جودة املراجعة لكن التؤثر على النتائج. كثر أتشخاص هي األابأل

ن املراجع يقوم ابلتاكد من مدى صدقها يتمد على اطريقة ادخاهلا و على الشخص الذي قم ابدخاهلا و خربته يف تشغيل النظام أو مبا 
 حيث اليكون هناك جمال للتالعب و اخلطا 

ة اكدت الد اسة على ان تكنولوجيا املعلومات يعد من اهم االساليب و االدوات اليت تساهم يف  فع  ثالثابلنسبة للفرضية ال -
كفاءة املؤسسة و لقد مت اثبات صحتها يف الفصل الثاين حيث تربز امهية كبرية لتكنولوجيا املعلومات ايعتبا ها احد املكوانت 

ؤدي دو ا كبريا يف تطوير املؤسسة و اال تقاء ابدائها و حتسني ظروف يف املؤسسة نظرا ملا توفره من تسهيالت و مزااي حيث ت
 .العمل و تسهيل خمتلف التعامالت داخل املؤسسة 

 رابعة فعلى حمافظ احلساابت ان يكون لديه كفاءة و معرفة اتمة للتطو ات يف بيئة تكنولوجيا املعلومات.ابلنسبة للفرضية ال -

 



 خاتمة
 

  

 نتائج الدراسة

ذي الاجلانب التطبيقي تكنولوجيا املعلومات و املراجع اخلا جي و اتثرمها ب تناولت اجلانب النظري للمراجعة واليت ، من خالل د استنا 
 :يف مؤسسة مطاحن الكربى للجنوب مت الوصول إىل النتائج التالية ميثل د اسة حالة 

قد ة العميل ييم ذلك من خالل املساعدة يف تق والدو  الكبري الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات يف تنفيذ اجراءات املراجعة  .1
 .مع ما هو خمطط لتحديد االحنرافات اجلوهريةمقا نة النتائج الفعلية و على االستمرا ، 

ان استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية املراجعة و اصدا  تقرير املراجع يؤدي اىل حتسني جودة عملية املراجعة ،  .2
قا ابلبند املراد اداء اعمال املراجع و توثيقها و ذلك من خالل حصول املراجع على ادلة اكثر تعل ابالضافة اىل حتسني جودة

 ل اىل نتائج موضوعية. و صتدقيقه، و الو 
تكنولوجيا املعلومات مهمة بد جة كبرية يف بناء جودة املراجعة خاصة مع تطو  و تعقد العمليات و صعوبة مراقبتها فأصبح  .3

 .اد على تكنولوجيا املعلومات و االتصال لتسهيل و تسريع العملية الرقابية من الضرو ي االعتم
 املوافقة على تطوير االجراءات الرقابية املناسبة بشكل دو ي لضمان مواكبة التطو ات اخلاصة يف جمال احلماية و االمن. .4
ع و االمشل عليه استخدام االوس من الضرو ي ان يكون مراجع احلساابت ذو اتهيل و كفاءة علمية ،االمر الذي يرتتب .5

 لتكنولوجيا املعلومات و كذا متابعة التطو ات اليت تطرا على املعدات و الربجميات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات .
 و اعداد الفواتري. املعتمد يف احملاسبة (DLG) لمحاسبةتستعمل الشركة برانمج خاص ل .6
 و ملحقاته و برامج احلاسوب. ترتكز املؤسسة يف عملها اليومي على احلاسوب .7
 ضرو ة متتع املراجع ابلكفاءة الالزمة الجناز اعمال املراجعة االلكرتونية. .8
 احلاسوب يوسع امكانية الرقابة على عملية املراجعة مما يعاد يف اكتشاف االخطاء. .9

 ضرو ة توخي احلذ  من عوامل اخلطر اليت ميكن ان تتعرض هلا عملية املراجعة. .10
 خمااطر املراجعة و تقديرها و و ذلك هبدف حتديد اطبيعة و توقيت نطاق اختبا ات املراجعة.حتليل  .11

 :التوصيات 

 :توصلت الد اسة إىل جمموعة التوصيات اليت تتمثل يف 

مواكبة التطو ات و مالحقة االنظمة احلديثة و خاصة يف جماالت مراجعة احلساابت و انظمة الرقابة الداخلية و ضرو ة  .1
 لكي يعزز قرا اته وقد ته على اكتشاف الغش و األخطاء.  من خالل  فع كفاءته  و أتهيل مراجع احلساابتتد يب 

جل حتسني خدماته أبقل وقت وتكلفة الن أغلبية املؤسسات اليوم أملراجع لتكنولوجية املعلومات من ضرو ة استخدام ا .2
 تستخدم تكنولوجيا املعلومات يف كل وظائفها. 



 خاتمة
 

  

بتطوير براجمها احملاسبية من حني آلخر لذا جيب على املراجع واحملاسب القيام بدو ات التد يب ملعرفة كيفية الشركة تقوم  .3
 استعمال الربامج.

ملا هلا من اثر يف ساليب تكنولوجيا املعلومات و النظم االلكرتونية احلديثة استخدام مكاتب التدقيق لوسائل و أضرو ة  .4
من خالل توفري الوقت و اجلهد املبذول و حتقيق الدقة و الفاعلية يف عملية  ملراجعةزايدة كفاءة و فعالية عملية ا

 املراجعة.
تعزيز التعليم التكنولوجي يف مناهج التد يس اجلامعي يف اجلزائر، وذلك لرفع مستوى خدمات املراجعة وزايدة القد ة  .5

 التنافسية.
من املعلومات، و الدخول الستخدام التكنولوجيا،كمخااطر أبة من الضرو ي معرفة االدا ة و املراجع ابملخااطر املصاح .6

غري املصرح به مللفات البياانت، و تغيري حمتواايهتا،او حتويلها، او تعطيل عمل النظام، و تطوير االجراءات الرقابية اليت 
 ميكن ان حتد من تلك املخااطر.
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ق ائمة المراجع 



 قائمة المراجع

  

 
(. جودة املراجعة مدخال لتضييق فجوة التوقعات بني مستخدمي القوائم املالية و 2013, 01 08امحد برير. ) .1

مراجعي احلساابت " حالة اجلزائر ". و قلة، كلية العلوم االقتصادية والتجا ية وعلوم التسيري قسم العلوم التجا ية، اجلزائر: 
 تري يف العلوم التجا ية.املاجس شهادةمذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات 

(. جودة املراجعة مدخال لتضييق فجوة التوقعات بني مستخدمي القوائم املالية و 2013, 01 08أمحد برير. ) .2
مراجعي احلساابت " حالة اجلزائر ". و قلة ، كلية العلوم االقتصادية والتجا ية وعلوم التسيري قسم العلوم التجا ية، و قلة 

 مال متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم التجا ية .: مذكرة مقدمة إلستك

 .دا  وائل للنشر :اال دن .مدخل التدقيق من الناحية النظرية والعلمية .(2004) .ه ,التميمي .3

 تكنولوجيا املعلومات يف ادا ة املشا يع االنشائية.(. 2017الزويين فائق حممد سرحان ابراهيم عبد هلل عيدان. ) .4

 .اصول املراجعة الداخلية واخلا جية .(1980) .ا .ع ,الصحن .5

 .05(. اجلريدة الرمسية اجلزائرية. 2010. )01-10القانون .6

 .08/09(. اجلريدة الرمسية اجلزائرية. 2010. )01-10القانون .7

دو  تكنولوجيا املعلومة احملاسبية يف حتسني أداء املدقق اخلا جي دا سة حالة  .(2021-2020) .د .ب ,املكي .8
قسم العلوم  ,أد ا  .دو  تكنولوجيا املعلومة احملاسبية يف حتسني أداء املدقق اخلا جي .فرع أد ا  -الت اجلزائراتصا

 .مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت االكادميي  :اجلزائر اد ا  ,تدقيق ومراقبة التسيري :التجا ية ختصص

 .مكتبة اجلالء اجلديدة  :مصر .واملما سةاملراجعة إاطا  النظرية  .(1988) .ا .م ,الناغي .9

 (. مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة. الدا  اجلامعية االسكند ية.2005امني السيد امحد لطفي. ) .10

برير امحد. )بال ات يخ(. جودة املراجعة مدخال لتضييق فجوة التوقعات بني مستخدمي القوائم املالية و مراجعي  .11
لة، كلية العلوم االقتصادية والتجا ية وعلوم التسيري قسم العلوم التجا ية، اجلزائر: مذكرة احلساابت "حالة اجلزائر". و ق

 مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم التجا ية.

 .اجلزائر ,كلية االقتصاد ,املسيلة .مسامهة املراجعة اخلا جية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية .(2013) .و ,بلعيد .12

(. جودة املراجعة يف ظل املعيا  الدويل جلودة 2021-2020بن عطاءهللا عو  بن عبد هللا عبذ الرمحان معوش حممد. ) .13
. الوادي، كلية العلوم االقتصادية والتجا ية وعلوم التسيري قسم ISA220 .mohammed maoucheاملراجعة 

 متطلبات شهادة املاسرت أكادميي.علوم املالية واحملاسبية، اجلزائر : مذكرة مقدمة الستكمال 
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 بن عما ة كهينة. )بال ات يخ(. املراجعة اخلا جية وسيلة لتقييم نظام الرقابة الداخلية . .14

 .(2003) .م ,بوتني .15

(. أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على جودة املراجعة اخلا جية يف 2020بوزيدي مصطفى عوادي عبد الرؤوف . ) .16
 .04،العـــدد:  14ادي: جملة أحباث اقتصادية وإدا ية اجمللد: اجلزائر. اجلزائر، الو 

(. العوامل املؤثرة يف جودة مراجعة احلساابت من وجهة نظر احملاسبني القانونني يف اليمن. 2010جربان حممد على . ) .17
ير احملاسبة يف اململكة قسم احملاسبة و املراجعة كلية التجا ة و االقتصاد جامعة صنعاء: الندوة الثانية عاشرة لسبل تطو 

 قسم احملاسبة كلية ادا ة االعمال جامعة امللك سعود الرايض.

 .زمزم انشرون :اال دن .اصول املراجعة .(2012) .ا .م ,حامد اطلبة .18

 دا  وائل للنشر والتوزيع. علم التدقيق احلساابت.(. 2007خالد امني عبدهللا. ) .19

وامل جودة األداء املهين حملافظي احلساابت يف ضبط خمااطر (. مدى مسامهة ع2013, 03 18خرياين العيد. ) .20
. و قلة ، كلية العلوم االقتصادية و التجا ية وعلوم التسيري قسم KHirani-elaidاملراجعة د اسة حالة اجلزائر. 

 العلوم التجا ية ، اجلزائر.

 االستخدامات و التطبيقات.تكنولوجيا املعلومات يف منظمات االعمال (. 2010د غسان قاسم داود الالمي. ) .21
 العراق: مؤسسة الو اق للنشر.

 .دا  الراية للنشر والتوزيع :اال دن .مراجعة احلساابت والتدقيق .(2009) .س .ع ,زاهر توفيق .22

مصر، كلية العلوم  مراجعة احلساابت وتكنولوجيا املعلومات.(. 2003شحاتة السيد شحاتة عبدالوهاب نصر علي. ) .23
 االقتصادية: دا  النشر الثقافة.

جملة (. اتثري إستخدام تكنولوجيا املعلومات على جودة املراجعة. 2021ضيف هللا حممد اهلادي خنيش يوسف. ) .24
 .424-423، 2021,اكتوبر  02,العدد: 04املنهل االقتصادي اجمللد:

جملة خدام تكنولوجيا املعلومات على جودة املراجعة. (. اتثري إست2021ضيف هللا حممد اهلادي خنيش يوسف. ) .25
 .424-423، 2021,اكتوبر  02,العدد: 04املنهل االقتصادي اجمللد:

(. اثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على التدقيق. اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية، 2017اطايل معمر عائشة. ) .26
 تدقيق.مسيلة: قسم العلوم التجا ية ختصص حماسبة و 

 .الدا  اجلامعية :االسكند ية .اسس املراجعة  .(2003) .س .م ,عبد الفتاح حممد الصحن .27
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 قطر : معهد التنمية االدا ية. تكنولوجيا املعلومات.عالء عبد الرزاق الساملي. )بال ات يخ(.  .28

 .دا  التعليم :مصر  .اصول املراجعة اخلا جية .(2013) .ا .ف ,عوض لبيب .29

(. مسامهة املراجعة الداخلية يف تقييم نظام املعلومات احملاسيب للمؤسسة. 2007/2008االمني. )عيادي حممد  .30
 اجلزائر، قسم علوم التسيري، اجلزائر: مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري.

 سكرة، كلية العلوم التجا ية، اجلزائر.(. تقييم مهنة املراجعة يف ظل نظم املعلومات االلكرتونية. ب2019عيسى زين. ) .31

أثر (. أثر خمااطر استخدام تكنولوجيا املعلومات يف جودة عمل املدقق اخلا جي. 2010, 12 31كرمية جوهر. ) .32
. خمااطر استخدام تكنولوجيا املعلومات يف جودة عمل املدقق اخلا جي،د اسة ميدانية يف بعض مكاتب التدقيق األ دنية

 .02،العـــدد  10، اال دن: جملـــة الز قـــاء للبحـــوث والد اســـات االنســـانية، اجمللـد اال دن، احملاسبة

املكتب اجلامعي  :مصر .د اسات متقدمة يف احملاسبة واملراجعة .(2003) .ا .م ,كمال الدين حممد الدهراوي .33
 .احلديث

 .املكتب اجلامعي :مصر .احملاسبة واملراجعةد اسات متقدمة يف  .(2006) .س .م ,كمال الدين مصطفى الدهراوي .34

 .دا  املطبوعات اجلامعية :مصر .د اسات يف املراجعة اخلا جية للقوائم .(2008) .ز .ا ,كمال خليفة .35

 ,كلية العلوم االقتصادية ,اجلزائر .املراجعة اخلا جية وسيلة لتقييم نظام الرقابة الداخلية .(2013) .ع .ب ,كهينة .36
 .اجلزائر

 .الدا  اجلامعية :مصر .املراجعة بني النظرية والتدقيق .(2006) .ا .ا ,لطفي .37

 اثر التقدم يف تكنولوجيا املعلومات على اخلصائص النوعية و الكمية للموا د البشرية .(. 2011ليلى حسام الدين. ) .38
 املنظمة العربية للتنمية االدا ية.

 :اجلزائر .والتدقيق احلساابت االاطا  النظري واملما سات التطبيقيةاملراجعة  .(2003) .ا .م ,حممد التوهامي اطواهر .39
 .ديوان املطبوعات اجلامعية 

 االسكند ية: دا  الفكر اجلامعي الطبعة االوىل. ادا ة تكنولوجيا املعلومات .(. 2009حممد الصرييف. ) .40

 ن املطبوعات اجلامعية.ديوا املراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية والتطبيق.(. 2003حممد بوتني. ) .41

 .الدا  اجلامعية :مصر .االسس العلمية والعملية ملراجعة احلساابت .(2002) .ا .ع ,حممد مسري الصبان .42
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العوامل املؤثرة يف جودة مراجعة احلساابت من وجهة نظر احملاسبني (. 2010ماي  19-18حممد علي جربان. ) .43
الندوة الثانية عاشرة لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة قسم احملاسبة كلية ادا ة االعمال جامعة امللك  القانونني يف اليمن .

 سعود الرايض.

 .دا  الكاتب احلديث .املراجعة والرقابة املالية معايري وقواعد .(2008) .ا ,حممد .44

 .البليدة .عايري الدولية للمراجعةتطو  املراجعة اخلا جية يف اجلزائر ومدى توافقها مع امل .(2010) .س ,حممد .45

(. أثر تكنولوجيا املعلومات على كفاءة وفعالية املراجع 2017حمي الدين غرييب ، عبد العزيز حبري، و عباس كراطي. ) .46
اخلا جي يف حتسني جودة املراجعة د اسة ميدانية. اجلزائر، قسم العلوم املالية واحملاسبية، الوادي: مذكرة مقدمقة 

 متطلبات شهادة ماسرت اكادميي.الستكمال 

(. دو  استخدام تكنولوجيا املعلومات فب حتسني املراجعة اخلا جية. اجلزائر، قسم العلوم املالية و 2021مقراين عما . ) .47
 احملاسبية ، ام بواقي: مذكرة لنيل شهادة املاسرت ختصص حماسبة و مراجعة.

تكنولوجيا املعلومات يف تطوير نظام املعلومات ابملؤسسة االقتصادية (. فالية استخدام 2012-2011منرية قشنيطي. )
 .3اجلزائرية)مدكرة ماجستري(. كلية العلوم السياسية و االعالم، اجلزائر : جامعة اجلزائر 

كلية  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودو ها يف تفعيل وظيفة ادا ة املوا د البشرية  .(2012-2011) .و ,مهيبل .48
 .3جامعة اجلزائر  :اجلزائر  ,علوم االقتصادية والعلوم التجا ية وعلوم التسيريال

 .مؤسسة الشباب اجلامعي :مصر .مراجعة احلساابت .(1992) .ا ,نو  .49

دا  التعليم  :مصر .الرقابة الداحلية يف بيئة التشغيل االلكرتوين,الرقابة واملراجعة الداخلية  .(2013) .ا .ش ,وأخرون .50
 .اجلامعي 

 .املكتب اجلامعي احلديث .اسس املراجعة اخلا جية .(2007) .ا .ع ,واخرون .51
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