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  تقديرشكر و 

أثار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب  الحمد هللا الذي  
ونسألك اللهم خير  ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل، نحمده على نعمة العلم التي أنعم علينا، 

  .ما علمتنا، ونسألك نفع غيرنا بصالح منتك عيبنا

بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد على إنجاز    نتوجه
هذا العمل وفي تذليل ما وجهته من صعوبات، وأخص بالذكر والدي أبي وأمي  

  .اللذان ربياني وساهما في إنجاحي وفي إتمام دراستي

  .الذين كانوا في عوني دائما في السراء والضراء  واخواتي  كما أتشكر كل إخوتي

الذي  " مناصرية اسماعيل  " أتقدم بالشكر أيضا إلى األستاذ المشرف الكريم  ماك  
  .القيمة التي كانت عونا لي في إتمام هذه المذكرة  لم يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه

كذلك   وساعدني فوقني أن أتقدم بالشكر إلى كل أستاذ توجهت له ولم يبخل علياال ي
  .في انجاز هذا العمل المتواضع

   



  إهداء

شرف المرسلين سيد الخلق أجمعين وخاتم األنبياء اللهم ال  بعد الصالة والسالم على أ
بأن الفشل  تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت، وال باليأس إذا فشلت ، وذكرني دائما  

هو التجربة التي تسبق النجاح، وإذا أعطيتني نجاحا فـال تفقدني تواضعي واعتزازي  
أن يتذكر من    واألجملإلى النجاح فيحصل عليه    اإلنسانبكرامتي، شيء جميل أن يسعى  

  .كان السبب في ذلك

إلى ينبوع الحنان والعطف، إلى التي تحمل بسمة الزهر في شفتيها وروعة الحب  
الطريق،    خرآ تيها وجنة ربي تحت قدميها، إلى التي تنتظر نجاحي لتحضنني في  في مقـل

  .الغالية أطال اهللا في عمرها    ميأ

إلى من علمني الصبر والثبات ودفعني إلى دروب العلم، وكان مصدر عزمي وقوتي،  
  .إلى من تعب ألرتاح وهيأ لي سبل النجاح أبي الكريم أطال اهللا في عمره

إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي، إلى أخواتي وأزواجهم وكل  
  .أوالدهم، إلى أخواني وزوجاتهم وأوالدهم

ي في الحياة وشاركوني  إلى كل من سكنت قـلبهم من أصدقـاء وأحباء الذين ساندون
  .فرحي وحزني

 .إلى كل من ذكرهم قـلبي ونساهم قـلمي ، أهدي بذرة جهدي وثمرة نجاحي
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  ةــمقدم

 الحیاة مجاالت مختلف في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا واستخدام التكنولوجي التطور إن

 مختلف وفي المجتمع، مستوى على وأ الفردي، المستوى على الجوانب من العدید تحسین من مكن

 المعلومات تكنولوجیا تستخدم الحاضر الوقت في منظماتال من الكثیر أصبحت حیث ،مجاالت  األعمال

 المعرفة في والمشاركة ا،خدماته منتجاتها، وتقدیم وتصنیع أعمالها، تسییرو  لمعالجة بیاناتها واالتصاالت

ومنها  المختلفة عملها مجاالت في الهائلة التقنیات هذه من ستفادةاال في المنظمات معظم تتأخر لم لذا

  .بيالمحاس المجال

مستجدات مضطرة للتعامل مع هذه ال تدقیقلاو  مهنة المحاسبة أصبحت ،تطوراتال هذه ومع 

 مدقق على فأصبح ،واستخداماتها الجدیدة اتهذه التقنی مع تتكیف أن علیها واجباً  وبات المعرفیة،

 التشغیل ونظم رامج،والب  ،للحاسوبالمادیة  المكونات لكترونيإلا التشغیل ظل في یدرك أن الحسابات

 المعلومات تكنولوجیا استخدام آثار وتفهم، التدقیق عملیة تخطیط من یمكنه الذي بالقدر اإللكتروني

رات لمواكبة التطو  متزایدة ةاستجاب الخارجي التدقیق مهنة شهدت نفسه الوقت وفي ،في عمله واالتصاالت

 تدقیق أو المحسوبةاألنظمة  بتدقیق یسمى ما ظهر لذلك ونتیجة ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا في

البشري  تأهیل، الواالتصاالت المعلومات تكنولوجیا اتستخدامفر باإلضافة التو  یتطلب والذي، الحاسوب

  .معین معرفي مستوى وتوفیر

 توظیف وسائل یعني الخارجي التدقیق مجال في  واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا استخدام إن

 قاعدة بناء في یساعد من شأنه أن الوسائل هذه مثل استخدام أن إذ التدقیق، أعمال لممارسة إلكترونیة

 عكس علىنی مما ،أدق بشكل المنشآت في التدقیق عینة اختیارو  ،التدقیق خدمة لمتلقي بیانات إلكترونیة

  .  اونمط مخرجاته الخارجي لتدقیقا عملیة نتائج مصداقیة
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  : إشكالیة البحث

 واالتصاالتمساهمة تكنولوجیا المعلومات مدى تتمحور إشكالیة هذا البحث في التوصل لمعرفة 

 ضرورة، وما یطرحه هذا الموضوع من عالمات استفهام كثیرة حول التدقیق الخارجي عملیة تفعیلفي 

ومنه یمكن طرح   ،المحاسبة جالموتطبیقاتها في  تواالتصاالالمعلومات  تكنولوجیا مكوناتتبني 

  : اإلشكالیة التالیة

  ؟ التدقیق الخارجيتفعیل عملیة في  واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا ما مدى مساهمة

  : التالیة  التساؤالت طرحجب و  ولإلجابة على هذه اإلشكالیة

  ؟والمعدات في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي األجهزةكیف تساهم 

  ؟البرمجیات في عملیة التدقیق الخارجيفیما تكمن أهمیة استخدام  

 ؟في تفعیل عملیة التدقیق الخارجيات یانفیما تكمن أهمیة استخدام قواعد الب  

 ؟تصاالت في تفعیل عملیة التدقیق الخارجيالما مدى مساهمة شبكة ا 

  :فرضیات البحث

  وضع الفرضیات التالیة  الدراسة یمكن إشكالیةعلى  ولإلجابة

  تكنولوجیا  جهزة ومعداتأبین   0.01عند مستوى الداللة  إحصائیةهناك عالقة ارتباط ذات داللة

 .وبین التدقیق الخارجي المعلومات واالتصاالت

  بین برمجیات تكنولوجیا   0.01عند مستوى الداللة  إحصائیةهناك عالقة ارتباط ذات داللة

 .المعلومات واالتصاالت و بین التدقیق الخارجي

  بین قواعد البیانات لتكنولوجیا  0.01عند مستوى الداللة  إحصائیةهناك عالقة ارتباط ذات داللة

 .المعلومات واالتصاالت وبین التدقیق الخارجي

  بین شبكة االتصاالت   0.01عند مستوى الداللة  إحصائیةهناك عالقة ارتباط ذات داللة 
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  .وبین التدقیق الخارجي 

  وعــــأهمیة الموض

 المعلومات تكنولوجیا المتزاید الذي تحظى به هتماماالوع الدراسة من حیث تبرز أهمیة موض

، بشكل من المسائل المهمة والمعقدةباعتبارها  ،التطورات المالیة والمحاسبیة صعید على  واالتصاالت

عملیة ب یتعلقخصوصا فیما استقطاب وموضوع بحث متجدد بالنسبة للباحثین والدارسین،  علمیجعل منها م

بما یؤدي  واالتصاالت تكنولوجیا المعلومات مكوناتمختلف  ، وهنا تبرز أهمیة اعتمادالتدقیق الخارجي

  .التدقیق الخارجي لتفعیل عملیة

   أهداف البحث

في تفعیل  واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا مدى مساهمة الهدف من وراء هذه الدراسة هو بیان 

ومنه تحسین عمل المهنیین المحاسبین ومدققي الحسابات، انطالقا من شمول ، لتدقیق الخارجيا عملیة

على عناصر من شأنها أن تساهم في تحسین عملیة التدقیق الخارجي  واالتصاالتتكنولوجیا المعلومات 

  :من خالل هذه الدراسة والتي تتضمن في مسعاها ما یلي وهو ما سوف یتم الوقوف علیه

  ؛مجال المحاسبة في تتصاالواال  المعلوماتتكنولوجیا   خداماست على حقیقة الوقوف 

 استخدامها على المترتبة واآلثار، واالتصاالت المعلومات تكنولوجیال األساسیة المكونات على التعرف 

 ؛العمل المحاسبي من كفاءة الرفع في

 ؛التدقیق الخارجيومدى تأثیرها على عملیة  واالتصاالت المعلومات دور تكنولوجیا وتحلیل بیان 

   .التدقیق الخارجيعملیة  تفعیلفي  واالتصال المعلومات تكنولوجیاتوضیح مساهمة  

  الموضوع اختیارمبررات 

  : هذا الموضوع هو  الختیاروكان الدافع األساسي 

 ؛واالتصاالت المعلومات بتكنولوجیابكل ما هو متعلق  إثراء المكتبة الجامعیةفي  المساهمة 
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 سواء في جانبها االكادیمي أو المهني على عملیة التدقیق الخارجي؛ دقیقة إلقاء نظرة.  

 التدقیق  وعملیة، واالتصاالت تكنولوجیا المعلومات مكوناتبین  الموجودة الصلة نمحاولة الكشف ع

  ؛الخارجي

 عمل المهنیین المحاسبین وكل ما یتعلق بعملیة التدقیق الخارجي المساهمة في الكشف على تفاصیل.  

  منهج الدراسة

للتعریف ببعض التحلیلي  المنهج الوصفي إتباع سوف یتمقصد اإللمام بجوانب الموضوع، 

التدقیق الخارجي، لتبیان مراحل عملیة  لكوكذ المفاهیم والمصطلحات والنقاط الهامة المحیطة بالموضوع،

  . في الجانب التطبیقي للدراسة میدانیةدراسة الالعلى أسلوب  االعتمادسوف یتم  كما

  الدراسات السابقة

كل ما من شأنه أن یفید ویدعم موضوعه، لذلك تم  االطالعیلجأ كل باحث قبل إعداد بحثه إلى 

، حیث یعتبر هذا البحث تكملة للبحوث التي سبقته لدراسات التي تصب في نفس الموضوعتحري بعض ا

 :ما یليالمجال نذكر منها في هذا 

أثر المعالجة اآللیة للبیانات على فعالیة التدقیق الخارجي من وجهة نظر محافظي یعقوب،  إغمین-

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر تخصص تدقیق ومراقبة  الحسابات والخبراء المهنیین،

حث من خالل دراسته إبراز أهمیة ا، حیث استهدف الب2012التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

استخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیة التدقیق الخارجي واختبار واقع استخدامها، وخلصت الدراسة 

ها قناعة محافظي الحسابات والخبراء المهنیین بأهمیة استخدام تكنولوجیا أهملمجموعة من النتائج 

آثار إیجابیة لكل  األطراف المستفیدة من عملیة  لما لها منالمعلومات في عملیة التدقیق الخارجي 

، كما خلصت الدراسة لمساهمة تكنولوجیا المعلومات في تحسین عمل المدقق الخارجي ومخرجات التدقیق

  .عملیة التدقیق
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دور تكنولوجیا المعلومات في تحسبین عملیة المراجعة الخارجیة، دراسة آراء سهام حاج عامر،  -

كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم المالیة  مذكرة مقدمة،  - بسكرة-محافظي الحسابات

حیث استهدفت الباحثة من خالل دراستها إبراز أهمیة  . 2012/2013جامعة بسكرة ،  والمحاسبیة،

تكنولوجیا المعلومات في عملیة المراجعة الخارجیة  واختبار واقع استخدامها، وخلصت الدراسة استخدام 

لمجموعة من النتائج أهمها قناعة محافظي الحسابات والخبراء المهنیین بأهمیة استخدام تكنولوجیا 

راف المستفیدة من المعلومات واالتصاالت في عملیة المراجعة الخارجیة لما لها من آثار إیجابیة لكل األط

  .عملیة المراجعة الخارجیة

ستخدامات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في بیئة المؤسسات الصغیرة معوج، اعبد الحكیم -

فشل مشاریع تطبیق نظم المعلومات، دراسة حالة /أثر العوامل غیر المادیة في نجاح: والمتوسطة

 ،التسییر علوم في دكتوراه شھادة نیل متطلبات منض مقدمة أطروحة،  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

، حیث استهدف الباحث من خالل دراسته  2010/2012سنة   ،جامعة الجزائر أعمال، إدارة : تخصص

وقد  ،ابراز أهمیة استخدامات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في بیئة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 العوامل بین ما إحصائیة داللة وذات إیجابیة عالقة وجود :أھمھا النتائجتوصل هذه الدراسة إلى بعض 

  .المعلومات نظام تطبیق مشروع فشل/نجاح مؤشرات و المادیة غیر

  هیكل الدراسة

  : موضوع البحث یتناول جانبین

دراك المفاهیم النظریة و : جانب نظري  تكنولوجیاكل من  بها األهمیة الذي تحظىیمّكن من معرفة وإ

  :وهذا في فصلین التدقیق الخارجي، وكذا عملیة تصاالتواال المعلومات



 ةـــــمقدم
 

 و 
 

 ، حیث یتطرق لمفاهیم أساسیة حولواإلیصاالتالمعلومات  لتكنولوجیا عامیتناول اإلطار ال: الفصل األول

في  واالتصاالت تكنولوجیا المعلوماتوكذا  ،واالتصاالتمدخل إلى تكنولوجیا المعلومات  ، ثمالمعلومات

  .منظمات األعمال الحدیثة

، حیث یشتمل واالتصاالتفي بیئة تكنولوجیا المعلومات  التدقیق الخارجيیتمحور حول : الفصل الثاني

مفاهیم عامة حول التدقیق الخارجي في ظل  ا یتناول، كمالتدقیق الخارجي حول نظرة عامة على

  .المعلومات ومجاالت استخدامها في التدقیق الخارجيتكنولوجیا ، وأخیرا واالتصاالتتكنولوجیا المعلومات 

قصد  مجموعة من مكاتب المحاسبة ومدققي الحسابات بوالیة بسكرةحالة یتطرق لدراسة : جانب تطبیقي

في  واالتصالالوقوف على واقع عملیة التدقیق الخارجي ومدى مساهمة مكونات تكنولوجیا المعلومات 

  :عمل المدقق ومخرجات التدقیق الخارجي وهذا في الفصل األخیر

مساھمة تكنولوجیا المعلومات والتصاالت في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي لدى   :الفصل الثالث

عینة من مجتمع المدققین الخارجیین على اختالف  والذي یتضمن ،- بسكرة - محافظي الحسابات لوالیة

حیث تشتمل عینة الدراسة على مهنیین محاسبین، وكذا محافظي حسابات وخبراء مؤهالتهم ومستویاتهم 

، وهو ما یشكل أثناء تأدیة مهامهم واالتصاالتیتفاوتون في درجة استخدام تكنولوجیا المعلومات  محاسبین

  .لدراسة التطبیقیةبا وسط مناسب للقیام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل األول

  .اإلطار العام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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  : تمهید

لقد شهد العالم في اآلونة األخیرة تطورات سریعة وهائلة في كافة نواحي الحیاة، أبرز هذه التطورات 
تلك الحاصلة في المجال التكنولوجي بالضبط في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي أصبحت 

في منهجیة وأسالیب التدقیق واتبع هذا تغییرا جوهریا . السمة الممیزة لعصرنا في مختلف األنشطة
الخارجي، كما أثر هذا بدوره على تأهیل المدقق عما كان علیه األمر في ظل التشغیل الیدوي التقلیدي، 
وعلى المدقق ضرورة فهم هذه التقنیات التكنولوجیة مما یزید قدرة المراجع على تحقیق أهداف عملیة 

  :یلي لنا التطرق في هذا الفصل إلى ماالتدقیق الخارجي في ضوء هذه التغیرات، لذلك حاو 
  .مفاهیم أساسیة حول المعلومات: المبحث األول
  .مدخل إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: المبحث الثاني
    .الحدیثة األعمالتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في منظمات :المبحث الثالث
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  .المعلوماتمفاهیم أساسیة حول : المبحث األول
حیث ال یمكن أداء األنشطة األساسیة في أي منظمة  اإلستراتجیةتعتبر المعلومات أحد الموارد 

داخل المؤسسة بدونها، إذ أصبحت تعالج وتنتقل عبر أنحاء العالم بوسائل تكنولوجیة حدیثة لضمان 
  .وصولها بشكل مالئم وفي الوقت المناسب من أجل استخدامها

  مفهوم المعلومات: المطلب األول
الحقائق واألفكار التي یتبادلها الناس في حیاتهم العامة، :" تعرف المعلومة على أنها: 1تعریف

المختلفة، وعبر مراكز ونظم المعلومات المختلفة في المجتمع،  االتصالویكون هذا التبادل عبر وسائل 
معلومات أخرى وناقل لها عبر وسائل واإلنسان الذي یحتاج إلى معلومات و یستخدمها، وهو نفسه منتج ل

   1".المتاحة له االتصال
هي البیانات التي تم إعدادها لتصبح في شكل أكثر نفعا : "تعرف المعلومات كالتالي :2تعریف

للفرد مستقبلها، والتي لها إما قیمة مدركة في االستخدام الحالي أو التوقیع أو في القرارات التي یتم 
  2"اتخاذها

نحصل علیه نتیجة لمعالجة البیانات بطریقة تزید من مستوى المعرفة لمن یحصل علیها،  :3تعریف
  3".وهي ذات قیمة وفائدة في صناعة القرارات

ویمكن توضیح العالقة الموجودة بین البیانات والمعلومات حیث أن الوصول إلى هذه األخیرة   
  :الشكل التالي یتطلب مرور البیانات بعدة مراحل والتي یمكن توضیحها من

  معالجة البیانات : )1(رقم  الشكل
 
  

 
 
، محاضرات مقدمة لطلبة وتضم المعلومات في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتكنولوجیا  ، بختي إبراهیم : المصدر( 

ماجستر، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر،  األولىالسنة 
  )10، ص2004/2005سنة

                                                             
، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، عمان، األردن، الطبعة تكنولوجیا المعلومات و تطبیقاتها عامر إبراهیم قندلجي ، إیمان فاضل السامرائي ، -  1

  .  29 – 28ص  2009، سنة 01
  .97، الدار الجامعیة للنشر،  إسكندریة،  ص نظم المعلومات التخاذ القرارات اإلداریةإسماعیل محمد السید،   2
 .9، ص 1999، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، "المحاسبیةمدخل إلى نظم المعلومات "هاشم احمد عطیة،  3

 المعلومـــــــــاتمعالجة  البیانــــــــــــات
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  .خصائص المعلومات ومصادرها: المطلب الثاني
  خصائص المعلومات: 1الفرع

  :  1تتمیز المعلومات بمجموعة من الخصائص نوردها كما یلي
یعني أن تكون المعلومات مناسبة زمنیا الستخدامات المستفیدین  :المناسبالتوقیت  :التوقیت .1

خالل دورة معالجتها والحصول علیها وهذه الخاصیة ترتبط بالزمن الذي تستغله دورة المعالجة 
، عملیة المعالجة، إعداد تقاریر المخرجات ومن أجل تخفیض الوقت الالزم لدورة "اإلدخال"

  .المعالجة
المعلومات في صورة صحیحة خالیة من األخطاء التجمیع والتسجیل  تعني أن تكون: الدقة  .2

ومعالجة البیانات، أي درجة التي تسببها بیانات معینة أو األخطاء الضمنیة الناتجة على 
المعلومات غیر المناسبة ومنیا، ویمكن القول بأن الدقة هي نسبة المعلومات الصحیحة إلى 

  .ترة ومنیة معینة مجموع المعلومات الناتجة من خالل ف
صالحیة المعلومات هي الصلة الوثیقة بمقیاس كیفیة مالئمة نظام المعلومات أو  :الصالحیة .3

 .بدرجة الوضوح التي یعمل بها نظام االستفسار
المرونة هي قابلیة تكیف المعلومات وتسهیلها لتلبیة االحتیاجات المختلفة لجمیع  :المرونة .4

المستفیدین، فالمعلومات التي یمكن استخدامها بواسطة العدید من المستفیدین في تطبیقات متعددة 
  .تكون أكثر مرونة من المعلومات التي یمكن استخدامها في تطبیق واحد

ي أن تكون المعلومات واضحة وخالیة من الغموض ومستقلة فیما هذه الخاصیة تعن :الوضــــوح .5
 .المستفیدینبینها دون نعارض أو تناقض ویكون عرضها بالشكل المناسب الحتیاجات 

، وتتعلق بدرجة اإلنفاق المكتسبة بین مختلف هي الخاصیة منطقیة نسبیا: قابلیة المراجعة .6
  .المعلوماتالمستفیدین لمراجعة وفحص نفس 

هذه الخاصیة تعني غیاب القصد من تغییر أو تعدیل ما یؤثر على المستفیدین : لتحیزعدم ا .7
وبمعنى آخر فإن تغییر محتوى المعلومات یصبح مؤثرا على المستفیدین أو تغییر المعلومات 

 .التي تتوافق مع أهداف أو رغبات المستفیدین 
  
  
  

                                                             
 .117ص،  ،2006الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  ،)التطبیقیةاإلطار الفكري والنظم (نظم المعلومات المحاسبیة محمد احمد حسان،  1



 اإلطار العـــــام لتكنـــــولوجیا المعلومـــات واالتصــــاالت                                                   :               الفصل األول

12 
 

التي تثیر إلى زمن استجابة  هي سهولة وسرعة الحصول على المعلومات،: إمكانیة الوصول .8
النظام الخدمات المتاحة الستخدام، والنظام الذي یعي استجابة متوسطة ومقدار ضخامة 
المعلومات باإلضافة إلى سهولة االستخدام بكون من الطبیعي أكثر قیمة وأعلى تكلفة من النظام 

اسا مطلق ولكن فإن كمیة المعلومات لیست مقی. الذي یعطي إمكانیة وصول أقل وباختصار
  .یمكن اعتبارها عالقة تناسب بین قیمة وتكلفة المعلومات 

الشمولیة هي الدرجة التي یغطى بها نظام المعلومات احتیاجات المستفیدین من : الشمولیة .9
المعلومات بحیث تكون بصورة كاملة دون تفصیل زائد ودون إیجاز یفقدها معناها ویتحمل 

اقتصادیة حیث أن المعلومات الكاملة أكثر قیمة وفائدة من المعلومات الشمول أیضا إلى متغیرات 
 .غیر كاملة وهذا بدیهي ولكنها كذلك أكثر تكلفة عند االحتفاظ بها 

 
  

  خصائص المعلومات): 2(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الطالبة إعدادمن : المصدر(
   

 

 المرونة 
 الصالحیة 

 الدقة 

  التوقیت

  الشمولیة

إمكانیة  قابلیة القیاس 
 الوصول

 عدم التحیز 

 

قابلیة 
  المراجعة

 خصائص الوضوح 
 المعلومات 
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  ادرهاـــــــمص:2الفرع
  1:تتمثل مصادر الحصول على المعلومات في

  :المصادر الوثائقیة والمصادر الشفهیة/1
  .التوثیق أشكالوتكون مكتوبة أو مسجلة بأي شكل من  :المصادر الوثائقیة/ أ

  .كالمناقشات بین الزمالء واللقاءات الجانبیة والمؤتمرات واالجتماعات  :المصادر الشفهیة/ ب
  :المصادر األولیة والمصادر الثانویة/ 2

وهي البیانات التي یتم جمعها عند الحاجة إلیها من مصدرها األصلیة أو منبعها  :ولیةالمصادر األ / أ
  .االستبیان والمقابلة، والمالحظة والتجربة واألخبار: األساسي باستخدام الطرق والوسائل المیدانیة مثل

، أو وهي عبارة عن البیانات التي یتم نشرها من غیر مصدرها األصلي كما هي :المصادر الثانویة/ ب
علیها المعالجة ومن هذه المصادر البیانات الموجودة في الكتب والموسوعات، معاجم  إجراءبعد 

 .المجالت المتخصصةالترجمة والدوریات، 
  2:المصادر الداخلیة والمصادر الخارجیة/ 3

تتكون المصادر الداخلیة في أشخاص أو إدارات داخل المؤسسة مثل المشرفین  :المصادر الداخلیة/ أ
ورؤساء األقسام والمدیرین بمختلف مستویاتهم ، وهذه المصادر تغطي حقائق عن أساسیات مخططة 

أي على شكل رسمي لتدعیم القرارات إذا كان المستفید المنتظر مدركا للحقائق المتاحة، ویتم "ومنظمة 
یانات الداخلیة على أساس رسمي طبقا لإلحداث التي وقفت بالقول وغالبا ما یتم عملیة التغذیة تجمید الب

العكسیة للمدیرین الفعالیة والدقة مخطط المسبقة، وبمجرد معرفة الحاجة إلى البیانات یتم تصمیم أسلوب 
تقبل أیضا من المصادر جمع البیانات الستخراج الحقائق، وبالطبع باإلضافة إلى أنشطة جمع البیانات تس

الداخلیة على أساس  غیر رسمي من خالل اتصاالت عارضة غیر نظامیة والبیانات المجمعة داخلیا 
ترتبط بصفة عامة بأعمال المؤسسة واألنشطة المرتبطة هذه األعمال وتستخدم البیانات الداخلیة إلنتاج 

  .معلومات مقیدة تستخدم في اتخاذ القرارات 
  
  
  

                                                             
مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في مذكرة خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرارات، ناصر محمد علي المجهلي،   1

  .22، ص 2008علوم التسییر، تخصص محاسبة، سنة 
  .119محمد احمد حسان، مرجع سابق ، ص 2
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تتكون المصادر الخارجیة أو بیئة المولدات وموزعات الموجودة خارج نطاق  :الخارجیةالمصادر / ب
المؤسسة المهنیة  العمالء، الموردون، المنافسین،: المنشأة، وتتضمن هذه المصادر بعض التقسیمات مثال

المؤسسة بالعملیات واالتحادیة الصناعیة والنقابات الكمالیة، السندات الحكومیة  ومثل هذه المصادر تمد 
الخارجیة تفید  البینیة والتنافسیة التي تعطي المدیرین قاعدة هامة لما یستوجب الحدوث فمثال المعلومات

  .في إجراء دراسات مقارنة وتلقي مزید من الضوء على المركز التنافسي 
   المعلومات وأنواع أهمیة: المطلب الثالث

  1أهمیة المعلومات: 1الفرع
تكمن أهمیتها من شدة الحاجة إلیها، ألنها تساعد الوحدة االقتصادیة في اتخاذ القرارات الصحیحة 

واجباتهم ومسؤولیاتهم  أداءالمرجوة، والمعلومات تمكن المدراء ومتخذي القرارات من  األهدافالتي تحقق 
اقتصادیة ذات قیمة، مواد أهمیة ألنها اعتبرت  أكثربشكل سلیم ودقیق وبالتالي أصبحت المعلومات 

وتحدد قیمتها بمدى مالئمتها من حیث الكم والكیف، والتوقیت في بیئة األعمال الذي یتصف بسرعة 
أن یكون تدفق دائم للمعلومات لیستطیع والبدائل والوسائل، ویجب  األهداففي التغییر والتطور الدائم 

تحدید نتیجة نشاط وقیاس المركز المالي  ىإل باإلضافة األعمالالقرارات التخطیط والرقابة على  متخذو
  .وحدة اقتصادیة ألي

لهما، ویمكن استخدام  األفضلكما تساعد الوحدة االقتصادیة في زیادة معرفتها وتحدید البدیل 
  .المعلومات في نشاطات الوحدة االقتصادیة

 تحدید المشاكل ومعرفة عناصرها. 
 التخطیط ووضع القرار. 
  ومراقبةوضع أسالیب متابعة. 
 الحصول على النتائج الدقیقة والصحیحة. 
  تعتبر المعلومات موردا استثماریا یجب توفیرهن وهو مورد أساسي في أي نشاط بشري مهما

  .طبیعته وهو أساس أي قرار یتخذه أي مسؤولكانت 
   

                                                             
دراسة تطبیقیة في وزارة المالیة الفلسطینیة، قدمت هذه الدراسة  أثر التحول في نظم المعلومات المحاسبیة،عال أحمد عبد الهادي الزعانین،  1

  .17، ص 2007اال لمتطلبات الحصول على درة الماجستر في المحاسبة والتمویل، سنةاستكم
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  التطبیقي اإلطارأهمیة المعلومات في ): 3(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).57، ص1989عمان، األردن سنة، دار الفكر الجامعي، تكنولوجیا المعلوماتیونس عبد الرزاق،  :المصدر(

  
  1أنواع المعلومات: 2الفرع

هناك عدة من االتجاهات والمحاوالت في تصنیف المعلومات وتقسیمها إلى أنواعها المختلفة، 
وتم تلخیص . ومسیرته المهنیة والحیاتیة الیومیة اإلنسانبضوء مجاالت استخدامها واستثمارها في حیاة 

  :یلي تقسیماتها في ما
المخطط، مهما كان مستواه ومركزه، أن یضع تصورا  اإلنسانینبغي على  :معلومات تخطیطیة .1

مناسبا للعمل الذي ینوي القیام به، أو المشروع الذي یخطط له، من خالل المعلومات الكافیة 
 .والمناسبة والوافیة بالغرض، وذلك قبل اإلقدام على تنفیذ ذلك المشروع

  
                                                             

  .50،51عامر إبراهیم قندیلجي، إیمان فاضل السامرائي، مرجع سابق،ص ص   1

 نجاح في تحقیق األهداف التنظیمیة

 أداء إداري سلیـــــــــــــــــــــــــــــم

 قــــــــــــــدرات سلیمـــــــــــــــــــــــــة

 المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــات 
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وقد . الالزمة له اإلمكانیاتیئة قدم الفرد على إنجاز عمل محدد بعد تهحیث ی :إیجازیةمعلومات  .2

  .یأخذ هذا الجانب شكل قرار یتخذه الفرد
وهي المعلومات التي تحتاجها شریحة الطلبة في المدارس والمعاهد  :معلومات تعلیمیة .3

  .حیث یدرسون ویتعلمون المهارات المختلفة. والجامعات
وهي المعلومات التي یحتاجها الباحثون بمختلف اتجاهاتهم وتخصصاتهم  :معلومات بحثیة .4

  .، في مؤسسات رسمیة أو شبه رسمیةنأكادیمییباحثین أكادمیین أو غیر  االموضوعیة، سواء كانو 
وهي المعلومات التي یحتاجها الفرد في تنمیة قدراته التخصصیة، التي تعلمها  :معلومات إنمائیة .5

  .على عمله وأداءه إیجابیاالجامعات، وتطویرها بشكل ینعكس المدارس والمعاهد و 
حیث یحتاج الفرد إلى معلومات، مقروءة أو مسموعة أو مرئیة، للترویح عن  :معلومات ترفیهیة .6

  .النفس والتسلیة وتجدید طاقاته في أوقات فراغه
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  مدخل إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: المبحث الثاني
خالل السنوات األخیرة تطورات سریعة وتأثیرات مباشرة  واالتصاالت المعلومات تكنولوجیاشهدت 

عدة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تجعل التنمیة للثورة الرقمیة على نمط الحیاة اإلنسانیة على األص
االقتصادیة مرتبطة إلى حد كبیر بمدى قدرة الدول على مسایرة هذه التحوالت والتحكم فیها قصد استغالل 

  .اإلمكانات المتوفرة والمتجددة
  التطور التاریخي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: المطلب األول

هي علیه اآلن لم یكن بمحض الصدفة، كما أنه  علومات واالتصاالت إلى ماوصول تكنولوجیا الم  
لم یكن ولید یوم أو لیلة، بل كان نتیجة لتعاقب أحداث واختراعات انتهت بتكنولوجیا مختلفة وأدوار 

  .متنوعة
  1:یلي أهم المراحل التي مرت بها تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وفي ما  

  :تكنولوجیا المعلومات واالتصال األولىمرحلة ثورة / 1
أن یتكلم، إذ أصبح من الممكن ألول مرة أن  اإلنسانظهرت بدایات هذه المرحلة عندما استطاع 

  .حصیلة ابتكاراتها واكتشافاتها -عن طریق الكالم -تجمع البشریة
    :مرحلة ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الثانیة/ 2

عندما اخترع السوماریون أدوات للكتابة في العالم وهي الطریقة السوماریة، بدأت هذه المرحلة   
الطینیة  سنة قبل المیالد، وقد حفظت هذه األلواح 3600واستطاعوا الكتابة على الطین، وذلك منذ حوالي 

الفكر السیاسي واالجتماعي والفلسفي في المرحلة األولى، حیث عمل ظهور الكتابة على إنهاء عهد 
  .علومات الشخصیة التي تنتهي بوفاة اإلنسان أو ضعف قدراته الذهنیةالم

الكتب البدائیة باهظة الثمن، إال أنه لم تكن الكتابة وحدها كافیة لحل مشكالت االتصال فقد كانت   
  .وكانت حكرا على رجال الدین وأبناء الطبقة الغنیة

  
  
  
  

                                                             
-206الطبعة األولى دون دار النشر، ص ونظم المعلومات،  واإلداریةتكنولوجیا االتصاالت المعاصرة الشخصیة البطل،  إبراهیمعلي محمد   1

209   
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  :ةمرحلة ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصال الثالث/ 3
، ةالمختلفتعود بدایة هذه المرحلة إلى منتصف القرن الخامس، وهذا عند ظهور الطباعة بأنواعها   

یصالهاوالتي ساعدت على نشر المعلومات  عن طریق كثرة المطبوعات وزیادة نشرها، ویتفق معظم  وإ
ا " المؤرخین على أن  هو أول من فكر في اختراع الطباعة بالحروف المعدنیة المنفصلة " جوتنبرجیوحنَ

  .م 1455عام  ةالالتینیم، وقد أتم طباعة الكتاب المقدس باللغة 1436وذلك حوالي عام 
  :مرحلة ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصال الرابعة/ 4

نصف األول من القرن العشرین، بدأت هذه المرحلة خالل القرن التاسع عشر واكتمل نموها في ال  
  .ویتمثل في ظهور مختلف أنواع وأشكال مصادر المعلومات، الموسوعة منها والمرئیة

م   1824الموجات الكهرومغناطسیة في عام   (Sturgorw)" ولیم سترجو" حیث اكتشف العالم   
" جراهام بل"م، كما استطاع  1837اختراع التلغراف عام  (Morse )" صامویل مورس" واستطاع 

(Bell)  توماس "م أن یخترع الهاتف لنقل الصوت اآلدمي إلى مسافات بعیدة واخترع  1876في عام
أمیل "م جاز الفونوغراف، ثم تمكن العالم األلماني 1877في عام  Edison)(" أدیسون
الذي یستخدم في (Epate dix) القرص المسطح م من ابتكار 1887في عام   (Berlinger)"برلجنر

  .تسجیل الصوت
من اختراع الالسلكي في عام  (Marconi )" جوجلیلمو ماركوني" كما تمكن العالم اإلیطالي  
  .م وكانت المرة األولى التي ینتقل فیها الصوت إلى مسافات بعیدة نسبیا دون استخدام األسالك 1896

الجماهیري أهمیة كبیرة في القرن العشرین، وخاصة الوسائل وسائل االتصال ولقد اكتسبت   
  .اإللكترونیة باعتبارها قنوات أساسیة للمعلومات واألخبار والترفیة

  1:مرحلة ثورة المعلومات واالتصال الخامسة/ 5
لقد شهدت هذه المرحلة أبرز مظاهر التكنولوجیا المتمثلة في اختراع الحاسوب وتطوره ومراحله   

بأقل وأجیاله المختلفة، مع كافة ممیزاته وفوائده آثاره اإلیجابیة والمتمثلة في تخزین واسترجاع المعلومات 
  .وقت ممكن

والبیانات والصور عبر الدول كما تجسدت كذلك في استخدام األقمار الصناعیة ونقل األنباء   
   .والقارات بطریقة فوریة

  
  

                                                             
  209نفس المرجع، ص البطل ،  إبراهیمعلي محمد   1
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  :مرحلة ثورة المعلومات واالتصال السادسة/ 6
تتمثل في التزاوج والترابط الهائل بین تكنولوجیا الحواسیب المتطورة وتكنولوجیا االتصاالت   

كبیرة وبغض النظر عن  المختلفة، واالتجاهات التي حققت إمكانیة تناقل كمیة هائلة من المعلومات بسرعة
  1.االنترنتالمكان والزمان، وصوال إلى شبكة المعلومات وفي قمتها شبكة 

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مفهوم: الثانيالمطلب 
  وأنواعها التكنولوجیا: 1الفرع
  تعریفها/  اوال

الفنیة لتحقیق غرض عملي ، فضال اللغة التقنیة ، و العلم التطبیقي و الطریقة : " تعرف بأنها :  1تعریف
   2."هو ضروري لمعیشة الناس ورفهیتهم عن كونها مجموعة الوسائل المستخدمة لتوفیر كل ما

مختلف أنواع الوسائل التي تستخدم إلنتاج المستلزمات الضروریة لراحة :" تعرف بأنها :  2تعریف
   3."وجوده ، و كذلك هي الطرق الفنیة المستحدثة إلنجاز أعمال و أغراض عملیة استمراریةاإلنسان، و 

  :تتمثل في :أنواعها/ثانبا
  أنواع التكنولوجیا): 1( الجدول رقم

  تعریفهـــــــــــا  نوع التكنولوجیا
وهي التكنولوجیا البسیطة والممارسة بالتساوي من طرف المنافسین، وهي   التكنولوجیا القاعدیة 

  .ضروریة من أجل تواجد المؤسسة في السوق
  .وهي التي تكون درجة ممارستها محدودة من طرف بعض المنافسین  التكنولوجیا المفتاحیة 

  .هي التكنولوجیا الجدیدة في مرحلة التطور  التكنولوجیا البارزة

القلیل من هي تكنولوجیا الزالت في میدان البحث وتمارس من طرف   التكنولوجیا الجنینیة
  .المؤسسات، باإلضافة لكونها خطیرة

الملتقى الدولي الیقظة التكنولوجیة كأداة لبناء المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة، داودي الطیب وآخرون، : المصدر(
 13-12حول تسییر المؤسسات المعرفة الركیزة الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصادیات جامعة بسكرة ،

  ).7، ص 2005نوفمبر، 

  

                                                             
  .326، ص 2008الطبعة االولى، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، أساسیات نظم المعلومات المحاسبیة وتكنولوجیا المعلومات،  سلیمان مصطفى الدالهمة،  1
، دار المناهج للنشر و التوزیع ، عمان ، األردن ،  "مفاهیم و مداخل ، تقنیات ، تطبیقات عملیة "التكنولوجیا إدارة غسان قاسم الالمي ،    2

  .  22، ص  2007، 01الطبعة 
   . 35عامر إبراهیم قندلجي ، إیمان فاضل السامرائي ، مرجع سابق ، ص   3
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  االتصاالت: 2الفرع
نقل المعلومات واألفكار وعناصرها ثالثة المرسل، المرسل إلیه ) process(االتصال هو عملیة :1تعریف

  1.ووسیلة االتصال
بین الناس، إذن فاالتصال هو عملیة لتبادل  واآلراءالمجال الواسع لتبادل الحقائق  بأنهعرف : 2تعریف

  2.والمنظمات األفرادوالرسائل بین  واآلراءاألخبار والمعرفة والمعلومات 
وقد ارتبط مفهوم االتصاالت في الوقت الحاضر بوسائل نقل االتصاالت الحدیثة المتطورة وظهور   

مفهوم االتصاالت وشبكات ویتضمن مع هذا المجال المهم العدید من الشركات العمالقة التي تتعامل 
المتصلة ببعضها البعض بواسطة وسائل  األجهزةاالتصال والمحطات ومعالجة االتصاالت وبعض 

ویعرفها أیضا بالتركیبة التي تشمل التسهیالت للتقنیات . اتصاالت متعددة البنیة التحتیة لالتصاالت
والبرمجیات المتخصصة والمعدات  األجهزةستخدام القانونیة التي تساند االتصاالت من خالل ا واإلجراءات

الصناعیة واالتصاالت، أجهزة ربط الشبكات، وتعد الشبكة  األقمارون، مثل خطوط الهاتف، المایكروف
  3.شبكات االتصال العالمیة إحدى) االنترنت(العالمیة للمعلومات 

  واالتصاالت تعریف تكنولوجیا المعلومات: 3الفرع
ونقصد بتكنولوجیا المعلومات األدوات والتقنیات التي تستخدمها نظم المعلومات لتنفیذ االنشطة  :1تعریف

  Computer hardwareالحاسوبیة على اختالف أنواعها وتطبیقاتها وتشمل كل من عتاد الحاسوب 
   ،ویتضمن كل برامج الحاسوب  Computer Softwareوالمكونات المادیة للحاسوب، برامج الحاسوب 

وتتضمن الوسائط  Storage Technology من نظم تشغیل وبرامج تطبیقات، تكنولوجیا التخزین 
  4.المادیة والبرامج التي تتولى عملیة تخزین البیانات داخل الحاسوب وخارجه

تعرف بأنها كل ما یترتب على االندماج بین تكنولوجیا الحاسب اآللي، والتكنولوجیا السلكیة : 2تعریف
وجمع وتخزین  اإلنتاجكیة والوسائط المتعددة من أشكال جدیدة للتكنولوجیا ذات قدرات فائقة على والالسل

ومعالجة ونشر واسترجاع المعلومات بأسلوب غیر مسبوق ویعتبر على النص والصوت والصورة والحركة 
  5.واللون وغیرها من المؤشرات لالتصال التفاعلي الجماهیري والشخصي معا

  

                                                             
  .31، ص 1، ط 2005ربیة للنشر والتوزیع، مصر، سنة دار القومیة العاالتصاالت الدولیة الحدیثة، علي محمد شمو،   1
  .154، ص 1، ط2010دار أسامة للنشر، عمان، األردن، سنة  إدارة المعرفة والتكنولوجیا الحدیثة،عصام نور الدین،   2
  .6، ص2009سناء عبد الكریم الخناق، مذكرة ماجستیر منشورةّ، معهد اإلدارة الرمامة، بغداد، سنة   3
  44، ص 2012عمان، سنة ، دار المناهج للنشر والتوزیعأساسیات نظم المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلومات، غالب یاسین، د سعد   4
  .443، ص2008دار عالم الكتاب القاهرة، سنة  وتكنولوجیا االتصال والرأي العام، اإلعالمدراسات في بسیوني ،  إبراهیم  5
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لى أساس مكوناتها، فحسب الموسوعة الدولیة لعلم المعلومات والمكتبات ’هناك من عرفها : 3تعریف
أنواع التكنولوجیا المستخدمة في تشغیل، نقل عرفت تكنولوجیا المعلومات واالتصال على أنها جمیع 

ن وتخزین المعلومات في شكل إلكتروني، وتتشكل من تكنولوجیا الحواسیب، وشبكات الربط، وغیرها م
  1.المعدات التي تستخدم بكثرة في االتصاالت

كما یشیر المصطلح إلى مجموعة التكنولوجیات التي تسمح بالبحث والمعالجة والتخزین،  :4تعریف

  .2عن بعد واالتصاالتوإیصال المعلومات، وتشمل أیضا اإلعالم اآللي 
أجهزة، برمجیات واتصاالت عن بعد، ترتبط بمهام  كما عرفت أیضا بأنها كافة التكنولوجیا من :5تعریف
البیانات وتحیلها وتجهیز المعلومة واختزانها وبثها واسترجاعها وهذا ال یتم بدون تفاعل اإلنسان مع جمع 

  3.هذه التكنولوجیات
على أساس من استخدامها فعرفت بأنها عبـــارة عن  تم تعریف تكنولوجیا المعلومات واالتصال: 6تعریف

لیفة من الدعائم االتصالیة التي تمثل مصدر التغییر في المؤسسات أو وسائل لمرافقة، كما تعتبر أدواتا تو 
   4.مساعدة على التوجه والحركة المهنیة

مختلف أنواع االكتشافات والمستجدات واالختراعات التي تعاملت، وتتعامل مع شتى أنواع : 7تعریف
وخزنها واسترجاعها، في الوقت المناسب، ) توثیقها(وتنظیمهاالمعلومات، من حیث جمعها وتحلیلها 

ت كثیرا بظهور تكنولوجیات الحواسیب وقد تأثرت تكنولوجیا المعلوما. والطریقة المناسبة والمتاحة
  :یلي مهما اختلفت تكنولوجیا المعلومات إال أنها تشتمل على ما، واالتصاالت الحدیثة

  
  
  
  

                                                             
ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدولي حول دور تكنولوجیا االتصال في إدارة المؤسسة االقتصادیة الجزائریة، أحمد بوشناقة ، أحمد بوسهمین،   1

  .2007أفریل 14تأثیرات االنكسار الرقمي شمال وجنوب على تسییر المؤسسات المتوسطة والصغیرة، جامعة بسكرة، الجزائر، 
2  Karou yamina, Influence des technologies de l’information et de la communication sur la 
qualité de flux informationnels au sein des PME – PMI algériennes. Actes du 2ème séminaire 
international de la gestion des entreprises Dynamique de la gestion de la PME : Innovation, 
technologie de l’information et de la communication et formation, Faculté des Sciences Economiques 
et de Gestion, Université Mohamed Khider Biskra, 12 / 13 Avril 2004, p.216. 

  .147، ص2004صر، شركة ناس للطباعة، القاهرة ، منظم المعلومات اإلداریة، عاطف جابر طه عبد الحلیم،   3
 ورقة عملأثر تأهیل الموارد البشریة على المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة في ظل تكنولوجیا المعلومات ، كمال رزیق، بن عمور سمیر،   4

یة، جامعة الشلف، الجزائر، مقدمة إلى الملتقى الدولي حول المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العرب
  .27ن ص2007نوفمبر  28
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  .إلخ...المعدات واآلالت واألجهزة وهي : الوسائل اآللیة/ 1
أسالیب المهنیة،  واإلجراءات األداءوهي عبارة عن إجراءات العمل وخطوات : األسالیب وطرق األداء/ 2

  1 .إلخ ویعبر عنها بتكنولوجیا المعلومات غیر الملموسة...التنفیذ 
  2:وتتمثل الحاجات األساسیة من وجود تكنولوجیا المعلومات بالنقاط التالیة

 اعتماد األعمال المختلفة في عصر المعلومات على تكنولوجیا المعلومات    .  
 مساهمة تكنولوجیا المعلومات في زیادة الخدمات واإلنتاج.  
 تأثیر تكنولوجیا المعلومات في إنجاح مختلف األنشطة والمهن .  
 اسات إدارة الوحدات االقتصادیة وحمایة أصولهایااللتزام بس.  
  إلى المعلوماتزیادة الحاجة.  
  عدادضمان دقة اكتمال السجالت قوائم مالیة ذات موثوقیة عالیة یمكن االعتماد علیها في  وإ

    .اتخاذ القرارات الرشیدة
  مكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتخصائص : الثالثالمطلب 

  خصائص تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: 1الفرع
من الخصائص التي تمیز هذه التكنولوجیات والتي جعلتها تتمیز بقدرات عالیة  یوجد مجموعة  

  3:یلي وتأثیرات متزایدة في مختلف المجاالت كما
، التكنولوجیا یمكن أن یكون مستقل ومرسل في نفس الوقت أي أن المستعمل لهذه: التفاعلیة/1

ما یسمح بخلق نوع من التفاعل بین فالمشاركون في عملیة االتصال یستطیعون تبادل األدوار، وهو 
  .األشخاص والمؤسسات وباقي الجماعات

وتعني إمكانیة استقبال الرسالة في أي وقت یناسب المستخدم، فالمشاركون غیر مطالبین : اإللزامیة/ 2
نجد الرسالة ترسل مباشرة من المنتج إلى : مثال االلكترونيباستخدام النظام في الوقت نفسه ففي البرید 

  .أثناء العملیة وقد یسترجعها فیما بعد األخیرلمستقبل دون ما حاجة لتواجد هذا ا
  
  

                                                             
  38ص مرجع سابق، فاضل السامرائي،  إیمانقندلجي،  إبراهیمعامر   1
الدار الجامعیة للنشر، سنة  نظم المعلومات المحاسبیة وتكنولوجیا المعلومات،السید عبد المقصود دبیان،  ناصر نور الدین عبد اللطیف،   2

  154، ص 2004
رسالة ماجستر، دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عملیة التنبؤ بالمبیعات في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، عبد العزیز سطحاوي ،  3

  .74، ص 2008ییر، بسكرة، سنة سجامعة محمد خیضر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم الت
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عملها في  باستمراریةوهي خاصیة تسمح باستقاللیة تكنولوجیا االتصال فاالنترنت تتمتع  :الالمركزیة/ 3
   .األحوالكل 

الربط بین األجهزة االتصالیة المتنوعة الصنع، بغض النظر عن  إمكانیةوتعني  :قابلیة التوصیل/ 4
  .الشركة أو البلد الذي تم الصنع فیه

ته، أي في أي أي أنه یمكن للمستخدم أن یستفید من خدماتها أثناء تنقال: قابلیة التحرك أو الحركة/ 5
  إلخ...یوتر النقال، الهاتف النقالبالكم: مكان عن طریق وسائل اتصالیة كثیرة مثل

  .وهو قابلیة هذه التكنولوجیا للتوسع واالنتشار :نتشاراال  الشیوع أو/ 6
  یبین خصائص تكنولوجیا المعلومات واالتصال) 4(شكل رقم 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الطالبة إعدادمن : المصدر(
  مكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: 2الفرع

المعلومات وتخزینها  إلدخالوتشمل المعدات المستخدمة   hardware) األجهزة( :المكونات المادیة/ 1
ونقلها وتداولها واسترجاعها واستقبالها وبثها للمستخدمین، كما أنها تتضمن الحاسبة وما یرتبط بها من 

والشاشة وغیرها  األساسیةواللوحة ) CPU(، وحدة المعالجة المركزیة)األشیاءعددا من ( التي تظم  األجهزة
 وب وقدراتها على معالجة البیانات وسرعتها تمثل مجاالونسمى بالمكونات المادیة، فتحسین ذاكرة الحاس

تكنولوجیاخصائص   

المعلومات 
 واالتصال

 التفاعلیة

 اإللزامیة

 قابلیة
 التوصیل

التحرك قابلیة  
الشیوع أو 

 االنتشار

 الالمركزیة
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للتطورات التكنولوجیة الحدیثة، ویعد العلماء أو المهندسون في شركات الحاسبات واالتصاالت واسعا 
  1.مصدرا أساسیا لهذه التطورات الهائلة

تسیطر على  وتتمثل في البرمجیات والتعلیمات التفصیلیة المنظمة التي: المكونات غیر المادیة/2
  2:المكونات المادیة للحاسوب وتتكون من 

وهي عبارة عن مجموعة من البرامج التي تجهز عادة من قبل الشركات، تصمیم  :برمجیات النظم/ أ
في تشغیل واستخدام الحاسوب بكفاءة عالیة أنها تبسط عملة  وتصنیع البرامج  وتستخدم كوسائل  مساعدة

  .ختلفةخدامه في تنفیذ المهام الماست
وهي التي تكون موجهة النجاز مجموعة من الوظائف المحدودة، ویطلق على  :برمجیات التطبیقات/ ب

كل مجموعة من هذه البرمجیات باسم الحزم البرمجیة، فمنها ما هو متخصص في معالجة النصوص 
  .ومنها ما هو متخصص في الرسم والتصمیم الهندسي، وغیرها من البرمجیات

األرقام، الكلمات، األصوات والصورة وفي األعمال : وهي المادة الخام بأشكالها األربعة: البیانات/ 3
  3(Cikstream)االلكترونیة فإن البیانات هي الصفقات بصیغة نقرات أو مجرى النقرات 

إداریین أو سواء من هم تكنولوجیا المعلومات  وتظم األفراد الذین یقومون بإدارة وتشغیل: المستخدمین/ 4
متخصصین، إذ أن أهمیة العنصر البشري الذي یقوم باستخدام تكنولوجیا المعلومات تفوقّ أهمیتها 

حاالت الفشل أو النجاح في تطبیق تكنولوجیا المعلومات یعزى للعنصر   المستلزمات المادیة إذ أن أغلب
، شبكات )البرمجیات(والغیر مادیة ) الصلبة(ووفق ما سبق یتضح أن الحواسب بأجزائها المادیة .البشري

وتطبیق تكنولوجیا المعلومات من قبل االتصال، البیانات ودقتها وحداثتها فضال عن معرفة كیفیة استخدام 
المستخدمین النهائیین، تعد المكونات األساسیة لتكنولوجیا المعلومات والتي یجب على األفراد استخدامها 

  4.بشكل كفؤ یخدم المنظمة ویحقق لها أفضل استخدام
   

                                                             
  19غسان قاسم الالوي، مرجع سابق، ص   1
  220، ص 1998دار المعرفة الجامعیة للنشر، مصر، سنة  المیزة التنافسیة في مجال األعمال،یل مرسي خلیل، نب  2
  .391، ص 2004الریاض، المملكة السعودیة، دار المریخ للنشر، سنة اإلدارة االلكترونیة االستراتجیة والوظائف والمشكالت، نجم عبود نجم،   3
مجلة بغداد للعلوم االقتصادیة، العدد الثاني والعشرون، كلیة االدارة أثر تكنولوجیا المعلومات في األداء المنظمي، جبوري،  إسماعیلندى   4

  www.bae-co.com/Twtwiss/227 PDE:، متاحة على الموقع التالي142واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق، ص 
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  یبین مكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصال) 5(شكل رقم
  

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  )الطالبة إعدادمن : المصدر(
  واالتصاالتأهمیة تكنولوجیا المعلومات  : الرابعالمطلب 

  1:باآلتي واالتصاالت أهمیة تكنولوجیا المعلوماتوتنحصر 
 وغیرها ففي ظل ... القضاء على جمیع حواجز الوقت في عالم الصناعة، المال، األعمال، التجارة

عقد الصفقات خالل ثوان وفي أي  باإلمكاننجد أنه أصبح  واالتصاالت تكنولوجیا المعلومات
  .وقت وعن طریق االنترنت أو أجهزة الحسابات االلكترونیة أو غیرها من المعدات التقنیة الحدیثة 

 یمكن التوسع في استخدام شبكات الحاسب  واالتصاالت  في ظل استخدام تكنولوجیا المعلومات
باشر بین أجهزة الحاسوب بعضها مع بعض بما یسمح الذي من شأنه السماح باالتصال الم

  .بتبادل المدخالت والمخرجات خالل تلك الشبكة 
 جاء لتلبیة التطورات االقتصادیة واالجتماعیة  واالتصاالت إن أي تطور في تكنولوجیا المعلومات

  .واتساع نطاق األهداف خدمة ألصحاب الوحدة أو خدمة لعموم شرائح المجتمع
                                                             

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل اتجیات التسعیر في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تأثیر تكنولوجیا المعلومات على استر موسى بن البار،   1
  .64، ص 2008شهادة الماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 

مكونات تكنولوجیا 
 المعلومات والتصاالت

 المكونــــات

 المـــــــادیة

 البیانـــــــــات المستخدمین

المكونـــــــــات 
غیر 

 المــــــــــادیة

 برمجیات التطبیقات برمجیات النظم
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 أسالیب  إتباعإلى تحسین جودة العمل من خالل واالتصاالت المعلومات ام تكنولوجیا یؤدي استخد

التكنولوجیا الحدیثة خصوصا الدقة العالیة وخفض التكالیف واختصار الوقت وتقلیل المخاطر 
 .والبیاناتالمتعلقة بالتوسع االرتجالي للمعلومات 

 المساهمة في إمكانیة إیجاد منتجات أو منتجات جدیدة.  
  تحسین قرارات غدارة التشكیالت المنظمة من خالل توفیر المطلوب من المعلومات بالوقت

  .والنوعیة المناسبین
 1.  إنشاء عالقات متتالیة مع الموردین وانفتاح كبیر على المحیط  

   أثار استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت : الخامسالمطلب 
   واالتصاالت اآلثار السلبیة لتكنولوجیا المعلومات:  1الفرع

ها قد متنوعة القنوات إال أنتبدو غزیرة الخدمات و  واالتصاالت المعلومات بالرغم من أن تكنولوجیا
من بدائل متعددة من  االختیارو التنوع و  االختیار، فإمكانیة واالحتكارتنطوي على مخاطر الهیمنة 

ذا  لالحتكاروجهة نظر أفراد الجمهور قد تكون قناعا  من جانب المسیطرین على هذه الوسائل الجدیدة ، وإ
تصورنا الكلفة الضخمة لتشغیل هذه التكنولوجیا ، سوف نالحظ أن الدول األكثر قوة هي التي ستكون في 

  . 2قراراتها على الدول األخرىها و فرص هیمنتو  هذه التكنولوجیا  باحتكاروضع یسمح لها 
و نفس المنطق ینطبق على المؤسسات في مجال المنافسة ، حیث تعمل المؤسسات الكبرى على إحتكار 

بهدف تخفیض قدرة المنافسین على التواصل مع المحیط الخارجي ، كما قد  استخدامهاهذه الوسائل و 
  3:تنتج بعض اآلثار السلبیة منها 

 صناعات یتقلص اإلنتاج لتوظیف األفراد إن كانت تكنولوجیا المعلومات مفیدةفي الكثیر من ال 
، و بالتالي یكون هناك أشخاص لم یسعفهم الحظ في الحصول بالنسبة للمؤسسات التي تستخدمها

  التكنولوجیا؛على منصب عمل بسبب هذه 
 تجعل العالقات بین المتعاملین أقل إنسانیة كعالقة الطبیب  واالتصاالت تكنولوجیا المعلومات

 بالمریض أثناء الجراحة عن بعد ؛ 

                                                             
  .10، ص2006الجامعة للنشر والتوزیع اإلسكندریة، سنة دارالتجارة واألعمال االلكترونیة المتكاملة في مجتمع المعرفة، ولید دیاب، تامر النجار،   1
  .  286، ص  2003، الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة ، مصر ،  تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة: حسن عماد مكاوي  -  2
: الثالث حول تسییر المؤسسات  الدولي، الملتقى  االقتصادیةو التنمیة  االتصالتكنولوجیا اإلعالم و بن سعید محمد ، لحمر عباس ،   -  3

نوفمبر  13/  12و علوم التسییر ، جامعة بسكرة ،  االقتصادیة، كلیة العلوم  االقتصادیاتالركیزة الجدیدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و  المعرفة
   . 290 -289، ص ص  2005
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  یرى البعض أن السیادة الوطنیة أصبحت مهددة نظرا لحریة تحرك المعلومات و اإلتصاالت و

فوق األموال عبر الحدود الوطنیة ، كما هو الشأن بالنسبة للخصوصیة الثقافیة التي باتت مهددة بت
 اللغة اإلنجلیزیة و الوالیات المتحدة األمریكیة ؛

 بظهور النقود اإللكترونیة و التي تمثل تهدیدا للسیادة  واالتصاالت سمحت تكنولوجیا المعلومات
 النقدیة ؛ 

  تجد الحكومة نفسها أمام معضلة فرض الرقابة في إطار حقوق المستهلك و الصالح العام دون
 ؛  المساس بالحریة و التفتح

كما تجدر اإلشارة أن إدماج هذه التكنولوجیا یتطلب من جهة ما یناسبها من كفاءة تقنیة و تنظیمیة 
الذي نشر في " المنظمة الدولیة للشغل " و من جهة أخرى الحذر من بعض السلبیات ، فلقد نبه تقریر 

 االتصال استعمالطور إلى المراقبة المتزایدة التي تفرضها المؤسسات على عمالها بفضل ت 1994أوت 
كامیرات المراقبة ، األشرطة التسجیلیة ، البطاقات المغناطیسیة ، البرامج : اإللكتروني في المؤسسات 

إلخ ، التي تسمح في مجملها ... ، األرشفة اإللكترونیة للرسائل ،علوماتیة الذكیة الخاصة بالتصویرالم
  1.من حریتهم  بتتبع أثر العمال و التعدي على خصوصیاتهم و الحد

  واالتصاالت اآلثار اإلیجابیة لتكنولوجیا المعلومات:  2الفرع
  األداء، فإن تكنولوجیا المعلومات تساهم في رفع مستوى الرغم من السلبیات السابقة الذكرعلى 

الطاقات البشریة بشكل أمثل مع تقلیص اإلجراءات اإلداریة و تنظیمها بصورة أدق، فلقد  استخداموكذا 
 على محیطها انفتاحهاالتكنولوجیا إلى إدخال المؤسسات في حركیة شبكیة جدیدة دعمت  استعمالأدى 

ین على التواصل ب المحافظةكنتها من تسییر أنشطتها عن بعد و مالخارجي وعززت تواصلها الداخلي، و 
  2. وتعاملهامختلف فروعها 

  3: یلي  و یمكن أن نذكر من اآلثار اإلیجابیة لتكنولوجیا المعلومات ما
  مساعـدة المؤسسات عـلى تحـقیق قـدر كبیر من المرونة اإلنتاجیة والتقـلیل من النـفـقـات مع تـقـدیم

 .المؤسساتطـرق جـدیدة وهیاكل تنظیمیة جـدیدة لتصمیم 
  

                                                             
  .  174، ص  2003للنشر و التوزیع ، القاهرة ، مصر ، ، دار الفجر  "مفاهیمه ، نظریاته ، وسائله " االتصال: فضیل دلیلو  -  1
  .   175نفس المرجع ، ص   -  2
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  وسیطة بین المؤسسات مما یساهم  اتصالالشخصیة المباشرة لوجود شبكة  االتصاالتالتـقـلیل من

 . إلخ ... في تخفـیض تكالیف التنقـل واإلقامة 
  جراءات أكثر مرونة تحـقیق تكامل عالمي من أسواق رأس المال من خالل وضع ترتیبات وإ

 . لضمان حركة رأس المال على المستوى العالمي 
 لكترونیة التي تشمل تبادل أشیاء ذات قـیمة بین طرفـین أو أكثر من خالل تطبیق التجارة اإل

، مما یحقـق میزة تنافسیة ویحسن مستوى الخدمة المقـدمة لكترونیة غالبا ما تكون اإلنترنتوسائل إ
 .للعـمالء وتحسین العالقات مع الموردین

  والتجربة من اإلنتاجیة التي تؤدي إلى تخفیض التكالیف واألسعار و زیادة  االختراعاتزیادة
 . االستهالك ارتفاعوبالتالي ) الصحیة(األمنیة  توجاتنالم

  المعلومات الهادفة و أخذ قرارات أحسن  اكتسابتنمیة قدرات األفراد من خالل . 
ختلف لتسهیل التكیف والتآلف بین مإلى قدرة هذه التكنولوجیا على تركیز جهودها  االنتباهو نلقي 

، و من ل بواسطتها أفكار و آراء اآلخرین، كما أنها تصبح الوسیلة التي تنقالمصالح البارزة في المؤسسة
بطریقة ال تؤدي إلى حدوث واالتصاالت  تكنولوجیا المعلومات استغاللالضروري أن نؤكد على أهمیة 

، را من التغیرات في الدول النامیةالتكنولوجیا أحدثت كثی، ألنه كما أظهرت الدراسات فإن هذه أضرار
فالسیاسة اإلعالمیة الناجحة یجب أن تحافظ كل لحظة على التوازن بین ضرورة التجدید و الحاجة إلى 

  1.االستمرار
نما العبرة فيالتكنولوجیا لیست خیرا خالصا ولیست شرا تاما، و و في كل األحوال فإن هذه  توظیف  إ

الشيء األكبر أن أسلوب الحیاة سوف و  المجتمعاتهذه اإلمكانیات الهائلة والمسهلة، لصالح األفراد و 
هذه نحو األفضل على أن یتم السیطرة على واالتصاالت تكنولوجیا المعلومات  استخدامیتغیر نتیجة 

    2.تشتتناید من غربتنا و بدال من أن نجعلها تتحكم فینا وتز  عناصر هذه التكنولوجیا لخدمة البشریة

   

                                                             
، ص ص  1972، دار الفكر العربي للطباعة و النشر ، القاهرة ، مصر ،  "اإلعالم في الدول النامیة" االتصالنظم : جیهان أحمد رشني  -  1

168- 180 .  
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  .الحدیثة األعمالتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في منظمات : المبحث الثالث
في هذا المبحث سنتطرق إلى أثر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على عناصر النظام   

  .المحاسبیة أثارها على طبیعة العملیات المحاسبیة اإلجراءاتالمحاسبي، وكذا أثرها على 
  أثر استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على عناصر النظام المحاسبي: المطلب األول 

في مجال المحاسبة تغییرًا في معظم عناصر النظام المحاسبي علي  مهالقد ترتب علي استخدا
  1:النحو التالي 

أخذت المستندات شكل بطاقات ذات أحجام وأشكال معینة حتى  :المستندیة المستندات والدورة  .1
یسهل  إدخال ما بها من بیانات إلي الكمبیوتر كما حدث تغیرًا في مسار الدورات  المستندیة 
حیث یتم استخدام المستندات في التسجیل في دفاتر الیومیة ودفاتر األستاذ في أن واحد أو في 

  .اتر الیومیة وهذا یعني اختصار في الدورة المستندیة دفاتر األستاذ قبل دف
من ناحیة تصمیم الدفاتر والسجالت لقد تم االستغناء عن معظم الدفاتر  :الدفاتر والسجـالت  .2

ظ البیانات ، كما تغیرت وسائل حفبحت داخل الكمبیوتر في شكل ملفاتوالسجالت وأص
الدفاتر  صفحات هذهسبات اإللكترونیة أن تكون األمر استخدام الحا والمعلومات فقد تطلب

والسجالت في شكل ملفات داخل الكمبیوتر  بحیث تحتوي علي أعمدة أو خانات متتالیة إلثبات 
كما هو الوضع في النظام ]  T[ القیم المدینة والدائنة والرصید بدًال من أن تأخذ شكل حرف 

  . الیدوي 
مالیة والتقاریر نجد أن معظم المستویات اإلداریة تعتبر بخصوص القوائم ال :القوائم والتقاریر .3

مخرجات الحاسبات اإللكترونیة بمثابة قوائم وتقاریر یمكن االستعانة بها في اتخاذ القرارات 
اإلداریة كما تعترف بها بعض الجهات الخارجیة مثل البنوك كأساس للمحاسبة والمناقشة، ومن 

وسائل علي دوریة التقاریر إذ أصبحت تعد علي فترات متقاربة ناحیة أخري فقد أثر استخدام تلك ال
  .وهذا ساعد اإلدارة في حل المشاكل اإلداریة بسرعة وفي الوقت المناسب 

تأثر دلیل الحسابات باستخدام الوسائل اإللیكترونیة إذ یحتوي علي كود لكافة  :دلیل الحسابات  .4
.                                                                                          سماء اإلنشائیة الوصفیة الحسابات حیث تستخدم طریقة الرموز بدًال من األ

   

                                                             
 اإلدارةبحث مقدم في األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، كلیة تطور تكنولوجیا المعلومات وأنظمة الرقابة الداخلیة، إیلیا عیلبوني،   1
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  . علي اإلجراءات المحاسبیة  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتأثر استخدام   :المطلب الثاني
 بیةفي مجال التنظیم المحاسبي تأثیرًا كبیرًا علي طبیعیة العملیات المحاس هالقد ترتب علي استخدام

  1:من هذه اآلثار ما یلي 
   :یقتصر دور المحاسب علي ما یلي  : / 1

  .البیاناتأ ــ تجمیع المستندات التي تتضمن 
  .ب ــ إعداد البیانات بطریقة مالئمة لإلدخال في الكمبیوتر 

  .الكمبیوترجـ ــ االستعانة بخبرة مشغلي البیانات في كتابة برامج 
  د ــ تفسیر المعلومات الخارجة من الكمبیوتر لیسهل في ضوئها اتخاذ القرارات المختلفة 

   :یليیقتصر دور الكمبیوتر وملحقاته علي ما  /2
  .للبرنامجأ ــ تسجیل البیانات من وسائل إدخالها إلي الكمبیوتر في ملفات معینة لحین تشغیلها طبقًا 

ویقوم بهذه  البرنامج،ب ــ تبویب وتصنیف وتحلیل البیانات حسب التعلیمات واألوامر الواردة في 
  .المختلفةالعملیة الكمبیوتر ذاته بواسطة وحداته 

  .مركزیة حفظ المستندات بعد اإلدخال بدًال من أنها كانت مبعثرة في كل قسم من أقسام المنشأة  / 3
یتم التسجیل في دفاتر الیومیة والترحیل إلي الحسابات بدفتر األستاذ بعملیة واحدة ، وهذا یوفر  / 4      

في دورة العملیات الوقت ویقلل من فرصة الخطأ فضًال عن أنه یؤدي إلي اختصار بعض المراحل 
  .المحاسبیة 

یق وباستخدام األسالیب ، فبعد أن كان التحلیل یتم علي نطاق ضاتساع نطاق تحلیل البیانات /5
أن یتم التحلیل علي نطاق واسع وبطریقة علمیة   ،اسبات اإللكترونیة، یمكن بعد استخدام الحالتقلیدي

  .العملیاتوباستخدام أسالیب بحوث 
تغییر ملحوظ في أسلوب عرض النتائج والمعلومات حیث أصبحت مخرجات الكمبیوتر حیث  / 6        

تستخدم كتقاریر وخصوصًا بعد تطویر وحدة المخرجات وتزویدها بوحدات إلعداد الرسوم البیانیة 
  .والتحبیر 
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  .في الشركات والمؤسسات واالتصاالت سباب األساسیة لفشل تكنولوجیا المعلوماتاأل: المطلب الثالث
واالستخدام  األتمتةكلمة فشل هي مشكلة نسبیة في اغلب الشركات، والمؤسسات التي تمر في طریق 

مثال من استثمارها في تكنولوجیا  %80، فبعض الشركات قد تحقق أعمالهاالواسع للحسابات في 
المستثمرة في تكنولوجیا المعلومات،  المبالغ إلىنسبة  أهدافهاالمعلومات، وتعتبر نفسها فشلت في تحقیق 

لم تستفد من التكنولوجیا التي حصلت  بأنها، علما األساسیة أهدافهاترى نفسها نجحت في تحقیق  وأخرى
الفشل هذا حیث یقول  أسبابولبعض االقتصادیین رأي مماثل في . بمقدار یسیر إالعلیها 

)Teece,1987" ( بعض الشركات في جني قیمة كاملة من استثمارها في تكنولوجیا  إخفاقإن سبب
فشلها في االستثمار في وقت واحد في الموجودات المتممة الضروریة لتحقیق  إلىالمعلومات یعود 

  ".المنافع
  ).240، ص1998الخوري، : (هي اإلداریة األتمتةلفشل الحسابات في مجال  األساسیة األسبابأن  إال

یة العملیة والخبرة الكافیة لدى المدیرین في مجال المعلوماتیة، بحیث یبدون نوعا عدم وجود البن - 1
سیستمرون في المیل لالستخدام الورقي  وأنهممن الخوف، وابتعادا عن استخدام هذه التقنیات، 

 .ولالستثمار الضعیف للحسابات وتطبیقاتها
في تقدیم التدریب الالزم على والتدریب على مستوى الشركة في مختلف عناصرها  التأهیلضعف  - 2

هذه التطبیقات، ونظم العمل المعلوماتیة، وحتى عدم توفیر الخبراء المعلوماتیین القادرین على 
 .اإلداریة األتمتة

من قبل المدیرین  الحاسبات،ضعف مفهوم المعلومات وآلیة االستفادة منها وتطبیقاتها بواسطة  - 3
 .والمستخدمین العادیین في الشركة

جود محللي نظم ومبرمجین كافین لتقدیم نظام معلوماتي متكامل في الشرك بحیث یطورون عدم و  - 4
 .نظام العمل الیدوي، ویشرفون على تنفیذ هذه األنظمة

  ):75، 2001عباس، (وهناك أسباب أخرى منها 
المستخدمین وانتشار مراكز التدریب التجاري  إلى األخصائیینفوضى التدریب ونقل الخبرة من  -

 .ربح مادي بدون رقابة علمیة فاعلة أقصىتفي بالجانب العلمي، للحصول على  التي
عدم وجود خطة على مستوى جماهیري لوعي مفاهیم عصر المعلوماتیة، وتنسیق خطط تدریب  -

 .وطنیة طموحة
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سعي العدید من الشركات للحصول على الحواسیب كمظهر حضاري وعلب معدنیة، دون النظر  -
 .وحلوله محل طرق العمل الیدویة هیتاعتمادلدرجة 

الموجودة سابقا، ودون التطبیقات القدیمة دون دراسة للوسائل  إلىفالتكنولوجیا الجدیدة، تضاف  -
 .دراسة معمقة للقرار حول التطبیقات التي یجب أن تزال، والتطبیقات التي یجب أن تبقى

فان التكنولوجیا المستخدمة، ستكون في أغلب الحاالت أما غیر  اإلستراتیجیةوعموما عندما تغیب الرؤیة 
تقرر شراء أحدث  اإلداراتمناسبة، أو أنها مستخدمة بالصورة المثلى، فعلى سبیل المثال فان بعض 

  .وأكثر التطبیقات السائدة شهرة، دون تحلیل میزات التطبیق الذي وقع علیه االختیارتطبیق موجود، 
ة للفشل تكلف الشركات مبالغ طائلة، تؤثر على ربحیتها، وقدرتها على البقاء السابق األسبابوكل 

الشركات من  أهدافلتحقیق واالتصاالت كنولوجیا المعلومات توالمنافسة، مما یستدعي السیطرة على 
  1 .واالتصاالت خاللها، وهذا یقودنا لمعرفة أهمیة السیطرة على تكنولوجیا المعلومات

  
  
  
  
  
  
  

  
   

                                                             
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، نظم المعلومات في الرقابة والتدقیق: زیاد عبد الحلیم الدیبة، نضال محمود الرمحي،عمر محمد الجعیدي-  1
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  خالصة 
من خالل هذا الفصل والذي تطرقنا في مضمونه بنوع من الشمولیة لموضوع تكنولوجیا المعلومات 

براز أهم الجوانب المتعلقة به، یمكننا أن نستنتج أهمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  واالتصال، وإ
یا السرعة والدقة لجمیع المنظمات ولعدة أطراف، خصوصا األغراض اإلداریة، حیث تتیح هذه التكنولوج

في معالجة البیانات وبالتالي توفیر المعلومات المناسبة وفي الوقت الالزم، غیر أنه من الواجب استغالل 
القصوى من مخرجاتها، وتجنب اآلثار السلبیة لسوء  االستفادةهذه التكنولوجیا بطریقة منظمة بغرض 

  . االستغالل
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  :تمهید
لقد أصبحت الكثیر من الشركات تستخدم تكنولوجیا المعلومات لمعالجة بیاناتها بشكل إلكتروني،        

شركة، وهي تستخدمها ألجل تسییر أعمالها، وتعتبر نظم المعلومات الشریان والعصب األساسي في أي 
حیث تساعد في إدارة حركة البیانات، والعمل على  تحلیلها وتوصیلها للمستخدمین، وقد تم السیطرة علیها 
من خالل وسائل  وتقنیات متزایدة لمواكبة التطورات في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لدى المؤسسات 

  :ث مباحث وهيفي هذا الفصل حیث یتكون من ثال له التطرق والشركات وهو ما سیتم
  .لتدقیق الخارجي مدخل ل: المبحث األول
  .مفاهیم عامة حول التدقیق الخارجي في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: المبحث الثاني
  .ت استخدامها في التدقیق الخارجيومجاال واالتصاالت تكنولوجیا المعلومات: المبحث الثالث
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  الخارجي لتدقیق مدخل ل: المبحث األول
بأساس نظري یتیح امكانیات العمل في ظل هذه البیئة المتغیرة باعتماد التدقیق الخارجي  تمتعی

الحسابات من الجانب النظري وتدعم العمل المیداني  عملیة تدقیقالتي تقوم علیها  خصائصالجملة من 
 المطلوبة لتحقیق هذه األهدافیات لها، وتحدید األهداف المرجوة منها من أجل تحدید الوسائل والتقن

  . عملیة التدقیق الخارجيمفهوم وسنتطرق في هذا المبحث إلى 
  مفهوم التدقیق الخارجي: المطلب األول

عملیة منظمة یقوم بها شخص مستقل بغرض إبداء رأي : " یعرف التدقیق الخارجي على أنه :1تعریف
دیة معینة مع توصیل النتائج للمستخدمین ذوي مهني في مجموعة القوائم المالیة التي تخص وحدة اقتصا

  1".االهتمام 
عملیة فحص للقوائم المالیة، یشمل هذا الفحص على بحث وتقییم تحلیلي : التدقیق الخارجي هو: 2تعریف

في تلخیص انتقادي لألدلة المستخدمة للسجالت واإلجراءات ونواحي الرقابة المحاسبیة للشركة، مع تحلیل 
عنها في القوائم المالیة وینتهي الفحص الذي یقوم به المدقق بتقریر مكتوب، العملیات المختلفة والتقریر 

 2.یوضع تحت تصرف الجهات التي تعتمد القوائم المالیة التي یعطي المدقق رأیه الفني فیها
، هو الحصول على أدلة ذات جودة عالیة، تؤهل المراجع التدقیق الخارجي إن جودة عملیة: 3تعریف

فحص القوائم المالیة، : " لتكوین الرأي حول مدى عدالة القوائم المالیة وعرفت المراجعة على أنها
والحصول على األدلة الكافیة والمالئمة إلبداء الرأي الفني المحاید على صدق وسالمة القوائم حیث وضع 

 3".محاید على صدق وسالمة القوائم المالیة في مقدمة أهداف مراجعة الحساباتالإبداء الرأي الفني 
نه فحص منتظم ومستقل للبیانات والقوائم والسجالت والعملیات التدقیق الخارجي على أ یعرف: 4 تعریف

بد) المالیة وغیر المالیة(والفعالیة  اء الرأي ألي منشأة وان یقوم المدقق بجمع األدلة والقرائن وتقییمها وإ
  .الفني من خالل تقریره

  4:یؤكد على نالحظ أن هذا التعریف
المعلومات تحت التدقیق لیس بالضرورة أن تكون معلومات محاسبة ولكن یجب أن یكون هناك  - 1

 .قابلیة إلثباتها
                                                             

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص التدقیق الخارجي كآلیة لتطبیق حوكمة الشركاتحمادي،  نبیل 1 
  . 62، ص2007جامعة حسبیة بن بوعلي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، سنة  مالیة ومحاسبة،

  .10، ص 2002، الدار الجامعیة، السكندریة، مصر، سنة، المراجعة الخارجیةمحمد سمیر الصبان وعبد الوهاب نصر علي 2
   15، ص2001نشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، ، مؤسسة الوراقة للأساسیات اإلطار النظري في مراجعة الحساباتجربوع یوسف،   3
 . 14، ص2009، 2005، 1، دار المیسرة للنشر والتوزیع، طتدقیق الحساباتارنة ، طغسان فالح الم 4
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 یجب أن یكون هناك أداة قیاس تلك المعلومات - 2
 باالستقاللیةال یكفي أن یكون الشخص مهني ولكن یجب أن یتصف  - 3
هي عملیة فحص لمجموعة من المعلومات تقوم على االستقصاء بهدف التحقق من : 5تعریف - 4

احتیاجات مستخدمي تلك القوائم  تعكسسالمة القوائم المالیة وفقا للمعاییر المتعارف علیها، والتي 
هذه  ة بمساعدتهم في الحكم على جودة ونوعیةإیصال هذا الرأي لألطراف المعنیمع ضرورة 

ومنه فالمراجعة الخارجیة هي التي تتم من  .المعلومات وتحدید مدى االعتماد على تلك القوائم
طرف مراجع خارجي ال ینتمي ألجهزة المؤسسة، بحیث یكون مستقال عن إدارتها، وتتمثل مهامه 

إبداء الرأي عن مدى صحة وسالمة القوائم المالیة والمعلومات المحاسبیة الموجودة في 
المراجعة : وتنقسم المراجعة من حیث االلتزام القانوني إلى نوعین. معروضة من طرف المؤسسةوال

  .1اإللزامیة والمراجعة االختیاریة
  :المراجعة اإللزامیة/ أ

في هذا النوع من المراجعة، العملیة تقوم بأحكام القانون بحیث تلتزم المؤسسة بضرورة تعیین مراجع 
اعتماد القوائم المالیة الختامیة لها، ومن ثم یترتب عن عدم القیام بتلك خارجي لمراجعة حساباتها و 

ففي هذا الصدد تنص . المراجعة وقوع المؤسسة في المخالفة وتكون تحت طائلة العقوبات المقررة
الجمعیة العامة العادیة للمساهمین تعیین على تعین ی" أنه من القانون التجاري على  4مكرر  715المادة
لمصف للحسابات أو أكثر لمدة ثالثة سنوات تختارهم من بین المهنیین المسجلین على جدول  ا مندوبا

زم المؤسسات تعیین مراجع خارجي وتحدد كذلك مدة التعیین بثالثة سنوات فهذه المادة تل...". الوطني
مزاولة مهنة  المنظم لعملیة 10-01ما ینص علیه القانون رقمتكون قابلة للتحدید مرة واحدة وهذا حسب 

  .08-91الخبیر المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والمعوض للقانون 
  
  
  
  

                                                             
ضمن فعالیات الملتقى ، مداخلة الجزائریة المحاسبیة البیئة في المالي المحاسبي النظام تطبیق و تكییف ، آفاق رزقي ، إسماعیل محمد سفیر   1

، جامعة  06/05/2013- 05 :یومي الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وآفاق الوطني حول، واقع
 .الوادي، الجزائر
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    :المراجعة االختیاریة/ ب
هذا النوع من المراجعة یتم بصفة اختیاریة من طرف المؤسسة وبدون وجود إلزام قانوني یحتم القیام بها، 

ة، والمؤسسة تطلب هذه المراجعة لزیادة الثقة بالقوائم كما یمكن أن تكون هذه المراجعة إما كاملة أو جزئی
والمركز المالي، كما  األعمالالمالیة واطمئنان الشركاء على صحة المعلومات المالیة المعبرة عن نتائج 

  .تستعمل خاصة في حاالت انفصال أو انضمام شریك جدید وكذلك لتحدید حقوق الشركاء
  خصائص وتقسیمات التدقیق الخارجي :الثانيالمطلب 

یتصف التدقیق الخارجي بمجموعة من الخصائص تمیزه عن بقیة : خصائص التدقیق الخارجي: 1الفرع
  1:األنواع األخرى للتدقیق نوجزها فیما یلي

الرأي في القوائم  یهدف التدقیق الخارجي بصفة عامة إلى إبداء: ادفةهالتدقیق الخارجي عملیة  - 1
تم تقدیمها لألطراف الخارجیة ذات المصلحة مع الشركة هذه األطراف تتمیز المالیة التي ی

ة السلطة فیما یخص حصولهم على احتیاجاتهم من المعلومات، وهو ما یجعلهم یبخاصیة محدود
وهذا ما یؤدي . ائهایعتمدون بصورة شبه كاملة على القوائم المالیة التي تقدمها اإلدارة في تقییم أد

في كثیر من األحیان إلى تعارض في المصالح وبالتالي سعي اإلدارة لتقدیم بمعلومات مضللة من 
ونظرا لذلك فان مستخدمي هذه القوائم من األطراف الخارجیة یحتاجون . خالل قوائمها المالیة

لقوائم المالیة المقدمة للموقف الخارجي بوصفه خبیرا ومؤهال ومحایدا إلبداء رأیه في مدى صدق ا
 .لهم

یتم ممارسة التدقیق الخارجي وفق إطار منظم من الخطوات : التدقیق الخارجي عملیة منظمة - 2
المنطقیة المترابطة والمنظمة، حیث یبدأ المدقق الخارجي عملیة التدقیق بجمع البیانات الالزمة 

یقوم بعملیة تقییم نظام الرقابة  المتعلقة بالشركة الستكشاف البیئة التي سیجري فیها الفحص، ثم
 .الداخلیة لدى العمیل لتحدید نقاط القوة والضعف فیه

وعلى ضوء هذا التقییم یقوم المدقق بوضع برنامج للتدقیق الخارجي ویستكمله بعملیات الفحص 
لقوائم المیداني مع تجمیع وتقییم األدلة التي تؤكد رأیه، وینهي عمله بإعداد تقریر یشمل على رأیه في ا

  .ة علیهفروضالمالیة الم
وتعتبر الحاجة الستقالل المدقق الخارجي ولیدة : التدقیق الخارجي یمارسه مدقق مستقل - 3

مسؤولیة اتجاه مستخدمي القوائم المالیة ألنهم ال یملكون الوسائل المالئمة والكافیة التي تمكنهم 

                                                             
  .64،65نبیل حمادي، مرجع سابق، ص  ص   1
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لى ما یقوم به المدقق المستقل عن من التحقق من صدق هذه القوائم المالیة لذلك فهم یعتمدون ع
العمل، حیث ال تكون له مصالح مباشرة أو غیر مباشرة معه، وعلیه القیام بعمله دون الخضوع 
لضغوط الغیر، ویمكن القول انه إذا لم یكن المدقق مستقال فهذا یجعل القوائم المالیة محل شك 

 .أیهمن وجهة نظر مستخدمیها وبالتالي ال یمكن االعتماد على ر 
بالنظر لعملیة التدقیق الخارجي نجد أنها تستوفي بصفة : التدقیق الخارجي عملیة اتصال متكاملة - 4

عامة على مقومات االتصال، حیث أن الرسالة تتمثل في الرأي المهني الذي یبدیه المدقق 
مثل الخارجي في تقریره ، ویحمل في طیاته معلومة جدیدة حول صدق وسالمة القوائم المالیة، ویت

 .المستقبل في األطراف المستعملة للمعلومات المالیة
  :تقسیمات التدقیق الخارجي: 2الفرع

هو التدقیق الذي یحتم القانون القیام به، حیث یلزم الشركة بضرورة تعیین مدقق : التدقیق القانوني/ 1
القیام بهذا النوع من  خارجي لتدقیق حساباتها واعتماد القوائم المالیة الختامیة ومن ثم یترتب على عدم

  1التدقیق وقوع الشركة المخالفة تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون المنظم للشركات
هو التدقیق الذي تطلبه الشركة أو مالكها بطریقة اختیاریة بمعنى عدم وجود إلزام : التدقیق االختیاري /2

ق الخاص وقد یكون كامال أو جزئیا حسب قانوني یحتم القیام به، وهو یسمى في بعض األحیان التدقی
  2 .ظروف الشركة وهو لیس إجباري

ت م أدلة وقرائن اإلثبات عن افتراضاالتدقیق المالي هو العملیة المنظمة لجمع وتقدی: التدقیق المالي/ 3
حداث اقتصادیة بطریقة موضوعیة، وذلك لمع مع  رفة مدى صحة هذه االفتراضات وتماشیهاوقائع وإ

یصال نتیجة ذلك إلى األطراف ذات المصلحة بالشركة   3 .المعاییر المحددة وإ
الهدف من تدقیق العملیات هو تحلیل المخاطر والنقص الموجود بهدف تقدیم نصائح : تدقیق العملیات/ 4

  وتوصیات بوضع عدد من الخطط كخطة تسییر المخزون وخطة تسییر الخزینة مثال
ق العملیات في انه كل المهام التي تؤدي إلى تحسین نتائج الشركة والهدف منها ویمكن إیضاح مفهوم تدقی

  4 :التحلیل أالنتقادي للعملیات اآلتیة
  

                                                             
 .27، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة،، المراجعة ومراقبة  الحسابات في النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین،  1
   .50، ص 1995، الدار الجامعیة، مصر، المراجعة بین النظریة إلى التطبیقمحمد ناجي درویش، عبد الفتاح محمد الصحن،   2
 . 42، ص 2001اإلسكندریة،مصر، سنة ، الدار الجامعیة،  دراسات في االتجاهات الحدیثة في المراجعةمنصور احمد البدوي وشحاتة السید شحاتة،  3
 .54، مرجع سابق،  ص ي درویش، عبد الفتاح محمد الصحنمحمد ناج 4
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 :ویشتمل على: تدقیق مراقبة العملیات  -أ 
 ؛الحكم على توعیة المعلومات -
 ؛تقییم نظام المراقبة الداخلیة -
 .الحكم على المردودیة والفعالیة -

هذا النوع من التدقیق الحكم على شروط االستغالل وعلى قرارات السیر بتضمن : تدقیق التسییر  - ب 
وبالتالي الحكم على ) ى للوصول إلى أهداف رشیدة وعقالنیةلالموارد التي تستخدم بطریقة مث(

فعالیة التسییر ومراقبة خاصة من خالل تقییم نظام الرقابة الداخلیة وفحص حسابات الشركة 
  .لمكتشفةایم تقریر مفصل عن نقاط الضعف وكذا األخطاء موضوع التدقیق ومن ثم تقد

ما إذا كانت إدارة الشركة على یعتمد التدقیق االستراتیجي على الحكم : التدقیق االستراتیجي  -ج 
العامة أو الخاصة فیما یتعلق بتوجیه اختیارات  اإلستراتیجیةتسعى لتدقیق األهداف المسطرة في 

 .1التنمیة المالئمة للشركة والقرارات المناسبة
  :أهداف وأهمیة التدقیق الخارجي: المطلب الثالث

  :أهداف التدقیق الخارجي: 1الفرع
عبر العصور، هذا التطور انعكس على أهدافه فانتقل من أهداف تقلیدیة إلى  التدقیقلقد تطور       

  2:حدیثة، فمن األهداف التقلیدیة ما یلي
 ؛التأكد من صحة البیانات المالیة ومدى االعتماد علیها -
 ؛إبداء رأي فني استنادا إلى أدلة وبراهین عن عدالة القوائم المالیة -
 ؛دفاتر والسجالت والمحاسبةاكتشاف حاالت الغش واألخطاء في ال -
 ؛لتقلیل من فرص ارتكاب األخطاء تأكد من وجود رقابة داخلیة جیدة لال -
 ؛مساعدة اإلدارة على وضع السیاسات المالئمة واتخاذ القرارات اإلداریة المناسبة -
 .المشاركة في تخطیط االقتصاد الوطني بمساعدة الجهات الحكومیة  -

  :یلي اهدف إلى متدقیق یال حالیا أصبح
  ؛مراقبة الخطط والسیاسات ومتابعة درجة التنفیذ وأسباب االنحراف -
 ؛تقییم األداء ونتائج األعمال المحققة من قبل المؤسسات  -
نتاجیة -  ؛تحقیق أقصى كفایة اقتصادیة وإ
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 ؛اكتشاف األخطاء الجوهریة في الدفاتر والسجالت المحاسبیة إن وجدت  -
قاریر المودعة من طرف اإلدارة إلعطائها مصداقیة أكثر المصادقة على الوثائق المالیة والت -

 .حتى تساعد مستخدمیها في اتخاذ القرارات 
  :أهمیة التدقیق الخارجي: 2الفرع
تتمثل أهمیة التدقیق باعتباره وسیلة تخدم مجموعة متعددة من الجهات التي تعتمد اعتمادا كبیرا على      

اتخاذ القرارات أو رسم السیاسات المستقبلیة وخاصة إذا تم اعتماد البیانات المحاسبیة للمنشآت في ظل 
البیانات المحاسبیة من قبل جهة محایدة أو مستقلة عن إدارة المشروع مما یدعم الثقة فیها من قبل تلك 

  1:الجهات التي تتمثل فیما یلي
ط یفي الرقابة والتخطدم ستخعتمد إدارة المشروع على البیانات المحاسبیة التي تت: إدارة المشروع  -أ 

لمستقبل لتحقیق أهداف المنشأة بكفاءة عالیة والقرارات المتعلقة بالتخطیط حیث أنها تعتمد اعتمادا 
أساسیا على البیانات المحاسبیة الصحیحة لرسم الخطط والسیاسات بشكل محكم ودقیق ولیس 

قبل هیئة فنیة هناك من ضمان لصحة ودقة البیانات المحاسبیة إال عن طریق فحصها من 
 .محایدة

حیث تعتمد اعتمادا مطلقا على البیانات الواردة في القوائم : للبنوك والجهات المانحة للقروض  - ب 
تماني لسداد ئالمالیة وعلى رأي المراجع الخارجي حول قدرة ومقدرة تلك المنشآت على وضعها اال

 .وتغطیة قروضها الممنوحة من قبل تلك الجهات المانحة لها
ازداد اهتمامهم بالقوائم المالیة المعتمدة وما تحویه من بیانات : األعمال والمستثمرینلرجال   -ج 

محاسبیة في تحلیلها وتقدیر الدخل القومي ورسم برامج الخطط االقتصادیة حیث تعتمد الدقة في 
تقدیراتهم وكفاءة برامجهم على دقة البیانات المحاسبیة المعتمدین علیها وذلك من خالل توجیه 

 .دخراتهم واستثماراتهم لكي تحقق لهم أعلى عائد ممكن تحقیقهم
حیث تعتمد على البیانات المحاسبة في القوائم المالیة المعتمدة في مفاوضاتهم : النقابات العمالیة  - د 

 .مع اإلدارة لرسم السیاسة العامة لألجور والحقوق العمالیة ولتحقیق أفضل المزایا العمالیة
تعتمد على القوائم المالیة المدققة في أغراض عدیدة منها ما یخص حیث : الجهات الحكومیة  - ه 

  .الرقابة وفرض الضرائب والرسوم وتقدیر الدعم المقدم لبعض الصناعات
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  مفاهیم عامة حول التدقیق الخارجي في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: المبحث الثاني
بصفة عامة والوحدات االقتصادیة ة بالنسبة للمنظمات یعتبر التدقیق الخارجي عملیة هامة وضروری      

فة خاصة، فهو یساعد على تحقیق األهداف اإلستراتجیة وكذا األهداف القصیرة والمتوسطة المدى، بص
وفي ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أصبحت عملیة التدقیق أكثر دقة وكفاءة وساعدت من التقلیل 

  .طرق وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحثمن الغش واألخطاء ولها عدة 
  تعریف التدقیق الخارجي في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: المطلب األول

تعرف عملیة التدقیق على نظم معالجة البیانات الكترونیا على النحو التالي هي عملیة جمع وتقییم        
كانت أأدلة اإلثبات بهدف تحدید ما إذا كان استخدام الحاسوب یساهم في تحقیق أهداف التدقیق سواء 

القوائم المالیة أو ما یتعلق  تتعلق بإبداء الرأي مثل حمایة أصول المنشاة وتأكید سالمة البیانات الواردة في
  1.هداف اإلدارة مثل تحقیق المنشاة ألهدافها بفعالیة واستخدام مواردها بكفاءةبأ

لیة التدقیق الخارجیة في ظل تكنولوجیا المعلومات یجب من هدف عوبناءا من التعریف السابق یتضح أ
  2.یرتكز على التحقق من وجود أن

 المعلومات إلعداد القوائم والتقاریر السلیمة بكفاءة عالیةنظم معلومات محاسبیة مالئمة توفر  - 1
 نظام فعال للرقابة الداخلیة یمنع حدوث األخطاء والمخالفات أو یقللها إلى حدها األدنى - 2

  :كما تتضمن هذه العملیة جمیع مكونات نظام الحاسب اآللي وهي
 ؛)hardware(األجهزة  -
 ؛)software(  البرامج -
  .)database(قاعدة البیانات  -

التشغیل  بیئة لتدقیق فيتطبیق المراجعة الحاسوبیة ل" ابه في كت) Jose Plans(وعرف جوزي بلنس 
ل ومؤهل بهدف اختبار منهجي للنتائج أو الهیكلة الحاسوبیة یقوم بها شخص مستق: " االلكتروني بأنها

  3."ابق مع المعاییر المتعارف علیها عموماإبداء رأیه على التط
   

                                                             
 192ص،  2007 مصر، سنةالدار الجامعیة للنشر، ، دراسة متقدمة في المراجعة وخدمات التأكید، أمین السید احمد لطفي 1
 .119، ص1999، دار البیضاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، التدقیق الحدیث للحساباتاحمد حلمي جمعة،  2
، لعلوم االقتصادیة وعلوم التسییرمذكرة ماجستیر كلیة ا"  مساهمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات لمحاسب" د لمین عیادي محم 3

 .166، ص 2007/2008جامعة الجزائر، 



 التدقیق الخارجي في بیئة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت                       :                                       الفصل الثاني
 

43 
 

  أهداف وأهمیة التدقیق الخارجي في ظل تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت : المطلب الثاني
  :األهداف: 1الفرع

نما  ال تختلف أهداف التدقیق في ظل تكنولوجیا المعلومات ولالتصال عنها في ظل التشغیل الیدوي وإ
  .واالتصالظل تكنولوجیا المعلومات في هناك أهداف إضافیة یسعى المدقق لتحقیقها 

  1:وتتمثل هذه األهداف في 
 وتتفرع إلى :أهداف تقلیدیة/1

 :تتمثل في: أهداف رئیسیة  - أ
 ؛التحقق من صحة وصدق ودقة البیانات المحاسبیة المثبتة في الدفاتر ومدى االعتماد علیها -
  .إبداء رأي فني محاید یستند على أدلة قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة للمركز المالي -
 :تتمثل في: أهداف فرعیة   -  ب
 ؛اكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش -
جراءات تحول دون ذلك -   ؛تقلیص فرص ارتكاب األخطاء والغش بوضع ضوابط وإ
 واتخاذ القرارات حاضرا ومستقبال؛ اعتماد اإلدارة علیها في تقریر ورسم السیاسات اإلداریة -
 ؛وتمكینهم في اتخاذ القرارات المناسبة الستثماراتهم طمأنة مستخدمي القوائم المالیة -
 ؛مصلحة الضرائب في تحدید مبلغ الضریبة مساعدة -
  .تقدیم التقاریر المختلفة ومال االستثمارات للهیئات الحكومیة لمساعدة المدقق -

 :وتتمثل فیما یلي: أهداف حدیثة ومتطورة/2
 ؛وتحدید االنحرافات وأسبابها وطرق معالجتهامراقبة ومتابعة تنفیذها ومدى تحقیق األهداف  -
 ؛تقییم نتائج األعمال وفقا للنتائج المرسومة -
 ؛تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة ممكنة عن طریق منع اإلسراف في جمیع نواحي النشاط -
التأكد من صحة القیود المحاسبة والعمل على استكمال المستندات المثبتة لصحة العملیات  -

 ؛الدفتریةوالمؤیدة للقیود 
التأكد من صحة الحسابات الختامیة وخلوها من األخطاء الحسابیة والمحاسبیة سواء المتعمدة  -

 ؛أو غیرها نتیجة اإلهمال أو التقصیر
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دراسة النظم المتبعة في أداء العملیات المالیة واإلجراءات الخاصة الن مراجعة الحسابات تبدأ  -
 .بالتأكد من صحة هذه النظم

  1نذكر منها: ومیدانیة أهداف عملیة- 3
 نقصد بهذا المعیار أن كل العملیات التي حققتها المؤسسة مترجمة في الوثائق : الشمولیة

والكشوف المالیة أي أن كل عملیة یتم تسجیلها وتقسیمها عند حدوثها في وثیقة أولیة تسمح فیها 
تحقیق مبدأ الشمولیة بعد من تسجیلها محاسبیا عدم وجود هذه الوثیقة یجعل من المستحیل 

 .للتسجیالت المحاسبیة
 لدیها ) استثمارات، مخزونات( یقصد بمبدأ الوجود كل العناصر المادیة في المؤسسة : الوجود

ویجب على المدقق أن یتأكد ) الدیون، النفقات، اإلیرادات( حقیقة مادیة بالنسبة للعناصر األخرى 
 .ةمن حقیقة وجودها واقدمیتها وأنها لیست وهمی

 ي هناك مستند یزانیة هي ملك للمؤسسة فعال أن كل األصول التي تظهر بالمأ هیقصد ب:  الملكیة
 .قانوني یثبت تلك الملكیة

 ن علیها وأ رفاأي أن كل العملیات التي تم تقییدها قد تم تقییمها طبقا للمبادئ المتع:  التقییم
 .عملیة التقییم طبقت بصفة ثابتة من دورة ألخرى 

 ن كل العملیات قد تم جمعها بطریقة صحیحة وتسجیلها باحترام أ هیقصد ب: ل المحاسبيالتسجی
   .طرق ثابتة من دورة ألخرى على المبادئ المحاسبیة المتعرف علیها وباعتماد

  2:سبق هناك مجموعة من األهداف اإلضافیة والتي تتمثل في باإلضافة إلى ما
نه یستخدم بأقصى طاقة ممكنة فحص استخدام الحاسوب للتأكد من أ أي أن هدف المدقق: االقتصاد

اسب مما یعود بالمنفعة لخدمة المنشاة وبأقل التكالیف ویوفر المعلومات والبیانات المطلوبة في الوقت المن
  .ةعلى المنشأ

قابة الداخلیة أي أن هدف المدقق فحص فعالیة أهداف األدوات الرقابیة للتأكد من كفاءة نظام الر : الفعالیة
  .في جمیع األنشطة اإلداریة والمالیة والتشغیلیة

ة لبات األكثر أهمیة بالنسبة للمنشأأي انه على المدقق التأكد من استخدام الحاسوب لتلبیة المتط :الكفایة
  .بحسب األهمیة النسبیة
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الستخدامه وأهمها خاطر المرافقة بمعنى أن یتأكد المدقق من حمایة النظام من مختلف الم: الحمایة
نهیار النظام وفقدان البیانات المخزنة في الحاسوب ومشكلة الفیروسات وسرقة البیانات أو التخریب ا

  .المتعمد الذي قد تتعرض له النظم لتغطیة المخالفات التي قد یرتكبها بعض العاملین
  خصائص التدقیق الخارجي في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: 2الفرع

  1:مثل فيتت
تتمتع أجهزة الحاسب اآللي بقدرات فائقة غیر موجودة عند األفراد : األداء المنظم والمستمر - 1

وتتمثل تلك القدرات في قیامها باألداء المطلوب منها بصورة متكررة وفقا لما تم برمجته علیها 
تكون عادة  وكنتیجة لذلك وبافتراق انه تمت برمجة تلك الحاسبات بصورة سلیمة فان تلك النظم

أكثر دقة وأكثر قابلیة لالعتماد علیها من النظم الیدویة، وتؤدي هذه الخاصیة بالمراجعة إلى 
إمكانیة االعتماد على المعلومات التي تم إنتاجها من قبل نظم الحاسب اآللي بعد إجراء القلیل 

سلیمة فانه سوف نه في حالة عدم برمجة الحاسب اآللي بطریقة أویالحظ . من االختبارات علیها
  .بتولید بیانات غیر صحیحة وذلك بصورة مستمرة ومتكررة

تتمتع أجهزة الحاسب اآللي بقدرتها على حفظ سجالت مفصلة وحدیثة بجمیع : سجالت مفصلة - 2
المعامالت ویمكن المراجع أن یقوم باسترجاع أي من السجالت بصورة سهلة وسریعة مما یساعد 

 .للتحقق منها في إجراء االختبارات الضروریة
ائلة یمكن استخدام اإلمكانات اله: تحدیث الحسابات والملفات بصورة فوریة وفي الوقت نفسه - 3

لیة في تحدیث عدد معین من الحسابات أو الملفات بوقت واحد، التي تتمتع بها الحسابات اآل
في الحاسب وعلى سبیل المثال عند حدوث أي عملیة بیع إدخال البیانات المتعلقة بتلك العملیة 

اآللي فانه یتم تحدیث كل من حسابات المبیعات العمالء أو المخزون بصورة فوریة، یجب على 
 .المراجع أن یكون حذرا عند مراجعته لتلك العملیات

  تطرق التدقیق الخارجي في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاال: المطلب الثالث
في إدارة أعمال الشركات ویجب على المدقق توفیر زدیاد االعتماد على تكنولوجیا المعلومات امع 

هذا االهتمام المتزاید للتقلیل من األخطاء والتالعبات أو ضعف نظام الرقابة  لمسایرةالموارد الضروریة 
  .الداخلیة وقد وجدت ثالث طرق للتدقیق في بیئة تكنولوجیا المعلومات
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یة في النظم االلكترونظهر هذا النوع من الطرق عند البدء باستخدام : التدقیق حول الحاسوب - 1
حیث كان من السهل الحصول على دلیل التدقیق في المراحل  ،معالجة البیانات المحاسبیة

المختلفة من المعالجة وكانت المخرجات شاملة وكاملة كما هو الحال في النظام الیدوي ویعد ذلك 
  1.ز على المدخالت والمخرجات متجاهال الكمبیوترمریحا أكثر للمدقق ألنه یرك

 :األسالیب المتبعة في هذه الطریقة  -  أ
یقوم المدقق عند تدقیق المدخالت باختبار العملیات من بدایتها إلى نهایتها عن : تدقیق المدخالت -

 طریق الحصول على المستندات األصلیة لهذه العملیات للقیام بمعالجتها یدویا، وهذا األسلوب
 .لیة للتأكد من صحة المعالجاتویة واآلیعتبر مقارنة بین المعالجة الید

یقوم المدقق عند تدقیق المخرجات بمقارنة المخرجات التي تم التوصل إلیها : تدقیق المخرجات -
ها األصلیة یدویا، ویعتبر تیات التي تم معالجة مستندالبالمعالجة االلكترونیة مع نتائج بعض العم

جة بمثابة مقارنة بین النتائج في ظل المعالجة االلكترونیة والنتائج في ظل المعالهذا األسلوب 
 .لیة عمل التدقیق حول الحاسوبالیدویة، والشكل الموالي بین آ

  التدقیق حول الحاسوب) : 6(الشكل رقم 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
أمین السید أحمد لطفي، دراسة متقدمة في المراجعة وخدمات الـتأكید، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر سنة : المصدر(

  ) 641، ص 2007

  

                                                             
مدى مواكبة التدقیق الداخلیة لمتطلبات تكنولوجیا المعلومات أنظمة الرقابة الداخلیة في شركات المساهمة عطا اهللا احمد سویلم الحسبان،  1

 .78، ص 2008آل البیت األردن، ، جامعة 1العدد  14، مجلة المنارة، المجلد األردنیة

محطة استخراج 
 البیانات

الوحدة المركزیة 
 المستندات األصلیة لمعالجة البیانات

تقاریر المخرجات 
 والملفات المطبوعة

محطة إدخال 
 البیانات

ملفات البیانات 
 والبرامج
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 :مزایا وعیوب هذه الطریقة  - ب
 مزایا التدقیق حول الحاسوب: 
 ؛بساطة وسهولة خطواتها وانخفاض تكلفة أدائها -
 ؛یمكن أدائها بأقل قدر ممكن من اإلخالل في ترتیب السجالت -
 ؛یمكن أدائها من خالل مراجعة بیانات بدال من أرقام افتراضیة -
 ؛تتطلب من المدقق القلیل من المهارات والتدریس على عملیات الحاسوب  -
  .البیانات الحسابات ومعالجة مساعدة عدد قلیل من موظفي قسميیتطلب  -
  1:عیوب التدقیق حول الحاسوب 
یقوم بعمل اختبارات كافیة وال یهم بالمعامالت غیر العادیة عند اقتناء وسائل الرقابة والتي  انه ال -

یعتبرها المدقق من أهم أنواع االختبارات بخالف العملیات المحاسبیة العادیة التي یتم معالجتها 
 المعهود بها؛من خالل عملیات معالجة البیانات 

یانات المهمة الختبار هذه العملیات فهي تهتم بفحص نقاط تتجاهل وسائل الرقابة على معالجة الب -
 ؛الضعف في النظام التي یمكن اكتشافها تحت الظروف العادیة لمعالجة البیانات

أنها ال تستخدم الحاسوب والذي یعتبر أداة فعالة في عمل االختبارات ومعالجة البیانات أو  -
 .تقتصر اختباراته على العملیات الیدویة

تقوم هذه الطریقة على أساس انه إذا كانت بیانات المدخالت  2:ن خالل الحاسوبالتدقیق م - 2
 .ة صحیحةر صحیحة فان عملیة معالجتها صحیحة وبالتالي فان مخرجاتها تكون بالضرو 

 :األسالیب المتبعة في هذه الطریقة  -  أ
 :البیانات االختباریة -

مستعمال أجهزة الحاسوب الموجودة في النشاط  اختباریةیقوم المدقق من خاللها بتشغیل معطیات 
أو الوظیفة أو الهیئة محل التدقیق التحدید ما إذا كانت العناصر الرقابیة التي یؤدیها الحاسوب یتم 

 :فیها اختیار المعطیات بشكل صحیح، ولذلك یجب على المدقق أن یراعي عدة اعتبارات

                                                             
 .642، ص مرجع سابقأمین السید احمد لطفي،  1
 فاء الثقة على المعلومات المحاسبیة في ظل تكنولوجیا اإلعالم واالتصال،ظمحافظ الحسابات في إ دورمحمدي،  عمر شریف ، عبد العالي 2

، جامعة الحاج 2012، دیسمبر 04،05(مداخلة ضمن فعالیات المؤتمر الدولي األول حول المحاسبة والمراجعة في ظل بنیة األعمال الدولیة، 
  ).5لخضر، باتنة، الجزائر، ص
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 ف المناسبة التي یرید المراجع اختبارهاعلى كل الظرو  اریةاالختبیجب أن تشمل البیانات  -
هي نفسها البرامج  اریةاالختبالبرامج التطبیقیة التي یختبرها المدقق باستخدام البیانات  -

 .التطبیقیة التي یستخدمها العمیل في تشغیله خالل الیوم
 .اریة من السجالت االلكترونیة للعمیلب استبعاد تأثیر البیانات واالختبیج -

  . اریةوضح استخدام منهج البیانات االختبیوهذا الشكل 
  اریةمنهج البیانات االختب) 7(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دراسة متقدمة في المراجعة وخدمات الـتأكید، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر سنة أمین السید احمد لطفي، : (المصدر
  )646، ص 2007

تنبؤ المدقق بنتائج إجراءات 
الرقابة الرئیسیة بناءا على 

 الرقابة الداخلیة

اختیار المدخالت للعملیات 
المالیة الختیار إجراء 

 الرقابة الرئیسیة

یقر من (برنامج التطبیقات 
 )نظام المجموعاتوجود 

الفروق الفعلیة 
والنتائج التي تم التنبؤ 

 بھا

  نتائج اختبار

 الرقابة 

اجراء المرفق 
 للمقارنات

ملفات العملیات المالیة 
 )غیر صحیحة(

 الملفات الرئیسیة

الملفات الرئیسیة الغیر 
 صحیحة



 التدقیق الخارجي في بیئة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت                       :                                       الفصل الثاني
 

49 
 

، م المدقق بمحاكاة تشغیل العملیاتزیة قیااتعني عملیة المحاكاة المتو : أسلوب المحاكاة المتوازیة -
، ثم "البرامج العامة للتدقیق" ما سمي  وذلك باالعتماد على نفس الملفات الرئیسیة باستعمال

مقارنة المخرجات الناتجة عن عملیة المحاكاة مع المخرجات التي تنتجها برامج النشاط أو 
الوظیفة محل التدقیق، وتهدف اختیار مدى فعالیة البرامج المستعملة وتحدید قدرتها على اكتشاف 

 .األخطاء
 :مزایا وعیوب هذه الطریقة  - ب
 :من خالل الحاسوبمزایا التدقیق  -

یساعد المدقق على اختیار وسائل الرقابة على النظام االلكتروني بجانب اختبار إمكانیة برامج 
  ؛الحاسوب في مجال البیانات المحاسبیة العادیة

  ؛یساعد المدقق على إجراء اختبارات شاملة لعملیة معالجة المعلومات المحاسبیة -
  :عیوب التدقیق من خالل الحاسوب -
في معالجة بیانات الحاالت االختباریة، وان  یتم التعیین  هیتطلب تخصص وقت مستقل الستخدام -

   ؛في معالجة البیانات نتصیالمخ بینمن المحاس
والشكل لیات الحاسوب والنظم االلكترونیة یتطلب من المدقق التمتع بمهارات ودرایة وعلم كاف بعم -

  .اكاة المتوازیةالموالي یوضع كیفیة استخدام منهج المح
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  منهج المحاكاة المتوازیة): 8(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، دور محافظ الحسابات في إخفاء الثقة على المعلومات المحاسبیة في ظل محمدي  ، عبد العاليعمر شریف: المصدر(

والمراجعة في ظل بنیة األعمال تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، مداخلة ضمن فعالیات المؤتمر الدولي األول حول المحاسبة 
  ).5، ص، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر2012، دیسمبر 04،05(الدولیة، 

   

العملیات المالیة  الملف الرئیسي
 الناتجة

 نتائج المدقق نتائج العمیل

النظام التطبیقي لدى 
 العمیل

البرنامج المعد بواسطة 
 المدقق

إعداد المدقق لبرنامج 
التدقیق المحاكاة مع 

 التطبیقي للعمیلالنظام 

إجراء المدقق للمقارنات بین مخرجات 
النظام التطبیقي لدى العمیل وفھم العمیل 

 من خالل المحاكاة المتوازیة

تقریر االستثناء 
 مالحظة الفروق
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یقوم المدقق في هذه الطریقة بتدقیق األنظمة االلكترونیة بواسطة : استخدام الحاسوبالتدقیق ب - 3
برامج التدقیق االلكترونیة بواسطة برامج التدقیق االلكترونیة، وهذه البرامج المصممة لتنفیذ عملیة 

ي عملیة تدقیق أو خاصة أي تكون معدة أالتدقیق، قد تكون عامة أي یمكن استخدامها في 
لعملیة تدقیق معینة، والمیزة الهامة لهذه الطریقة هي أن المدقق یستطیع االستفادة من القدرات 

نجاز عمله بسرعة اكبر ودقة  أكثر من أدائه بالطریقة التقلیدیة، إالهائلة للحاسوب بما یمكنه من 
یرة جدا على الرغم من إمكانیة توزیعها على ویعاب على هذه الطریقة أن تكلفة تطبیقها كب

 1.العملیات التي تستخدم خاللها
  :یلي من األسالیب المتبعة في هذه الطریقة ما

یتم تصمیمها بواسطة مكتب المحاسبة أو منظمة أخرى، ویتكون البرنامج : برامج التدقیق العامة  - أ
معا الوظائف المختلفة لتشغیل العام من مجموعة من البرامج للحاسب االلكتروني التي تؤدي 

میز تالبیانات، ویتم استخدام بعض التطبیقات مثل المعاینة العشوائیة، وتجمیع األعمدة الرقمیة، وت
 2:هذه البرامج بمیزتین أساسیتین

 .یتم تصمیمها من خالل نفس الطریقة التي یمكن من خاللها تدریب معظم المدققین  -
أساسي  یبطبیق برنامج واحد لعدد كبیر من المهام وهناك عفي ظل وجود البرامج العامة یكن ت -

 .في برنامج التدقیق العامة تتمثل في التكلفة األولیة وعدم الكفاءة
نتیجة للتطور في نظام المعالجة أصبح ضروریا على المدقق أن یتابع : برامج التدقیق الخاصة  -  ب

كحل لهذه ویحلل المعلومات المخزنة على صورة لغة الحاسوب وكان من بین اختبارات المدقق 
برامج العمیل أو غیرهم من العاملین بنظام معالجة الحاسوب بكتابة  المشكلة أن یقوم مصممو

لومات الحاسوب، وهذه البرامج تصمم خصیصا ألداء بعض مهام برامج خاصة لتحلیل ملفات مع
  .3التدقیق الخاصة

    

                                                             
 .81عطا اهللا احمد سویلم الحسبان ، مرجع سابق، ص  1
 .663أمین السید احمد لطفي، مرجع سابق، ص  2
 .82عطا اهللا احمد سویلم الحسبان، مرجع سابق، ص 3
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  :تكنولوجیا المعلومات ومجاالت استخدامها في التدقیق الخارجي: المبحث الثالث
 األمر ویتعلق التدقیق، عملیة على التأثیر إلى أدى البیانات معالجة في الحاسوب استخدام إن
 تطبق التي تلك عن تختلف والتي االلكتروني التشغیل أنظمة في تطبیقها الواجب التدقیق وطرق بإجراءات

 األنظمة مجال في الالزمة والخبرة المهارة امتالك المدقق على وكذا للبیانات، الیدوي التشغیل ظل في
   .عالیة بكفاءة مهامه بأداء یقوم حتى االلكترونیة

  التدقیق الخارجي في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إثباتوأدلة  اتإجراء: المطلب األول
  إجراءات التدقیق الخارجي  :األول الفرع

قق القیام بها لتحقیق دالم على یقصد بإجراءات التدقیق تلك الممارسات أو الخطوات التي یجب 
  1.أهداف التدقیق حیث یتم توضیح هذه اإلجراءات في برنامج التدقیق

اختالفات جوهریة بین إجراءات التدقیق الخارجي في النظم الیدویة وتكنولوجیا المعلومات وال توجد 
واالتصال، لذلك فان التدقیق الخارجي  في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصال یجب أن تشتمل جمیع 

  .العاملین، األجهزة، البرمجیات وقواعد البیانات: مكونات نظام المعلومات المحاسبي مثل
  :إلى المراحل التالیة المعلومات واالتصاالت كن تقسیم إجراءات المراجعة في ظل تكنولوجیاویم
یقوم المدقق بهذه الخطوة بهدف فهم تدفق العملیات خالل النظام المحاسبي تحدید  2:ئيالتدقیق المبد/ 1

رقابة الداخلیة وتتم مدى االعتماد على الحاسوب في معالجة البیانات المحاسبیة، وفهم الهیكل األساسي لل
  :هذه المرحلة بإتباع الخطوات التالیة

جمع المعلومات عن قسم الحاسوب مثل عدد األفراد العاملین به ومهامهم ومسؤولیاتهم األساسیة،  -
والتعرف على الناحیة الفنیة للحواسیب  المستخدمة كذلك البد للمراجع من الحصول على خریطة 

 ؛اضعها داخل القسملموقع األجهزة فتوضح كیفیة تو 
 ؛تحدید التطبیقات المحاسبیة األساسیة التي یتم تنفیذها باستخدام الحاسوب -
تحدید الحاسوب في التطبیقات المحاسبة وتحدید ما إذا كان الحاسوب یلعب دورا رئیسیا أو ثانویا  -

 .في نظام المعلومات المحاسبي
  
  
  

                                                             
 71، ص2002، رسالة ماجستیر، جامعة حلب، سوریا، ، دور المراجعة الداخلیة في رفع كفاءة المعلومات المحاسبیة في بیئة الحاسوبعبدو حمادة  1
 .346-345، ص ص 2008المطبوعات الجامعیة سنة ، دار دراسات في المراجعة الخارجیة للقوائم المالیةكمال خلیفة أبو زید، وآخرون،  2
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یعتمد المدقق على المعلومات التي تحصل علیها في المرحلة األولى لتنفیذ هذه  1:اختبارات االلتزام/ 2
المرحلة من عملیة التدقیق والتي یقوم فیها المدقق بفحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة بهدف التعرف على 

  ت التفصیلیةنقاط القوة والضعف ومن ثم تحدید إمكانیة االعتماد علیه والتي أساسها یتحدد حجم االختبارا
  :وتهدف اختبارات االلتزام إلى اإلجابة على األسئلة التالیة

 هل تم تطبیق اإلجراءات الرقابیة الضروریة؟ -
 كیف یتم تنفیذ هذه اإلجراءات؟ -
 من الذي یقوم بتنفیذها؟ -

وبشكل عام فان البرامج الحاسوبیة تتضمنه أدوات رقابیة متعددة یتم وضعها من قبل المبرمجین ومحللو 
  .لنظم بتضمینها فیها لنقل جزء من مهمة فحص العملیات من األفراد أجهزة الحواسیبا

بعد التحقق من إمكانیة االعتماد على إجراءات الرقابة والثقة بها یبدأ المدقق  2:االختبارات التفصیلیة/ 3
البیانات وذلك بالمرحلة األخیرة للتدقیق وهي أجزاء االختبارات التفصیلیة وفحص مدى الثقة في تشغیل 

  عن طریق
 :ها هي البیانات دقیقة موثوق بهاالتأكد من أن البیانات األولیة التي تم تغذیة الحاسوب ب -
 ؛ثناء تشغیل البرنامج على الحاسوبأإجراء مراجعة فجائیة  -
التأكد من أن مخرجات النظام من المعلومات سلیمة ودقیقة ومتكاملة إذ تبین للمدقق دقة نتائج  -

واكتمالها فانه یمكن أن یؤكد كفایة وفعالیة أدوات الرقابة وفي هذه الخطوة یقرر المدقق التشغیل 
الخارجي فیما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء مراجعة إضافیة وبالتالي تعدیل برامج التدقیق 

  .الخارجي
  :أدلة اإلثبات: الفرع الثاني 

  .تعریف األدلة: أوال
أي معلومات یتم االستعانة بها من اجل تحدید مدى التوافق "یعرف الدلیل في التدقیق على انه 
  3"بین المعلومات المالیة والمعاییر المقررة سلفا

                                                             
 .364نفس المرجع، ص  1
. ، رسالةثر استخدام تكنولوجیا المعلومات على كفاءة عملیة التدقیق من وجهة نظر المدققین في المملكة العربیة السعودیةأ، رؤى عمر كناني 2

 .39، ص 2010ة العربیة السعودیة، ماجستیر، كلیة إدارة األعمال قسم المحاسبة، جامعة آل البین المملك
 .187محمد لمین عیادي ، مرجع سابق، ص  3
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ن األدلة أصبحت أكثر الكترونیة وال تترك مسارات مرئیة لذا أصبح لزاما على المدقق أن یغیر نظرا أل
مالئها أو موردیها قد یستخدمون قنوات أسلوبه عند تنفیذ عملیة التدقیق الخارجي، فالوحدة االقتصادیة وع

اتصال لتنفیذ العملیات الكترونیا، لكن بعض األدلة االلكترونیة قد ال تكون موجودة إال لفترة قصیرة ، وقد 
یكون من المتعذر استردادها بعد فترة زمنیة محددة، وخصوصا إذا ما كانت الملفات تتغیر والنسخ 

، یجب على المدقق أن یحصل على أدلة إثبات كافیة، ومالئمة لكي  االحتیاطیة من الملفات غیر موجودة
  .یستطیع أن یخرج باستنتاجات معقولة لتكون األساس الذي یبنى علیها رأیه المهني

  :یلي على ما) 12(فقرة ) 401(وقد نص معیار التدقیق الدولي رقم 
لمحاسبة یدویا أو الكترونیا، ومع ذلك إن أهداف التدقیق الخاصة ال تتغیر في حالة معالجة المعلومات ا" 

فان طرق تطبیق إجراءات التدقیق لجمع األدلة قد تتأثر بطرق معالجات الحاسب اآللي، والمدقق استعمال 
اإلجراءات الیدویة التدقیق أو طرق التدقیق بمساعدة الحاسب اآللي آو استعمال الطریقتین معا لغرض 

المدقق في النظم  ه قد یكون من الصعب أو المستحیل علىالحصول على أدلة كافیة، ومع ذلك فان
المحاسبیة التي تستعمل الحاسب اآللي لمعالجة تطبیقات مهمة، أن یحصل على معلومات معینة لفحصها 

  1أو االستفسار عنها أو التأكد منها بدون مساعدة الحاسب اآللي
  2:عناصر جودة األدلة:ثانیا

  الدلیل بهدف التدقیق الذي یقوم المدقق باختبارهبحیث البد أن یتعلق : المالئمة
تعبر األهلیة عن مدى االعتماد على الدلیل أو الدرجة التي یستحق فیها الدلیل أن یوثق فیه، : األهلیة

  :وهناك خمسة محددات لألهلیة تتمثل في
 .الدلیلاستقالل مصدر  - 1
 .ليفعالیة الرقابة الداخلیة لدى العمیل إذا كان مصدر الدلیل داخ - 2
مثال حضور المدقق للجرد المادي للمخزون یعطي دلیال أكثر أهلیة مما : المعرفة المباشرة للمدقق - 3

 .لو قدمت اإلدارة نتیجة هذا الجرد دون حضور المدقق
 .درجة تأهیل األفراد معدى الدلیل - 4
 .فمثال األدلة الخارجیة أكثر موضوعیة عن مثیالتها الداخلیة: درجة الموضوعیة في الدلیل - 5

                                                             
، دراسة میدانیة على مكاتب المراجعة في اثر استخدام تكنولوجیا المعلومات على عملیة المراجعة الخارجیةصالح عمر مبارك بن حیدرة،  1

 24، ص 2007اإلداریة والمالیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات 
واثر ذلك على الحصول على أدلة  ،)التدقیق االلكتروني( مدى استخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیة التدقیق طاللة حمدونة، عالء حمدان،  2

، المجلد السادس عشر، )سلسلة الدراسات اإلنسانیة( لة القوائم المالیة، مجلة الجامعة ذات جودة عالیة تدعم الرأي الفني المحاید للمدقق حول عدا
 . 913،925، ص ص 2008سنة 
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وهناك دائما عامالن یحددان  العینة،تتعلق الكفایة بكمیة األدلة والتي یتم قیاسها من خالل حجم  :ةالكفای
 :حجم عینة المدقق هما

 .توقعات المدقق حول وجود تحریفات في بند ما - 1
 .فعالیة الرقابة الداخلیة لدى العمیل - 2

فكلما زادت هذه التوقعات عمل المدقق حیث یرتبط حجم العینة بعالقة طردیة یتوقع التحریف في بندها 
وكذلك یرتبط حجم العینة بعالقة عكسیة . كبر بالدلیلأ ة حجم العینة للحصول على اقتناععلى زیاد

ة لدى العمیل ستؤدي بالمدقق إلى إختیار بفاعلیة الرقابة الداخلیة لدى العمیل، فان الرقابة الداخلیة الفعال
  قوة وفعالیة الرقابة الداخلیة لدى العمیل فتراضهعینة اصغر حجما ال

 یشار إلیه بالفترة التي یتم فیها جمع األدلة أو الفترة التي تغطیها عملیة التدقیق : التوقیت الجید
والبد أن یتم اخذ كفاءة الدلیل بعین االعتبار، بحیث یتم . وانسب األوقات للحصول على الدلیل
ل ومدى توافر االقتناع منه أو جدارته والمفاضلة الدائمة بین الموازنة بین كلفة الحصول على الدلی
  .أنواع األدلة بحیث یتم اختیار أكفئها

تم اختیار أنسبها لعملیة التدقیق ومن المتعارف علیه أن هناك سبعة أنواع من األدلة في عملیة التدقیق ی
  :وهي

 ؛الفحص المادي  - 1
 ؛المصادقات - 2
 ؛التوثیق - 3
 ؛المالحظة - 4
 ؛العملاالستفسار من  - 5
 ؛إعادة التشغیل - 6
 .اإلجراءات التحلیلیة - 7

  ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الرقابة الداخلیة في: المطلب الثاني
حاولت اإلصدارات المهنیة الحدیثة تقدیم إطار لتوضیح تأثیر تكنولوجیا المعلومات على عملیة 

مراجع الحسابات لخطر الرقابة مع وصف المنافع إعداد القوائم المالیة وعلى الرقابة الداخلیة، وعلى فهم 
والمخاطر الناجمة عن استخدام تكنولوجیا المعلومات على الرقابة الداخلیة وبیان الكیفیة التي تؤثر بها 

  .تكنولوجیا المعلومات على الرقابة الداخلیة وخاصة أنشطة رقابة المعلومات واالتصال
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  :تعریف الرقابة الداخلیة: 1الفرع
كل السیاسات واإلجراءات التي تتبعها اإلدارة للمساعدة في  :"الداخلیة ویقصد بنظام الرقابة  

تحقیق أهدافها وضمان سیر العمل طبقا لسیاسات اإلدارة بما في ذلك حمایة األصول ومنع واكتشاف 
یمكن االعتماد  الغش والخطأ ودقة واكتمال السجالت المحاسبیة واإلعداد المناسب للبیانات المالیة التي

  1".علیها
على أن استخدام أي مؤسسة لتكنولوجیا المعلومات ) 94(فقد نص إیضاح معیار المراجعة األمریكي رقم 

یؤثر على نظام الرقابة الداخلیة وعلى كیفیة قیام المؤسسة بخلق وتسجیل وتشغیل والتركیز على العملیات 
بین نظم الرقابة على التطبیقات ونظم الرقابة العامة  كما بین اإلیضاح أیضا أن هناك اختالفا المالیة،

  .الشائعة التي استخدمها المراجعون لسنوات عدیدة سابقة
 وعندما یقرر المدقق الخارجي االعتماد على الرقابة الداخلیة في تنفیذ عملیة التدقیق الخارجي االلتزام بما

  2:یلي
أكیدات المحددة والتي من المحتمل المناسبة للتتحدید اإلجراءات وسیاسات هیكل الرقابة الداخلیة  -

 .أن تمنع أو تكشف األخطاء المادیة في هذه التأكیدات 
لتحدید الرقابة وتنفیذ اختبارات هذه الرقابة یجب على المدقق أن یأخذ في االعتبار الرقابة الیدویة  -

 .اوالرقابة بالحاسب اآللي والتي تؤثر على مهمة معالجة البیانات إلكترونی
تهدف الرقابة التطبیقیة لمعالجة البیانات إلكترونیا إلى وضع إجراءات للرقابة المحددة على  -

التطبیقات المحاسبیة من أجل توفیر تأكید معقول بأن جمیع العملیات معرج بها ومسجلة وتمت 
 .معالجتها على الوجه األكمل وصحیحة في الوقت المناسب

عمل في األنظمة التقلیدیة والذي یكون موزعا على العدید من في ظل تكنولوجیا المعلومات فإن ال -
الموظفین یستطیع الحاسوب إنجازه بمفرده، وبالتالي فإن دمج األنشطة وتوحید الوظائف یعد أمرا 
متوقعا، نظرا لقدرة الحاسب على معالجة العدید من الجوانب المرتبطة في العملیة، ورغم دمج 

لحاسب فإن أهمیة الرقابة الداخلیة لم تتضاءل على اإلطالق، العدید من الوظائف في نظام ا
والعوامل األساسیة التي تقوم علیها الرقابة الداخلیة تبقى ذات أهمیة، ففصل الواجبات وتحدید 
المسؤولیات بوضوح تبقى العناصر األهم، وعلى أي حال فقد تعززت هذه العوامل والمفاهیم 

                                                             
  .340، ص2004، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر ،عمان األردن، سنة علم تدقیق حسابات الناحیة العلمیةعبد اهللا خالد أمین،  1
 :، منشور على موقع 415،ص 2006نیة ،لجنة معاییر المراجعة، الهیئة السعودیة للمحاسبیة القانو  2

http :/www.socpa.org.sa/Au/aa08/index.htm.   ( 11:00على 15/03/2015 )  



 التدقیق الخارجي في بیئة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت                       :                                       الفصل الثاني
 

57 
 

ضوعیة من تكنولوجیا المعلومات وتلك الموجودة في البنیة المادیة الرقابة التقلیدیة بالرقابة المو 
  . للحاسوب

  ي ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتأهداف الرقابة الداخلیة ف: 2الفرع
  1:أهمها فیا المعلومات إلى تحقیق عدة أهداتهدف الرقابة الداخلیة في بیئة تكنولوج

 .التشغیل االلكتروني للبیاناتالحصول على أدلة على  فعالیة وشكل  -
وصف تأثیر تكنولوجیا المعلومات على نظام الرقابة الداخلیة بأسلوب منطقي وتقییم مخاطر  -

 .الرقابة
 .ومخاطر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتوصف منافع الرقابة الداخلیة  -
المعالجة وصف الدلیل مما یساهم في تحدید المهارات المتخصصة المطلوبة لتحدید أثر  -

الحاسوبیة على التدقیق وتصمیم وانجاز إجراءات التدقیق ویمكن تقسیم الرقابة الداخلیة في بنیة 
 2:الحاسوب إلى ثالثة أقسام 

ت وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من التطویر المناسب وتطبیق االستخداما: الرقابة العامة  .أ 
الحاسب اآللي، وتتمیز الرقابة العامة البیانات وعملیات وضمان نزاهة البرنامج والملفات، 

بكونها ترتبط بالبنیة التي تم فیها تطویر وتشغیل وصیانة النظم المحاسبیة التي تعتمد على 
 :الحاسب وتتمثل الضوابط الرقابیة العامة في

 یل البیانات المحاسبیة إلكترونیا؛ضوابط تنظیم عمل إدارة تشغ -
 للحاسب؛) البرامج(وغیر المادیة ) األجهزة(ضوابط المكونات المادیة  -
 اشر للحاسب أو البیانات والملفات؛ضوابط لمنع الوصول المب -
 .ضوابط لتطویر وتوثیق النظام االلكتروني -

بینما المناطق الرئیسیة للرقابة العامة تعني أنه یجب أن تغطي الرقابة العامة جمیع برمجیات الحاسب 
  :ة الرقابة العامة كما یليواألجهزة المادیة وصیانتها، وتتم ممارس

  إعداد البرامج وتشمل الرقابة على هذه المناطق باألمور التالیة تجزئة المسؤولیات المتعلقة
بتصمیم األنظمة وبرمجة التشغیل واإلشراف علیه وكذلك الموافقة على التطویر عن طریق 

 .موظف مسؤول ومتابعة ذلك عن طریق الرقابة الداخلیة
                                                             

  .74عطا اهللا أحمد سویلم الحسبان، مرجع سابق، ص   1
، 2003سنة  ،االتحاد الدولي للمحاسبین، المعاییر الدولیة للمراجعة، ترجمة جمعیة المجتمع العربي للمحاسبین القانونیین، عمان، األردن  2

  .140ص
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  ات غیر المصرح بها في البرنامج تعتمد هذه المنطقة بدرجة كبیرة على تجنب وكشف التغیر
الرقابة العامة على ملفات معینة، ویمكن أن تكون رقابة تطبیق كل استخدام في هذا المجال 
أیضا، وتشمل هذه الرقابة وجود كلمة سر لحمایة الملفات، ووجود إجراءات للتسجیل والتفتیش 

ملفات غیر المصرح بها أو سالمة الملفات االحتیاطیة باإلضافة على محاوالت الدخول إلى ال
 .إلى الحمایة المادیة للملفات

 التأكد من أن التغیرات التي أجریت على البرنامج قد تم فحصها بدرجة كافیة وتم توثیقها. 
  تجنب كشف األخطاء التي قد تقع أثناء تنفیذ البرامج وتشمل هذه الرقابة استخدام دلیل

 .ات الذي یحدد اإلجراءات، وجدولة العمل ،والتدریب واإلشراف على عمال التشغیلالعملی
 منع التعدیالت غیر المصرح بها في ملفات البیانات 
 التأكد من أن البرامج قد تم وضعها بطریقة مناسبة وتم االلتزام بها. 
 التأكد من القیام بالتوثیق المناسب. 
 ام إجراءات الیدوي وحمایة المعدات من الحریق التأكد من استمراریة العملیات باستخد

جراءات استرجاع البیانات في حاالت الطوارئ والكوارث باإلضافة إلى  والمشاكل األخرى، وإ
 .اتفاقیات التأمین والصیانة

حیث ترتبط بالعملیات والبیانات المستخدمة في النظام المحاسبي الذي : الرقابة التطبیقیة  .ب 
لذا تكون متخصصة بالنسبة لكل مجاالت تطبیقها على حدة  یستخدمه الحاسب اآللي،

ویستخدم هذا النوع من الرقابات لمتابعة إجراءات التنفیذ یومیا للتأكد من اكتمال السجالت 
المحاسبیة ودقة القیود المسجلة فیها والناتجة من كل من التشغیل الیدوي والمبرمج، ویجب 

فیر التأكید الذي یسعى إلیه المدقق الخارجي وتنقسم أن تكون هذه الرقابة قویة تساهم في تو 
   1:الرقابة التطبیقیة إلى ثالث مجاالت كما یلي

حیث یتم التأكد من أن البیانات المدخلة كاملة وصحیحة وأنه قد تم : الرقابة على المدخالت - 1
یها أو التصریح بها بطریقة صحیحة وسلیمة وأن البیانات لم تفقد أو تخفي أو تمت اإلضافة إل

تكرر أو تم تغیرها بأي طریقة من الطرق، والرقابة على المدخالت تتضمن الرقابة على المستخدم 
والمشتملة على الرقابة المكتبیة لتفحص كل الوثائق األصلیة، ورقابة كتابیة للتأكد من اكتمال 

الوثائق ترقیما أنواع معینة من البیانات وتصنیف المعلومات لتنظیمها والتأكد من صحتها وترقیم 

                                                             
  .236عطا اهللا أحمد سویلم الحسبان، مرجع سابق، ص 1
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متسلسال، واإلجراءات الرسمیة للمصادقة على العملیات والمثبتة خطیا، والرقابة على نسخ 
البیانات والمطابقة الیدویة أو البرمجیة لمجامیع حسابات المراقبة ومطابقة السجالت األصلیة 

 .للمدخالت والمخرجات باإلضافة إلى الرقابة على البیانات المسترجعة
تهدف هذه الرقابة إلى إعطاء تأكید معقول بأن تشغیل البیانات : )المعالجة(على التشغیل الرقابة  - 2

قد تم تنفیذه بحسب الغرض الموضوع لكل تطبیق من التطبیقات بمعنى أن جمیع العملیات تم 
تشغیلها كما هو مصرح بذلك، وأنه لم یتم استبعاد أي عملیات مصرح بها وأنه لم یتم إضافة أي 

 .غیر مصرح بهاعملیات 
تهدف هذه الرقابة إلى إعطاء تأكید بأن نتائج التشغیل دقیقة وأن استالم : الرقابة على المخرجات - 3

النتائج یتم من قبل األشخاص المصرح لهم بذلك فقط، وأهم إجراءاتها تتمثل في مقارنة المجامیع 
خرجات واختبارها عن الرقابیة للمخرجات مع المجامیع الرقابیة للمدخالت واالطالع على الم

طریق مقارنتها مع المستندات األصلیة المؤید للعملیات باإلضافة إلى حصر توزیع المخرجات 
 .ت ومراكز العمل التي لها الحق بذلكاعلى اإلدار 

ورقابة المستخدم تكون مصممة الختبار دقة وشمول العملیات المعالجة بالحاسوب وعادة ما تكون 
موثوقیة مخرجات الحاسوب وبین المجامیع التي تم وضعها أثناء إدخال مصممة للتأكد من 

البیانات أحد الجوانب الهامة في أنشطة رقابة المستخدم، وفي بعض النظم قد تقوم األقسام 
  .المستخدمة بتقییم مصداقیة مخرجات قسم نظم المعلومات عن طریق االختبار والمراجعة المكثفة

  دققتقریر الم: المطلب الثالث
ینظر لتقریر المدقق الخارجي على أنه منتج نهائي لعملیة تدقیق القوائم المالیة السنویة، أي أن 
التقریر كوسیلة لتوصیل رسالة مكتوبة یرسلها المدقق الخارجي إلى مستخدمي القوائم المالیة، أصحاب 

بصفة أساسیة في التأكید المصلحة في الشركة باعتبارهم مستقبلي هذه الرسالة، ویتركز محتوى الرسالة 
الذي یقدمه المدقق بشأن مدى إمكانیة اعتماد أصحاب المصلحة في الشركة على ما تقدمه لهم القوائم 

  .المالیة للشركة من معلومات تم تدقیقها
  :ویتم كتابة تقریر المدقق الخارجي وفق أربعة معاییر وهي

رة إلى ما إذا كانت القوائم المالیة قد أي اإلشا: معیار اإلشارة لمقیاس صدق القوائم المالیة - 1
 .تم عرضها وفقا للمبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما
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ویتطلب هذا : معیار اإلشارة لظروف عدم الثبات في تطبیق مقیاس صدق القوائم المالیة - 2
المعیار أن یشیر المدقق الخارجي في تقریره إلى الظروف التي لم تراعي فیها إدارة الشركة 

بات في تطبیق المبادئ المحاسبیة في الفترة المحاسبیة المالیة كما كانت متبعة في الفترة الث
 .المحاسبیة السابقة

یتطلب هذا المعیار من المدقق أن یفترض عن مدى كفایة اإلفصاح : معیار كفایة اإلفصاح - 3
مالئم في القوائم المالیة، أي أنه سوف یفترض أن اإلفصاح الشامل المقنن وغیر المقنن 

بدرجة معقولة ومقبولة، بحیث إذا رأى أن هناك قصور في حجم أو نوع محتوى اإلفصاح، 
 .فسوف یشیر في تقریره إلى ذلك القصور

یتطلب هذا المعیار من المدقق أن یتضمن تقریره، أما إبداء رأي فني محاید : معیار وحدة الرأي - 4
    1.إبداء مثل هذا الرأي، مع توضیح أسباب ذلكعلى القوائم المالیة، أو التأكید بأنه ال یستطیع 

 وان حتى نفسه هو فالهدف جعراالم واجبات تغیر ال المحاسبي النظام طبیعة فإن لذا
 راءاتإج في استخدامه یمكن مستندي مسار یوجد الیدوي النظام ففي ءات،رااإلج طبیعة اختلفت
 یتوجب لذا للبیانات، اإللكتروني التشغیل ظل في متوافر غیر األمر وهذا الالزمة، ترااالختبا

 مدى على الحكم إمكانیة إلى التوصل أجل من بدیلة فحص ءاتار جإ استخدام جعراالم على
  .تقریره كتابة من لیتمكن فحصه خالل من إلیه وصل الذي التأكد

 خالل من یكون المعلومات تكنولوجیا ظل في العمل نظام تقییم بشأن المدقق تقریر أن غیر
 المالیة، للبیانات خالله من اإللكتروني التشغیل یتم الذي الداخلیة الرقابة نظام تقییم على التركیز
ل حا في التدقیق لجنة أو اإلدارة إعالم مدققال من یستلزم حیث وجدت، إن الضعف نقاط وتحدید
  2. التطبیقیة أو العامة الرقابة وسائل في ضعف نقاط اكتشافه

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .381ص محمد سمیر الصبان، عبد الوهاب علي، مرجع سابق،  1
  176-173  ص القانونیین، مرجع سابق،  ص حاسبینللم العربي المجتمع  2
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  خاتمة
 لم ذلك أن إال ،مزایا من المعلومات تكنولوجیا تقدمه مام رغممن هذا الفصل أنه وبالنستخلص 

 أن یمكنه ال مهامه أداء وعند فالمدقق ،عملیة التدقیقعلى  تؤثر والتي المخاطر بعض ظهور من یمنع
 یستوجب الذياألمر   واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا بسوء استغالل المتعلقةاآلثار الجانبیة   یتجاهل

 وكذا والمهنیة، العلمیة لتدعیم مؤهالته المستمر التعلم المدقق على نهأ كماواستعاب هذه البیئة،  فهم منه
  .مهامه أداء في لكترونياإل التشغیل ظل في التدقیق معاییر إلى ستناداال
  
  
  
  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثالث الفصل

التصاالت في تفعيل  امساهمة تكنولوجيا المعلومات و 

  الحسابات  عملية التدقيق الخارجي لدى  محافظي

  -بسكرة - لوالية
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  تمهید
بعد االنتهاء من الدراسة النظریة التي تطرقنا فیها إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وكذا   

التدقیق الخارجي في بیئة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، كان من الضروري تدعیمها بدراسة میدانیة 
ارجي وأیضا لإلجابة صورة كاملة عن تأثیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على التدقیق الخ إلعطاء

الحسابات لوالیة بسكرة، على إشكالیة البحث وقد تم االعتماد على دراسة میدانیة لمجمل محافظي 
تقاریر ودراسات دوریة في هذا  بإعدادبوصفهم المعنیین األوائل بالمراجعة الخارجیة للشركات، أین یقومون 

سیتم في هذا الفصل متغیرات الدراسة، أین  لمختلف استبیان شامل بإعدادالمجال، حیث قامت الباحثة 
أو لنفي الفرضیات  إلثباتجمع البیانات المعتمد علیها، وذلك مجتمع الدراسة وتحلیل أدوات لعرض تقدیم 

 اإلحصائيبرنامج الوأیضا ب اإلحصائينتائج االستبیان باستخدام أسالیب التحلیل المطروحة، قمنا بتحلیل 
)   Statistical Package For Social Science ) SPSSللعلوم االجتماعیة اإلحصائیةالمسمى بالحزم 

  :وتنقسم هذه الدراسة إلى
  .التعریف بمجتمع البحث وتحلیل أدوات الدراسة: المبحث األول
  .عرض البیانات العامة ألفراد الدراسة: المبحث الثاني
  .دراسة وتحلیل نتائج الدراسة: المبحث الثالث
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  .التعریف بمجتمع البحث وتحلیل أدوات الدراسة: األولالمبحث 
البحث تم االعتماد على دراسة میدانیة لعینة من محافظي الحسابات ومعظم  إشكالیةعلى  لإلجابة  

عدادمكاتب المحاسبة لوالیة بسكرة، بوصفهم المعنیین األوائل بالقیام بعملیة التدقیق الخارجي للشركات   وإ
استبیان شاملة لمتغیرات الدراسة وتوزیعها على هذه العینة، وفي هذا المبحث سیتم  ادبإعدالتقاریر، وذلك 

  .عرض مجتمع الدراسة وتحلیل أدوات جمع البیانات المعتمد علیها
  .مجتمع الدراسة: المطلب األول

الذین یملكون مؤهالت ومقدرة في الحكم على  األشخاصمجتمع الدراسة المیدانیة من  اختیارتم   
مختلف العبارات الواردة في االستبیان المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات ومدى استخدامها في عملیة التدقیق 

 40قبل توزیع االستبیان، حیث قمنا بتوزیع حوالي الخارجي، لم یتم تحدید حجم العینة بشكل مسبق 
بعد عملیة الفرز والتبویب . ة التسلیم واالستالم المباشر من أفراد العینةاستبیان وقد اعتمدنا على طریق

  .لتمثل عینة الدراسة 40استبیان من مجموع  33والتنظیم تقرر اإلبقاء على 
  .عرض وتحلیل أدوات جمع البیانات المستخدمة في الدراسة: المطلب الثاني

  جمع االستبیان  وطرق إعداد: الفرع األول
مع البیانات متعددة وكل أداة تستعمل حسب طبیعة الموضوع المدروس، وقد اعتمدنا إن أدوات ج  

قوم م الوسائل المستخدمة لجمع البیانات األولیة، أین یهفي هذه الدراسة على االستبیان إذ أنه یعتبر من أ
بعضها البعض حول إشكالیة البحث، وأیضا اعتمادا على طة والمكملة األسئلة المرتب إعدادعلى أساس 

رأیهم حول موضوع الدراسة،  إلبداءأسئلة موجهة للمستجوبین محل الدراسة متمثال في فرضیات الدراسة، 
  .لیتم بعد ذلك تفریغها وتبویبها وتحلیلها واستخالص النتائج منها للوصول إلى أهداف البحث

الخطوات كونها ترتبط  وأصعب أهمتعتبر من بین  البیاناتجمع  كما تجدر اإلشارة إلى أن خطوة  
العینة على مناطق  أفرادمن خالل هذا االستبیان، وفضال عن توزع  إلیهامباشرة بطبیعة النتائج المتوصل 

رفضوا التعامل معنا  إلیهممن وفقنا في التوصل  بعضمتفرقة من مكان الدراسة، وزیادة على ذلك فان 
جمع االستبیان عن طریق االستالم  إلىدیهم وكثرة مشاغلهم على حد قولهم، وقد عمدنا لضیق الوقت ل

عملیة التحلیل من خالل فرزنا هذا االستبیان  كل واحد  بدأناالعینة وبعد الحصول علیها  أفرادالمباشر من 
ن االستبیان یشمل وكا  ،العلمیة الكفیلة بالتوصل للنتائج المرجوة من البحث األسالیب وبإتباع على حدى

  :ثالث محاور هي
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وتتمثل في الجنس، السن، المؤهل العلمي، التخصص،  البیانات الشخصیة والوظیفیة: المحور األول
  .المؤهل العلمي، الخبرة المهنیة

  : وهي تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتأبعاد ب یتعلق :الثانيالمحور 
   البیانات، شبكة االتصاالتاألجهزة والمعدات، البرمجیات، قاعدة 

  .التدقیق الخارجيیتعلق ب :لثالمحور الثا
ذو البدائل الخمسة، والذي یعتبر من مقاییس ) (Likertكما اعتمدنا على مقیاس سلم لیكرت   

االتجاه التي تعمل على تحدید ما یعتقده أو یشعره أو یدركه الفرد عن نفسه كما یقیس االتجاهات نحو 
عین، ولقد تم توزیع األوزان على البدائل واقع م اتجاهمعینة أو خرین أو نحو أنشطة الذات أو نحو اآل

  :الخمس كالتالي
 )درجة 5(موافق تماما  - 1
 )درجات 4(موافق - 2
 )درجات 3(محاید - 3
 )درجات 2(غیر موافق - 4
 )درجات 1(غیر موافق تماما - 5

  المستخدمة اإلحصائیةالمعالجة  أسالیب: الفرع الثاني
للبیانات التي تم جمعها خالل  اإلحصائیةعلى تساؤالت الدراسة تمت المعالجة  لإلجابة       

 SPSS  ) Statistical Packageللعلوم االجتماعیة اإلحصائیةاالستبیانات، وذلك باستخدام برنامج الحزم 

For  Social Science  ( 1التالیة  اإلحصائیة األسالیبوقد استخدمت:  
للعلوم  اإلحصائیةالحزم "هي اختصار لألحرف الالتینیة األولى من سلم :  SPSS تعریف - 1

 وهي حزم حاسوبیة متكاملة  ) Statistical Package For  Social Science(أي " االجتماعیة
 (SPSS)م عادة في جمیع البحوث العلمیة، ویستعمل إلدخال البیانات وتحلیلها وتستخد

 2.واإلحصاءلتحلیل البیانات بطریقة تعتمد على الحساب 
یستخدم لقیاس قوة العالقة بین الفقرات واتساقها، حیث ان معامل  :فالباخ انكرو معامل الثبات  - 2

كانت قیمة معامل الثبات مرتفعة فان هذا  فإذا،  1و  0قیمة تكون محصورة بین  یأخذالثبات 
یعتبر مؤشرا جیدا على ثبات االستبیان، وبالتالي صالحیة و مالئمة هذا االستبیان ، وكما 

                                                          
  .365-364، ص ص 2004، عمان ، التوزیع، دار الشروق للنشر و القیاس في العلوم السلوكیة أساسیاتموسى النبهان،  1
داریةتطبیقات اقتصادیة  اإلحصاءطرق شفیق العتوم،   2   .67، ص 2008، األردن، دار المناهج، SPSSباستخدام  وإ
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یكون مقبول ألفا اخ نبو االجتماعیة فان معامل كرو  اإلنسانیةهو معروف  في مجال العلوم 
 . 0.6من  ابتداء

من : المعیاري نحرافاال و  ، النسب المئویة، المتوسط الحسابي،ياستخدام التوزیع التكرار  - 3
اجل وصف خصائص مفردات الدراسة، وكذلك لوصف اتجاهات الدراسة نحو جمیع عبارات 

جابایتم عرض و تحلیل النتائج لالمحاور الرئیسیة في موضوع الدراسة،   .العینة رادأف توإ
 هل لمعرفة ذلكو  .الخطیة بین متغیرین  1هو مقیاس للعالقة الثنائیة: معامل االرتباط یبرسون - 4

 من قیمته برااقت عند قویا االرتباط یكون حیث، العالقة قوة ، والمحاور بین عالقة هناك
 االرتباط یكون عندما موجبة قیمته تكون، و الصفر من ابهر اقت عند ضعیفا، الصحیح الواحد
  .سالبة القیمة تكون عندما العكسي ي، واالرتباططرد

 : سةار دال منهج:الفرع الثالث  
 على المنهج یعرف و منه الغایة كذلك و سةراالد لطبیعة یخضع معین سةراد منهج اختیار إن

 التي راتاالستفسا و األسئلة عن لإلجابة و الحقیقة الكتشاف ستهراد في الباحث یتبعها التي الطریقة" :أنه
  2."البحث موضوع یثیرها

 :أنه على یعرف الذي التحلیلي الوصفي المنهج على هذه ستناراد في اعتمدنا بالتالي و
 البیانات و الحقائق جمع على اعتمادا الظاهرة لوصف تتكامل التي البحثیة ءاترااإلج من مجموعة" 

 عن وتعمیمات نتائج إلى والوصول داللتها الستخالص ودقیقا كافیا تحلیال وتحلیلها معالجتهاو  وتصنیفها
 3".اسةر الد محل موضوعال أو الظاهرة

 تحلیلو   الخارجیة جعةار مالو  المعلومات تكنولوجیا واقع لوصف المنهج هذا على اعتمدنا قد و
 .خارجیةلا جعةار مال عملیة تحسین في دورها لمعرفة علیها المتحصل المعلومات
 بالمجاالت تتحدد التي المحددات من مجموعة بها تحیط سةدراال هذه فإن ذلك إلى باإلضافة

 :التالیة
 .بسكرة.الحسابات محافظي مكاتب على البحث یقتصر  :البشري المجال* 1
 .2015ماي  شهر خالل المیداني البحث تطبیق تم  :الزمني المجال*2

                                                          
  .137، ص 2010،عمان ، األولى، دار المسیرة للنشر و التوزیع،الطبعة spssالمتقدم للبیانات باستخدام  اإلحصائيالتحلیل حمزة محمد دودین،   1
  31 ص ، 1991 مصر، اإلسكندریة، الحدیث، الجامعي المكتب ،-االجتماعیة البحوث إلعداد المنهجیة الخطوات -العلمي البحث شفیق، محمد 2 

  5 ص ، 2111 الكویت، الحدیث، الكتاب دار مبسطة، تطبیقیة رؤیة -التربوي البحث مناهج الرشیدي، صالح بشیر   3
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 واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا دور بیان على سةراالد هذه تقتصر  :الموضوعي المجال*3
األجهزة والمعدات، البرمجیات، قواعد البیانات، شبكة االتصاالت  في المتمثلة محدداتها خالل من
 .التدقیق الخارجي عملیة فعیلت في
 :هي و فیةراالدیمغ الخصائص بعض على سةراالد اقتصرت  :رافيالدیمغ المجال* 4

  .، السن، المؤهل العلمي، التخصص، المؤهل المهني، الخبرة المهنیةالجنس
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  مجتمع الدراسة  ألفرادعرض البیانات العامة  :المبحث الثاني
ا، وكذلك أداة یتناول هذا المبحث من الدراسة وصفًا لمنهج الدراسة، وأفراد مجتمع الدراسة وعینته

  .، وطرق إعدادها وصدق ثباتهاالدراسة المستخدمة
  :وتم فیه استخدام االختبارات اإلحصائیات التالیة           
  االستنانلمعرفة ثبات وصدق فقرات اختبار ألفا كرونباخ. 
 النسب المئویة والتكرارات.  

  دراسة مدى ثبات وصدق إجابات عینة الدراسة :األولالمطلب  
 cronbach(  كرونباخ أللفا طبقا الثبات معامل حساب تم سةراالد ثبات من للتحقق: الثبات معامل

alpha(  ي تال تراالفق قبول تمو  ،أبعاده بجمیع متغیر لكل، و الكلیة النهائیة بصیغته الداخلي لالتساق
  . % 60 یفوق ثباتها معامل یكون
  1مدى صالحیـة األداة لقیاس ما صممت فعلیـا لقیاسـه :(VALIDITY)صدق األداة أما 
  :التالي الجدول في موضحة هي كما النتائج كانت قد

  .والصدقیمثل معامالت الثبات ) 2(الجدول رقم

 )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات  :المصدر(
  

    .معامل الثبات: الفرع األول
حیث أخذ  0.813الثبات لمحاور الدراسة مرتفع وبقیمة یتضح من الجدول أعاله أن معامل 

التدقیق " حور الثانيمفي حین بلغ ال 0.742قیمة " أبعاد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت" المحور األول
، هذا یعني أن عبارات االستبیان تتصف بثبات النتائج، فحسب قیمة الثبات  0.794قیمة "  الخارجي
  . 0.6فهو مقبول جدا ألنه یفوق المعدل المناسب عند  اإلجمالي

   
                                                          

  227حمزة محمد دودین، مرجع سابق، ص  1

  معامل الصدق  معامل الثبات  عدد العبارات   أبعاد االستبیان
  0.861  0.742  20 أبعاد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

  0.891 0.794  10  التدقیق الخارجي 
  0.901 0.813  30  اإلجمالي
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  معامل الصدق:الفرع الثاني
، أما قیمة معامل الصدق للمحور 0.861كما نالحظ أن قیمة معامل الصدق للمحور األول           

، ألنها تفوق المعدل الطبیعي وهي قیم جیدة 0.901إلجمالي االستبیان فهوأما بالنسبة  0.891الثاني هي
  .  0.6والعادي المتمثل في 

  .صدق المحكمین: الثالث الفرع
مع للتأكد من صدق المحتوى لالستبیان تم عرضها في صورتها األولیة على عدد من المحكمین     

اإلحصاء، و ذلك من جهات عدیدة، ، علوم التسییر، منهجیة البحوث و علوم المحاسبة:همتنوع تخصصات
  .الذین قاموا مشكورین بتحكیم أداة هذه الدراسةو 

في مدى مالءمة العبارات لقیاس ما وضعت ألجله و مدى  أرائهم إبداءو قد طلب من المحكمین   
وضوح صیاغة العبارات و مدى كفایة العبارات لتغطیة كل محور من محاور متغیرات الدراسة األساسیة، 

عبارات جدیدة  إضافةمن تعدیل صیاغة العبارات أو حذفها أو إلى اقتراح ما یرونه ضروریا  باإلضافة
  .الزمة ألداة الدراسة 

التعدیالت التي اتفق  إجراءالمحكمون تم  أبداهاالمالحظات و التوجیهات التي  إلىو استنادا   
  .منها األخرعلیها معظم المحكمین أین تم تعدیل صیاغة بعض العبارات و حذف البعض 

  .راسة وتحلیل البیانات الشخصیة والوظیفیةد :الثانيالمطلب 
العلمي،  الجنس، السن، المؤهل: تتمثل البیانات الشخصیة والوظیفیة التي سنقوم بتحلیلها في

  .صص، المؤهل المهني، الخبرة المهنیةالتخ
  الجنس حیث من راسةالد عینة لخصائص عرض یلي فیما  :الجنس   *

  الدراسة حسب الجنس عینة توزیع أفراد: )3(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الجنس

 %81.8  27  ذكر

  %18.2  6  أنثى

  %100  33  المجموع

  )SPSSمن اعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(
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 نسبة بلغت حین في) %81.8( نسبتهم بلغت حیث األغلبیة یمثل الذكور عدد أن الجدول یوضح
 هذهبمزاولة  الذكور یقوم حیث المهنة لطبیعة جعار  هذا، سةراالد عینةراد أف مجموع من) %18.2( اإلناث
  .اإلناث من أكثر المهنة

  الجنس متغیر حسب سةراالد لعینة البیاني التمثیل یوضح  )8( :الشكل رقم

  
  )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(

  .السن حیث من راسةالد عینة لخصائص عرض یلي فیما: السن*
  

  .السن الدراسة حسب عینة توزیع أفراد: )4(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

 18,2% 6  سنة 30اقل من 

 48,5% 16  سنة 40 الى30من 

 18,2% 6  سنة 50 إلى 41من 

 15,2% 5  سنة 50من  أكثر

 %100  33  المجموع

  )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(
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 هذه نسبة كانت حیث نسبة علىأ) سنة 40 الى30من  ( فئة شكلت فقد السن بمتغیر یتعلق فیما أما    
كانت نسبتهما متساویة ) سنة 50إلى  41من (و ) سنة 30اقل من (تي فئ ذلك بعد ثم،  % 48,5 الفئة
 الطابع أن نستنج بالتالي و15,2%  بنسبة)  50من أكثر ( فئة نجد األخیر في،    18,2%وهي

 في كبیر بشكل تساهم حیث سةراللد إیجابي مؤشر هذا فإن ذلك إلى باإلضافة الغالب هو الكهولي
  .به یصرحون بما العینة دراأف لوعي ةروسالمد للظاهرة الواقع تمثل دقیقة نتائج على الحصول

  :  تم توضیح ذلك من خالل الشكل التاليیوس
  

  السن متغیر حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیلیوضح ): 9(الشكل رقم
  

                  
  

  )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(
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  .المؤهل العلمي حیث من راسةالد عینة لخصائص عرض یلي فیما: المؤهل العلمي*
  

  .المؤهل العلمي توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب :)5(الجدول رقم             

  
  المئویةالنسبة   التكرار  

 27,3% 9  شهادات مهنیة في المحاسبة

 39,4% 13  لیسانس

 6,1% 2  ماستر

 24,2% 8  دراسات علیا

 3% 1  أخرى

 100% 33  المجموع

  
  )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(

  
وهي اكبر نسبة من عینة الدراسة   39,4%حیث نالحظ   یبن الجدول التالي المستوى التعلیمي

 من شهادات مهنیة في27,3% المسائل المحاسبیة و احاملي لشهادة لیسانس والذین اغلبهم درسو من 
 %6.1ثم یأتي مستوى ماستر بنسبة  %24.2وبعدها مباشرة حاملي شهادة دراسات علیا بنسبة  المحاسبة

العینة لدیهم  أفراد أغلبیة أنهذا یعد مؤشرا هاما یدل على و % 3وهناك فئة من مستوى أخر بنسبة ضئیلة 
  :  تم توضیح ذلك من خالل الشكل التاليیوس االستبیان  أسئلةالمؤهل العلمي الكافي لفهم 
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  .المؤهل العلمي حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیلیوضح ): 10(الشكل رقم
  

                 
  

  )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(
  
  .التخصص حیث من راسةالد عینة لخصائص عرض یلي فیما: التخصص*
  

  .توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب التخصص :)6(الجدول رقم
  

  النسبة المئویة  التكرار  

 27,3% 9  مالیة

 57,6% 19  محاسبة

 9,1% 3  تدقیق

 6,1% 2  أخرى

 100% 33  جموعالم

  
  )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(
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یستعرض الجدول التالي توزیع أفراد عینة الدراسة من حیث التخصص العلمي، حیث نجد إن 
من إجمالي العینة وهي  %57,6نسبة أفراد عینة الدراسة المتخصصین في المجال المحاسبي یشكلون  

لدیهم  وهذا یعد مؤشرا هاما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة بالنسبة لباقي التخصصات ، ونسبة مرتفعة 
   .المقصود بعبارات االستبیان  یام بعملیة التدقیق الخارجي واستیعابالتخصص العلمي الكافي للق

  :  تم توضیح ذلك من خالل الشكل التاليیوس
  .التخصص حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیلیوضح ): 11(الشكل رقم

             
  )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(

  
  .المؤهل المهني حیث من راسةالد عینة لخصائص عرض یلي فیما: المؤهل المهني*

  توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب المؤهل المهني :)7(الجدول رقم
  النسبة المئویة  التكرار  

 30,3% 10  محاسب معتمد

 39,4% 13  محافظ حسابات

 12,1% 4  خبیر محاسبة

 18,2% 6  مساعد محاسب

 100% 33  االجمالي

  
 )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(
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 نسبة أعلىوشكلت  13هو " محافظ الحسابات" فنجد عدد  المؤهل المهني بمتغیر یتعلق فیما أما
محاسب "من عینة الدراسة، ثم بعد ذلك تأتي فئة ذات مؤهل مهني  %39.4 الفئة هذه نسبة كانت حیث
مساعد "من فئة   6، ولدینا  %30.3ما تقارب الفئة األولى أي وذلك بنسبة  10كان عددهم  "معتمد

،  %12.1وبنسبة  4 بعدد" خبیر محاسب" خیرا الفئة ذات المؤهل المهني، وأ %18.2بنسبة  "محاسب 
أي لدیهم المؤهل " محافظ حسابات"وهذا ما یشیر أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة كانت ذات مؤهل مهني 

أیضا لدیهم ما یكفي من " محاسب معتمد"أیضا إلى فئة باإلضافةالكافي للقیام بعملیة التدقیق الخارجي ، 
 .جابة علیهات لفهم عبارات االستبیان واإلمؤهالال

  .المؤهل المهني حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیلح یوض): 12(الشكل رقم
 

             
  

  
 )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(

  
  .المؤهل المهني حیث من راسةالد عینة لخصائص عرض یلي فیما: الخبرة المهنیة*
  
  
  
  

0

2

4

6

8

10

12

14

محاسب معتمد  محافظ حسابات خبیر محاسبة مساعد محاسب

التكرار

النسبة المئویة



 - بسكرة-جي لدى  محافظي الحسابات لوالیةالتصاالت في تفعیل عملیة التدقیق الخارامساھمة تكنولوجیا المعلومات و: الفصل الثالث
 

76 
 

  .توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب الخبرة المهنیة :)8(الجدول رقم
  النسبة المئویة  التكرار  

 33,3% 11  سنوات 5اقل من 

 27,3% 9  سنوات 10إلى  5من 

 39,4% 13  سنوات 10أكثر من 

 100% 33  االجمالي

  
 )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر(

  
عینة الدراسة من حیث عدد سنوات الخبرة المهنیة ونالحظ منه ان  أفرادضح الجدول توزیع یو 

ثم تلیها  ،الدراسةعینة  إجماليمن   % 39.4سنوات لیمثلوا نسبة  10تزید خبرتهم عنعینة ال أفراد ةیأغلب
  سنوات 5لفئة التي خبرتهم أقل من ا

سنوات وهذا مؤشر على وجود أصحاب الخبرة من محافظي  10إلى  5، والفئة األخیرة كانت من 
عالیة جوبة على أمما یساعد على الحصول ل، و الحسابات الذین لدیهم إلمام في تنفیذ وانجاز األعما

  .موثوقیة ویؤكد مصداقیة النتائج ال
  .الخبرة المهنیة حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیلیوضح ): 13(الشكل رقم

            
 )SPSSمن إعداد الطالبة وفقا لمخرجات : المصدر( 
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  تحلیل نتائج الدراسةدراسة و : الثالثالمبحث 
الجزء بتحلیل اتجاهات آراء أفراد عینة الدراسة و كذا توضیح العالقات بین متغیرات یهتم هذا   

نموذج الدراسة و التي حددت طبیعتها في فرضیات االرتباط و من أجل تحقیق الهدف المذكور تم 
استخدام معامل ارتباط بیرسون، بالتالي استنتاج صحة أو عدم صحة فرضیات الدراسة لإلجابة على 

  .تهاتساؤال
  العینة أفراد اتجاه أراء : المطلب األول

بغیة اإلجابة على أسئلة البحث، حیث تم استخدام  بیانتحلیل محاور االست سیتمفي هذا العنصر         
إلجابات ] 5-1[ اإلحصاء الوصفي باستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري على مقیاس لیكارت

" و " تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  "المتعلقة بالمحورین االستباند عینة البحث عن عبارات أفرا
بناءا على  انیلإلجابة على فقرات االستب ،اسي، وقد تم استخدام مقیاس لیكارت الخم" التدقیق الخارجي

  :القیم التالیة 

نقطة ) 5(اموافق تمام) 4(نقاط موافق) 3(نقاط ،محاید ) 2(نقاط ،غیر موافق ) 1(غیر موافق تماما 
  : وقد تم استخدام المقیاس التالي للحكم على إجابات األفراد كما یبینه الجدول التالي .واحدة

  .للحكم على إجابات األفراد):9(جدول رقم

  درجة الموافقة  الفئات
  غیر موافق تماما  )1-1.79(

  غیر موافق  )1.80-2.59(
  محاید  )2.60-3.39(
  موافق  )3.40-4.19(

  موافق بشدة  )4.20-5(
  ).2005دار وائل للنشر، األردن،  ،SPSSعز عبد الفتاح، التحلیل اإلحصائي باستخدام :المصدر(

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدامها في عملیة التدقیق الخارجي واقع: الثانيالمحور : أوال 
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والمعدات في تفعیل عملیة التدقیق  تساهم األجهزة"  األولالبعد تحلیل آراء فقرات ): 10(الجدول رقم 
  ."الخارجي من خالل

 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  اتجاهات
 اآلراء

  الترتیب

1  
تساعد أجهزة الحاسوب في القیام بعملیة الفحص 

  .وتبویب المعلومات
4.61  0,659 

موافق 
  تماما

1  

2  
 تساهم التجهیزات التكنولوجیة في حفظ السجالت

  .المفصلة واسترجاعها بسهولة
4.36  0,822 

موافق 
  تماما

2  

3  
تعود األخطاء في عملیة التدقیق في ظل استخدام 

التكنولوجیا إلى نقص المهارة في استخدام 
  .الحاسوب

  3  موافق 1,153  3.73

4  
لفهم الهیكل األساسي للرقابة الداخلیة یجب 

  .الحاسوب استخدام
  5  محاید 1,093  2.85

5  
على مخرجات أجهزة الحاسوب االعتماد 

الستخدامها كأدلة إثبات في عملیة التدقیق 
  .الخارجي

  4  موافق 1,226  3.42

  موافق 0.9906 3.794  المجموع
  

  ).SPSSوباالعتماد على مخرجات على االستبیان  بناءاً  ةمن إعداد الطالب: المصدر(
  

تساهم األجهزة والمعدات في تفعیل عملیة التدقیق  "أن بعد ) 10(یتضح من خالل الجدول رقم         
ووفقًا ) 0.9906(وبانحراف معیاري ) 3.794(بلغ المتوسط الحسابي العام إلجاباته حیث "  الخارجي 

-40(وهي تقع في المجال الرابع  ،)موافق(لمقیاس الدراسة فإن هذا الجزء تشیر اتجاهات اآلراء إلى 
بات أفراد عینة البحث على فقرات هذا الجزء   أنها ضمن اتجاهات كما نالحظ أن متوسط إجا ) 4.19
تساعد أجهزة الحاسوب في القیام بعملیة الفحص وتبویب  "التي تنص ) 1(، وأن الفقرة رقم )موافق(آراء 
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احتلت المرتبة األولى من حیث األهمیة النسبیة المعطاة لها من قبل عینة البحث وذلك " المعلومات
تساهم التجهیزات  "أي) 2(تلیها الفقرة رقم ،)0,659(وبانحراف معیاري ) 4.61(بلغ  بمتوسط حسابي

في المرتبة الثانیة من حیث األهمیة النسبیة " التكنولوجیة في حفظ السجالت المفصلة واسترجاعها بسهولة
حیث  رجي األجهزة والمعدات تساهم في تفعیل عملیة التدقیق الخاویمكن تفسیر ذلك بأن  المعطاة لها 

 ،)0.695- 1.226(واالنحرافات ما بین) 2.85-4.61(مابین  لهذا البعد تراوحت المتوسطات الحسابیة
  .وهذا ما یشیر إلى أن اتجاهات اآلراء ضمن فئة موافق

تساهم البرمجیات في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي  "البعد الثانيتحلیل آراء فقرات ): 11(الجدول رقم 
  ".من خالل

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  اتجاهات
 اآلراء

  الترتیب

1  
البرمجیات تؤدي إلى تحقیق درجة عالیة من 

  .الدقة والسرعة في معالجة البیانات
4,67 0,479 

موافق 
  تماما

1  

2  
یستعین المدقق ببرمجیات خاصة للقیام بعملیة 

  .التدقیق الخارجي
  3  موافق 0,939 3,85

3  
تساعد البرمجیات في الكشف عن االنحرافات 

  .ومواجهتها بأسلوب مالئم
  5  موافق 0,650 3,79

4  
تسهل البرمجیات  كل العملیات المتعلقة بتسجیل 

  .وتبویب العملیات المحاسبیة  
4,33 0,777 

موافق 
  تماما

2  

5  
استخدام البرمجیات للتأكد من صحة القوائم 

  .المالیة
  4  موافق 1,044 3,82

  موافق 0.7778 4.092  المجموع
  

  ).SPSSوباالعتماد على مخرجات على االستبیان  بناءاً  ةمن إعداد الطالب:المصدر(

تساهم البرمجیات في تفعیل عملیة التدقیق  "أن بعد ) 11(یتضح من خالل الجدول رقم    
ووفقًا ) 0.7778(وبانحراف معیاري ) 4.092(بلغ المتوسط الحسابي العام إلجاباته حیث " الخارجي

-40(، وهي تقع في المجال الرابع )موافق(لمقیاس الدراسة فإن هذا الجزء تشیر اتجاهات اآلراء إلى 
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كما نالحظ أن متوسط إجابات أفراد عینة البحث على فقرات هذا الجزء ضمن اتجاهات آراء )  4.19
) 3.79-4.67(لبعد مابین ،  حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لهذا ا)موافق تماما(و ) موافق(

ویمكن  .وهذا ما یشیر إلى أن اتجاهات اآلراء ضمن فئة موافق ،)0.479-1.044(واالنحرافات ما بین
تفسیر ذلك أن البرمجیات تساهم في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي، أي تؤدي إلى تحقیق درجة عالیة من 

لیات المتعلقة بتسجیل وتبویب العملیات الدقة والسرعة في معالجة البیانات وكذلك تسهل كل العم
  . المحاسبیة وأیضا الكشف عن االنحرافات ومواجهتها

تساهم قواعد البیانات في تفعیل عملیة التدقیق  "البعد الثالث تحلیل آراء فقرات ): 12(الجدول رقم 
  ".الخارجي من خالل

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  اتجاهات
 اآلراء

  الترتیب

1  
المعلومات الضروریة لعملیة  البیاناتتوفر قواعد 

  .التدقیق
  5  موافق 0,879 4,09

2  
تسرع قواعد البیانات عملیة الحصول على 
اإلفصاحات والكشوف التي یتم التحقق من 

  .صحتها
  3 موافق 0,667 4,15

3  
تساهم قواعد البیانات في تخزین الملفات 

  .في الوقت المناسبوالسجالت واسترجاعها 
  4 موافق 0,740 4,12

4  
استخدام قواعد البیانات یساعد المدقق في 

  .الوصول ألحسن النتائج
  2 موافق 0,755 4,15

5  
تمكن قواعد البیانات من اختصار الوقت والجهد 
الالزم للفحص والتحقیق في العملیات المحاسبیة 

  .والمالیة
4,42 0,663 

موافق 
 تماما

1  

  موافق 0.7308 4.186  المجموع
   

  ).SPSSوباالعتماد على مخرجات على االستبیان  بناءاً  ةمن إعداد الطالب: المصدر(
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تساهم قواعد البیانات " بعد تفقرا نحو إیجابیة سةراالد عینة اتجاهات أن أعاله الجدول من نالحظ
وانحراف معیاري   4.186اإلجمالي الحسابي المتوسط بلغ حیث "تفعیل عملیة التدقیق الخارجي في

   .)موافق ( علىالدال  الخماسي الدراسة مقیاس الرابعة من الفئة في یقع الذي 0.7308
آراء  كما تبین أن متوسط إجابات أفراد عینة البحث على فقرات هذا الجزء ضمن اتجاهات

) 4.09-4.42(حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لهذا البعد مابین ، )موافق تماما(و ) موافق(
ویمكن . وهذا ما یشیر إلى أن اتجاهات اآلراء ضمن فئة موافق ،)0.663-0.879(واالنحرافات ما بین

تفسیر ذلك أن قواعد البیانات تساهم في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي من خالل اختصار الوقت والجهد 
وأیضا  والحصول على االفصاحات والكشوف التي یتم التحقق من صحتها، والتحقیق الالزم للفحص

كما تساهم في تخزین الملفات والسجالت واسترجاعها في تساعد المدقق في الوصول ألحسن النتائج، 
  .الوقت المناسب

في تفعیل عملیة التدقیق  شبكة االتصاالتتساهم  "البعد الرابع تحلیل آراء فقرات ): 13(الجدول رقم  
 الخ

  ".ارجي من خالل
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي
  االنحراف
  المعیاري

  اتجاهات
 اآلراء

  الترتیب

موافق  0,801 4,27  .اختصار الوقت وتسهیل تبادل الوثائق والمستندات  1
  تماما

3  

تبادل المعلومات اإللكترونیة مع األعوان   2
  .والمتعاملین

موافق  0,742 4,36
 تماما

1  

سهولة التواصل بین المدقق والعمالء من خالل   3
  .الشبكات

موافق  0,770 4,30
 تماما

2  

تبادل األفكار والمعارف بین جمیع األطراف المعنیة   4
  .بعملیة التدقیق 

  

موافق  0,614 4,24
 تماما

4  

إیصال القوائم المالیة لمستخدمیها من عمالء أو   5
  .جهات رقابیة

  5 موافق 0,829 4,00

  موافق تماما 0.756 4.234  المجموع
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  ).SPSSوباالعتماد على مخرجات على االستبیان  بناءاً  ةمن إعداد الطالب:المصدر(
تساهم شبكة "  بعد تفقرا نحو إیجابیة سةراالد عینة اتجاهات أن أعاله الجدول من نالحظ

وانحراف   4.234اإلجمالي الحسابي المتوسط بلغ حیث "الخارجي االتصاالت في تفعیل عملیة التدقیق 
  ). تماماموافق ( علىالدال   الخماسي الدراسة مقیاس من الخامسة الفئة في یقع الذي 0.756معیاري 

كما تبین أن متوسط إجابات أفراد عینة البحث على فقرات هذا الجزء ضمن اتجاهات آراء 
) 4.00-4.36(الحسابیة لهذا البعد مابین ،  حیث تراوحت المتوسطات )موافق تماما(و ) موافق(

. تماما وهذا ما یشیر إلى أن اتجاهات اآلراء ضمن فئة موافق ،)0.614-0.829(واالنحرافات ما بین
وذلك باختصار الوقت  تساهم في تفعیل عملیة التدقیق الخارجيشبكة االتصاالت ویمكن تفسیر ذلك أن 

  .صل بین المدقق والعمالء وتسهیل تبادل الوثائق، وأیضا سهولة التوا
  التدقیق الخارجي: المحور الثاني: ثانیا

  ".التدقیق الخارجي" فقرات المحور الثاني  تحلیل آراء): 14(الجدول رقم 
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي
  االنحراف
  المعیاري

  اتجاهات
 اآلراء

  الترتیب

 یةر الجوه والمخالفات األخطاء باكتشاف المدقق یقوم  1
  .المالیة القوائم عدالة عن أدلة وبراهین إلى استنادا

  6  موافق 0,747 4,06

 المنظمات تصدرها التي المهنیة بالمعاییر لتزامالا  2
  .المهنیة

  8 موافق 0,918 4,03

  9 موافق 0,827 3,94  .التدقیق الخارجي ألعمال الجید التخطیط  3
  4 موافق 0,820 4,12  .مستخدمیها لدى المالیة القوائم في الثقة خلق  4
  2 موافق 0,619 4,15  . الداخلیة الرقابة نظام تقییم و فحص  5
موافق  0,529 4,30  .علیها االعتماد مدى و المالیة البیانات صحة من التأكد  6

 تماما
1  

  10 موافق 0,980 3,91  .المطبق المحاسبي النظام تقییم و دراسة  7
  7 موافق 0,659 4,06  .موضوعیة بطریقة تقییمها و قرائن على الحصول  8

  5 موافق 0,879 4,09  .األخطاء و الغش حاالت اكتشاف  9
  3 موافق 0,927 4,12  .فریق عملیة التدقیق  تطویر و بتدریب االهتمام  10

  موافق 0.7905 4.078  المجموع
  ).SPSSوباالعتماد على مخرجات على االستبیان  بناءاً  ةمن إعداد الطالب: المصدر(
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" المحور الثاني  نحو إیجابیة سةراالد عینة اتجاهات أن) 14(یتضح من خالل الجدول رقم          
) 0.7905(وبانحراف معیاري ) 4.078(بلغ المتوسط الحسابي العام إلجاباته حیث  " التدقیق الخارجي

في المجال الرابع  ، وهي تقع)موافق(ووفقًا لمقیاس الدراسة فإن هذا الجزء تشیر اتجاهات اآلراء إلى 
كما نالحظ أن متوسط إجابات أفراد عینة البحث على فقرات هذا الجزء ضمن اتجاهات )  40-4.19(

) 3.91-4.30(،  حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لهذا البعد مابین )موافق تماما(و ) موافق(آراء 
 مما. وهذا ما یشیر إلى أن اتجاهات اآلراء ضمن فئة موافق ،)0529-0.980(واالنحرافات ما بین

عملیة التدقیق الخارجي حیث تم ترتیب  أداء كیفیة حول سةراالد لمجتمع الفهم و الوعي و اإلدراك یعكس
  : النسبیة لها وذلك كما یلي األهمیةالفقرات حسب 

  .علیها االعتماد مدى و المالیة البیانات صحة من التأكد-
  .الداخلیة الرقابة نظام تقییم و فحص-
  فریق عملیة التدقیق تطویر و بتدریب االهتمام-
  .مستخدمیها لدى المالیة القوائم في الثقة خلق-
  .األخطاء و الغش حاالت اكتشاف-
  .المالیة القوائم عدالة عن أدلة وبراهین إلى استنادا یةر الجوه والمخالفات األخطاء باكتشاف المدقق یقوم-
  .موضوعیة بطریقة تقییمها و قرائن على الحصول -
  المنظمات تصدرها التي المهنیة بالمعاییر لتزامالا-
  .التدقیق الخارجي ألعمال الجید التخطیط-
  .المطبق المحاسبي النظام تقییم و دراسة-
  

  واختبار الفرضیات اختبار التوزیع الطبیعي: الثاني المطلب
  .الطبیعياختبار التوزیع : الفرع األول

قبل اختبار فرضیات الدراسة، نقوم بإجراء اختبار التوزیع الطبیعي، أي اختبار ما إذا كانت 
البیانات تخضع للتوزیع الطبیعي أم ال، ومن أجل التحقق من ذلك تم احتساب قیمة معامل 

في هذا للمتغیرات المستقلة، ومن بین الدراسات ) Kurtosis(طح لومعامل التف) Skewness(االلتواء
           ) Kurtosis(و ] 3,3- [یجب أن یكون ) Skewness(المجال نجد دراسات تقول أن 

نجد أن قیمة معامل االلتواء بالنسبة لجمیع األبعاد تقع  )15(من خالل الجدول رقم، ]7,7-[محصور بین
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مما یشیر أن البیانات البحث ، ]7,7-[طح تقع في داخل المجال لوقیمة معامل التف] 3,3-[في المجال 
  .التوزیع الطبیعيتتبع 

  طحلتائج معامل االلتواء ومعامل التفن): 15(جدول رقم

  طحلمعامل التف  معامل االلتواء  المتغیرات

  0.509- 0.141-  األجهزة والمعدات
 0.178- 0.401-  البرمجیات

 0.127- 0.539-  قواعد البیانات
 0.713- 0.066-  شبكة االتصاالت
 0.298- 0.001-  التدقیق الخارجي

  
  )SPSSباالعتماد على نتائج االستبیان من خالل  الطالبةإعداد  :المصدر(

  
علیها وبمقارنتها مع شرط التحقق فإن  المتحصلالنتائج  أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ  

  .العینة تتبع التوزیع الطبیعي
  .فرضیات الدراسة اختبار: الفرع الثاني

  :یلي كماالدراسة  اتلتحقق من صحة فروضالتساؤالت یتم افي إطار 
  االرتباط للتأكد من صحة الفرضیات نتائج ): 16(جدول رقم

  

  اإلحصاءات
األجهزة 
  والمعدات

  قاعدة البیانات  البرمجیات
شبكة 

  االتصاالت
  0.14  0.13  0.16  0.28  معامل االرتباط
  0.41  0.46  0.35  0.10  الداللة المعنویة

  33  33  33  33  العینة
  ).SPSSوباالعتماد على على االستبیان  بناءاً  ةمن إعداد الطالب :المصدر(
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  .تساهم األجهزة والمعدات في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي: الفرضیة األولى
والنتائج مبینة في  0,01تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة، وهذا عند مستوى داللة        

، وأن قیمة 0,01وهي أكبر من   0.10 والذي یبین أن قیمة مستوى الداللة تساوي) 16(الجدول رقم 
أي  ىالفرضیة األولقبول وجود عالقة ارتباطیه، وهذا یعني مما یدل على   0.28تساوي معامل االرتباط

  .الخارجي في تفعیل عملیة التدقیق األجهزة والمعداتتساهم 
  تساهم البرمجیات في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي: الفرضیة الثانیة

والنتائج مبینة في  0,01تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة، وهذا عند مستوى داللة    
، وأن قیمة 0,01وهي أكبر من   0.35والذي یبین أن قیمة مستوى الداللة تساوي ) 16(الجدول رقم 

 الثانیةقبول الفرضیة مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه، وهذا یعني   0.16 تساوي معامل االرتباط
  .أي تساهم البرمجیات في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي

تفعیل عملیة التدقیق الخارجي تساهم قواعد البیانات في: لثةالفرضیة الثا  

والنتائج مبینة في  0,01تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة، وهذا عند مستوى داللة 
، وأن قیمة 0,01وهي أكبر من   0.46والذي یبین أن قیمة مستوى الداللة تساوي ) 16(الجدول رقم 

 ثالثةالقبول الفرضیة مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه، وهذا یعني   0.13 تساوي معامل االرتباط
  .أي تساهم قواعد البیانات في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي

  تساهم شبكة االتصاالت في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي: الرابعةالفرضیة 
والنتائج مبینة في  0,01تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة، وهذا عند مستوى داللة 

، وأن قیمة 0,01وهي أكبر من   0.41والذي یبین أن قیمة مستوى الداللة تساوي ) 16(الجدول رقم 
 الرابعةقبول الفرضیة مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه، وهذا یعني   0.14 تساوي معامل االرتباط

  .أي تساهم شبكة االتصاالت في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي
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  االرتباط للتأكد من صحة الفرضیة الرئیسیةنتائج ): 17(جدول رقم
  

  
  
  
  

  0.01: مستوى الداللة
  .)SPSSوباالعتماد على على االستبیان  بناءاً  ةمن إعداد الطالب: المصدر(

تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین مساهمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في        
والذي  )17( والنتائج مبینة في الجدول رقم 0,01تفعیل عملیة التدقیق الخارجي، وهذا عند مستوى داللة 

تساوي  معامل االرتباط، وأن قیمة 0,01وهي أكبر من  0.16یبین أن قیمة مستوى الداللة تساوي 
بین  0,01ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  مقبولة مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه  0.24

  .في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي  مساهمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 إشكالیةبشكل كافي على  اإلجابةمن خالل مما سبق وحسب النتائج المتحصل علیها یمكن   
في تفعیل عملیة  تساهم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ، ونالحظ أن أفراد العینة یرون أنالبحث

  .التدقیق الخارجي
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التدقیق الخارجي  اإلحصاءات  الفرضیة
مساهمة تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت في تفعیل عملیة 

  التدقیق الخارجي

  0.24  معامل االرتباط
  0.16  الداللة المعنویة

  33  العینة
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  : خالصة 
مهنة  نولوجیا المعلومات واالتصاالت فيتناولت الدراسة المیدانیة بشكل أساسي مساهمة تك  

التدقیق الخارجي، وهذا من خالل معرفة اتجاهات وآراء مجتمع الدراسة أي أصحاب مهنة التدقیق حول 
انعكاسات بیئة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على التدقیق ، ومعرفة هذه التأثیرات  وكذلك التحدیات 

بداءیئة، وما إذا كانت هذه البیئة تساعد المدقق في أداء مهمته التي یواجهها المدقق في ظل هذه الب رأیا  وإ
  .سلیما حول مدى تمثیل القوائم الختامیة للمؤسسة والمركز المالي الحقیقي

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــاتمةـــــــــخـ



 خاتمــــــة
 

89 
 

إن التطورات والتحوالت العمیقة التي یشهدها المجال التكنولوجي الیوم والتي مست جمیع 
المجاالت، كان لها أثر كبیر على الفرد سواء  كان شخصا طبیعیا أو معنویا، حیث أتاح التنوع الكبیر في 

الكبیر في میدان تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتعمیم استخدام الحاسوب إضافة إلى التطور 
وتحقیق مستوى وتحسین معارفهم  ةالمدقق من زیاد أماممنح الفرصة الشبكات المعلوماتیة واالنترنت  إلى 

لتحقیق  الخارجي اء في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتوظیفها في عملیة التدقیقعالي من األد
  .الدقة والسرعة في تنفیذ االختبارات المنطقیة والحسابیة

  نتائج الدراسة :أوال
 النتائجبعد تناولنا لهذا الموضوع من خالل الدراسة النظریة والتطبیقیة توصلنا إلى مجموعة من   
  : یلي أهمها ما
 ترجع األهمیة المتزایدة االستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أساسا إلى مزایاها. 
  تعتبر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت دورا محوریا في تطویر واكتساب المهارات، وكذا إثارة

 .الذي ینعكس على عملیة التدقیق الخارجيدافعیة للمدقق نحو العمل وبالتالي تحسبن أداءه 
 ة زیادة أهمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بسبب اعتمادها على مجموعة من القواعد الرئیسی

 .ساهمت بشكل كبیر في زیادة كفاءة وفعالیة عملیة التدقیق الخارجي والممیزات التقنیة
  للبیانات، حیث تم  االلكترونيالبیانات ومعالجتها وتخزینها في بیئة التشغیل  إدخالتختلف طریقة

التطبیقیة في معالجة البیانات وتخزین المعلومات في الحاسوب أو وسائل  استخدام البرامج
للرقابة  باإلضافةتخزین الخارجیة المعروفة ما أدى لضروریة تطبیق الرقابة على التطبیقات ال

 .العامة
فقد توصلنا إلى النتائج  -بسكرة–التي قمنا بها في مكاتب محافظي الحسابات  الدراسة التطبیقیةأما 

  :التالیة
 الوقت والجهد  معلومات مما یوفر سهولة الحصول على. 
  مصداقیة أكبر وخلق الثقة في القوائم  إعطاءساعدت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على

 المالیة لدى المستخدمین
  تقلیص تكالیف عملیة التدقیق الخارجي بشكل عام وهذا نتیجة الحصول على المعلومات في

 .الوقت المناسب
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  والتدقیق الخارجي عند مستوى الداللة   األجهزة والمعداتتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین
 .وهو ما یؤكد صحة الفرضیة األولى، 0.28 یقدر بـــ ارتباط، بمعامل 0.01

  0.01والتدقیق الخارجي عند مستوى الداللة  البرمجیاتتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین ،
 .الثانیةوهو ما یؤكد صحة الفرضیة ، 0.16یقدر بـــ  ارتباطبمعامل 

  والتدقیق الخارجي عند مستوى الداللة  قاعدة البیاناتتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین
 .الثالثة وهو ما یؤكد صحة الفرضیة، 0.13یقدر بـــ  ارتباط، بمعامل 0.01

  والتدقیق الخارجي عند مستوى الداللة  شبكة االتصاالتتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین
 .الرابعةوهو ما یؤكد صحة الفرضیة ، 0.14قدر بـــ ی ارتباط، بمعامل 0.01

  :أنه على التأكید یمكن سبق، ما كل على وبناءا
عند مستوى  تصاالت والتدقیق الخارجيتكنولوجیا المعلومات واال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین 

 وبهذا نجد أن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تساهم في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي ،0.01الداللة 
  .البحث بشكل كافي إشكالیةوهذا ما یجیب على ، 0.24بمعامل ارتباط یقدر بـــ 

  واالقتراحات التوصیات: ثانیا
للبیانات یمكن صیاغة  اإلحصائيعلى ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث من واقع التحلیل   

  : أهمها واالقتراحات بعض التوصیات
 معینة لیتمكن من متابعة التطورات زمنیة  فتراتدورات تدریب مستمرة للمدقق خالل  إقامة

الحاصلة في مجال التدقیق باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وبالتالي االستفادة منها 
 .في تسهیل عملیة التدقیق الخارجي 

 تطویر معاییر التدقیق في بیئة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 
  رقابیة فعالة على عملیة التشغیل االلكتروني ضوابطوضع. 
  استغالل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من أجل تحسین كفاءة وفاعلیة عملیة التدقیق

 .الخارجي
  واالتصاالت والتحدیث المستمر لها ضرورة تطویر أسالیب التدقیق في ظل تكنولوجیا المعلومات

الحصول على لتواكب التقدم والتطور والسریع بحیث تكون األسالیب قادرة على السرعة في 
 .قلیلة التكلفة النتائج دائمة التطور، 
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  آفاق البحث: رابعا
یمكن اقتراح مجموعة مواضیع قابلة للدراسة كآفاق وتواصل للعملیة  الدراسة إشكالیة على اإلجابةبعد 

  :البحثیة
 أهمیة استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق الفاعلیة في التدقیق. 
  على جودة تقریر المدقق االلكترونيأثر التدقیق. 
  الرقابیة في تحسین أداء نظام المعلومات المحاسبیة الضوابطدور. 
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تفعیل الرقابة الداخلیة دور.  
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  الصفحة  وانـــــــــــــــــالعن  الرقم
  10  .معالجة البیانات  01
  12  .خصائص المعلومات  02
  15  .التطبیقي اإلطارأهمیة المعلومات في   03
  23  .خصائص تكنولوجیا المعلومات واالتصال  04
  25  .مكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصال  05
  46  .التدقیق حول الحاسوب  06
  48  .منهج البیانات االختباریة  07
  50  .منهج المحاكاة المتوازیة  08
  70  .توزیع أفراد عینة الدراسة حسب السن  09
  71  .السن متغیر حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیل  10
  73  .المؤهل العلمي حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیل  11
  74  .التخصص حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیل  12
  75  .المؤهل المهني حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیل  13
  76  .الخبرة المهنیة حسب الدراسة لعینة البیاني التمثیل  14
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  قائمة الجداول
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  80  ."الخارجي من خالل

تساهم شبكة االتصاالت في تفعیل عملیة التدقیق  "تحلیل آراء فقرات البعد الرابع   13
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  82  ".التدقیق الخارجي" آراء فقرات المحور الثاني  تحلیل  14
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لبات الحصول على درة الماجستر في وزارة المالیة الفلسطینیة، قدمت هذه الدراسة استكماال لمتط

  .2007في المحاسبة والتمویل، سنة
دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عملیة التنبؤ بالمبیعات في عبد العزیز  ،سطحاوي .20

رسالة ماجستر، جامعة محمد خیضر، كلیة العلوم االقتصادیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 
  .2008سنة  ییر، بسكرة،سوالتجاریة وعلوم الت

 المكتب ،-االجتماعیة البحوث إلعداد المنهجیة الخطوات -العلمي البحث محمد ، شفیق .21
  . 1991مصر، اإلسكندریة، الحدیث، الجامعي

دار القومیة العربیة للنشر والتوزیع، مصر، االتصاالت الدولیة الحدیثة، علي محمد ،  شمو .22
  .2005سنة 

شركة ناس للطباعة، القاهرة، مصر، نظم المعلومات اإلداریة، عاطف جابر طه عبد الحلیم،  .23
2004.  
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، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر علم تدقیق حسابات الناحیة العلمیةعبد اهللا خالد أمین،  .24
  .2004،عمان األردن، سنة 

، دور المراجعة الداخلیة في رفع كفاءة المعلومات المحاسبیة في بیئة عبدو حمادة .25
 .2002رسالة ماجستیر، جامعة حلب، سوریا، ، الحاسوب

، دار المناهج، SPSSطرق االحصاء تطبیقات اقتصادیة واداریة باستخدام شفیق ،  العتوم .26
  .2008االردن، 

دار أسامة للنشر، عمان، األردن، سنة  إدارة المعرفة والتكنولوجیا الحدیثة،عصام نور الدین،  .27
  .1، ط2010

، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، "نظم المعلومات المحاسبیةمدخل إلى "هاشم احمد ،  عطیة .28
1999. 

بحث مقدم في تطور تكنولوجیا المعلومات وأنظمة الرقابة الداخلیة، إیلیا ،  عیلبوني .29
  األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، كلیة اإلدارة واالقتصاد، قسم المحاسبة

، في ظل المعاییر األمریكیة والدولیة ، أساسیات التدقیقالقاضي حسین، دحدوح حسین .30
 .1999مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن، سنة 

، مؤسسة تكنولوجیا المعلومات و تطبیقاتها عامر إبراهیم ، إیمان فاضل السامرائي، قندلجي .31
   2009، سنة 01الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة 

یا المعلومات على كفاءة عملیة التدقیق من وجهة ، أثر استخدام تكنولوجرؤى عمر  كناني .32
ماجستیر، كلیة إدارة األعمال قسم . ، رسالةنظر المدققین في المملكة العربیة السعودیة

 .2010المحاسبة، جامعة آل البین المملكة العربیة السعودیة، 
، دار "عملیة مفاهیم و مداخل، تقنیات، تطبیقات "إدارة التكنولوجیا غسان قاسم ،  الالمي .33

  .2007، 01المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة 
، الدار الجامعیة للنشر،  نظم المعلومات التخاذ القرارات اإلداریةإسماعیل ،  محمد السید .34

  .إسكندریة
، الدار الجامعیة، ، المراجعة الخارجیةمحمد سمیر الصبان وعبد الوهاب نصر علي .35

  .2002سنةالسكندریة، مصر، 
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الثقة على المعلومات  إضفاءمحافظ الحسابات في  دورعمر شریف، عبد العالي ،  محمدي .36
مداخلة ضمن فعالیات المؤتمر الدولي األول  المحاسبیة في ظل تكنولوجیا اإلعالم واالتصال،

، جامعة 2012، دیسمبر 04،05(حول المحاسبة والمراجعة في ظل بنیة األعمال الدولیة، 
  ).الحاج لخضر، باتنة، الجزائر

 . 2009، 2005، 1، دار المیسرة للنشر والتوزیع، طتدقیق الحساباتغسان فالح ،  المطارنة .37
، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر، اإلتصال الحدیثةتكنولوجیا : حسن عماد مكاوي .38

2003.   
،  دراسات في االتجاهات الحدیثة في المراجعةمنصور احمد البدوي وشحاتة السید شحاتة،  .39

 .2001الدار الجامعیة، اإلسكندریة،مصر، سنة 
والتوزیغ، عمان، ، دار الشروق للنشر القیاس في العلوم السلوكیة أساسیاتموسى ،  النبهان .40

2004.  
الریاض، المملكة والوظائف والمشكالت،  اإلستراتجیةاإلدارة االلكترونیة نجم عبود نجم،  .41

  .2004السعودیة، دار المریخ للنشر، سنة 
 :، منشور على موقع 2006الهیئة السعودیة للمحاسبیة القانونیة ،لجنة معاییر المراجعة،  .42
دار المناهج علومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلومات، أساسیات نظم المیاسین سعد غالب ،  .43

  .2012عمان، سنة ، للنشر والتوزیع
، مؤسسة الوراقة للنشر أساسیات اإلطار النظري في مراجعة الحساباتجربوع ،  یوسف .44

  .2001والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 
 

  قائمة المذكرات
  

تأثیر تكنولوجیا المعلومات على استراتجیات التسعیر في المؤسسات الصغیرة موسى بن ،  البار .1
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم والمتوسطة، 

  .2008التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 
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على عملیة المراجعة اثر استخدام تكنولوجیا المعلومات صالح عمر مبارك ،  بن حیدرة .2
، دراسة میدانیة على مكاتب المراجعة في المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، الخارجیة

 .2007كلیة الدراسات اإلداریة والمالیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 
ضمن متطلبات  ، مذكرة مقدمةالتدقیق الخارجي كآلیة لتطبیق حوكمة الشركاتنبیل ،  حمادي .3

نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة ومحاسبة، جامعة حسبیة بن بوعلي، 
 .2007كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، سنة 

  .2009سناء عبد الكریم ، مذكرة ماجستیر منشورةّ، معهد اإلدارة الرمامة، بغداد، سنة  الخناق .4
مذكرة "  المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات لمحاسبمساهمة " ،عیادي محمد لمین  .5

  .2007/2008العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،  كلیة ماجستیر
مذكرة خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرارات، ناصر محمد علي ،  المجهلي .6

  .2008التسییر، تخصص محاسبة، سنة  مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم
  بالفرنسیة المراجع

Karou yamina, Influence des technologies de l’information et de la 
communication sur la qualité de flux informationnels au sein des PME – 
PMI algériennes. Actes du 2ème séminaire international de la gestion des 
entreprises Dynamique de la gestion de la PME: Innovation, technologie de 
l’information et de la communication et formation, Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion, Université Mohamed Khider Biskra, 12 /13 Avril 
2004 

  
  االنترنتمواقع 

http :/www.socpa.org.sa/Au/aa08/index.htm. ( 11:00على 15/03/2015 )  
  :المجالت

مجلة بغداد للعلوم أثر تكنولوجیا المعلومات في األداء المنظمي، ،  إسماعیلندى  جبوري .1
، 14واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق،ص  اإلدارةاالقتصادیة، العدد الثاني والعشرون، كلیة 

  www.bae-co.com/Twtwiss/227 PDE:متاحة على الموقع التالي
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مدى مواكبة التدقیق الداخلیة لمتطلبات تكنولوجیا المعلومات عطا اهللا احمد سویلم ،  الحسبان .2
، 1العدد  14، مجلة المنارة، المجلد أنظمة الرقابة الداخلیة في شركات المساهمة األردنیة

 .2008جامعة آل البیت األردن، 
مدى استخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیة التدقیق عالء ،  طاللة ، حمدان حمدونة .3

واثر ذلك على الحصول على أدلة ذات جودة عالیة تدعم الرأي الفني  ،)التدقیق االلكتروني(
، المجلد )سلسلة الدراسات اإلنسانیة(المحاید للمدقق حول عدالة القوائم المالیة، مجلة الجامعة 

 .2008السادس عشر، سنة 
  

  الملتقیات
 

، الملتقى االقتصادیةوالتنمیة  واالتصالتكنولوجیا اإلعالم لحمر ،  بن سعید محمد، عباس .1
الركیزة الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات  المعرفة: الدولي الثالث حول تسییر المؤسسات

  .2005نوفمبر  13/  12وعلوم التسییر، جامعة بسكرة،  االقتصادیة، كلیة العلوم واالقتصادیات
ة االقتصادیة دور تكنولوجیا االتصال في إدارة المؤسسأحمد،  أحمد ، بوسهمین بوشناقة .2

ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تأثیرات االنكسار الرقمي شمال وجنوب الجزائریة، 
  .2007أفریل 14على تسییر المؤسسات المتوسطة والصغیرة، جامعة بسكرة، الجزائر، 

أثر تأهیل الموارد البشریة على المیزة التنافسیة للمؤسسة كمال ، بن عمور سمیر،  رزیق .3
مقدمة إلى الملتقى الدولي حول المعرفة في  ورقة عملاالقتصادیة في ظل تكنولوجیا المعلومات، 

ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العربیة، جامعة الشلف، 
  .2007نوفمبر  28الجزائر، 

 البیئة في المالي المحاسبي النظام وتطبیق تكییف ، آفاقإسماعیل محمد ، رزقي سفیر .4
 المحاسبي النظام وآفاق ، مداخلة ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول، واقعالجزائریة المحاسبیة

، جامعة 06/05/2013-05 :یومي الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في المالي
 .الوادي، الجزائر



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ـــالحقــــالمـ
  



  )LMDمجال (قسم علوم التسییر                                       -یسكرة-جامعة محمد خیضر

  2014/2015:كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة، علوم التسییر                     السنة الجامعیة

  

  

  

  

  

ك نؤكد لهذا االستبیان یمثل أداة لجمع البیانات الموجهة ألغراض البحث العلمي، لذ

مساهمة تكنولوجیا "على سریة المعلومات وأنها لن تستخدم سوى الستكمال دراسة بعنوان 

وذلك استكماال لمتطلبات  "المعلومات واالتصاالت في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي

  .من جامعة بسكرة تخصص فحص محاسبيالحصول على شهادة الماستر، 

م فمشاركتكم ضروریة ورأیكم عامل بانة اهتمامكولذلك نرجو منكم أن تولوا هذه اإلست  

  .أساسي من عوامل نجاحها

  شاكرین لكم سلفا جهودكم وحسن تعاونكم        

  .بقبول فائق التقدیر واالحترام  وتفضلوا                      

  فردي سماح  :الطالبة  

  



  والوظیفیة الشخصیة بیاناتال :ألولا المحور

یهدف هذا المحور إلى التعرف على بعض المعلومات الشخصیة والوظیفیة، یرجى منكم وضع 

  . الختیاركمفي المربع المناسب ) X(عالمة

 : الجنس  - 1

 أنثى            ذكر                             

  :السن - 2

  سنة  50إلى  41سنة          من  40إلى  30سنة          من  30أقل من 
 سنة  50أكثر من      

 : المؤهل العلمي  - 3

                   ماستر                            لیسانس                           سبةشهادات مهنیة في المحا 
  أخرى                        دراسات علیا

 : التخصص - 4

 أخرى                               تدقیق                محاسبة                مالیة             

 :المؤهل المهني   - 5

 محاسب معتمد                           محافظ حسابات              خبیر محاسبة        

 

 :  الخبرة المهنیة - 6

   سنوات10أكثر من             سنوات 10إلى  5من           سنوات       5أقل من           

                    

  

  
  
  
  
  
  



  
  .أبعاد تكنـولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدامها في عملیة التدقیق الخارجي: الثانيالمحور 
في تفعیل  واالتصاالتهذا المحور یهدف إلى معرفة مدى مساهمة مكونات تكنولوجیا المعلومات   

أمام كل عبارة وفق ماترونه مناسبا حسب ) X(عملیة التدقیق الخارجي، لذا نرجوا منكم وضع عالمة
  :درجات سلم القیاس

  
 في عملیة التدقیقواستخدامها  واالتصاالتأبعاد تكنـولوجیا المعلومات 

  .الخارجي

  سلم القیاسدرجـات 
  موافق
  تماما

  غیر  محاید  موافق 
  موافق

غیرموافق 
  تماما

  :تساهم األجهزة والمعدات في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي من خالل: أوال

             .في القیام بعملیة الفحص وتبویب المعلوماتالحاسوب تساعد أجهزة   1

حفظ السجالت المفصلة واسترجاعها تساهم التجهیزات التكنولوجیة في   2
  .بسهولة

          

التكنولوجیا إلى استخدام تعود األخطاء في عملیة التدقیق في ظل   3
  .نقص المهارة في استخدام الحاسوب

          

            .لفهم الهیكل األساسي للرقابة الداخلیة یجب استخدام الحاسوب  4

على مخرجات أجهزة الحاسوب الستخدامها كأدلة إثبات في  االعتماد  5
  .عملیة التدقیق الخارجي

          

  :تساهم البرمجیات في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي من خالل : ثانیا

البرمجیات تؤدي إلى تحقیق درجة عالیة من الدقة والسرعة في   1
  .معالجة البیانات

          

            . الخارجي للقیام بعملیة التدقیق یستعین المدقق ببرمجیات خاصة  2

ومواجهتها بأسلوب  االنحرافاتتساعد البرمجیات في الكشف عن   3
  .مالئم

          

تسهل البرمجیات  كل العملیات المتعلقة بتسجیل وتبویب العملیات    4
  .المحاسبیة  

          

            .استخدام البرمجیات للتأكد من صحة القوائم المالیة  5

  



  :تساهم قواعد البیانات في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي من خالل: ثالثا

            .توفر قواعد البیانات المعلومات الضروریة لعملیة التدقیق  1

تسرع قواعد البیانات عملیة الحصول على اإلفصاحات والكشوف التي   2
  . یتم التحقق من صحتها

          

والسجالت واسترجاعها في  تساهم قواعد البیانات في تخزین الملفات  3
  .الوقت المناسب

          

            . نتائجالاستخدام قواعد البیانات یساعد المدقق في الوصول ألحسن   4

تمكن قواعد البیانات من اختصار الوقت والجهد الالزم للفحص   5
  .والتحقیق في العملیات المحاسبیة والمالیة

          

  :في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي من خالل االتصاالتتساهم شبكة : رابعا

            .اختصار الوقت وتسهیل تبادل الوثائق والمستندات  1

            . تبادل المعلومات اإللكترونیة مع األعوان والمتعاملین  2

            .سهولة التواصل بین المدقق والعمالء من خالل الشبكات  3

            .األطراف المعنیة بعملیة التدقیق تبادل األفكار والمعارف بین جمیع   4

            .إیصال القوائم المالیة لمستخدمیها من عمالء أو جهات رقابیة  5

  

  

  

  

  

  



  التدقیق الخارجي :الثالثالمحور 

) x(عالمة وضعمنكم  یرجى ، لذاعملیة التدقیق الخارجي یهدف هذا المحور للتعرف على واقع 
  : في المربع الذي یعبر من وجهة نظرك وعن مدى موافقتك لكل عبارة مما یلي

  

   

  سلم القیاسدرجات   عبارات القیاس

  موافق  التدقیق الخارجي: الثاني المحور
  تماما

  غیر  محاید  موافق 
  موافق

غیرموافق 
  تماما

أدلة  إلى استنادا الجوهریة والمخالفات األخطاء باكتشاف المدقق یقوم  1
  .المالیة القوائم عدالة عن وبراهین

          

            .المهنیة المنظمات تصدرها التي المهنیة بالمعاییر لتزامالا  2

            .التدقیق الخارجي ألعمال الجید التخطیط  3

            .مستخدمیها لدى المالیة القوائم في الثقة خلق  4

            . الداخلیة الرقابة نظام تقییم و فحص  5

            .علیها االعتماد مدى و المالیة البیانات صحة من التأكد  6

            .المطبق المحاسبي النظام تقییم و دراسة  7

            .موضوعیة بطریقة تقییمها و قرائن على الحصول  8
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   قائمة األساتذة المحكمین

  )مجهودهم مشكورین على(

  قسم االرتباط  الرتبة  االسم واللقب

  "أ"أستاذ مساعد صنف   محمد علي بلحسن
 یةاالقتصادالعلوم قسم 

  بجامعة محمد خیضر بسكرة

  "أ"أستاذ مساعد صنف   كحول صوریة
بجامعة  قسم العلوم التجاریة

 محمد خیضر بسكرة

بجامعة  العلوم التجاریةقسم   "أ"مساعد صنف أستاذ   كردودي سهام
 محمد خیضر بسكرة

قسم العلوم التجاریة بجامعة   "أ"أستاذ مساعد صنف   دبابش نجیب
 محمد خیضر بسكرة

قسم العلوم التجاریة بجامعة   "أ"أستاذ مساعد صنف   قطاف نبیل
 محمد خیضر بسكرة

  
 



 
Corrélations 

 

COMPUTE 

tiknouloujya=MEAN(A1,

A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,

B4,B5,C1,C2,C3,C4,C5,

D1,D2,D3,D4,D5) الخارجي التدقیق  

COMPUTE 

tiknouloujya=MEAN(A1,A2,

A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4,B5,

C1,C2,C3,C4,C5,D1,D2,D3,

D4,D5) 

Corrélation de 

Pearson 

1 ,249 

Sig. (bilatérale)  ,162 

N 33 33 

 Corrélation de التدقیقالخارجي

Pearson 

,249 1 

Sig. (bilatérale) ,162  
N 33 33 

 
  

  

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,742 4 

 
  

 
Statistiques de total des éléments 

 
Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

 669, 566, 1,185 12,5152 األجھزة

 619, 647, 1,268 12,2182 البرمجیات

 737, 431, 1,587 12,1212 قواعدالبیانات

 693, 518, 1,360 12,0727 شبكةاالتصاالت
  

  



 
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

A1 33 4,61 ,659 

A2 33 4,36 ,822 

A3 33 3,73 1,153 

A4 33 2,85 1,093 

A5 33 3,42 1,226 

B1 33 4,67 ,479 

B2 33 3,85 ,939 

B3 33 3,79 ,650 

B4 33 4,33 ,777 

B5 33 3,82 1,044 

C1 33 4,09 ,879 

C2 33 4,15 ,667 

C3 33 4,12 ,740 

C4 33 4,15 ,755 

C5 33 4,42 ,663 

D1 33 4,27 ,801 

D2 33 4,36 ,742 

D3 33 4,30 ,770 

D4 33 4,24 ,614 

D5 33 4,00 ,829 

E1 33 4,06 ,747 

E2 33 4,03 ,918 

E3 33 3,94 ,827 

E4 33 4,12 ,820 

E5 33 4,15 ,619 

E6 33 4,30 ,529 

E7 33 3,91 ,980 

E8 33 4,06 ,659 

E9 33 4,09 ,879 

E10 33 4,12 ,927 

N valide (listwise) 33   
  

 



  ملخص

 المجاالت تلك من، و المختلفة أنظمتها و الحیاة مجاالت كافة في المعلومات تكنولوجیا دخلت لقد

 محلرات اإلطاتصورات  على التعرف إلى تهدف سةدراال هذه فإن بالتالي و الرقابيو  المالي العمل مجال

 قد و البیانات لجمع كأداة انیستباال باستخدام ذلك و، بینهما العالقة  إبراز وراسة الد متغیري نحو سةدراال

    – بسكرة – الحسابات محافظي مكاتب دراسةال عینة على وزعت

، األجهزة والمعدات( المختلفة بأبعادها واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا أن إلى سةراالد خلصت

  .تساهم في تفعیل عملیة التدقیق الخارجي ،)البیانات، شبكة االتصاالت البرمجیات، قاعدة

  

، األجهزةتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، التدقیق الخارجي،  :المفتاحیةالكلمات 

    .التصاالتالبرمجیات، قاعدة البیانات، شبكة 

Résumé : 

Technologies de l'information est entré dans tous les domaines des systèmes 
de vie et différents, et ces régions dans le domaine de Groupe d'action financière 
et la surveillance et, par conséquent, cette étude vise à identifier les perceptions 
des pneus dans l'étude sur les variables de l'étude et mettre en évidence la 
relation entre eux, et en utilisant le questionnaire comme un outil de collecte de 
données et ont été distribués une étude des gouverneurs des bureaux de la 
comptabilité de l'échantillon - Biskra – 
L'étude a conclu que l'information et la technologie de communication avec ses 
différentes dimensions (matériel, équipement, logiciels, bases de données, les 
communications réseau), contribue à l'activation du processus de vérification 
externe. 
Mots clé : Technologies de l'information et de la communication, audit externe, 
matériel, logiciel, base de données, connexions réseau. 


