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ABSTRACT
The effect of computerized accounting on the quality of internal auditing in
banks operating in duhok governorate
The study of computerized accounting and its impact on the quality of internal auditing is
a pivotal study in accounting procedures. The purpose of this study is to explain the
various aspects of computerized accounting, highlighting its role in the internal audit
process and its contribution to improving and increasing the quality of the internal audit
process and working on the study of computerized accounting to show the Methods,
procedures, and the resulting risks in them, and we suggest good ways to reduce, and
limits must be set for these risks. The study also aims to identify the impact of
computerized accounting in internal auditing and learn more about computerized auditing
in the computerized accounting system to establish a scientific structure to define and
develop the computerized accounting system by applying techniques Modern science in
accounting and the audit profession, and identification of the steps taken by institutions to
improve the quality of internal auditing.
In order to achieve the objectives of the study, the researcher relied on building and testing
the hypotheses related to the study and the nature of the relationship between the impact
of computerized accounting and its activation on the quality of internal auditing, and the
use of the descriptive analytical approach. working in Dohuk governorate, where the fivepoint Lectrett scale was used for measurement and the study variables, then the form was
distributed to the study sample of (204) employees, and (200) were recovered from them
for that, and it was required (200) and some statistical methods were employed, such as
regression and correlation coefficient to measure in the analysis Data effect of the study
variables by using the (spss) program, the results showed: that computerized accounting
improves the effectiveness of internal auditing in banks, which has been proven through
the result of regression analysis, which shows that there is a positive relationship between
the two variables and in a strong way as well, moreover, it found The study emphasized
the necessity of the hypothesis that there is a statistically significant relationship to the
role of computerized accounting in the quality of auditing for my interior.
The study also provides several recommendations, the most important of which are:
Urging the use of computerized accounting in estimating the relative importance of
reducing the acceptable and natural risks of internal auditing.
Keywords: Accounting, computerized accounting, internal auditing, the quality of internal
auditing.
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v
Dohuk Valiliği'nde faaliyet gösteren bankalarda bilgisayarlı muhasebenin iç denetim
kalitesine etkisi
Bilgisayarlı muhasebe çalışması ve bunun iç denetim kalitesi üzerindeki etkisi,
muhasebe prosedürlerinde çok önemli bir çalışmadır.Bu çalışmanın amacı, bilgisayarlı
muhasebenin çeşitli yönlerini açıklamak, iç denetim sürecindeki rolünü ve iyileştirmeye
katkısını vurgulamaktır. ve iç denetim sürecinin kalitesini artırmak ve Yöntemleri,
prosedürleri ve bunlardan kaynaklanan riskleri göstermek için bilgisayarlı muhasebe
çalışması üzerinde çalışmak ve azaltmak için iyi yollar öneriyoruz ve bu riskler için
limitler belirlenmelidir. ayrıca bilgisayarlı muhasebenin iç denetimdeki etkisini
belirlemeyi ve bilgisayarlı muhasebe sisteminde bilgisayarlı denetim hakkında daha
fazla bilgi edinmeyi, muhasebe ve denetim mesleğinde modern bilim tekniklerini
uygulayarak bilgisayarlı muhasebe sistemini tanımlamak ve geliştirmek için bilimsel
bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. kurumların iç denetimin kalitesini artırmak için
attıkları adımların
Araştırmacı, çalışmanın amaçlarına ulaşmak için, bilgisayarlı muhasebenin etkisi ile
aktivasyonu arasındaki ilişkinin doğası ve çalışma ile ilgili hipotezlerin oluşturulmasına
ve test edilmesine dayanmıştır. betimsel analitik yaklaşım Dohuk ilinde çalışan, ölçüm
ve çalışma değişkenleri için beşli Lectrett ölçeğinin kullanıldığı, daha sonra form (204)
çalışanın çalışma örneklemine dağıtılmış ve (200) bunun için onlardan geri alınmıştır.
, ve gerekliydi (200) ve analizde ölçmek için regresyon ve korelasyon katsayısı gibi
bazı

istatistiksel

yöntemler

kullanıldı

(spss)

programı

kullanılarak

çalışma

değişkenlerinin veri etkisi, sonuçlar gösterdi: bilgisayarlı muhasebenin etkinliği
artırdığı İki değişken arasında pozitif ve güçlü bir ilişkinin olduğunu gösteren regresyon
analizi sonucunda da kanıtlanan bankalarda iç denetimin önemi, ayrıca çalışmada şu
hipotezin gerekliliği vurgulanmıştır. denetim kalitesinde bilgisayarlı muhasebenin rolü
ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. benim iç için.
Çalışma ayrıca, en önemlileri: İç denetimin kabul edilebilir ve doğal risklerini
azaltmanın göreli önemini tahmin etmede bilgisayarlı muhasebenin kullanılmasını
teşvik eden birkaç tavsiye sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, bilgisayarlı muhasebe, iç denetim, iç denetimin
kalitesi.

د

ملخص
أثر المحاسبة المحوسبة في جودة التدقيق الداخلي في المصارف العاملة في محافظة دهوك
ت عد دراسة المحاسبة المحوسبة و أثرها على جودة التدقيق الداخلي دراسة محورية في إجراءات المحاسبة
و الغرض من هذه الدراسة هو شرح الجوانب المختلفة للمحاسبة المحوسبة مع إبراز دورها في عملية
التدقيق الداخلي و مساهمتها في تحسين و زيادة جودة عملية التدقيق الداخلي والعمل على دراسة المحاسبة
المحوسبة لبيان اال ساليب واألجراءات والمخاطر الناتجة فيها و نقترح بالوسائل الجيدة في التقليل ،والبد
من وضع حدود لهذه المخاطر والهدف ايضا ً من الدراسة للتعرف على أثر المحاسبة المحوسبة في التدقيق
الداخلي و نتعرف اكثر على التدقيق المحوسب في النظام المحاسبي المحوسب لوضع هيكل علمي لنحدد
ونطور النظام المحاسبي المحوسب بتطبيق التقنيات الحديثه في علم المحاسبة ومهنة التدقيق،والتعرف
للخطوات التي تتبعها المؤسـسات لتحسين جودة التدقيق الداخلي .
ولتحقق اهدا ف الدراسة اعتمدت الباحثة على بناء واختبار الفرضيات المتعلقـة بالدراسة وطبيعة العالقة
بين أثر المحاسبة المحوسبة وتفعيلها في جودة التدقيق الداخلي ،واستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،اذ
استخدمت الباحثة االستبيان كأداة لجمـع البيانات لعينة الدراسة التي تتمثل بالمهنيين العاملين في تنظيم
الحسابات واالكادميين والمدققين والمحاسبين في المصارف العاملة في محافظة دهوك ،حيث تم استخدام
مقياس ليكترت الخماسي للقياس و متغيرات الدراسة ثم وزعت االستمارة لعينة الدراسة البالغة ( )204
موظف حيت تم استـرداد (  ) 200منها لذلك وكانت المستوجبة (  )200وتم توظيف لبعض االسـاليب
االحصائية  ،مثل االنحدار ومعامل االرتباط لقياس في تحليل البيانات اثر متغيرات الـدراسة بوساطـة
اسـتخدام برنامج ( ، )spssأظهرت النتائج  :أن المحاسبة المحوسبة تحسن من فاعلية التدقيق الداخلي في
البنوك التي تم إثباتها من خالل نتيجة تحليل االنحدار الذي يظهر أنه توجد عالقة إيجابية بين المتغيرين و
ضا ،عالوة على ذلك  ،توصلت الدراسة الى وجوب الفرضية القائلة بوجود عالقة ذات
بشكل قوي أي ً
داللة إحصائية لدور المحاسبية المحوسبة في جودة التدقيق الداخلي .
كما تقدم الدراسة عدة توصيات أهمها  :الحث على استخدام المحاسبة المحوسبة في تقدير األهمية النسبية
للحد من المخاطر المقبولة و الطبيعية للتدقيق الداخلي.
الكلمات المفتاحـية :المحاسبة ،المحاسبة المحوسـبة ،التدقيق الداخلي ،جـودة التدقـيق الداخلي.
.
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المقدمة
تعد مهنة التدقيق إحدى أهم فروع علم المحاسبة  ،وتنتمي للعلوم االجتماعية  ،أذ تتصف بارتباطها بالعلوم
تعد مهنة التدقيق إحدى أهم فروع علم المحاسبة  ،وتنتمي للعلوم االجتماعية  ،أذ تتصف بارتباطها بالعلوم
األخرى،وتعد من أهم الطرق والوسائل التي تستعملها االدارة  ،للتأكد من دقة المعلومات المحاسبية
وحماية الموجودات من االختالس والسرقة  ،وتقييم النظام المحاسبي المحوسب وتحسين أدائه  ،وأن
استعمال نظم المعلومات المحوسبة في عملية التدقيق الداخلي يساعد على فعالية وكفاءة عملية التدقيق
الداخلي يؤدي الى تطويرها وزيادة الثقة في البيانات والمعلومات ألنها تـوفـر معلومات أكثر مالءمة ودقــة
مما توفر الجهـد المـبذول والوقت في عملية التــدقـيق  ،وبالتالي يساعد في تقليل األختالسات بشـكل كبير،
كما أن استعمالهُ في عملية التدقيق الداخلي يقلل من خطورة التدقيق .
يشهد العالم تطورات كبيرة في التقنيات وجهاز الكومبيوتر وما أحدثـته تلك التطورات من تغيرات عـرضيه
في النظام المعلوماتي المحاسبي أذ أن تقدم هذه التقنيـات وبامكانيات كبيرة ومميزات بالغة أالهمية والقدرة
على تخزين البيانات والمعلومات المحاسبية المحوسبة وايضا ً القدرة الهائلة على تشغيل البيانات المحاسبية
المحوسبة بدقة وسرعة عالية باألضافة الى التطور بمجال (الشبكات الخارجية والداخلية ) أذ يمكن من
خالل الشبكات الداخلية ربط كافــة اإلدارات والفروع واقســام المؤسسة باألطراف الخارجية كالحكومة
والعمالء والموردين و غيرهم من األطراف من أهم األمثلة على ذلك (شبكة االنترنت ) وباالضافة الى
هذه االمكانيات الكبيرة  ،ويمثل ظهور الشركات المندمجة والعمالقة من الكيانات التي تستعمـل النظام
المعلوماتي المحاسبي الضخم وبزيادة المنافسة المستمرة بين معظم الشركات ونمو التجارة الدولية وثورة
المعلومات والتكنولوجية كل ذلك ساعد علـى االنتـشار السريع في استعمال الكومبيوتر في االنظمة
المعلوماتية المحاسبية وأن نظم المعلومات المحاسبية المحوسـبة تفرض واقعا جديدا على مهنة التدقيق
الداخلي وجودتهـا ونتيجة االعتماد على االنشطة والمعامالت في المؤسسة على المحاسبة المحوسـبة مما
أدي الى ضرورة مواصـلة المدققين الداخلين لهذه التطورات وكذلك أهمية تغيير أالسـلوب التقليدي
بأسلوب مستحدث تعتمد على األساليب التقنية الحديثة واألساليب المتقدمة والمتحللة وتنفيذ عملية التدقيق
بفعالية وكفاءة .
إن التدقيق في ظل االنظمة المحاسبية المحوسبة تواجه مخاطر ومشكالت بذلك نتيجة التقنيات المتطورة
التي حصلت مما إستوجب على المدققين أن يكونوا على المام بانواع نظم المعلومات المحاسبية المحـوسـبة
والمخاطر المعايشة لكل منها وأن يع ُد باألدوات واالساليب الالزمة في اكتشافها وتصحيحها وتجنبها من
تلك المخاطر حتى تحقق أهدافها جودة التدقيق الداخلي .
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إن استعمال المحاسبية المحوسبة يساعد في سرعة انجاز عملية التدقيق الداخلي مما يوفر الجهد والوقت
المطلوبين للتدقيق الداخلي وقابليتها على التشغيـل في وقت واحد على أكثر من برنامج  ،والعمل على
اجراءات و وسائل يمكن استعمالها للرقابة المحاسبية في ظل استعمال النظام المعلومات المحاسبية
المحوسب وتقليل المخاطر التي تواجه جودة التدقيق الداخلي والمشكالت التي تواجه أداء التدقيق الداخلي
في ظل استعمال النظام المعلوماتي للمحاسبية المحوسبة وهي قلة الفرص في اكتشاف الغش األخطاء
وسببها هـو فقدان الدليل المستنـدي،وكذلك اختصار الخطوات المعتادة وسرعة الرصد وكذلك معالجة
البيانات المحاسبية مما يعيق في عمل المدقق الداخلي ،وصعوبة حفظ تلك البيانات وثم استردادها دون
الوقوع بالمشكالت الفنية،وايضا ً تكلفة شراء البرامج واجهزة الكومبيوتروالتدريب عليها.
لقد ازدادت عملية استعمال الكومبيوتر في التوثيق والتخطيط واالشراف في الشؤون المالية واالدارية
ونظرا ألهميته في المعالجة السريعة والدقيقــة للبيانات وحفظها في اعداد التقارير النهائية وفي الوقت
نفسه أداء و جودة التدقيق الداخلي في االونة االخيرة والتطورات الكبيرة بهذه المجاالت وموصلة التقنيات
للمعلومات المحاسبية وكذلك بدأ بالتجربة على االنظمة التدقيقيـة المحـوسبة وتم نشر المعايير المهنية
لترشد المدققين الداخليين في هذين المجالين المحاسبي والتدقيقي محـوسبيـا ً .
وجاءت دراسة اثر المحاسبة المحوسبة في جودة التدقيق الداخلي في المصارف العاملة في محافظة دهوك
 ،بناء على ماسبق و لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تقسيمها على اربعة فصول  ،حيث تم تخصيص الفصل
االول بمنهجية الدراسة و الدراسات السابقة ومن خالل مبحثين  ،اما الفصل الثاني فيتعرض لإلطار
النظري للدراسة عبر ثالثة مباحث ،حيث يتناول المبحث االول االطار النظري للمحاسبة المحوسبة و
تأثيرها في التدقيق الداخلي  ،اما المبحث الثاني فيتناول جودة التدقيق الداخلي في المصارف  ،وأما المبحث
الثالث فيتناول أثر استخدام المحاسبة المحوسبة في جودة التدقيق الداخلي  ،أما الفصل الثالث فمخصص
للجانب العملي و لذلك يحتوي على مبحثين  ،حيث ان المبحث االول يتضمن عينة الدراسة  ،اما المبحث
الثاني فيتضمن تحليل نتائج الدراسة الميدانية اختبار الفرضيات  ،اما بالنسبة للفصل الرابع فقد تم
تخصيصه ليتناول اهم االستنتاجات التوصيات  .حيث خصص المبحث االول لالستنتاجات و المبحث
الثاني للتوصيات.
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الفصل االول
الدراسات السابقة ومنهجية الدراسة
 :1.1الدراسات السابقة
اطلعت الباحثة على كم هائل من الدراسات السابقة بالمصادر العربية واالجنبية من الكتب واطاريح
الدكتورا ورسائل الماجستير والدوريات والمجالت العلمية التي لها عالقة بموضوع الدراسة وهذه
الدراسات فيما يأتي:
 :1.1.1الدراسات العربية
 1ـ دراسة الفضل  ،2009،بعنوان " أثر استخدام الحاسوب على كفاءة الرقابة الداخلية في االنظمة
المحاسبية المحوسبة " أطروحة دكتوراه في فلسفة المحاسبة والتمويل" جامعة

السودان للعلوم

والتكنولوجيا"
تهدف الدراسة الى التعرف على اثر استخدام الحاسوب لكفاءة الرقابة الداخلية للمحاسبة المحوسبة ،اهم
فوائد ومنافع استخدام الحاسوب ودقة المعلومات المستخرجة ومعالجة البيانات  ،مقومات االنظمة
المحاسبية المحوسبة وتقييم وتمكين اثر استخدام الحاسوب للمنهج ،وتمثلت عينة الدراسة للمنشأت اخذت
نظامها للدراسة حاالت هي جامعة السودان للعلوم ،والشركة الوطنية للطرق والجسور ،وشركة سكركنانة
المحدودة ،ومن اهم نتائج الدراسة الستخدام الحاسوب لالنظمة المحاسبية المحوسبة لرفع كفاءة الرقابة
الداخلية للعمليات المحاسبية المحوسبة والحفاظ لسرية البيانات ،ولتوفر االنظمة المحاسبية المحوسبة
وخصائص ذات موثوقة ومالئمة هي التي ساعدت في رسم السياسات المستقبلية ورفع االداء المالي .
واوصت الدراسة بأن نضع نظام محوسب للرقابة الداخلية بالتناسب مع االنظمة المحاسبية المحوسبة
للمنشأة وتوفير الحماية لنظام المحوسب بالدخول لالشخاص غير المصرحين بذلك من االختراق مع
توفيرحواسيب واجهزةعالية االمكانيا ت ،و تحديد المسؤوليات للعاملين وتوزيع االختصاصات باالضافة
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الى تدريبهم على االنظمة المحاسبية المحوسبة بالمنشأة ،ومع استخدام الحواسيب في التدقيق يؤدى الى
تقليل التكلفة والوقت والجهد وتضاف الى رفع كفاءة الرقابة الداخلية للمحاسبة المحوسبة.
2ـ دراسـة عبدهللا وعبير،2011،بعنوان" دور نظم المعلومات المحاسبية في دعم القرارات بالمصارف
التجارية " رسالة ماجستير "جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا"
الدراسة هدفت للتعرف الى دورها المهم لتحدد المعلومات المحاسبية المحوسبة لتطوير المصارف  ،بأمكان
ان تعتمد على االنظمة المعلوماتية المحاسبية المحوسبة لدعم قرارات المنشأة  ،لتحليل وعرض الدراسات
السابقة تم استخدام االسلوب التاريخي  ،ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة  :توفير ومساعدت نظم
المعلومات المحاسبية المحوسبة في المالءمة والموثوقية  ،ونظم المعلومات المحاسبية المحوسبة تساعد
ايضا في حل المشاكل لمتخذي القرارات االقتصادية للمنشأة  ،توصيات الدراسة من الضروري ان نهتم
بتوفير انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة في وقت محدد التخاذ القرارات المناسبة وتستفيد منها ،
وتعمل لتطوير هذه النظم المعلوماتية للمحاسبة المحوسبة المتالئمة وتلبية متطلبات االدارات المختلفة من
التقارير والمعلومات في المصارف التجارية عند الطلب .
3ـ دراسـة الشرايري ، 2012،بعنوان "اثر بيئة الضبط والرقابة الداخلية على جودة التدقيق الداخلي لدى
البنوك االسالمية العاملة في االردن" بحث"جامعة االردن "
الدراسة هدفت إلى التعرف على أثر الرقابة الداخلية عن المصرف المركزي األردني على جودة التدقيق
الداخلي لدى المصارف اإلسالمية العاملة في دولة األردن ،تمثلت عينة الدراسة بعدد من المصارف
ااالردنية وتم توزيع االستبانة على المدققين الداخليين ممن يعملون في البنوك واعضاء لجنة التدقيق لكل
مصرف ،خاضعة االستبيانات لتحليل وكان عددهم سبع وخمسين استبانة،إذ تم استخدام برنامج ()SPSS
لتحليل النتائج  .الدراسة توصلت لوجود تأثير للرقابة الداخلية وبيئة الضبط على جودة التدقيق الداخلي
عامة في المصارف االسالمية االردنية  .واوصت الدراسة االدارة العليا بتوفير الدعم للتدقيق الخارجي
ليزيد من جودة التدقيق الداخلي .
4ـ دراسـة الرشيدي ،2012،بعنوان" مدى قدرة انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على التوافق مع
قواعد االفصاح والق ياس المتعلق بالقيمة العادلة لالدوات المالية "ــ دراسة ميدانية " رسالة ماجستير" قسم
المحاسبة "جامعة الشرق االوسط "
تهدف الدراسة الى التعرف على مدى قدرة انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على تبني مع قواعد
االفصاح للقيمة العادلة لالدوات المالية بنظر الماليين والمدراء لشركات المساهمة الكويتية ،مكاتب التدقيق
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وكذلك ومدقق الحسابات العاملين في دولة الكويت .من خالل تنظيم استمارة استبيان،وبلغ افراد عينة
الدراسة تسعة وثمانين مديرا ماليا وستة وستين مدققآ.
واوصت الدراسة ان نظام المحاسبة المحوسبة لشركات الموجودة في االسواق الكويتية لالوراق المالية
تستطيع تطبيقها وتبني قواعد القياس المترابطة للقيمة العادلة والتوافق مع المعايير وتقارير المحاسبية
الدولية ،وستطيع تطبيقها الماليين والمدراء لشركات المساهمة العامة ،ومكاتب التدقيق وكذلك مدقق
الحسابات والعاملين في دولة الكويت.
ك ما واوصت الدراسة على عدد مهم من التوصيات  :اهمية التاكد على االستمرار في الشركات المساهمة
في سوق الكويت لالوراق المالية تجعل نظم المحاسبة المحوسبة من التطبيق فيها والتوافق لقواعد القياس
المتماسكة للقيمة العادلة وبحسب المعايير والتقارير المحاسبة الدولية .
5ـ دراسـة الشبيل والمومني، 2013،بعنوان" أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على مهام مدققي
ديوان المحاسبة األردني في تعزيز المساءلة والشفافية "ـ دراسة ميدانية "بحث"
تهدف الدراسة الى التعرف على أثر انظمة المحاسبة المحوسبة لمستخدمها في المؤسسات االردنية على
مهمة مدققي الدولة لديوان المحاسبة لتعزز من الشفافية والمساءلة  .تم اختيار العينة بطريقة عشوائية
والتي تتكون من( )208مدقق لديوان المحاسبة االردني  ،وجود أثر انظمة المحاسبة المحوسبة لمستخدمها
في المؤسسات االردنية على مهمة مدققي الدولة لديوان المحاسبة ،وكذلك وجود تأثير لتعزز الشفافية
والمساءلة  ،من اهم ما أوصت اليها الدراسة التعزيز واالهتمام بمكاتب المراقبين الميدانيين ومن حاملين
شهادة المهنة،وضرورة التعزيزلمستخدمي انظمة المحاسبة المحوسبة وكذلك مؤسسات الدولة االردنية
،وكذلك لمهام ديوان المحاسبة لدورها الفعال في الشفافية والمساءلة .
6ـ دراسـة حبيب،وآخرون ،2013 ،بعنوان" نظام المحاسبة االلكترونية وأثره على الرقابة وتقويم األداء
في الشركات الصناعية السودانية " أطروحة دكتورا " جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا "
تهدف الدراسة الى التعرف على االستعمال الواسع لنظام المحاسبي المحوسب للشركات الصناعية ومعرفة
الدور الفعال للنظام وجودة البيانات التي توفرها االنظمة المحاسبية المحوسبة من ناحية االشكال والتوقيت
والمحتوي،وكذلك معرفة كفاءة االنظمة المحاسبية المحوسبة من حيث االستخدام االفضل للموارد الموجودة
لتحقيق اهدافها المرجوة ،وكذلك االدارات في الشركات الصناعية تعتمد لبرهة من الوقت على االنظمة
المعلوماتية للمحاسبة المحوسبة  ،توصلت
الدراسة الى نتائج كانت اهمها النظام المعلوماتي للمحاسبة المحوسبة المستعمل لشركات توصيل المعلومات
لمستخدميها في وقتها المناسب ولهذه المعلومة قيمة مستقبلية لالدارة في اتخاذ القرارات المفيدة ،وبالتالي
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ايضا يؤدي الى ازدياد المورد البشرى واالستخدام االفضل للموارد الموجودا لتحقيق اهدافها المطلوبة ،
وبالتالي ايضا يؤدي الى انخفاض التكاليف من خالل انخفاض عدد العمال وبالتالي توفرالجهد والوقت في
اعداد الحسابات النهائية  ،كما اوصت الدراسة ببعض التوصيات المهمة لتدريب العاملين بدورات مكثفة
لتزيد من مؤهالتهم العلمية ومعرفتهم بها واالهتمام بالتقنيات المتطورة  ،ومن الضروري توعية ادارة
الشركات ان تستخدم برامج ذات مرو نة عالية ومتاقليمة مع المستجدات الحاصلة عليها  ،ومن الضروري
ايضا ان ندرس مشاكل مستخدميها ومصممها لنظام المعلوماتي للمحاسبة المحوسبة في الشركات .
7ـ دراسـة الحسين، 2014 ،بعنوان" أثر نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية على أداء المراجعة
الداخلية" ـ دراسة حا لة اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية ،والية الجزيرة ،السودان" بحث "
الدراسة هدفت إلى التعرف على بيان أثر المحاسبة المحوسبة في اداء مهنة التدقيق الداخلي  ،ومعرفة
المشاكل التي تصدى لها اداء التدقيق الداخلي في ظل استعمال المحاسبة المحوسبة ،وسد الفجوة الرقابة
ف ي هذا الجانب ودراسة ادبياتها أيضا  ،وتم تنظيم استمارة ووزعت االستبيان للعينة المتمثلة من اجهزة
الدولة  ،نتائج الدراسة ان استعمال النظم المحاسبية المحوسبة تساعد في تنفيذ االعمال باسرع وقت ممكن
في عمل التدقيق الداخلي وكذلل تساعد في وفرة الجهد المبذول والوقت المهدور للمدقق الداخلي بما في
ذلك بمقدورها العمل بأكثر من برنامج محاسبي محوسب في آن واحد ،وجود عمل وقواعد وخطوات
يجب استخدامها في الرقابة المحاسبية في ظل استعمال االنظمة المعلوماتية للمحاسبة المحوسبة حتى يؤدي
الى تقليل الخطورة التي يتصدى لها في االداء من قبل التدقيق الداخلي  ،واوصت الدراسة الى القيام
بتشجيع االفراد على التدقيق الداخلي والعمل مع النظام المحاسبية المحوسبة  ،وتدريبهم وتأهيلهم بشكل
جيد ومعرفتهم باالمستجدات التي تحصل بالتدقيق الداخلي وعلى االنظمة المحاسبية والتدقيقية المحوسبة
8ـ دراسـة جبريل،وآخرون، 2015،بعنوان" أثرنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في أداء المراجعة
الداخلية" ـ دراسة ميدانية على بنك السودان المركزي "رسالة ماجستير " جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا"
تهدف الدراسة للتعرف الى ان المدقق الداخلي حتى يستطيع من التعدي للمشاكل التي يصعب التعدي عليها
لإلطار التقليدي في التدقيق  ،وتنفيذ مهمة عملية التدقيق الداخلي بفعالية وكفاءة في انظمة المعلومات
المحاسبية المحوسبة .
واوصت الدراسة الى نتائج أهمها النجاح في عملية التدقيق واالعتماد على برامج التدقيق المحوسبة
وزيادتها ،رفع االداء والكفاءة المهنية في التدقيق الداخلي للمحاسبة المحوسبة أكثر من االنظمة المحاسبية
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التقليدية  ،ان استخدام نظم التدقيق المحاسبية المحوسبة بمقارنتان باالنظمة التقليدية حيث انها توفر التكلفة
والوقت والجهد ودقة المعلومات والبيانات المستخدمة في انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة .
9ـ دراسـة علي  ، 2015،بعنوان "دور تقارير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة فى فاعلية قرارات
االستثمار فى الصناديق االستثمارية"ــ دراسة ميدانية" بحث" جامعة النيلين ـ السودان "
الدراسة هدفت إلى التعرف على دور التقارير المالية في انظمة المحاسبة المحوسبة في اتخاذ القرارات
السليمة مع المتعاملين فيها إلستثمار التداول بهذه الصناديق في االوراق المالية لسوق والية الخرطوم .،
الدراسة توصلت الى اهم النتائج  :التقارير المالية التي تصدر عن انظمة المحاسبة المحوسبة لصندوق
االستثمار بهذه الشركات لها خاصيتين هما الموثوقية والمالءمة  ،كما اوصت الدراسة على الشركات التي
تصدر هذة الصناديق االستثمارية من الضروري ان تحسن من مستوياتها لجودة االنظمة المعلوماتية
للمحاسبة المحوسبة وتضمن على حصولها لهذه المعلومات لمستخدميها التي تساعد هم في االستثمار
وتحقيق اهدافهم .
10ـ دراسة ملكاوي،2015،بعنوان" أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على جودة المعلومات"ــ
دراسة تطبيقية على الجامعات األردنية الحكومية " رسـالة ماجستير "جامعة اليرموك"
تهدف الدراسة الى بيان أثر انظمة المحاسبة المحوسبة لجودة المعلومات في الجامعات االردنية  ،للتعرف
على معوقات مستخدمها وأثر انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة في جودة البيانات في الجامعات
الحكومية االردنية،
لتحقق الدراسة اهدافها نظمت الباحثة استمارة إستبيان على عينة الدراسة و تم التوزيع على( )100من
الموظفين العاملين بالجامعات الحكومية ودوائرها المالية .
توصلت الدراسة الى نتائج اهمها:اعتمدت الجامعةعلى انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة في اعداد
التقارير للمسوؤلين في البحث العلمي والتعليم العالي وإدارة الجامعة وقائمة الموازنة والتدفقات النقدية
والحسابات الختامية ،معلومات عالية الجودة للمدراء الماليين في الجامعات التخاذ القرارات الجيدا توفرها
انظمة المحاسبة المحوسبة،
الباحثة توصـي ان نوعي الجامعات االردنية الحكومية ألهمية الحاسوب في انظمة المعلومات المحاسبية
المحوسبة،
وعليها بزيادة حجم االستثمارات وتطويرها بأفضل الخدمات وتقدم للطالب هذه المعلومات المحاسبية
المحوسبة  ،للحصول على افضل التقارير المالية يجب توفير أحداث البرامج المحاسبية المحوسبة ،اختيار
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المؤهلين من الموظفين وننشر الوعي بينهم ألهمية مستخدمي المعلومات والعمل من أجل التعدي على
المعوقات النظمة المحاسبة المحوسبة .
11ـ دراسـة بلخادم،2016 ،بعنوان " أثر جودة التدقيق الداخلي على حوكمة الشركات "ـ دراسة حالة
مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة" رسالة الماجستير" جامعة محمد خيضر" الجزائر"
استهدفت الدراسة تاثير جودة التدقيق الداخلي لحوكمة الشركات ،لتحديد جودة التدقيق الداخلي ومدى
تطبيقها بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي  ،ان الجهود المهنية واالهتمام بأداء نشاط التدقيق الداخلي لتأكيد
واالستشار ،يجب على المدقق الداخلي ان يحدد نقاط الضعف والقوة فيها ،لذا تلعب جودة التدقيق الداخلي
دور مهم في تدعيم لتطبييق حوكمة الشركات ،تعتبر التدقيق الداخلي هي المسؤؤلة على تصدير معايير
جودة التدقيق الداخلي وفعالية لضمان حوكمة الشركات ،واوصت الدراسة أن عدم حضور لجان التدقيق
له تأثير في تطبيقها للحكم .
12ـ دراسة درغام ،وآخرون ،2016 ،بعنوان "مدى االلتزام بمنهج سيجما ستة في ضبط جـودة التدقيق
الداخلي "ـ دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة "بحـث" الجامعة اإلسالمية ـ غزة "
تهدف الدراسة للتعرف على مدى االلتزام بمنهج سيجما ستة في جودة التدقيق الداخلي في المصارف
العاملة بغزة ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ودراسة المحتوى  ،ولتحقق الدراسة اهدافها من خالل
تنظيم استمارة إستبيان على عينة الدراسة تم توزيعها على موظفي قسم التدقيق الداخلي وقسم الجودة
لمصارف قطاع غزة  ،ومن النتائج المهمة التي توصل اليها الدراسة كانت  :ان تلتزم تلك المصارف
بمعايير التدقيق الداخلي (تنفيذ وتخطيط عملية التدقيق الداخلي ،إدارة انشطة التدقيق الداخلي ) وان تلتزم
تلك المصارف بمعايير منهج سيجما ستة في  ( :االنظمـة والعمليات  ،التحسين المستمر  ،دعم القيادة
العليا والتزام به ) بدرجة عالية .
الدراسة خلصت إلى عدد من التوصيات أهمها :التاكيد على إمكانية استخدامه في المصارف الن له
أهمية من االجانب العلمي واالهتمام بمنهج سيجما ستة وتحسين جودة الخدمات وذلك لتقليل االخطاء والتي
تكون مناسبة لتوقعات العمالء ،م ّما ينعكس على جودة التدقيق الداخلي .ودعم القيادة العليا للمصارف
واإللتزام بمنهج سيجما ستة لعمليات التدقيق كافة وتقييم المخاطر.ورفع الحواجز من امامها وتوفير العوامل
االساسية الملزمة لتطبيق منهج سيجما ستة.
13ـ دراسـة البحيصي ،وآخرون ،2016،بعنوان "أثر مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعلومات
المحاسبية المحوسبة على تحسين األداء المالي"ــ دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة بسوق فلسطين
لألوراق المالية" بحث " الجامعة االسالمية ـ غـزة "
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تهدف هذه الدراسة الى التعرف على أثر مشاركة المحاسبين في تطوير انظمة المعلومات المحاسبية
المحوسبة لتلك الشركات المدرجة في سوق فلسطين لالوراق المالية لتحسين ادائها المالي  .واستخدام
الباحث االسلوب الوصفي التحليلي ،وتنظيم استمارة االستبيان ،وتم تطبيق العينة على خمس وثالثين شركة
في سوق فلسطين للالوراق المالية ،وتم توزيعها على مئه وخمسة محاسبا لذلك الشركات العاملة في
االدارات المالية ،هناك مجموعة من النتائج التى توصلت اليها الدراسة توثر في االداء المالي وتطور
انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة والمعتمد على الحاسوب في الشركات  ،واوصت الدراسة لتوصيات
التالية اهمها ضرورة تطوير الخبرات ومهارات المحاسبين ،ومن الضروري المعرفة الجيدة لكافة
االدارات المالية وذلك من خالل تنظيم دورات للموظفين ولبناء طاقات حديثة بتكنولوجية المعلومات
،واهمية مشاركة المحاسبين في ادارة الشركات وتطوير االنظمة المعلوماتية للمحاسبة المحوسبة .
14ـ دراسـة الدالهمة ، 2017 ،بعنوان "دور أساليب الرقابة العامة لنظم المعلومات المحاسبة المحوسبة
في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية" بحث" جامعة القدس المفتوحة "
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على دور االساليب الرقـابية في االنظمة المعلوماتية للمحاسبة المحوسبة
حتى نزيد من موثوقيتها للمعلومات المحاسبية .اختيارالعينة بالطريقة العشوائية تكونت من ( )177من
المحاسبين القانونيين المتمارسين للمهنة في المملكة السعودية  ،الدراسة وصلت الى :اساليب الرقابة العامة
لوجود الدور الكبير في تفعيل االنظمة المحاسبية المحوسبة للمعلومات المحاسبية تزيد من موثوقيتها ،
واوصت الدراسة على الشركات السعودية أن تطبق االساليب الرقابية للمعلومات المحاسبية المحوسبة ،
وان تقدم الشركات الدورات التدريبية الجيدة لموظفي االدارة في انظمة المعلومات وتزودهم بالمعرفة
وتبني أحسـن االشكال ال نها ذات أهمية في االسلوب الرقابي العام في انظمة المعلومات المحاسبية
المحوسبة .
15ـ دراسة أبو شيبة،وآخرون،2017 ،بعنوان "مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية"ـ
دراسة ميدانية على المصارف التجارية في بلدية مصراتة"بحث" جامعة مصراتة ـ ليبيا "
الدراسة هدفت إلى التعرف على خطورة مستخدمي االنظمة المحاسبية المحوسبة في المصارف  ،ومعرفة
االسباب المهمة التي كانت السبب في وقوع تلك المخاطر والقواعد التي حاولت تجنب هذه الخطورة ،
وتمثلت عينتها بعدد من الموظفين في المصارف ،من خالل تنظيم استمارة استبيان  ،وبلغ افراد عينة
الدراسة تتكون من تسعة وثالثين فردا ،تم جمع المعلومات وباستخدام البرنامج االحصائي ()SPSS
لتحليل النتائج ،وتسهم لتعرف على هذة الخطوة لموجهة االنظمة المعلوماتية للمحاسبة المحوسبة لمدى
معرفتهم وادراكهم في المصارف  ،أن وقوع الخطورة عند استخدام االنظمة المعلوماتية للمحاسبة
المحوسبة هنا تعود الى اسباب عديدة تكون مرتبطة بالموظفون لخبرتهم القليلة في المصارف  ،وتدريبهم

10

وتطويرهم ،وهناك اسباب متعلقة بإدارة المصارف ،وتنتج عن ذلك انعدام الخطط المكتوبة ومفهومة
والضعف في القواعد ووسائل الرقابة المطبقة في المصارف  ،ومن النتائج التي وصلت اليها الدراسة
خرجت بمجموعة من التوصيات من الضرورة تطوير االدارة العليا بالمصارف أمن البيانات لديها  ،على
جميع المصارف ان تقوم ببناء وحدة متخصصة في التكنولوجية المعلومات وتعمل باستمرار على التقنيات
الحديثة ،وكذللك وجود كادر خاص ب تكنولوجيا المعلومات ولديها مندوبيها في القطاعات االخرى يملكون
كفاءة وخبرةعالية ،والعمل من أجل حماية آمن النظام المحاسبي المحوسب في المصرف ،تنمية القدرات
لدى العاملين وتطويرها وحمايتها لمجال أمن المعلومات المحاسبية المحوسبة .
16ـ دراسـة فلوسة2018 ،ـ،2019ب عنوان "أثر إستخدام نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة على
فاعلية عملية التدقيق الداخلي "ــ دراسة ميدانية بالخزينة العمومية"رسالة ماجستير " جامعة محمد خيضرـ
الجزائر"
تهدف هذة الدراسة الى التعرف على أثر مستخدمي نظم البيانات المحاسبية المحوسبة لتفعيل دور التدقيق
الداخلي ،حتى يتحقق هدف هذه الدراسة تم مراجعة االطاريح النظرية الخاصة بهذا الموضوع والدراسات
السابقة ،وصاغت فرضيات الدراسة من اجل تحقيق الهدف والجواب على بعض االسئلة منها.
وتمثلت عينتها بعدد من الموظفين العاملين للمؤسسة االقتصادية بالخزينة العامة الجزائرية بوالية بسكرة
،وتم دراسة تحليلية آلراء هذه العينة  ،وثم استخدام المنهج الوصفي وتنظيم استمارة االستبانة لمجتمع
الدراسة  ،وبلغ افراد عينتها من خمسـين فردآ وتمكن الباحث من استرداد كلها وتم استخدام برنامج
 SPSSاإلحصائي لتحليل النتائج .
تشير نتائج الدراسة ان هناك تاثير لمستخدمي نظم البيانات المحاسبية المحوسبة وتفعيل دور التدقيق
الداخلي  ،ان استخدام الوسائل االساسية تساهم في رفع الفاعلية والكفاءة للتدقيق الداخلي ،وتحقيق فاعلية
االداء بأجود طريقة ومساعدت المدقق لتنفيذ البرامج التدقيقية .
17ـ دراسة عالء ،خلف ،2019،بعنوان " أثر حوكمة تكنولوجية المعلومات وفق اطار ( (COBITفي
تعزيز جودة التدقيق الداخلي "ــ دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي العراقي" بحث " جامعة تكريت "
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على تاثير حوكمة تكنولوجية المعلومات وفق اطار ( (COBITفي
تعزيز جودة التدقيق الداخلي للمصارف في سوق االوراق المالية العراقية من خالل ترتيب استمارة استبيان
التي وزعت للمدققين الداخليين الذين يعملون بالمصارف في العراق ،وبلغ افراد عينة الدراسة من (168
) فردا للتحليل  ،إذ تم استخدام برنامج  SPSSاإلحصائي لتحليل النتائج .
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تشير ن تائج الدراسة الى ان هناك عالقة ايجابية ذات ادلة معنوية ما بين حوكمة تكنولوجية البيانات
وبحسب اطار COBITوبين جودة التدقيق الداخلي وهناك تاثير ايجابي ذو داللة حوكمة تكنولوجية
البيانات وبحسب اطار عمل  COBITفي زيادة موثوقية جودة التدقيق الداخلي.
18ـ دراسة عوض السيد،وآخـرون ،2020،بعنوان "أثر مخاطر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في
أداء المراجعة الداخلية بالمصارف السودانية" بحـث" السودان"
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على تاثير مخاطرانظمة المحاسبة المحوسبة في اداء التدقيق الداخلي
للمصارف في السودان  ،الدراسة حققت اهدافها باالستعانة بالدراسات السابقة لتطوير الفرضيات وبناء
انموذج الدراسة  ،استهدفت الدراسة الذين يعملون بالبنوك لوالية الخرطوم ،تم استخدام المنهج الوصفي
لتحليل من خالل تنظيم استمارة استبيان ،وتم اختيار الباحث العينة العشوائية ،عدد توزيعها ( )100استبانة
من النتائج التي توصل اليها الدراسة توجد تاثير معنوي لمخاطر انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة
في اداء التدقيق الداخلي للبنوك في السودان ،ومن توصيات الدراسة على المصارف السودانية القيام
بضرورة اخذ رأى المدققين الداخليين بتصميم انظمة المحاسبة المحوسبة وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها
ولديهم المعرفة بطريقة عملها .
19ـ دراسـة الموسوي ،2021 ،بعنوان "اثر المحاسبة االلكترونية في ترشيد القرارات االدارية" بحث
"الجامعة التقنية الوسطى "الرصافة ـ بغداد "
تهدف الدراسة الى التعرف على أثر المحاسبة المحوسبة للقرارات االدارية عن طريق تقديم البيانات اليها
ومساعدتها لمتخذي القرارات في الشركة لسوق المنافسة وتكون لهذه البيانات او المعلومات دور
الستمراريتها  ،وتمثلت عينة الدراسة في العراق للشركات التي تستخدم البرامج المحاسبية المحوسبة ،
من خالل تنظيم استمارة استبيان ،وبلغ افراد عينة الدراسة  120فردا  ،لكل شركة  12فرد شملت الدراسة
على فرضيات مهمة ان هناك عالقة ربط وتأثير بين المحاسبة المحوسبة وترشد القرارات االدارية ،
للوصول الى هذة النتائج تم استخدامها للبرنامج االحصائي ( ) SPSSلتحليل نتائج االستبيان  ،المحاسبة
المح وسبة لها دور على نطاق واسع في القرارات االدارية وتقديم بيانات مالية مصدقة وموثوقة في الوقت
نفسه مالئمة لسوق المنافسة في الوقت الحالي وكذلك توفير البيانات من قبل هذه البرامج المحاسبية
المحوسبة بأسرع وقت ممكن الحصول عليها والدقة في البيانات ايضا من الجوانب العملية تكون االخطاء
فيها جدا ضعيفة اذا قارنا بالمحاسبة التقليدية  ،واوصت الدراسة أنه من الضروري ان تلجأ الشركات من
النظام المحاسبي اليدوي الى االنظمة المحاسبية المحوسبة النها تملك منافع كبيرة للوحدات االقتصادية في
الشركات العراقية .
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 :2.1.1الدراسات االجنبية
دراسة ) )Yingwei, L., & Jiuzhi, M, 2011بعنوان

-1

”“The research of computerized accounting system of internal contro
" بحث نظام المحاسبة المحوسبة للرقابة الداخلية " بحث"
تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة مع التطورات الهائلة في اجهزة الكمبيوتر ،لقد اصبح استخدام
اجهزة الكمبيوتر الجل مساعدة االعمال المحاسبية ،ولكن مع مهنة المحاسبة المحوسبة لتغير الحساب
التقليدي  ،من خالل االعمال المحاسبية في تقسيم الواجبات والحقوق والوظائف ،لمعالجة التغييرات البد
من التحقق والتفتيش من المستندات والسجالت المحاسبية ،وبالتالي  ،اذا تم استخدام نظام المحاسبة
المحوسبة للرقابة الداخلية يختفي دور الرقابة الداخلية .
-2

دراسة )(Zakaria, W. Z. W., Rahman, S. F., & Elsayed, M, 2011بعنوان

“An analysis of task performance outcomes through e-accounting in
“ Malaysia
" تحليل نتائج االداء المهمة من خالل المحاسبة المحوسبة " بحث"
هذه الدراسة تهدف الى التعرف على مدى تحقيق اثر المحاسبية المحوسبة في اداء المهام على النتائج في
وكاالت القطاع العام  PSASالماليزي .كان مستخدموا المحاسبة المحوسبة هم من السكان المراكز
االدارية ومناطق بوتراجايا وكوالمبور وسيالنجو المهني المستهدفون للدراسة من االدارات المالية
والمحاسبية والميزانية في الوكاالت الفيدرالية والوزارات،وتم اختيار الباحث العينة بالطريقة العشوائية
ووزعت ( )643استبانة وجمعت منها ( )399استبانة .
واظهرت النتائج ان االعتماد على المحاسبية المحوسبة ووكاالت القطاع العام الماليزية اجراءات تسعى
إلى تعديل كبير في المحاسبة والميزانية والتدقيق الداخلي واعداد التقارير المالية على اداء مهامها في
الهيئات القطاع الماليزي .
-3

دراسة )  ( Hanini, E,2012بعنوان

“ The Risks of Using Computerized Accounting Information Systems in
”the Jordanian banks: their reasons and ways of prevention
"مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في البنوك االردنية "ــ اسبابهم وطرق الوقاية"
بحث "

13

هذه الدراسة تهدف الى التعرف على مخاطرانظمة المحاسبة المحوسبة وتأثيرها في المصارف االردنية
ومعرفة هذه النتائج واسبابها ،وطرق النجاة منها  ،لتحقيق اهداف الدراسة ،وتمثلت عينتها بالمدراء العامين
واالدارات يعملون مساعدين لها والموظفين في البنوك االردنية ،من خالل تنظيم استمارة استبيان ،بلغ
افراد عينة الدراسة من ثالثة وستين فردا ،تم استخدام برنامج ( )SPSSاالحصائي لتحليل النتائج ،
توصلت الدراسة الى نتائج اهمها  :توجد خطورا من قلة المهارات والخبرة التي يمتلكونها لذلك لم يكن
بإستطاعتهم الحفاظ على أمانة البيانات والمعلومات والتي تمثلت وعدم تدريب الموظفين على استخدامهم
لتلك الوسائل وحماية نظم المحاسبية المحوسبة قبل البدء بعملهم ،وعدم وجود انظمة مدروسة بشكل جيد
وقت توظيفهم في كافة مجاالت العمل .
اوصت الدراسة بأن تستخدم البنوك االردنية بعض االجراءات التي يتوجب وضع حد من تأثير وخطورة
االنظمة المحاسبية المحوسبة  ،ان تقوم بالتحديث إدارة المصرف وحماية الوسائل بالتكنولوجيا المتطورا
وباستمرار ان تحتفظ بالنسخ البديلة من تلك المعلومات بمكان آمن  ،وكذلك القيام بحماية نظم المعلومات
المحاسبية المحوسبة والتامين على المكان مقاومت الح ريق ماديا تطبيق نظام رقابي داخلي قوي  ،من
الضروري زيادة فعالية المراجعة الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة .
 4ـ دراسـة ) ( Yassin, F. M., & Nelson, S. P,2012بعـنوان
“Audit committee and internal audit:” Implications on audit quality
لجنة التد قيق والمراجعة الداخلية" ـ"االنعكاسات على جودة التدقيق" بحث"
تهدف الدراسة الى تحقيق الربط بين لجنة التدقيق وخبرتها ووظيفتها وخصائص التدقيق الداخلي ,مع
جودة التدقيق الداخلي ،وتمت برسوم التدقيق  ،الدراسات السابقة اوضحت،ان لجنة التدقيق والتدقيق
الداخلي ضمن ط رق عمل ادارة الشركات  ،حجم وهيكل الوظيفة التدقيقية واجتماعاتها المتكرارة للجنة
التدقيقية ،واستخدم البيانات المتوفره لمستخدميها،يتكون مجتمع الدراسة من  200شركة ماليزية المدرجة
لعامين 2009و، 2010وهناك عالقة ايجابية بين رسوم التدقيق وخصائص لجنة التدقيق الداخلي
هما،االولى متعلقة بالدراسات العليا ومؤهالت لجنة التدقيق والثانية تتعلق باجتماعاتها المتكرارة لجنة
التدقيق،والتركيزعلى التعليم المستمر ،وربط عالقات جيدة في ادأئهم مع المدققين .
 -5دراسة ) (Alfredy, F. S,2013بعنوان
“A Study on the factors determining adoption of computerized accounting
system in public hospital”: the case study of three district hospitals in
Arusha region.

14

"دراسة عن العوامل التي تحدد اعتماد نظام المحاسبة المحوسبة في المستشفيات العامة "ــ دراسة حالة
لثالث مستشفيات في منطقة أروشا،سوغوت،أوسي" التنزانية "رسالة ماجستير"
تهدف الدراسة الى تحديد التاثيرات االساسية للبيانات والتكلفة واداء االدارة والمورد البشري على هذه
االنظمة المحاسبية المحوسبة ،المعلومة االساسية والتكلفة واداء االدارة والمورد البشري وهي متغيرات
مستقلة ،وتعتمد المستشفيات عموما على االنظمة المحاسبية المحوسبة وهو متغير تابع ،تم استخدام
االسلوب الوصفي لوصف سلوك وظهرت عدم وجود أثر لها بأي حال من االحوال ،وتمثلت عينتها بعدد
من المستجيبين وبشكل هادف الختيارهم من خالل تنظيم استمارة استبيان،ووزعت لالعضاء المشاركين
في الدراسة جميعا  ،وبلغ عددها  100استبانة ،اذا تم استخدام البرنامج االحصائي ( )SPSSلتحليل
النتائج من البيانات التي تم جمعها  .ومن النتائج التي توصل اليها الدراسة أن التكلفة واداء االدارات في
المستشفيات الحكومية لهما تأثير بإعتمادهم على االنظمة المحاسبية المحوسبة ،ومن توصيات الدراسة ان
تعمل على بنأء اساس قوي ومتين في إدارة المستشفيات عموما واتخاذ القرارات الصارمة في استبدال
النظام المحاسبي التقليدي الى االنظمة المحاسبية المحوسبة ،لكي ندعم المركز المالي الحكومي وتقليل
اعباء التكلفة لهذه المستشفي ات البد ان نقوم بعمل جدي ونبسط عملية االعتماد على االنظمة المحاسبية
المحوسبة .
6ـ دراسة ) (Sugut, O. C,2014بعنوان
“The effect of computerized accounting systems on the quality of financial
”reports of non governmental organizations in Nairobi county” Kenya
"تأثير أنظمةالمحاسبة المحوسبة على جودة التقارير المالية للمنظمات غير الحكومية في مقاطعة
نيروبي"كينيا" رسالة ماجستير"
تهدف الدراسة الى تحقيق اثر نظم المحاسبة المحوسبة على التقارير المالية في نيروبي للمنظمات غير
الحكومية  ،وشملت عينة الدراسة المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مقاطعة نيروبي و تم جمع
البيانات من خالل ترتيب وتوزيع ( )100استمارة استبانة لعينة الدراسة ،تم استخدام برنامج()SPSS
لتحليل النتائج ،
النتائج التي توصلت الها الدراسة أن الزيادة في وحدة الشفافية تؤدي الى الزيادة في جودة التقارير المالية
ل لمنظمات الغير الحكومية ،كذلك زيادة الوحدة للقيادة تزيد وحدة من االنظمة المحاسبية المحوسبة،دليل
على أن الشفافية ساهمت بكثير لجودة التقارير المالية غير الحكومية للمنظمات وبعدها القيـادة واخيرا
االنظمة المحاسبية المحوسبة ،واوصت الدراسة التضامن الجل المنظمات غير الحكومية  :تملك
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تقاريرمالية سليمة ،االستثمار للمنظمات والسرعة في تحسين التقارير المالية واجب عليهم وبيان اهميتها
ودقتها وتوقيتها في االنظمة المحاسبية المحوسبة.
7ـ دراسـة ) (Murungi, S., & Kayigamba, C,2015بعنوان
“The impact of computerized accounting system on financial reporting in
”the ministry of local government of Rwanda
"تأثير نظام المحاسبة المحوسبة على التقارير المالية في وزارة الحكومية المحلية في راوند" "بحـث"
الدراسة ركزت على التأثير في االنظمة المحاسبية المحوسبة للتقارير المالية لوزارة الحكم وتقيمها :طبيعة
االنظمة المحاسبية المحوسبة التي تستخدمها ،كيفية التأثير الحاسوب المحاسبي على تصدير التقارير المالية
 ،وتساهم المحاسبة المحوسبة في اصدار التقارير المالية  ،الدراسة تساعد ادارة الوزارة على اهميتها
وفهمها لمستخدمي البرامج المحاسبية في تعداد تقارير مالية موثقة وعالية الجودة  ،والمستخدمون في
النهاية ايضا يستفيدون من االنظمة المحاسبية المحوسبة للخدمات والمعامالت المالية وتجهيزها باسرع
وقت ممكن حتى تسهل لمستخدمي هذه البرامج المحاسبية والمتوفرة في الوزارة ،تم تنظيم استمارة استبانة
 ،تم اختيار العينة بطريقة عشوائية والتي تتكون من ( )110مجتمع ،من اهم نتائج الدراسة بأن الوزارة
تستعمل نظم المحاسبة المحوسبة على اساس االستحقاق والنقد
تم االتفاق بان المحاسبة المحوسبة تعمل على تحسين المساءلة ،والتاكيد ايضا على ان يوفر المعلومات
المالية في وقتها المناسب ،وز يادة االصدارات والتحسينات للمحاسبة ،واوصت الدراسة من الضرورة
تدريبهم على نطاق واسع لموظفي المحاسبة والمالية في تجهيزهم بشكل افضل لكسب الخبرة والمعرفة
،وزيادة الحاجة الملحة ايضا من مراجعة التدقيق الداخلي لتحقيق وتقييم قوى الضبط للموضوع في االنظمة
المحاسبية في وزارة الحكم المحلي .
8ـ دراسة ) (Amanamah, R. B., Morrison, A., & Asiedu, K,2016بعنوان
“ Computerized accounting systems usage by small and medium scale
”enterprises in Kumasi Metropolis” Ghana
" استخدام أنظمة المحاسبة المحوسبة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كوماسي
متروبوليس "غـانـا "بحث "
الغرض من الدراسة هو تحديد مستويات مستخدمي االنظمة المحاسبية المحوسبة لفوائدها وتحدياتها من
قبل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم والعاملة في غانا ،تم استعمال التقنية الحديثة واخذ عينة المهجية
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تتكون من ()367الختيارالدراسة ،واستخدام المنهج الوصفي واالستداللي لتحليل النتائج
االحصائية،ظهرت نتائج الدراسة هناك عدد قليل من المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم يستخدمون
البرامج المحاسبية المحوسبة  ،تنخفض مستوى االستعمال بنسبة الى التكلفة والموظفين والتعليم الناقص
والفائد ة في استخدام االنظمة المحاسبية المحوسبة ،تشير ذلك للذين يستخدمون االنظمة المحاسبية المحوسبة
لهم دور مهم في تحقيق اهداف اعمالهم وكذلك ادارة المعلومات في وقت محدد،والمجال الواسع والكثير
لتخزين البيانات ،والتقليل من االعمال الكتابية وارضاء العميل ،من الممكن استعمال تؤدى االنظمة
المحاسبية المحوسبة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في حسن االداء ،وبذلك ،نقص التعليم
والكلفة لفوائد االستعمال والموظفين لها تأثير سلبي في مستعملي البرامج ،واوصت الدراسة الشركات
المتوسطة والصغيرة  :بان تكون على ادراك بفوائد استعمال االنظمة المحاسبية المحوسبة ومن الواجب
ان تعمل مؤسسات التدريب بالشكل الجيد على المحاسبة وان تدمج جزءآ من انظمتها المحاسبية المحوسبة
في وحدات التدريب .
9ـ دراسة ) (Naheb, O. A., Sukoharsono, E. G., & Baridwan, Z,2017بعنوان
“The influence of critical factors on the behavior intention to computerized
”accounting systems (CAS) in cement manufactures in Libya
"تأثير العوامل الحاسمة في النية السلوكية للنظم المحاسبة المحوسبة " في مصانع االسمنت في ليبيا "
بحث"
الدراسة هدفت الى بيان تاثير العامل المحسوم في اداء االشخاص لتصرفاتهم وسلوكهم لنظم المحاسبية
المحوسبة من المتوقع يبذل الجهد في تصنيع االسمنت ،والتكنولوجية التي تنسب للمحاسب في االنظمة
المحاسبية المحوسبة مع المنظمات الليبية ،وتمثلت عينتها بعدد من الموظفين المالين والمحاسبين في
مصانع األسمنت الليبية ،من خالل تصميم استمارة استبيان ،تم استخدام المنهج الكمي ووزعت 240
استمارة،وتم جمع البيانات وثم تحليلها باستخدام برنامج  PLSاالحصائى لتحليل النتائج ،تم تحليل نتائج
الفرضية وظهرت بوجود تأثير معنوي ما بين كل المتغيرات وعلى االداء لتصرفاتهم وسلوكهم ولكنة
التأثير لتوقع الجهد المبذول وعلى اداء االشخاص لتصرفاتهم وسلوكهم لنظم المحاسبية المحوسبة في
مصانع األسمنت الليبية .
10ـ دراسة ) (Kwabena, K, A,2017بعنـوان
“The Effects of Internal Audit Quality On Financial Performance Of Firms
”Listed At The Nairobi Securities Exchange
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"آثارجودة التدقيق الداخلي على االداء المالي للشركات المدرجة في سوق نيروبي لالورق المالية "رسالة
ماجستير"
اصبح التدقيق الداخلي جزءآ مهمآ في المنظمات وجميع االدارة الجل تفعيل فاعلية موردها  ،بأضافة
القيمة وحسن الت عامل في عملياتها المالية وتحقيق هدفها  ،التدقيق الداخلي وحدة مستقلة في البيانات لالدارة
المخططة لمواردها بشكل جيدا،وكذلك تمتع اصحاب العمل بموثوقية التقارير المالية في الشركات التي
تقلل من جودة الوحدة  ،وتمثلت عينتها كافة الشركات لالوراق المالية في نيروبية ،وتم استعمال البيانات
االولية والبيانات الثانوية ،من خالل تصميم استمارة استبانة ،واجرايت دراسة تحليلية الراء هذه العينة
،قام بتقديم المعلومات المالية المدققة والمنتشرة في الشركات لالوراق المالية النيروبية والمعلومات عن
أدائهم المالي،اذاتم استعمال التحليالت النوعية والكمية لتحليل البيانات والحصول على النتائج ،دراستنا
التي تمت للمتغيرات المستقلة :لدعم االدارة العليا ،والكفاءة المهنية للمدققين واستقاللية المدقق ،وجودة في
اداء المدقق وجدنا لها تأثيركبير في االداء المالي .
11ـ دراسة (  )Zhang, L,2017بعنوان
“ The use of computerised accounting systems among accountants on
businesses in Xi'an, Shaan Xi of China “Doctoral

small and micro

”dissertation” Universiti Utara Malaysia
"إستخدام انظمة المعلومات المحاسبة المحوسبة بين المحاسبين في االعمال التجارية الصغيرة ومتناهية
الصغر في مدينة شيان الصينة " اطروحة دكتوراه "
الهدف األساس من هذه الدراسة عالقة الفحص ما بين سهولة استعمال النظام ،وفائدة النظام المستعمل في
االنظمة المحاسبية المحوسبة مع المحاسبين لالعمال الصغيرة والمنتهية الصغر في الصين ،الدراسة
استخدمت المنهج ا لكمي في تحليل البيانات  ،ومثلت عينتها من المحاسبين في شيان الصينية ،إذ تم جمع
البيانات من خالل توزيع وتنظيم  400استمارة استبانة على عينة الدراسة لتحليل النتائج  ،نتائج الدراسة
وظهرت بوجود تأثيرموجب ما بين سهولة االستعمال النظام ،وفائدة النظام المستعمل في االنظمة المحاسبية
المحوسبة في الصين ،هناك الكثير من الشركات التي تطبق االنظمة المحاسبية المحوسبة في مدينة شيان
الصينية  ،ويعّد من اكثر االنواع المتداولة في هذه البرامج المحاسبية المحوسبة من المستوجبين ،توصية
خاصة باالمكان تحسين هذه الدراسة عبراالجراءات للعو امل االخرى ولها تأثير في االعتماد على النظام
المحاسبي المحوسب ،منها عدم التركيز فقط على مدينة الصين من الواجب ان تغطي باكبر عينة ،عبر
االنترنت واالطالع على جمع البيانات لهذه الدراسة ،لجمع البيانات من الواجب اتباع اسلوب
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أخر،المعلومات التي تم تقديمها في هذه الدراسة،من الممكن ألصحاب األعمال والحكومات والمحاسبين
والذين يقومون بتقديم البرامج واطراف اخرى ذات العالقة ان تكسب اجواد الفوائد وان تفهم االنظمة
المحاسبية المحوسبة ،هذه الدراسة حاولت تأسيس الشركات الصغيرة ومنتهية الصغر في استعمال وتبني
االنظمة المحاسبية ا لمحوسبة وخصوصا في الصين وتشجعهم على االستخدام االفضل لبرامج المحاسبة
المحوسبة .
12ـ دراسة ) (Tilahun, M,2018بعنـوان
“Determinants of Computerized Accounting Information System Adoption
”by Hospitals in Addis Ababa, Ethiopia
"محددات اعتماد نظام المعلومات المحاسبة المحوسبة من قبل المستشفيات في اديس أبابا" إثيوبيا "بحث
هدف هذه الدراسة هو دراسة تأثير العائد والتكلفة ،ودراسة التأثيرات المعتمدة على االنظمة المحاسبية
المحوسبة للمستشفيات االثيوبيا في اديس أبابا  ،الموارد البشرية  ،سهولة االستخدام ،التزام االدارة بحجم
الشركة المعتمدا على االنظمة المحاسبية المحوسبة،وشملت عينة الدراسة اثنين وخمسين مستشفى ،لعمل
التعدادوالمسح على تلك المستشفيات وثم جمع البيانات االولية منها ،النتائج التي وصلت اليها هذه الدراسة
تعتمد على المعلومات المحاسبية المحوسبة وتتأثر بسهولتها في االستعمال والتزام االدارة والموارد
البشرية ،فضال عن ذلك ،فهو يتصورالعائد والتكلفة وحجم الشركة ليس لهم ارتباط بشكل واسع واالعتماد
على االنظمة المعلوماتية للمحاسبة المحوسبة  ،واوصت الدراسة أنه من الضروري محاولة تعيين
الموظفين االكفاء والمؤهلين في هذه المستشفيات .
 :3.1.1التعليق علـى الـدراسات السابقة ومميزات الدراسة الحاليـة
تعد الدراسة من الدراسات الحديثة في مجال االنظمـة المحاسبية المحوسبة ولقـد تشابهـت هذه الدراسة
مع الدراسات السابقة في دراسة األهـمية التي تستأثربها أمن المعلومات المحاسبة المحوسبة واستعمـال
التقنيات المعلومات بالنسبة للمدققين والتعرف على الخطورة التي تهاجم مستخدمي نظـم المحاسبة
المحوسبة ،والتدقيق على النظام المحاسبي المعتمد على استعمال الكومبيوتر.
الدور الذي تلعبة انظمة المعلومات
وميزات هذه الدراسة عن الدراسات السابقة النها استهدفت التعرف على ّ
المحاسبية المحوسبة في تحسين جودة التدقيق  ،والتعرف على خطورة مهاجمي مستخدمي نظم المحاسبة
المحوسبة .
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كمـا تحتوي الدراسة على متغيرين (أثر المحاسبية المحوسبة  ،وخطورة استعمال المحاسبة المحوسبة)
حيث تطرقت هذه المتغيرات للدراسات السابقة من جانب واحد لموضوع الدراسة ولم تكون مدروسة معا
ومجتمعة في هذه الدراسة الحالية  ،وت عـد الدراسة الحـالية  ،هي امتداد للـدراسـات السـابقة .
 :2.1منهجية الدراسة
 :1.2.1مشكلة الدراسة
هل هناك تأثير معنوي للمحاسبة المحوسبة في جودة التدقيق الداخلي في المصارف العاملة في محافظة
دهوك ؟
واألسئلة التي تطرح نفسها هي :
•

هل تؤثر النظم المحاسبية المحوسبة بالمصارف في قواعد او خطوات التدقيق الداخلي ؟

•

هل تؤثر النظم المحاسبية المحوسبة في المصارف على برنامج التدقيق الداخلي ؟

•

هل بإستطاعة المدققين الداخليين متابعة الخطوات والحماية من خطورة سليمة للمحاسبية المحوسبة

لدى المصارف في دهوك ؟
•

هل المدققين الداخلين يتعرضون في ظل انظمة المحاسبة المحوسبة بالمصارف الى خطورة

التالعب بشكل اكبر مما يكون عليه في االنظمة اليدوية ؟
•

ما هي مسؤليات المدقق الداخلي في ظل البيانات المحوسبة ؟

 :2.2.1اهمية الدراسة
تنبع اهمية الدراسة في النقاط اآلتية  :ــ
•

اضافة االدبيات المتنوعة في مجالي المحاسبة المحوسبة والتدقيق الداخلي .

•

التوقف امام المحددات التي يتصدي لها المدققو ن الداخليون في االنظمة المحاسبية المحوسبة .

•

نتعرف على اهم الخطورات التي يتعرض لها المدققون الداخليون بالمصارف .

 :3.2.1أهداف الدراسة
الباحثة تسعى الى تحقيق األهداف اآلتية  :ــ
•

الرفع من مستوى أداء المدققين الداخليين في المجال المصرفي .

•

بيان أثر المحاسبة المحوسبة في جودة أداء التدقيق الداخلي .

•

بيان تأثير عمليات التالعب في النظم المحوسبة واداء المدققين الداخليين بالمصرف .

•

بيان مدى تفعيل التدقيق الداخلي في ظل استخدامات المحاسبة المحوسبة بالمصارف .
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 :4.2.1فرضيات الدراسة
تم صياغة مشكلة الدراسة بالفرضيات االتية :
فرضية االولى الرئيسة  :وجودعالقة ذات داللة إحصائية لدور المحاسبية المحوسبة في جودة التدقيق
فرضية الثاني الرئيسة  :وجود تأثيرذات داللة معنوية بين خطورة المحاسبية

الداخلي

المحوسبة وجودة التدقيق الداخلي

فرضية الثالث الرئيسة  :وجودعالقة ذات داللة إحصائية

للمحاسبية المحوسبة وبرنامج التدقيق الداخلي

فرضية الرابع الرئيسة  :وجودعالقة ذات داللة إحصائية

للمحاسبية المحوسبة وبين مسؤليات المدقق الداخلي

فرضية الخامس الرئيسة :وجودعالقة ذات داللة

إحصائية بين الغش في ظل المحاسبية المحوسبة وبين جودة التدقيق الداخلي .
 :5.2.1منهج الدراسة
ادوات البحث تتألف من اآلتي :
أ-

الجانب النظري  :اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي واالستعانة بالمصادر العربية واالجنبية

من الكتب واطاريح الدكتورا ورسائل الماجستير والدوريات والمجالت العلمية التي لها عالقة بالدراسة .
ب-

الجانب التطبيقي  :اعتمدت الباحثة على االستبيان كأداة للدراسة ومعالجتها لتحليل النتائج من

خالل

تنظيم استمارة التي يتم بعد ذلك جمع البيانات التي تتعلق بالدراسة ويتم توزعها على الموظفين

والمدققين الداخليين ومدراء الحسابات في المصارف العاملة في محافظة دهــوك .
 :6.2.1هيكل الدراسة
يحتوي البحث على اربعة فصول وتم تقسيمها كاآلتي :
الفصل االول :الدراسات السابقة ومنهجية الدراسة
 :1-1الدراسات السابقة
 :2-1منهجية الدراسة (خطة البحث)
الفصل (: )2االطار النظري للدراسة
:1-2تعريف بمفهوم واهمية وخصائص ومقومات المحاسبة المحوسبة
 :2-2تعريف بمفهوم واهمية وخصائص وتأثيرات جودة التدقيق الداخلي
:3-2استراتيجيات أنظمة الحاسبة المحوسبة على جودة التدقيق الداخلي
الفصل ( :)3الجانب العملي
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 :1-3تحليل مجتمع الدراسة وعينتهـا
 :2-3تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
الخاتمة :االستنتاجات والتوصيات
 :1-4االستنتاجات
 :2-4التوصيات
المصادر والمراجع
المالحق
 :7.2.1حدود الدراسة
شملت حدود الدراسة الحالية اآلتي :
 1ـ الحدود الموضوعية  :تتمثل بأثر المحاسبة المحوسبة في جودة التدقيق الداخلي في المصارف العاملة
في محافظة دهوك .
2ـ الحدود الزمانية  :تتمثل بالفترة من تشرين االول  2020ولغاية شهر أب . 2021
تم تطبيق الجانب العملي من الدراسة في المصارف التي تقع في محافظة دهوك
3ـ الحدود المكانية َ :
 4ـ الحدود البشرية  :وهي المتمثلة بافراد العينة و فترة توزيع االستبيان العاملين في المصارف بمحافظة
دهوك
 :8.2.1مجتمع وعينة الدراسة
تم اختبار عينة الدراسة في المصارف التي تقوم باستعمال البرامج المحاسبية المحوسبة وكذلك المنظمين
في الحسابات والعاملين في المصارف بمحافظة دهوك  ،وتمثل العينة المدقيقين الداخليين و المهنيين
العاملين بمكاتب التدقيق و االكادميين  ،اذ تم توزيع االستبيان على االفراد العينة الدراسة عددهم ()204
استمارة  ،تم استيرداد ( )200اي مايعادل ( )%98من اجمالي االستمارات  ،اذ تم اهمال ( )4استمارات
 ،اذ بلغت االستمارات الصالحة للتحليل ( )200استمارة .
 :9.2.1صعوبات الدراسة
الباحثة واجهت صعوبات كثيرة عند تحضير الدراسة ومنها :
•

كان من الصعب الحصول على المصادر لموضوع البحث .
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•

من الصعب جدا الحصول على البيانات أو اجراء المقابالت مــع افراد عينة البحث بسبب (

جائحة كورونا) الباحثة اجبرت لتصميم استمارة االستبيان االلكترونية لنافذة أنموذج (google forms
) ،وتم االرسال ألفراد عينة الدراسة عبر البريد االلكتروني ،
•

صعوبة الحصول على هذه المعلومات لكونها تمتاز بنوع من السرية

 :10.2.1تعريف المصطلحات
أ  -المحاسبة المحوسبة (  -: ) Computerized accountingوتعرف على "أنها النظام المحاسبي
الذي يتم استخدامه بنظام الحاسوب اآللى والبرامج المحاسبية المهيأة أو المصممة خصيصا للحفاظ على
تسجيل المعامالت المالية وانشاء البيانات المالية لتحليلها .ويعتمدالنظام المحاسبي المحوسب على مفهوم
قاعدة البيانات ".
ب  -جودة التدقيق الداخلي (  -: ) Internal audit qualityوهي االشارة لالداء السليم في النظام
الرقابي الداخلي المالئم وتطبيق االنظمة المحاسبية،بكفاءة وفاعلية محددة في القيود والعمليات بشكلها
المستمر في المنظمة والغرض منها حماية موجوداتها وتخدم اهدافها  ،وخدمة مجلس اإلدارة والتوصل
في مساعدتها لكفاية الطاقة االنتاجية  ،لقياس الصالحيات والعمل على النظام المحاسبي .

الفصل الثاني
 :1.2اإلطار النظري للمحاسبة المحوسبة
 :1.1.2مقدمة
يشهد العالم في عصر العولمة تطوراً سحيقا ً وسريعا ً باألضافة الى مؤثرات كل منهما من خالل
المستويات  :االقتصادية  ،واالجتماعية  ،والعالقات السياسية  ،والمالية ،والتكنولوجية ،ونتيجة سحق هذا
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التطورالسريعة ،في تقنيات المعلومات  ،وان تدخل دول العالم مشتمل المعلومات  ،في وقتنا الحاضر،
وفي وجود المنافسة العلمية أصبح النظام المعلوماتي من المواد الضرورية لألنسان  ،لمواجهة تلك
التطورات ،فنجد بعض الدول التي هي متقدمة جداً تتنافس فيمـا بينها ،ألجل معالجة التعقيدات الهائلـة من
حين ألخر  ،و تقوم بوضع الخطط لتطوير تقنيات المعلومات ،ومما أدى الى بزوغ واشراق أجهزة
ـار مقراً مطلوبا ً موثوق تحتاجها كـافة الـمؤسـسات .
الكومبيوترات  ،والتي َ
ص َ
 :2.1.2مفهوم النظام المحاسبي المحوسب
لغرض التعريف بنظم المعلومات (المحاسبية ) اذاً التعرف اوالًعلى معاني المصطلحات ،الذي يتكون
منها هذا ألجانب المعرفي وهي (:الحبيطي،والسقا  : 2003،ص) 15
(النظام ) –(البيانات ) –( المعلومات) ( -المحاسبة ) ( -نظم المعلومات) ـ ( نظم المعلومات المحوسبة)
(نظم المعلومات المحاسبية)
 -1النظام  :ويع ّد مجموعة من األجزاء أو المقومات او العناصر ،التي يكون عملها مع بعضها البعض
،بشكل مترابط ومتناسق لتحقق أهدفها المعينة أو مجموعة من االهداف الخاصة التي ساهمت في الوحدة
االقتصادية لتحققها.
اذ أن النظام قد يكون حقيقي أومن صنع االنسـان فلكل نظام حدوده المستقلة التي تفضله عن االطراف
المحيطة به ،فنجد ان اغلب النظم التي يتم الحصول على مدخالتها ،من االطراف المحيطة بها ،وتقييم
مخرجاتها ،ومن ثم تعمل اجزاؤها مع المقومات االخرى ،خارج حدود النظام .
 -2البيانات  :وتعد هي المادة االوليـة التي يتم اشـتقاق منها المعلومات ،فهي تشير الى الحقائق ،واآلراء
،واالفكار ،واألحداث واالشياء ،واالمـور ،والمعلومات التي تعبّر عن ،ظواهر ،او افعال ،او موقف ،واقعا
 ،او ماضيا ،او مستقبال ،دون اي تغيرات ،او تسفير ،او مقارنة ،ويتم التعبير ،عنها بكلمات ،او ارقام ،او
رموز ،او اشكال (الحنسية: 2002،ص. ) 83
مما سبق من عرض ألدبيات ( البيانات والمعلومات ) تفسّر البيانات على أنها:
أعداد أوأرقام  ،وأنها غيرمحللة  ،وغير مفسرة وغيرها تكون بدون معني لقارئها مالم تجري عليها
عمليات التحليل و المعالجة وتوفرت فيها تلك الخصائص والصفات التي جعلتهـا مقبولة وكذلك منطقية
وأما المعلومات فهي ذاك البيانات التي تتم معالجتها بطرق عديدة ومعينة فصارت معلومة مفيدة لقارئها
ب نفس الوقت وصالحة لالستعمـال من ناحية أخرى لمتخذي القرارات وتتبع البيانات في شكلها بمادة اولية
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هذا مدخالت لنظام المعلومات بنسة للبيانات والمعلومات بالنسبة لمخرجاتها وتمت معالجتها مثل عمليات
التصنيع التي تجري علي المواد الخام لتصبح منتجات تامة الصنع.
سواء (البيانات أو المعلومات) يجب أن تتسم بالموضوعية ,والدقة ايضا ً ,ومالئمة لتحقيق االهداف
,الوضوح أي مفهومة ،المرونة من االختراق ،القابلية للقياس الكمي ،وأن توافر هذه الخصائص في
(البيانات والمعلومات) واستعمالهـا بكفاءة مما يؤدي ذلك الى اتخاذ قرارات غيرها مما ينعاكس على أن
تزيد من فاعلية أداء المؤسـسة لمختلف أنشطة الوحدة ،وسوف تؤدي ذلك الى فهم كافة اهـدافـها .
قطع االختالف العرضـى بين البيانات والمعلومات يجب أن يتم التفريق بينهما على أساس معيار
المنفعة اذاً نعرف المعلومات :هي بيانات مرتبة مع البعض بطريقة تجعل لها معنى مفيدا في استعمالتهـا
وبمعني اخر :فان البيانات صـارت معلومات اذا تم تحقيق المالءمـة.
تفيد المعلومات في المؤسسات ،اذ أن الغرض االساسي في الحصول على تلك المعلومات هو استعمالها
في االنفصال بين القرارات وتقييها وتطبيقهـا مثل دور المعلومات في هذه الحالة في لتخفيض عدد البدائل
أو انعدامها.
ترتبط البيانات ،بخصائصها الذاتية ،وما هو موجود من حقائق واقعية أما قيمة المعلومات فتكون مقترنة
باستعمالها المعين لالشخاص الذين يستخدمونها وما تقدم له من نظير.
عندما نفرق بين البيانات والمعلومات ال تستند الى صورة كل منها أي البيانات والمعلومات ولكن تعتمد
ايضا ً على مستعملي تلك البيانات وهي حقائق صالحة لالستعمال في مختلف االفترات واالوقات ،واما
المعلومات فهي معدة ألغراض محدودة ولمستعمل محدود وفي أوقـات محـدودة.
 -3المعلومات  :تعتبرهي المعرفة التي لها معنى وفائدة  ،للشخص الذي يسعى لتحقيق االهداف  ،وبالتالي
فان المعلومات تكون لها قيمة سواء التي تكون لدى الوحدة االقتصادية نفسـها ،او لدى االشخاص
المستعملين لتلك المعلومات (دبيان،وآخـرون.) 15: 2004،
وفي هذا المجال (يرى أحد الكتاب ) أن هنالك ثالثة مستويات للمعلومات  ،يتبع كل مستوى فيها ،ومعنى
محدد لوجود المعلومات وهي كاآلتي  ( -:الدهـراوي ،وكـامل : 2000،ص . ) 23
أـ المستوى الفني  :حيث اليوجد معنى محدد للمعلومات ولكن بامكاننا قياس كميات من المعلومات
التي تنقل خالل محطات االتصاالت .
بـ مستوي المعاني  :حي ث يقوم مستعملوا المعلومات في تلك المرحلة بتحليل و تفسير المعنى الذي
تتضمنها المعلومات.

25

ج ـ المستوي التأثيري  :تؤدي المعلومات بهذه المستويات الى عملية التحفيز لمستعملي المعلومات
أو القيام بنشاط معين ومبني على المعرفة المحصلة من تلك المعلومات.
 -4المحاسبة  :هـو النظام المعلوماتي الذي يعبرعن حقوق والتزامات الوحدة االقتصادية ،وهي التي
تعتمد على العديد من العمليات النظامية ،التي يتم العمل بها وفقا بالمبادئ والقواعد واألجراءات المعينه
في انتاج المعلومات المالءمة ،تنطوى على هذه العمليات وتسجيل البيانات المحاسبية ،ومن ثم يتم تحليل
وتبويب تلك البيانات المحاسبية المسجله  ،والتقريرعنها بصيغه مالية .
لذلك تعتبر (المحاسبة) هي لغة االعمال والمال في وفرالمعلومات ذات المعنى وكما تتم وفرالمعلومات
المالية  ،ولكل الوظائف للـوحدة االقتصادية ،ومما يؤدي الى اعتماد المستعملين على هذه المعلومات في
مختلف القرارات المتخذة (.الشيرازي: 1990،ص. ) 23
 -5نظم المعلومات  :وهي مجموعة من المكـونات المتداخلة مع بعضها البعض ،والتي تعمل على جمع
البيانات،والمعلومات ،ومعالجتها ،وتخزينها ،وبثها ،وتوزيعها لغرض دعمها لصناعة تلك القرارات
،والتنسيقات ،والتأمينات السيطرة على هذه الوحدة باألضافة الى تحليل كافـة المشكالت والتي تكون
متعلقة

بجانب

التأمين

والمطلوبة

للموضوعات

االكثر

تعقيداً(.ص)22

(

)www.avablawinFo.com
 -6نظم المعلومات المحوسبة  :هذه المسميات التي تطلق كثيراً على أنظمة المعلومات المعتادة على
أجهزة الكومبيوتر فهي تلك النظم التي تعتمد عليهـا ـ المكونات المادية ـ والمكونات البرمجية ـ بجهاز
الكومبيوتر في معالجة البيانات ،ومن ثم تتم بثها وأسترجاعها عموما ً .
فان نظم المعلومات  :هي عبارة عن اعمال واجراءات منظمة ،مسموح بتجميعها وتصنيفها وفرزيها
ومعالجتها تلك البيانات المحاسبية  ،ومن ثم تتم تحويلها الى معلومات جاهزة ويمكن أن يسترجعها
المستعمل عند الحاجة الماسة اليها وبالتالي ليتمكن من انجاز أعمالهم في الموسـسات  ،وذلك عن
طريق المعرفة والفهم التي يستحصل عليها ،من تلك المعلومات المسترجعة من االنظمة المحاسبية
المحوسبة ( .ص)www.avablawinFo.com( . )23
 -7نظام المعلومات المحاسبية  :نظام المعلومات المحاسبية :هو األطـارالمتكامل داخل الوحدة ،التي
تقوم باسـتعمال الموارد الضرورية واالجزاء االخرى ،وذلك عن طريق تحويل البيانات المحاسبية الى
معلومات (.سـالم،وغنيـم: 2004،ص. ) 19
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وكما يرى احد الكتاب بأنه :هو احد العنـاصر التنظيمية االدارية الذي تختص ،بجمع  ،وتبويب ،ومعالجة
 ،وتحليل وتوصيل المعلومات المالية ،المالئمة في أتخاذ القرارات الى االطراف الخارجية من الجهات
الحكومية ،والدائنين ،والمستثمرين ،وادارة المؤسسة (.ستيفن ومارك. ) 25: 2005،
يعتبر نظام المعلومات المحاسبية :أحد المكونات الرئيسة لنظام المعلومات األدارية ،اذ أن نظام المعلومات
المحاسبية مخصص للمعلومات المحاسبية فقط  ،بينما مخصص نظـام المعلومات االدارية للمعلومات التي
تؤثرفي أنشطة المؤسـسة كلها.
يتكون النظام المحاسبي من أربعة عناصر رئيسـة وهي كاآلتي (:الحبيطي،والسقا،سابق :ص.)16
 -1المدخالت  :هي بداية عمل النظام وتمثل باالحتياجات االساسية المفروضة لعمل النظام  ،و تأخذ شكل
أرقام مجردة أو أشكال ورسوم تعبر عن حالة معينة  ,من الممكن أن تكون مدخالت نظام معين بمثابة
مخرجات لنظام أخر ،أو نظم أخري عندما تستخدم كمدخالت جديدة في التشغيل من خالل التغذية العكسية
أو من خالل عالقات الترابط ،والتكامل ،والتنسيق بين تلك النظم ،في النظم المحاسبي ،تتبع المدخالت
مجموعة البيانات التي يتم الحصول عليها ،من المستندات والبيانات التقديرية  ،التي يتم اعدادها عن طريق
عناصر االنظمة األخرى.
 -2العمليات التشغيلية  :هي مجموعة العمليات ،التي تجري بالكومبيوتر أو القوي التي تقوم ،بتحويل
المدخالت ،الى مخرجات من خالل  ،العملية التشغيلية ،في النظام (المحاسبي المحوسبة ) تتمثل العمليات
التشغيلية  ،باألجراءات التي تتطبق على الدفتر ،والسجالت المحاسبية ،وبحسب القواعد ،والمفاهيم
المحاسبية.
 -3المخرجات  :هي محصلة تفاعل العمليات التشغيلية  ،التي تجري على المدخالت ،وفقا لألهداف
المخططة للنظام.
في النظام المحاسبي  :تشمل المخرجات ،مجموعة التقارير ،والقوائم المالية ،والمعلومات المختلفة ،الناتجة
عن تفاعل  ،العمليات التشغيلية ،للمدخالت.
 -4التغذية العكسية  :هي عملية الحصول ،على البيانات والمعلومات المطلوبة  ،لتقوم عناصر النظام
من (مدخالت ،وعمليات ،وتشغيلية ،ومخرجات) والتأكد من مدى دقتها وامكانية تحقيق أهدافها.
 :3.1.2تعريف المحاسبة المحوسبة
المحاسبة المحـوسبة ( :)Computerizeان لفظ كلمة (المحوسبة ) مصطلح جديد وحديث ايضـا ً في
اللغة العربية ومشتق من مصطلح كلمة (الحاسوب) بمعنى ( )Computerوكلمة (البسملة ) مشـتقـة من
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بسم هللا الرحمن الرحيم و (الحوقلة ) مشتقة من ال حول وال قوة إأل باهلل و(العولمة ) مشتقـة من العالـم
او العالمية .
(بعلبك ي) عرف الحـوسبة بأنها(:يضبط أويحفظ أوينفذ أو العقل المحوسب أويزود الكومبيوتر بالبيانات
والمعلومات المحاسبية) (بعلبكي. ) 202 ، 2006 ،
تعرف (المحاسبة المحوسبة) على أنها أنظمـة محاسبية مستند الى تقنيات االتصاالت المعلوماتية،
وتعالج وتكشف البيانات المالية والمحاسبية للمؤسـسات وتعتمد وبشكل كبير على جهاز الكومبيوتر.
وكذلك فقد عرفت ( المحاسبة المحوسبة) على أنـها ربط تكنولوجيا الكومبيوتر واالنترنت على تحاسب
االع مال وانحناء ( المحاسبة المحوسبة) على أداء الوظائف المحاسبية المنتظمة ،والبحوث العلمية
المحاسبية ،والتدريب المستمر والتعليم والتـاهيل في مجال المحاسبة ،من خالل مختلف االدوات الرقمية
المحاسبية ،التي تعمل على االنترنت او المستندة الى الكومبيوتر مثل  ،مجموعات أالدوات الرقـمية ،
ومـوارد االنترنيت المختلفة ،والمواد الدولية المستندة الى الويب ،وقواعد بيانات المالية المحوسبة لتوفير
اتخاذ قرارات فعالة . ) Vipradas,2009 :282(،
(المحاسبة المحوسبة ) تتكون من كلمتين( محوسبة) تعني ان كل سجل من تلك السجالت تكون (محوسبة
) وليس على هيئة ورقية اما( المحاسبة ) فهي فن تسجيل العمليات ،وتصنيفها ،وتلخيصها ،بطريقة مهمة،
وفي نظام (المحاسبة المحوسبة) فان جميع الوثائق تكون ذات طابع االلى ،وأن (المحاسبة المحوسبة) في
حالة تطور مستمر ،وخصوصا ً في ظل نظام البيانات المعلومات داخل المؤسسات وفيما بينها وتم االعتماد
بهذا المفهوم وعلى المستويات الدولية .
وتوجـد هناك العديد من المؤسـسات الحكومية التي بدأت باستخدام ( المحاسبة المحوسبة ) وكذلك فأن
مجالس المعايير الـــدولية ،تـدعم ذلك من خالل السعي لتطوير معايير جديدة وحديثة يمكن استعمالها (
للمحاسبة المحوسبة ) وعلى المستويات الدولية

وان جميع المؤسسات الكبيرة العالمية التي تقوم

باستعمالها للعديد من الـمـعامالت ،مثل (التسويات الخاصة بالمصـارف  ،وأنظـمة المعلومات المحاسبية
واالدارية  ،وأدارة الصـندوق ،والحسابات التي تستحق الدفع ،والحسابات التي تستحق القبض ،وكذلك دفع
االجور ،وادارة حسابات

االئتمان) ،وتوجـد هناك العديد من المعامالت االخرى (Toshniwal :

),2016 : 580
لـقـد لمـح( ) Ngoziواخرون بأن من اهم مميزات العولمة هي العملية التي تربط بين التفاعالت العالمية
التجارية واالقتصادية والمالية بالدولة ،وهو األمر الممكن من خالل تزايد الروابط بين التطورات التقنية
والبيانات الالزمة في أتخاذ القرارات ). )Ngozi,Ihedueu,Ieonard, 2014 :19
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وبذلك فأن (المحاسبة) لـها دور كبيرومميز و مهم في نجاح او فشل أية من المؤسسات التجارية الحـديثة
وان القيمة الواقع ية والطبيعية لنظام (المحاسبية ) هي أنها قادرة على استحداث التقارير الفورية وذلك
بخصوص الشركات اي ان تلك البيانات  ،المقدمة أنها تتميز بواحدة ،من اهـم الخصائص للمعلومات
(المحاسبية )وهي تجهز في الوقت المناسب وتعـرض الـبيـانـات الـماليـة .
وبعكس ذلك من أنظ مة المعلومات االخرى فتكون (المحاسبة المحوسبة ) من اولى الوظائف المتكفله بـها
في العديد من الشركات العالمية األصيلـة .
وان ( المحاسبة المحوسبة ) بأعتبارها ذات فعالية عالية وكذلك ألنها تعتبر ذات حضـور واسـع لمختلف
المواقع باألضافة الى أنها تعتبر قاعدة ب يانات هائلة للـمؤسسة وفي أي مــدة وفترة يمكن االستفادة منها
والعمل بها،وأنهـا ذات مميزات اقتصادية متغيرة لكونها تتقدم بالبيانات لكم هائـل من
المستخدمين.)Relhan, 2013: 2(.
يمكن التعريف (المحاسبة المحوسبة ) على انها تتبع االحداث الداخلية والخارجية للعمل وتسجيل وتخليص
وتوثق تلك االحداث وتقديم المعلومات بشكل اجزاء الى المستخدمين من خالل هَيئـة الكومبيوتر.
وعرفت (المحاسبة المحوسبة)على انها تطـبيـق للمهام المحاسبي التقليدية والبحوث المحاسبية والتـدقـقـية
والمجاالت التعليمية للمحاسبة من خالل (المحاسبة المحوسبة ) لمختلف الصـعوبـات أوعـقـبـات الشبكة
الدولية للمعلومات االنترنيت .
وعلية فان (المحاسبة المحوسبة ) هي التطورات الطبيعية او الحقيقية (للمحاسبة) التقليدية نتيجة تطور
تكنولوجيـة االتصاالت والمـعلومات وكـذلك نتيـجة اسـتـخدامها فـي كـافة مـجاالت أعمـال المـؤسـسة.
(هاللي . ) 2: 2008 ،
وترى الباحثة :أن الكومبيوتر ليس لهُ تأثير في طبيعة اهداف المؤسسة وبالتالي لهُ تأثير في كفاءة وفاعلية
تلك االهـداف
 :4.1.2اهمية المحاسبة المحوسبة
إشراق التطورات الهائلـة في تقنيات المعلومات وبالتالي اصبح الكثير من تلك القائمين على البحوث
يسمي هـذه المدة الحالية بعصر انتفاضة المعلومات ومـن زاعـم هـذه االنتفـاضة بظـهور ما س ّماهـا
بمجتمع المعلومات وتعتبر هـذه المعلومات مكـون مهم من مكـونـات االنتاج طالما له دور في تحديد
فاعلية وكفـاءة الشركة وبذلك توجهة العديد من تلك الشركات الى األسبقية واألفضلية لنظمها من اجل
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السيطرة على ذاك الكم الهائـل مـن المعلومات والحاجـة الضرورية وضمان قـدوم هـذه المعلومات بصورة
دقـيقـة ومالئمـة للمستعمـلين بهدف استـخدامـها في عمـلية خـلق القـرارات االداريـة والمحاسبية والتدقيقية
( .عـودة )2012.282
و تنعم انظمة الحاسوب االلي بخصائص تجعلهُ هدفـا َ يستخدم وفق خطة معلومة لبرنامج الكومبيوتر
من اهمها.:
 -1احتوائها على كمية هائلة من البيانات التي من الواجب أن يتم ادخـالها وتخزينها ومعالجاتها ,مما
يسبب بأستخدام الكومبيوتر وترشيد االنفاق في العمل.
 -2تعالج هذه البيانات وبنشر نتائجها في أوقات متتالية .
 -3وجود كم هائل من المستهلكين للمعلومات المحاسبية المحوسبة األمر الذي يتطلب من تنوع اسبابـها
وعرض المعلومات المحاسبية المحوسبة وفق حاجة المستهلكين والهدف منها.
 -4تعالج هذه البيانات وبحسب منهج معلوم مسبقا يقصد منه التمسك بخوارزمية الحل.
ـ أن اجهزة الكومبيوتر تمتلك مجموعة من الخصائص تجعلها مؤهلة لتوفير المعلومات المحاسبية بالشكل
الذي يلبي االحتياجات الالزمـة ومن هذه الخصائص هي:
أ  -السرعة المتفوقة في اداء العمليات المنطقية والحسابية  :ومن ثم تزويد المعنيين بالعراقيل الالزمة في
أتخاذ القرارات المحاسبية بالسرعة المحددة .
ب ـ عالية الدقة في أداء العمليات المنطقية والحسابية  :اذ يقوم الكومبيوتربتـقديم نتائج عالية الـدقة جدا
وكذلك اعطاء نتائج خالية من االخطاء اال ما قد يرتكبة من قبل المستعمل في حال القيام بعملية ادخال
البيانات بالخطأ.
ت  -الموثوقية :يستطيع الكومبيوتر العمل بصورة مستمرة ومتكررة ودون أن يتعب بعكس االنسان
الذي يتأثـر بالتعب واالرهاق والنعاس تـؤثر في التدقيق بالعمـل (.تـوفيق.) 23 : 2004 ،
ـ هنالك عدد كبيرمن االسـباب التي تودي الى استخدام الكومبيوتر في انظمـة المعلومات (المحاسبية)
واهمها ما يأتي ( :المطيري. ) 18 : 2012 ،
 -1ان النظام المعلومات (المحاسبية) :يحتوي على كم هائل من البيانات والمعلومات ،التي قد تحتاج الى
جهد وفترة كبيرجدا من اجل معالجتها ،وتخزينها،أي ان استعمال الكومبيوترينتج عنه معلومات(محاسبية)
ذات مـوثوقية  ،ومصداقية اكثر ،من اي وقت كان .

30

 -2اسلوب المعالجة يتم تحديدها مسبـقا :وفقا ً لمبادي وقوانين حكومية أو تنظيمية ،مما يعني امكانية تعدد
النتائج (المحاسبية) وتتنـفذ مع االساليب .
 -3هنالك الكثير من العمليات الدورية  :كالترحيل ،من دفتر المساعد ،الى دفتر االستاذ العام ،وأعمال
نهاية السنة ،التي قد تخلق الروتين الممل  ،في نفسية (المحاسب) ،فتوكل هذه المهمة الى الكومبيوتراالولي
عن طريق برمجيات خاصة لها.
 -4ان زيـادة الطلب على (المحاسبة المحـوسبة ) :ادي الى التزايد في اهميتها ،كما ان هنالك عـددا من
المصادرالتي تتدفق البياتات لذلك قـد تمت االستعانة بالنظام المحوسب للتحكم في التدفق الخاص
بالمعلومات (المحاسبية).
 -5مالحظة االنخفاض في اسعار الكومبيوترات تؤدي الى التزايد الملحوظ في استخدامها كذلك تساعد
وفر العديد من البرامج (المحاسبية )الكاملة في تحسين اداء العمل (المحاسبي) وان شـركات المبرمجيات
متوفرة وبأشـكال كبيرة جداً وخاصة بعد الطلب الكبير لها وبالتالي اصبحت الثقافة المعلوماتية والتكنولوجيا
جزء من ثقافة المؤسسة.
وترى الباحثة :أن األهتمام بالمحاسبة المحوسبة من الخطوات المهمة في تصعيد اإلداء المالي واإلداري
ومـع االخذ بعين االعتبار تأهيل والتدريب العاملين في قسم المحاسبة بالمؤسسة ليتمكنوا من التحليل
والتصميم لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة بأعلى درجـة من الفاعلية في تحقيق اهدافها المطلوبة .
 :5.1.2سمات المحاسبة المحوسبة
يجب على أصحاب األعـمال في الشركات والـمؤسـسات والمنظمات على اختالفاتها البحث عن كافـة
المميزات فيما يتعلق بجودة اداء العمل  ،فهناك أصحاب المصلحة أكثرهم غير محاسبين وبما مرتبط
باالغراض التجارة وتنظيم وتترتب االمور المحاسبية ويواجهون الكثير من الصعوبات والعقبـات في
القيام ببعض المهامات المحاسبية ،تبرز أهمية استعمال المحاسبة المحوسبة وكذلك أهمية استخدام البرامج
المحاسبية المختلفة بما فيها وفر من هـذه الميزات أو الفوائـد المتعلقة بمتابعـة النفقات وتعدد الضرائب
والنظر في زيادة االيرادات وأهم هذه المميزات االتية:

)(www.smallbusiness

 -1البساطة  :أذاً هناك مجموعة واسعة من البرامج (المحاسبية المحوسبة ) َد ِارجه وسهلة االستعمال
بنفس الوقت للمستخدمين حيث يمكن ألصحاب االعمال الفحص والعثور على البرنامج التي تسهل فهمها
وايضـا ً سهلة التركيب والتنظيم والتعلم عليها واالستعمال من قبلهم وتقييم العديد من هذة البرامج المعدة
والخاصة تحديد فقط نوع البيانات التي من الواجب ادخالها مجرد أن تشـييـد النـظام وتقوم بتحديد الحسابات
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البنكية أوديون الموردين أي كانت وكل ما يحتاجة لها صاحب الشركة فقط تحديث المعلومات وبحسب
تلك القاعدة المتفق عليها لهذه البرامـج.
 -2الموثوقية والدقة  :يع ّد البرمجات االساسـية بسيطة وسهلـة االستخدامـات  ،ومن ثم فـأن العمليات
الحسابية والرياضية يكون التعامل معها بصـورة دقيقة وموثوقة ومالئمة أيضا,ونتـائجها يمكن ألصـحاب
االعـمال أن تحدد اوضاعهـا المالية المتوقعة باكثر بدقة وفي أي حقبـة.
 -3الفاعلية من حيث التكلفة :ان مو ظف الحسابات عـندما يتم توظيفة في الشركة او االستعانة بالمصدر
الخارجي سواء بالمحاسب أو الشركة المحاسبة قد يكون غالي الثمن أو مكلفا,ولكن مع االستخدام االمثل
واالفيد للبرامج المعدة خصيصا ً (للمحاسبة المحوسبة ) تكون الشركة قد قامت بدفع التكلفة لمرة واحدة
سلـفا ً وقد تحتاج مثل
هذه الشركة الى ابرام االتفاق مع (المحاسب) ألعداد الحسابات المالية  ،وتدريب مـدير الشركة أو الموظفين
الذين لهم عالقة باستخدام لبرنامج (المحاسببة المحوسبة) في الشركـات ,وبسرعة فائقة ما تصبح هذه
البرنامج مفعلة جـداً من حيث الكلفة المالي ة وبعدا ذلك تصبح الشركة ليس لها حاجة الى دفع مبالغ عالية
مقابلها وكل ما عليها سواء أن تشتري البرامج المعدة والجاهز لعملهم ومع أالنظمة التشغيلة التي تعمل
لعدد من السنوات واحيانـا ً ال بل المفرض تحديثها بين فترة وأخرى ولكنها تكون غير مكلفة على االغلب
 -4القدرة على التعاون  :تسمح العديد من برمجيات الكومبيوتر ألصحاب المؤسـسات منح الصالحيات
وأذونات بأعطائها للمحاسب سواء كانت داخليا أوخارجيا ولهاحق الوصول الى البيانات ويمكن الصحاب
المؤسـسات المرتبطة بزمن المعلومات مع الحسابات البنكية وكذلك حسابات االئتمان واسترداد البيانات
بالضغط على الرز للكومبيوتر مما يسمح ألصحاب تلك االعمال بحل الحسابات المعقدة والصعبة بسرعة
مباشرة وأن تسترجع كافة المعلومات بالشكل الصحيح التي تحتاجها وحدة التدقيق الداخلي من قبل االدارة
العـليـا .
 :6.1.2العالقة بين تقنيات المعلومات ونظام المحاسبة المحوسبة
في الفترة االخيرة عرفت تـقـنيات المعلومات بـأنها سريعة ومؤثره في أالنظمة المعلوماتية وقد جاءت تلك
األدوات لتكون لهـا قيمة في مخرجات أنظمـة المعلومات (المحاسبية) بصـورة خاصة من خالل رفع
فاعلية وكـفاءة االنتاج لتلك المعلومات (المحاسبية )المالئمة والموثقة للمستخدمين .ويمكن أن تفرض
تقـنيـات المعلومات في المؤسسات االقتصادية وكذلك ضرورة تطبيقها حيث مع الحفاظ على التنـافس
واختراع النقـل الحديثة التي تفرزها هذه التقنيات على هيئة البرمجيات واالنظمة القيـاسية (للمحاسبية
المحوسبة ) لقد عرفت الجمعية االمريكية نظام المعلومات( المحاسبي المحوسب) بانه النظام الحـاسوب
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االلى الذي يقوم بجمع البيـانـات وترتيبـها وتنظيمها وايصالها وعرضها من هذه المعلومات واستخدامـهـا
من طرف القائمين عليها أي األفراد في مختلف المجاالت التخطيطة والرقابـية واألنشطة التي تمارسها
وتسليفها على النظام المعلوماتي (للمحاسبة المحوسبة ) .
وكذلك تحقيقها للمواصفات االتية هما(:حسون.) 154 : 2017،
أ -بجانب المعلومات التقليدية  ،فان نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة يقوم بأنتاج معلومات  ،لموجهة
تلك إالجـراءات المتعددة  ،وهناك معلومات تتعلق بالماض والمستقبل ايضا ً .
ب -تسجل العمليات االقتصادية حال وقوعها بالحال وينتج المعلومات المحاسبية جديدة وحقيقية عكس
الواقع االقتصادي للمؤسسة في لحظة نشرها كما ينتج المعلومات المتتالية .
ت -باألمكان أن نـدمـج بين نظام المعلومات المحاسبية ،وباقي األجزاء في نظم المعلومات االدارية ،
فانها بأتخاذ القرارات المعتمدة على أنظمة المعلومات المحاسبية فقط  ،أن عددا كبيرا من المعلومات
المحاسبية ،ينتج داخل بقـيـة هذه أالنظمة المعلوماتية الموجودة في تلك المؤسسة.
ث -البرامج المستخدمة تكون سهلة وبسيطة  ،إذ يمكن استخدامها من قبل الوحدات الحسابية والوحدات
المالية والمدققين واالدارات االخرى وليس فقط المتخصصين والمبرمجين بعلم الكومبيوتر والذين هم
تعودوا عليها وتكون معرفتهم (المحاسبية) غير محددة.
ج -يضمن الكومبيوتر التخزين والتسجيل بشكله الصحيح للبيانات المحاسبية ،وفقا ً لمبادئ والقواعد
المحاسبية  ،والمنع القاطع من حاالت االنحراف والخطأ المرغوب وغير المرغوب .
الرويـَة المتعمدة ألجـل ان تكون
ح -امكانية عزل المعلومة المخزنة بداخل االنظمة ( المحاسبية ) وفق َ
ذات فائدة بعملية اتخاذ القرارالمحاسبية واالدارية والتدقيقية .
خ -تتع َدد البرامج بما هومتاح من فرصة المفضلة بينها وفق الطلب.
ـ مما ذكرسابقا ً يمكن القول بأن أنظمة المعلومات (المحاسبية المحوسبة ) أصبحت من العوامل االساسية
للنجاح  ،وهنالك الكثير من المعوقات فقد جعل الحاسوب يقوم بتسجيل جميع العمليات المحاسبية والتدقيقية
والمالية واالدارية وتعالجها من أجل تحصيل المخرجات السريعة بأسرع وقت ممكن  ،ولضمان ذلك من
الواجب أن توفر رقابة داخلية ذات فعالية من بداية العمل بها وحتى توصيل تلك المعلومات الى المستهلكين
وهنا يتم تعريـفها بأنها تقنيات المعلومات المحاسبية  :وهي عدد من االدوات للمعلومات المحاسبية
السـانحه لدى المحاسب ،والتي تساعده في تسهيل وتبسيط  ،المسائل واالجراءات المحاسبية ايضا ً ،
وتساعده في وفر المعلومات العالية الجودة عن المـؤسـسات التي يتم العمل فيها.
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ونعرفها ايضا  :بأنها أدوات تـكنيكية للمعلومات التي تدعم الى تحسن المدخالت وتنتج المخرجات للعمل
المحاسب المحوسب (يحي ،وزروقي.)9 : 2018،
وترى الباحثة  :أن مفهوم التقـنيات المعلوماتية المحاسبية :هـوعبارة عن االستخدام المحاسبي المحوسب
ألدوات التقنيات المعلوماتية وهدفها هـو التسهيل وتحسين  ،وأن تزيد من دقة األعمـال المحاسبية وبالتالي
سوف تؤدي الى جودة المخرجات.
 :7.1.2مقومات المحاسبية المحوسبة
))Daniel gouadain et all ,2002: 89
 -1جودة البرامج المحاسبية :
تعدد برامج المعالجة (المحاسبية) للعمليات المالية ،واعداد القوائم ،والتقارير ،وقد تضمنت هذه البرامج
الجاهزة من نظم (المحاسبة) المالية ،والتي يتكون نظامها (المحوسب) من العناصر االساسية اآلتية :
أ -المستندات االصلية ،وتشمل ،فواتير المبيعات ،والمشتريات  ،وبطاقة الوقت.
ب -اليوميات العامة ،والمساعدة.
ت -دفاتر االستاذ العامة ،والمساعدة.
ث -ميزان المراجعة.
ج -القوائم المالية ،والتقارير الخارجية ،االخرى.
تقوم ( المحاسبة المحوسبة ) باكمال كل المراحل المحاسبية اذ التي تظهرفي اللوائح االساسية للـبرامج
(المحاسبية) والقوائم الوظيفية الممكنة ومفاتيح السيطرة اذ تـظهر البرامج الخاصة(المحاسبية) المالية
الخيارات التالية:
أ -تأسيس دليل الحسابات وثم تعديلها مع تعريف كل حساب رئيس وجميع حساباتها الفرعية.
ب -ادخال كافة البيانات والعمليات التي يتم تحويلها تلقائياً ،الى مختلف السجالت لليوميات المساعدة
ومنها  ( :المشتريات  ،والمبيعات  ,والمصارف ,والصندوق ,والعمليات المختلفة) ايضا ً وفي موجهة كل
عملية أول بأول.
ت -تجهيز مسودة التسجيل
ث -تجهيز الحسابات الرئيسة والفرعية لدفاتر االستاذ العامة
ج -تجهيز ميزان المراجعة
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ح -تجهيز القوائم المالية الختامية
خ -اقفال الحسابات في نهاية السنة المالية ويتم اعادة فتحها في بداية السنة المقبلة وهـكذا.....الخ
2ـ أستخدام الكومبيوتر في مجال المحاسبة المحوسبة
أ -السرعة والدقة في اعداد المستندات المالية واجراء العمليات الحسابية وتطبيقها االجراءات (المحاسبية)
مثل ،عمليات التبويب ،والتدوين ،والتحليل ،وحفظ المستندات المالية ،وهذا االمر الذي يؤدي الى توفير
الجهد والوقت ونقليل من حجم االخطاء (الحسابية) وانخفاض التكلفـة وتشغيل العمليات( الحسابية) التي
تقوم بها المـؤسسة .
ب -تحسين عملية حفظ المستندات والدفـاتر (المحاسبية) وكذلك تسهيل وتبسيط العمليات المالية تجميعها
وتخزينها واسترجاعها بشكل معلومات للمؤسـسة .
ج -سرعة انجاز العمليات المالية المتشابهة في آن واحد وتسجيل عدد هائل من تلك العمـليات (المحاسبية)
وتوظيف عدد اقل من الموظفين في وقت محدد .
د -التحكم في الرقابة الداخلية والذاتية على تطبيق العمليات المالية أذ يمكن االبتعاد عن االخطاء في
مراحل التشغيل أي وقت العمل المختلفة خطوة بخطوة مما يحقق الدقة في استخراج المعلومات المحاسبية
والناتج النهائي لذلك يحتوي الكومبيوتر على االساليب المهمة لضبط الرقابة والتحقيق من نتائجها التي
تمكن االدارة العليا من إثبات صحة العمليات المالية والمحاسبية .
هـ  -زيادة الثقة في المعلومات الحاصـلة من التشغيل على( المحاسبة المحوسبة ) وعرضها في التقارير
اذ يمكن استخدامها من قبل القرارات المتخذة كأساس موثوق به وسليم لمتخذ القرار .
وترى الباحثة :باالضافة الى ما ذكر سابقا أن استعمال الكومبيوتر يعتبر اساسا كبيرا للبيانات والمعلومات
وزيادة فعالية وكفاءة الرقابة ايضاً ،ونستخلص البيانات والمعلومات الموثوقة في اتخاذ القرار السليم
للعاملين بها في المصارف الحكومية .
 :8.1.2مكونات المحاسبة المحوسبة
(عبد الوهاب ( )9 : 2005 ،السقا )164 : 2009 ،يعد الكومبيوتر العرض االساسي للمكونات
المادية ( للمحاسبة المحوسبة ) اذ تعـد الوسيلة الرئيسية في عمـل نظم المعلومات ( المحاسبية ) عند
العمل في

( حوسبة ) االغـراض ،اذ ال يمكن تأديـة العمل بدونها ،سواء في تشغيل البيانات،

أومعالجتها بالسرعة والدقة المطلوبين ،أو من نظيراجراء التوصل مع الجهات التي قـد يتم التعـامل معها
لتوصيل البيانات.
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وتمثل تق نية الكومبيوتر في المـؤسـسات ،لتطورات التقنية المهمة التي تؤدي الى تزايد االهتمام بنظم
المعلومات  ،وتعد الحسابات الشخصية ،وشبكات الكومبيوترات ،وقواعد البيانات ،والنماذج التي تعتمد
على الكومبيوتر.
ومن اهم الجوانب التي تؤدي الى تزايد االهتمام بتقنية الكومبيوتر ،من حيث ارتباطها مع شبكات
المعلومات ،وتبادل البيانات (المحـوسبـة )
وقد تطورت تقنيات الكومبيوتر في اآلونة االخيرة والتطورات الهـائلـة ومن هذه التطورات :النهايات
الذكية ذات شاشات العرض التلفزيوني ،ونظم التوصيل  ،و الكومبيوترات الصغيرة ،نظم االدارة وقـواعـد
البيانات وباقة البرامج التخطيطية العالية ،فقد ادت تلك التطورات او االجزاء ،غير االلية ومنها النظم
والبرامج ،في موجهة االهتمام الى الموضوعية لمستخدامي نظـم المعلومات في الـتبادالت ( المحوسبـة
) للمعلومات المهمة داخل المـؤسـسة في المساعدة على اتخاذ القرارات االدارية .
لذا فـأن الكومبيوتر يمثل احد العـناصر لنظام المعلومات (المحاسبية ) في المؤسـسات حيث يتم من
خاللها القيام بادخال البيانات المختلفة ،واجراء العمليات التشغيلية الضـائقة عليها باستخدام الوسـائل
والطرق العلمية المختلفة ،في اظهارالمعلومات ،بشكل تقارير وقوائم مالية ،تختلف على وفق المتطلبات
و الجهات التي يمكن ان يتم تحقيقها ذات فائدة من استخـدامها .
وقد استحال استخدام الكومبيوتر الحاجات الضرورية في نظم المعلومات ( المحاسبية ) في غالبية
المـؤسـسات ،وخاصة مع الزيادة الهائلة لحجم هذه الوحدات و في اعمالهم وبما تحققها من مقدرة
على تشغيل تلك البيانات وانتاج المعلومات منها وتدقيقها وتشغلها بـأحجامها الكبيرة من االعمال بسرعة
عالية جداً واجراء المقارنات بفعالية واختيارالبدائل التي هي مناسبة.
وترى الباحثة:أن استعمال الكومبيوتر على مالمح النظام المحاسبي يعود اختالفه الى اإلجراءات في النظام
التقليدي التي يأخذ وقت وجهد كبير في اكمال هذه العمل والحصول على النتائج مقارنة باستعمال
الكومبيوتر
 :9.1.2خصائص المحاسبة المحوسبة
ان استعمال جهاز الكومبيوتر في عمل نظم المعلومات( المحاسبية ) بوجه عام يمكن ان يؤدي الى االستفادة
من الخصائص االتية (:عطيـة . ) 9 : 2000 ،
 -1امكانية تخزين ومعالجة كم هـائل من البيانات ،والتبادل من خالل قواعد البيانات ،الخاصة بعمل
المؤسـسة
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 -2تجهيز وتوفير المعلومات المحددة من حيث الكم والنوعية لجميع الجهات التي تطلب دقة وسرعـة
شديدة جدا.
 -3امكانية تحقيق  ،الرقا بة الداخلة الذاتية ،على تبني العمليات اول بأول من خالل االستفادة من وسائل
الضبط والرقابة الداخلية والتحقيق النتائج التي يحتويها الكومبيوتر.
 -4المساهمة في تخفيض الكلفة وانجاز المعامالت المختلفة  ،وهذا ما يمكن ان يؤدي الى التحقق من
النتائج التي يحتويها الكومبيوتر .
وترى الباحثة :أنه تعتبر مجموعة من النظم المحاسبية على أنـها مجمـوعة من االنظمـة والقواعد
واألجـراءات التي تحكم بمبادئ جيدة تهدف لإلنتاج معلومات مالية سليمة وتلبي متطلبات اإلدارة وتشغيلها
بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية .
 :10.1.2فوائد المحاسبة المحوسبة
ان الفوائد المتحققة من (المحاسبة المحوسبة ) تتبع في المرونة التي تحقق على انتاج معلومات المحددة
من حيث التنوع والكم الهائـل في مكث جميع البدائل الممكنة وبمدة قصير جدا وبأعلى درجة ممكنة من
الــدقة بمعنى ان استعمال الطرق المحوسبة يساهم في تحقيق وتوافر الصفات النوعية االساسية في
المعلومات (المحاسبية) المالئمة ،والموثوقية ،وكذلك فأنها تتوفر مستندات محددة بعملية محوسبة واحدة
مع وفر كمية هائلة من تلك البيانات والمعلومات( المحاسبية ) ألغراض مختلفة و مقدرتها التخزينية العالية
في استرجاع البيانات في فترة قيا سي مناسبة تزيد من المميزات لهذا النظام وكذلك فهو يعطي الفرصة
للوحدات االقتصادية في انشاء االطـار التنظيمي بشكل اكثر مرونة اذ ان غالبية الوحدات التي ال تعتمد
على الكومبيوتر ،يحدث لديها تأخيركبير في معالجة وتوصيل تلك المعلومات خالل الهيكل التنظيمي
وفي مثل هذه الحالة فان استخدام الكومبيوتر من شأنه ان يوفركثيرمن المرونة في اختيار االطـار التنظيمي
المالئم بما يساعدها في تقلص مثل هذا التاخر (العبدلي)9 : 2003،
وكذلك فإن عامل الوقت اذ أنشئت التقارير والبيانات المالية في اقل مدة ممكنة باالضافة الى عدد اقل من
تلك المعامالت الخاطئة وذلك فان استعمال البرامج (المحاسبية المحوسبة ) يؤدي الى عدد اقل من موظفي
المهنة وتحسين جـودة االنتاج كذلك فانها تؤدي الى وفر كبير في الورق والتخزين .
اما في ما يخص التكاليف فانها برامج تحتاج الى جهاز كومبيوتر وبرامج ( محاسبية) باالضافة الى
حاجتها للمستشارين والمبرمجيين ذات التكلفة عالية وايضا ً التدريب المستمر للموظفين على تلك البرامج
مما ينشى تكاليف باهظة الثمن ،و كذلك فان المؤسسة أو الشركة التي تستعمل هذه البرامج محتاجة الى
نظم لحمايتها من اجل أن تحمي المعلومات الخاصة بهم مما يتطلب منهم تكلفة اضافية وتتحملها
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المؤسسة،وأن المؤسسات حيث لم تكن تستعمل هذه البرامج من أول ما تم تكوينها بصورة صحيحة
فستتولد لديها مبالغ عالية جداً في التصحيح المستمر لها بنسبة أعلى من قيمة البرامج المحاسبية المحوسبة
من األساس )Deshmukh,2006 :23-24( .
وترى الباحثة :أنه على الرغم من فوائد الكومبيوتر ولكنها تعتمد كليا ً على االنسان في عملية التشغيل
وكذلك البرامج المتقدمة فبدون تحديد المطلوب منهُ في تحديد اإلجراءت على شكل تعليمات يصبح
الكومبيوتر غير قادر على أداء عمله .
 :2.2اإلطار النظري لجودة التدقيق الداخلي
 :1.2.2ماهية التدقيق الداخلي
بعد التطور الكبير في حجم المـؤسـسات ذات الوحدات و الفـروع المنتشـرة جـغـرافيـا ً وتعقيدهـا ،
ونشـاطاتها المتعدد ة ،نتج عنـها من تـالعب واخطاء وانحـرافات ،االمـر الذي يتطلب منهم التحقق بأساليب
عـن بيان مـدى اإللتزم في تنفيذ السياسات اإلداريـة التي تكـون مكلفة لحمـايـة المـوارد واالصـول
ولضمـان الدقـة في المعلـومات والبيـانات ،وتقيم الكـفاءة في أداء عمليـاتها وعلى مستوى وحداتها الداخلية،
كمـا نـشأ التدقيق الداخلي مع ذلك لمـواجهة المتطلبات ومساعـد أالدارة .
 :2.2.2تـطور مفهوم التدقيق الداخلي
❖

عام  1971قـام المعهد االمـريـكـي للمـدققيـن الـداخليين بتعديل الوصية وتشمل مرة اخرى هذه

الوصيات بتـعريف جـديـد للتـدقـيق الداخلي يعرف بانه ":نشاط تـقيـيم محايد داخـل المـؤسـسة لتـدقيق
عملياتها بقصد ان تـقدم خـدمـات لالدارة كجزءٍ ف ي نظم الـرقـابـة اإلدارية  ،ويـعـمـل بـطريـق القيـاس
والتقييم وفـعالـية االنظمة الرقابية االخرى" (احمد. ) 103 : 1998،
❖

عام  1981المعهد االمـريـكـي للتدقيق الـداخلي عرف بانه ":نشاط تـقيـيم محايد داخـل المـؤسـسة

لفـحـص تقييمي لالنشطة وتقديم خدمة لها  ،ونظـام رقـابي يعمـل عن طـريـق فـحص وتقييم بكـفـايـة
وفـعالـية في االنظمة الرقابية االخرى" ( .أيمن فتحي . )308 :
❖

عام  1991أصـدر المعهد االمـريـكـي للمدققين الـداخليين بتعرف آخر للتدقيق الداخلي يمثل في

":وظـيـفة تـقيـيم مـستـقل ،نـشأ داخـل مـؤسـسة معينة  ،لغــرض فـحـص وتقييم في نشاطـها لخدمة
المـؤسـسة " ( .محمد،وآخـرون . ) 103 : 1996،
❖

عـام  1998تم صياغـة دليل جديد بتعـريـف لتدقيق الداخلي من قبل معهد االمـريـكـي للمدققين

الـداخليين بأنه":نشـاط نـوعـي ،موضوعي وإستـشاري مسـتـقل داخـل المـؤسسة وتصميم التدقيق
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وت ـحـسـين إنجـاز هـدف المـؤسـسة من خـالل اتباع السياسـات والـقواعـد والخطط المـوضوعية
والتحسينات الالزمـة وادخالـها لـتصـل الى درجـة من الكـفايـة االنـتاجـية القـصـوى" (.خلف عبد هللا :
.) 32
❖

والمعـهد الـفرنسي للتـدقيق والـرقـابة الداخـليـة " فقد عرف على انه نشاط مستقل يهـدف الى

اعـطاء المنـظمـة الضمـانات الكـافية حـولة درجـة التحـكم في هذه العمليات واعـطاء نـصـائح الجـل القـيام
بـالتحسـينات الالزمـة والتي تـساهـم في خـلق قيـمـة مضـافة. )Hamini Allel,2003 :35(".
❖

عام  1999أصدر المعهد االمريكي للمدققين الداخليين التعريف الشامـل للمفهـوم الـجديد

والمتطـور للتـدقيق الـداخلي ليواكـب مع التطورات  ،وتم تعريفها " :بأنهُ نشاط تأكـيدي ومـوضوعي
واستشاري
محايد وصمم ليضيف القيـة والجودة لعملـيات المـؤسـسة ،ويساعد في انجاز هدفها بصورة تنظيمية
ومنهجية لهدف تقييم وتحسين جـودة فعاليات العمليات التالية (الحوكمة والرقابة وادارة
المخـاطـر)"(.)IIA,2009
عام  2010أصـدر المعهد االمـريـكـي للمدققين الـداخليين بتعرف آخر للتدقيق الداخلي والقى أعترافـا ً
كبيراً من قبل المستفيدين والمهتمين بـوظيـفة التدقيق وعـرف نـشاط التدقيق الـداخـلي بانه":دائـرة أو قـسم
أو فـريـق للمـستـشاريـن أو غيرهم من ممارسات المهنية ويقـدمـون خـدمات تـأكـيدية واستشـاريـة
،وبشكل موضـوعـي ومحـايد ،وصمم في زيـادة التـحسين عن قـيمـة العمـليـات المـؤسـسة ،وتساعد في
انجاز هدفها بصورة تنظيمية ومنهجية لهدف تقيم وتحسين جـودة فعاليات العمليات التي تـتـعـلق بالحوكمة
والرقابة وادارة المخـاطـر"(البـطـوش .) 2015 ،
 :3.2.2مفهوم وتعريف جودة التدقيق الداخلي
بعـد الحـرب العالمية الثانية  ،بـدأ الناس يهتمون في الجـودة بمجاالت كثير ومنها الصناعة في الوقت
الرهان والتنافس على تصنيع االجود وخصوصا في اليابان حيث كان التأثير كبيرعلى اقتصادهم وعلى
منتجاتهم أيضا ً وكانت عاجزة حتى في التنافس والتسوق مع جزرها الخارجية وذلك بسـبب المنتجات
الرديئه في المواصفات وليس بمقدورها أن تكسب المستهلك  ،فكل نقاط الضعف حولتها لقـوة وهنا كانت
اطالقها للعالميـة بعد التفكـر بعمق لكي ترفع من منتجاتهم الصناعية وتطبيق الجودة اصبحت وسيلة اساسية
في رفع وتحسين اقتصادهم العام ( المبروك. )2017 ،
عرفها (المقيد) أن مفهوم الجـودة من االتجاهات الحديتة ويعتبر أحـد مفاهيم العصر في مهنة التدقيق
الداخلي،كما حصلت على شعبية واسعة من الهيئـات العلمية والمؤسسات والمنظمات المهنية والذين
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يهتمونه بمهنة التدقيق الداخلي "،الجودة كلمة اصلها باللغة العربية هي (جاد،جودا،جودة)ويصبح جيد أي
ضد الرديء ،لـ (وجود الشيء) ،أي حسنه وجعله جيدا(،وأجـاد) تعني يأتي بالجيد(.المقيد )73: 2006 ،
عرفت

الجودة"بأنها

درجة

استيفاء

بمجموعة

من

الخواص

المالزمة،للمتطلبات"

(.)ISO,2005:9000
امـا(العمري) فيعرف الجودة بأنها مجموعة من القـواعد والسياسات والطرق التي من الممكن أن تصاغ
لتحقيق االهـداف بمستوى أعلـى بفاعلية وكفـاءة لطبيعة الخـدمة التي يتم تقديمها أو نوعية المنتجـات
المـقدمـة (العمري.)43 :2006،
و (حمدان )عـرف الجودة بأنها مجموعة من الخصـائص والصـفات للمنتجات أوالخـدمـات التي تقدم حسب
الموصفات للحصول على رضا المستهلكين من البدء بعملية الشراء وحتى وقت استعمال المنتج
(.حمدان)2017،
ويرى (القاضي )الجودة "هي مدى المطابقة مع المتطلبات" تعمل المنظمات لمرقابة أداء االعمال اليومية
والنشاط حتى تصل الى اعالء المراتب في الجودة ،من اج ل ان تخرج بأقل انحرافات لتلبية متطلبات
االدارة (القاضي.)2008:103،
امـا بالنسبة لـ (القاضي ) فتعتمد جودة التدقيق على االداء الجيد للرقابة ،وبذلك ان االنظمة المحاسبية
تطبق في الوصول الى الكفاءة والفاعلية للقيود والعمليات بإستمرار في المنظمة لحماية موجوداتها وخدمة
اهدافها(القاضي ،مصدر سابق،)103،
وترى (نــوال ) أنه أصبح للتدقيق اهمية بعد التطور االقتصادي الذي مر بمراحل متعددة ،وكان المفهوم
السائد في بداية مشورها على انها متخصصة فقط بالرقابة المالية في سيرالنشاط بكفاءة وفاعلية،ويعتمد
كليا على هاتين المهنتين المحاسبة والتدقيق في كشف التالعب واالحتيال مع زيادة الصعوبات في العمليات
المالية تزداد المشاكل االدارية مع كبر حجم الشركات واعمالها وتنوع انشططها والمتغيرات التي حدثت
في التكنولوجية  ،قيام التدقيق الداخلي لشمولية التدقيق االستشاري والتدقيق التأكيدي لألداء االحسن
(نوال.)2013،
تعرفها(عائشـة) بأن وظيفـة التدقـيق الداخـلي من وظائف التقيم،وتكون نشأتها بداخل المؤسسات التي
تهدف لفحص وتدقيق انشططها االدارية والمالية وتساعد جميع افرادها في القيام باألعمال التي تم تكليفهم
بها بأعلى الدرجات من الجودة والكفاءة ،ويتم بطريق االبحاث والتقيمات والتحليالت والتوصيات وان
تـقدم اسـتشارات ومـعلومات لها عالقة بمختلف االنشطة بداخل المؤسسات (عائشة .) 2015،
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تعرفها (نــوال ) وجدت وظيفـة التدقـيق الداخـلي لتساعد في تـوفـير البيانات الموضوعية وباالمكان ان
يعتمد عليها لمتخذوا القرار وفي عمل المؤسسات لذلك فهذه الوظيفة في الوقت الراهن أصحبت تخص
االدارة العليا كداعم أساس (نوال .)2013 ،
اما بالنسبة ( )IIAفي بداية عام  1947فقد قدم معهـد المـدققـين الـداخـليين اول تعريف في التدقيق الداخلي
وأول اصدارتم نشرها بعنوان:بيان مسؤوليات المدقق الداخلي ثم تعريفها بذاك الوقت من قبل المعهد .
(الخطيب) "بأنة نشاط تقيمي مستقل يجري بداخل المؤسسة في تدقيق العمليات المالية والمحاسبيـة وتعتبر
اساس في تقديم الخدمات لإلدارة العليا لوقايتها" (.الخطيب .)2010 ،
تتابعت بعدها التعاريف الصادرة عن مـعهد المدقـقيين الداخـلـيين لتواظب المعهد في تحديث هذا التعريف
إذا اقتضت الحاجة للتطورات المهنية بذلك لقد تم تعرفها من قبل معهد المدققـين الداخـليين االمريكي
للتدقيق الداخلي.
ويرى (مـرصـاد) "بأنة نشاط تقيمي محايد لمنظمة االعمال،في مراقبة العمليات المالية والمحاسبية
،وعمليات أخرى ألجل تقديم كل الخدمات العالجية والوقائية بداخل المنظمة لإلدارة ،للقيام بالمسؤوليات
المكلفين بها من الكفاءة وبدرجة عالية  ،ويتم بطريق االبحاث والتقيمات والتحليالت والتوصيات وان تـقدم
اسـتشارات ومـعلومات لها عالقة بمختلف االنشطة التي تم تدقيقها"(مرصاد .) 2013:
أمــا ( ) FRCفإن مفهوم جودة التدقيق عنده هو مفهوم فعال ،وله محددات ومؤشرات لجودة التدقيق ربما
يتغير مع الوقت،من الممكن يطلب ذاك االطار على ضوء المتغيرات التي يحدثها(.)FRC,2008:1-2
ذكرها (دحـدوح) بأنها "هي مجموعة من الخصائص التقنية والنوعية للتدقيق،تكون الشباع الحاجة للمالك
للوحدة االقتصادية لتوفيرالعمل في مراقبة أداء اقتصادي ومالي "(دحدوح والقاضي.)69: 2009،
عرف ( ) Behnجودة التدقيق" بأنه قياس بمقدرة المدقق على الحد من التحيز والغش لتحسين الدقة في
البيانات المحاسبية "،أن التدقـيق الداخلـي ذو جودة عالية ويعمل في تزايد المصداقية للمعلومات والقوائـم
المـالية ،ويفسح المجال للمستثمرين لعمل التقديرات بدقة أكثر عن قيمة الوحـدة االقـتصادية ( Behn
.)et.al.,2008:328
يرى ( )Sulaimanأن جودة التدق يق" تلبي المتطلبات لمعـايير التــدقيق وأثناءعمليات التـدقيق"أو"هي
قدرة الحصول على النتائج المنسجمة مع االهـداف المـوضـوعة"،باالمكان النظر للتدقيق النهُ فعال إذا
نتائجها كانت تتفق مع اهدافها للـوحـدة االقتصادية(.)Sulaiman,2011:22
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يعرف ( )Badaraجودة التدقيق الداخلي هي"محصلة االنشطة والممارسات والقواعد والمهام المهنية
للمدققين والاللتزام العالي بمعاييرالتدقيق وباألهداف والمسؤوليات والسياسات وغايتها"،ولتحقيق اهداف
الوحـدة االقتصادية مهما كانت هذه الـوحدة خاصة أو عامة البد ألتاكد من هـذه الـوحدات ان تكون تدقيقها
الداخـلي ذات جودة عالية (.)Badara & Saidin,2013:341
في حين عرفها(  )B&Dجودة التدقيق" هي من المحتمل الكشف واإلبالغ لألخطاء الجوهرية ومعلومـات
غير صحيحة للقوائـم المالية،باالعتماد المحتمال على خبرة المدققيـن الداخلين في الكشف لتلك األخطـاء
والحوافزالخاصة بهم في االبإلغ لتلك االخطـاء"،فأن جـودة التدقيق الداخلي هي ناتج المدققـين الداخليين
لكل من االستقاللية واالهلية (. )Benslimene & Dumontier,2014:3-5
بينما عرفها ( ) E&Nبأن مفهوم جـودة التدقيق الـداخـلي هـومن المفاهيم المعقدة لذلك اليمكن تعريفها
ضوع الوحدات االقتصادية
بتعريف واحد،باالمكان القول أن جودة التدقيق التي تم تحقيقها من خالل ُخ ُ
للمبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاما ً (.)Elshafie & Nyodrah,2014:45
يرى (ابراهيـم) ظهر التدقيق الداخلي مع االزمة االقتصادية في الواليات المتحدة عام ،1929ونتجت
عنها أزمات أثر ت بالكامل في االقتصاديات وكانت برغبة أصحاب المصلحة في انخفاض الضرائب
والرسومات لتؤدي الى اظهار التـدقيق الـداخلي ،منذ بداء االزمات من ذاك العام الى هذا اليوم أدى الى
تزيد الحاجة على التدقـيق الداخلي ،بعد التطورات الكبيرا التي شهدتها وظـيـفة التدقيق الداخلي ،كان السبب
لعودت التطور في االدوات الرقابية في مختلـف المؤسسات خصوصا بعد العمليات المعقدة واالعتماد
المـتزيد للمعلومات ،أن التدقيق الداخلي تعتبر من الوظـائف المهمـة لمـؤسسات االعمال (.إبراهيم2016،
.)17 :
في حين (الزبيـدى  ،وآخــرون ) عــرفها معهد المدقـق ين الــداخلـيين في الــواليات المتـحدة االمــريكية
للتدقيق الداخـلي (بأنة وظـيـفة تقـيـيم محـايد في داخل الشـركـة ألجـل فـحص وتقـييم نـشاطـها لـخدمـة
هذه الشـركـة )(.الزبيدى ،وآخرون.)127: 2017،
وكما عرفها مـجمع العرب للمحـاسـبين القانـونـيين .
بينما عرفه ـا (الجبوري) " بـأنـها الـوظـيفة الداخـليـة التـابـعة لإلدارة في المـؤسسة صوغ نشـاطها الداخـلي
المحـايد واستقامة الـرقأبة االداريـة والمـحـاسـبة ايضا ً لقيـيم النظـام وما يتنـاسب معـهُ لمتـطلـبات االدارة
وكذلك العمـل على االستخـدام االمثـل للمـوارد في تحقيق كـفايـة أنتاجيـة قـصوى" (الجـبوري2013،
)5:
من التعاريف الحديثـة وكما أشار للتدقيق الـداخلي.
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( ) IIAبأنه "نـشاط محايـد واسـتـشاري وموضوعي في نفس الوقت ويسهم في زيادة القيـمة وتحسـين
العمليـات للمـؤسـسة ،والتـدقيق الداخلي تساعـد على تحقيق اهداف المـؤسـسة من خالل مسـلكـه مـدخـل
الموضوعية وتـنظـيم تقيمي في تـحـسين الفعـاليـات االداريـة للمخاطروعمـلـيات التـحكم والـرقـابـة"
(. )IIA:2009
اما( ) Knechelأدبيات الفكر المـحاسبي فلم يتم االتـفاق على تعـريـف واحـد وشـامـل في جـودة التـدقيق
الـداخـلي (.)Knechel et at,2013 :387
امـا عن (الشـاهـين ) فمن غير من الممكن اختصار جودة التدقيق الداخلي بتعريف مـوحـد،تحولت مفـاهيـم
الـجـودة بعد التطـورات في عـلم االدارة ،عندمـا ظهرت الثورة الصنـاعـية وكبرت حـجم الشركات،
وزيادة قـوة التنافـس،صارمفهوم جودة التدقيق حديث شعبي جديد،واصبح لجودة التدقيق مطلب عرضي
بمجاالت العمل المـهنـي (الشـاهين. ) 50: 2015،
عـرفت ( ) Beckerجودة التدقيق الداخلي بأنهُ  :من المحتمال اكتشـاف االخطاء المالية والتقريرعنـها،
وبالتالي سيعتمد جزئيـا ً على استقاللية المدقق الداخلي. )Becker et al, 1998 : (.
ويرى ( ) S&Kأن جودة التدقيق الداخلي من المحـتمل عـدم احتـواء التقارير المـالية على أخطـاء
عرضيه ،تـكـون هي معلومات مدققه من التي يتم توفيرها من قبل المدقق الـداخـلي للمستفيدين.
( ) Salehi & Kangarlouei,2010:942
امـا (التميمي ) فإن جودة التدقيق الداخلي هو أن يقوم المدقق الداخلي بأنخفاض خطر كلي على عملية
التدقيق الداخلي ،وبالتالي ماتـؤدي الى جـودة التدقيق الداخلي من خالل تحـقـيق االلتزام بمـعايير التدقيق
الداخلي،وتبني مجموعة من هـذه االعـتبارات والتي تتـعلـق بالرقـابـة على الجودة لوحدات التدقيق
(التـمـيمي. )55 : 2018،
في حين عرفها (البكوع وآخـرون ) جودة التدقيق الداخلي تعرف ايضا ً بأنه :االداء لعملية التدقيق الداخـلي
بفـاعلية وكـفاءة وتبني لمعاييـرالتدقيق المهني ،واالفصاح عن االنحـرافـات واالخـطاء العرضيه،وتلبي
الحوائج والرغبات وتعمل لمستخدمين القوائم المالية (البكوع وآخرون.) 158: 2018،
يعرفها(حمـادي) من الناحية االكاديمية أن جـودة التدقيق الداخلي هـي عليها ان تلتزم بمـعايير التدقيق
المـهنية ،واالجراءات السلوكية للمهنة عنـد تأدية عملية التدقيق الـداخـلـي  ،بما في ذلك القـواعـد
واالستراتيجيات التي تصدرهـا الهيآت المهـنـية لكي تحافظ على نـزاهـة وأحادية المدقق التي يقـوم بتـنظيم
مهنـة التدقيق (حمادي.)598: 2019 ،

43

عرف (الضلعي) جودة التدقيق بـأنـهُ من المحتمال سوف تكشف لمراقب الحسابات من احتياج أو الفجـوة
ّ
بنـظام المحاسبة لـزبائن واالشـعارعنها (الضلـعي . )10 : 2004 ،
عـرفها (دردس ) على " أن التدقـيق قادر على اكتشاف االنحرافات في أنظمة الرقابة الداخلية،وتقديم
الوصايات في معالجتها لوضع نهاية لها وممكن ان تحـقق منفعـة مشـابهه وممكنة " (دردس2010 ،
.)40:
يرى (احمـد) أن مـفهـوم جـودة التـدقيق هو ان يلتزم بمعايير مهنة التـدقيق الداخلي ،وأجراءات وقـواعـد
السلوكيات المهنية ،وتعليمات التدقيق،وعليها االلتزام باإلجـراءات والـقـواعـد التي يتم اصدارها من قبـل
الهيئة المهـنيـة في تنظيم مهنة التـدقـيق،والمحافظة على نـزاهـة وأحادية المدقق (احمـد) 157 :1999 ،
.
ومــن التعـاريف الـسابـقة يرى المـعهد للمـدققين الـداخلـيين بأمريكـة أن التـدقيق الداخلـي يـقوم بخـدمتين
وهـمــا (:كـيرزان. )2013،
1ـ خــدمات تأكـيدية تخص النظم الرقابية والمخـاطر:ـ
ـ التـأكيدات بمـا تتعلق في نظام الـرقابـة الـداخـلية ،ومع ذلك تقييم مستقل للنظام بالمـؤسسة كـكل .
ـ تقييم مستقل للممـارســات والعـملـيـات المـوجودة في التقـارير المالـية .
ـ التركيز على تحليل المخـاطر بالتقـارير المالية والرقابة والمحـاسبة الـداخلية .
ـ القيام ببعـض العمليات في الفحص الخاص .
2ـ خــدمات أستـشاريـة تخص التـعامـل والمخـاطر:ـ
ان وظيفـة التـدقيق الداخـلي هي تتصف بالشمـولية ليس فقط التدقيق المالي والمحـاسبي  ،وأنها وظيفـة
تمتد وتشمـل كـافـة المـجاالت االداريـة والـتـشغيلـية والمجـاالت االخـرى التي تخـص المؤسـسة لتقييم
،السيـاسـات والـخـطط ،واالجـراءات واالقـتراحـات والطرق التي تناسبها في تطويرها وتقييم على االلتزام
بها من قـبل المـوظفين التحسن من أستغالل المـوارد بكـفـاءة والتقييم االجـتمـاعي  ،تعتبر وظيفة التـدقيق
الداخلي هـو نشـاط مستقل داخل المـؤسـسة وهي متوجدا لخـدمة االدارة العليا لكونها أداة رقـابية ويمكـن
اسـتنتاج خصـائص التدقيق الداخلي المعـاصـر (بأنه نشاط تأكيدي) مهمتة تـقـديم الخدمات التـأكيديـة
لالدارة  ،والنـشاط االستـشاري من خـالل الخـدمــات االسـتشاريـة ،ونـشاط مـوضـوعي بـحـيث يكـون
بـعيداً وغير متحيز  ،ونـشـاط محـايـد بـأستـقاللـية نـشـاط الـدقيق فـي االمـور االداريـة والمالـية لـضمـان
جــودة التدقيق الداخلي وسالمة نتائجها .
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أن المفهـوم الـحديث للتـدقيق الـداخلي لكـونه نشـاطـا ً مستقالً وتـقييما ً داخـل المـؤسسة ويكون وظيفة
االستشا ر ،ويمتد نشاطة الى كافة انواع الرقابات في االدارة ،ونجـد هـنـا أن وظيفة التـدقيق الداخلي
التقتـصر على الرقـابة االداريـة بل تشمل الـرقابة المحـاسبية والتـدقيق الداخلي وهي وظـيفـة اسـتشاريـة
أكـثر مـن كـونها تـنفيذيـة (جـربـوع ، 2006 ،ص . ) 323
يعـد التدق يق الـداخلـي وظيفـة محايدا وتـقيميـة تنشئ في المـؤسـسات لالنشطة والتقييم في األداء
لمـسؤولياتهـم بفـعالية (. )Robert, er. Al., p. 3
بعد أن اصبح لجودة التدقيق الداخـلي مشاهـد كبير وبذلك ألنها تلعب دوراً مهما ً في الـوحدة لبقئها
واستمرارها النجاز اعملهم في ا لعملية المنتظمة للتدقيق الداخـلي  ،للـوحدات اغلبهم مهتمين بـآراء المدقق
الداخلي ويقـوم المدقق بإعـطاء التوجيهات لمختلف المستويات االدارية في المؤسـسة ،وبذلك فـأن التـدقيق
الداخـلي ليس فقط أداء االنشطة العادية لضمان ،وأيضا ً سيكون شريك استراتيجـي للـوحـدة ،وتضاف قيمـة
لهـذه االنشطة من أجـل االحسن واالفضل للعمليات المنتظمـة ولضمان فعاليتها وكفاءتهـا،وهناك بحاجة
ملحـة لتكـوين تدقيق داخلي ذو جـودة وبأعلى الـدرجـات وأن تكشف االنحـرافات،وبألتـاكـيد فـان التدقيق
الـداخـلي ذو جـودة عـالية لمـساعدة الـوحدة في تحقيق اهـدافها  ،وبأمكان أن تساعـد جـودة التدقيق الداخـلي
في تحسين مسـؤوليـات الموظفين عامةً ،وكما يـمكن مسـاءلـة الحـكـومـة محليا ً وبأكملهــا ،وبذلك من
الممكن لجـودة التـدقـيـق الـداخـلي أن تكون عامال اساسا في تحسين التقرير المالي العـام بموثوقية
:)Badara & Saidin,2010:340- 343(،ــ
عرفتهــا (جمـعية المحاسبة األمريكيـة ) كاآلتي ":التدقيق الداخلي هـو عملية منهـجـية ونظامية بنفس
الوقت يـؤدي الى تقـويم وجمـع أدلة االثبات بصـورة موضـوعـيـة والتي تكـون متعلقـة بنتـائـج النـشاط
واألحـداث في قسـم االقتصاد وبعد ذلك تحـديد ها ومـدى الـتطـابق والـمـوافقـة مـا بين تلك المعـايير
والنتـائـج المقدرة واشعـار األطـراف التي تكون معـنية بهـذه النتائج للتدقـق الداخـلي "(محمد السيد سـرايا،
. ) 29 : 2002
وترى الباحثة :باالستناد للتعاريف والمفاهـيم اعـاله في مختلف المؤسسات تنظر االدارة الى وظيفة
التدقيق الداخلي كـأداة رقابي وفعال لنـشاط المـؤسسة وصـارت هذه الوظيفة كالعمود الفقري لإلدارة ويمنح
المدقق الداخلي جميع المسؤوليات والصالحيات المطلوبة لكي يقوم بعملة بشكل مستقل ويمتلك الحرية
الكافية من أجل الوصول لإلدارات داخل المؤسسة والتنسيق مع كافة الموظفين العاملين فيها ،ومن الواجب
توفير عدد مناسب من المدققين االكفاء .
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 :4.2.2اهمية التدقيق الداخلي
بأعتبار التدقيق الداخلي هو وسـيلة استكشاف في تحديد مكان االنحراف  ،بين الــواقـع والمـعايير
الموضوعة مـسبـقا ً ومنع وقوع التضليل واألخـطاء  ،ويـكون استـشاري ،أن المدقق الداخلي يوصي
بالمساهمة لتحـديـد التحسينـات الالزمـة (. )Kagermann, et. al., 2008,p.3
ويعـد الت دقيق الـداخلي وسيلة وليـست غـايـة والمساهمة في خـدمـة عـدد من الفـئات كالـمديرين  ،والحاليين
من المستثمرين والمصارف واصحاب االعمـال  ،وهيـئـات الحكـومـة ،وفي الـتخـطيط ولـرقـابة األداء
بالعتمـاد على االدارة وعلى البـيانـات المـحاسبية من الممكن ان تكون مـدققة من قـبل الهيئـة الفنيـة التي
تكون بمثابة الصـمام األمـان لـتزويـد اإلدارة بالعـديد من الخـدمـات وهي (الخيـسي،2013 ،ص .) 35
 1ـ الخـدمات الوقائية :حيث تـقوم بـوظيفـة الـتدقيق الـداخلي لتأكـيد مـن حمـايـة السـياسات داخل المـؤسـسة
 ،وكـذلك حمـايـة األصـول .
 2ـ الخـدمات التقويمية :حيث تقـوم بتقـويـم الفـاعلية لنظـم الـرقـابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المـؤسـسة
أن لوظـيفة التـدقيق الداخلي أهميـة كـبيرة وخاصة في القطاع الحكومي نتيجـة لشعبيتها ودخول الـقوانين
والتعليمـات وإتباع الالمـركزية التي تعتمـد على تفـويض السلطـات وتحـديد المـسؤولـيات
واالختـصـاصات للمستـثمرين لـرسم السياسات الـعـامـة  ،ولتحقق الفـعالـية للرقـابة علـى الدوائـر لحـاجتها
لتدقيق الداخلي بكـفاءةوقدرتها على االداء للمهام المـوكلة الـيهم في تحقيق اهـداف المـؤسـسة  ،ويمـكن
جـمع أهـمية التـدقـيق الداخـلي باآلتي ( :شـربـة ) 46: 2015 ،
 1ـ مـكافـحة الفـساد االداري والمالـي ان لتـدقـيق الـداخـلـي دور مهـم لمنع االخطاء والغش والقيام
بأالعمـال غير المـشروعـة  ،لكي تحقق هـذا الهـدف على المدقق الداخلي أن يتمتع بمهـارة الـحذر والـشـك
عنـد أدائــه لـ مـهامـه  ،عدم تعلق أألهـميـة النـسبـية بـاالحتـيال والتـالعـب لـحـجم المبالـغ ألنـه يـجـب
مـنع حـدوث التالعب سيؤدي الى كشف التالعب باسرع وقت .
 2ـ تعـتـبر الـتـدقـيق الـداخـلي صـمام أمـان لحـمـاية المـوازنـة الـعـامـة للـدولـة عـن طـريق رقـابـة األداء
لتحـقيق االستخـدام األمـثـل في التخصـيصات المـالـية (الجبوري . ) 6 : 2013 ،
 3ـ لحماية الموجـودات في المـؤسـسة والـتـأكـيـد من حفـظـها وسـالمتها مـن الضـياع واالهـمـال ،حيث
فـرض الـدليل االسترشـادي لمهنة التدقيق الداخلي والـصـادر عـن ديـوان الـرقـابة الـمالـية بـمجـموعـة
من اإلجـراءات للحـفاظ على الـمـوجـودات .
 4ـ تـوفير البيانات والمعـلومـات المـهـمة لـإلدارة فـي رسـم السـياسـات والـتخـطيط واتخـاذ القرارات .
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 5ـ يـوفـر الـتدقـيق الـداخلـي الـجـيد في الـمـوسـسات للـقـطاع الـحـكومـي الجــهد والـوقـت على المـدقق
الخـارجـي والمتـمثلين بـديوان الرقـابـة الـمـالية ( .بـلعـربـي . ) 18 : 2017 ،
لقـد ازدادات أهميـتـها في الوقت الحاضر ،وصار نشاطها تقويميا ً لجميع العمليات واألنشـطة في
المـؤسـسات والمنـشأت التي تـهدف الى تطويـر هـذه النشاطـات وترفـع من كفـاءتـها اإلنـتاجـية وحيث
تعـود أهمية لهـذه الوظيفـة في الخـدمـات التي يتم تقديمها في مجاالت مختلـفة( .الخطيب)133: 2010 ،
 :5.2.2أهـداف التـدقيق الداخلي
هـدف التـدقيق الـداخـلي أضافة القـيمـة للمؤسـسة ألجـل أن تحسن في العـمليـات  ،ومـن المطلوب أن
تـوفر خطة لموجهه العملية التدقيقية ،ومطلب مـن المـدقق ان يفهـم ويعـرف كافـة االهـداف في المـؤسـسة
،حتى يكونوا مسـتشارين بفعالية في ادخال التـحـسينات على عملياتهم (العـقدة ،وآخرون ،2010،ص
.) 376
فأنه بحسـب المـعيار األمـريكي العـام رقـم ( )300فإن أهـداف التـدقـيق الـداخـلي هـي ضمان الـدقة في
المعـلـومـات المـالـية والتشغيلية والتقـارير ،ولفاعـلية االقتصاد في أنـشطـة المـؤسـسة  ،وليضمن الحمـايـة
لألصول ،وكـذلك تـحقيق االسـتغـالل األفضل لمـوردها (الرحاحـلـة ، 2005،ص. ) 64
لـقـد تعددت أهــداف التـدقيق الــداخــلي فشمـلت األتي(الـنونـو  ، 2009،ص : ) 29ــ
1ـ هـدف الحماية  :هـي ان تعمـل مقـارنة بين المعايير واألداء الفعلي .
2ـ هـدف الـبنـاء  :وهـي في طـرح األسـالـيب واالقتراحـات في العالجـات وتصحيح المخالفـات بين
المعـايير واألداء الفعلي .
3ـ هـدف الشـراكـة :وهـو بنـاء روح في الـشراكـة الفعـلية بين العاملين والموظفين
أمـا أهــداف التـدقيق الــداخــلي في الوقـت الحـاضرفتشمـل األتي (ذنـيبـات، 2008 ،ص : ) 283ـ
أـ تـقديم تـأكـيـد عـن مـدى االلتزام بالـخطط واإلجـراءات والسـياسـات والقوانين .
ب ـ تـقديم التـأكـيـد عـن مـدى فـاعلية وكـفاءة االستخـدام للمـورد االقتصادي .
ج ـ تـقديم تـأكـيـد على أن الـبرامج تـنفـذ كما يكون مخطط لها .
أن عملية التدقيق الداخـلي تتم بجميع المـراحـل بالنظـام المـحاسبي وهـدفها الكشف عن الغـش واألخـطـاء
،ونتأكد من سـالمـة البيانات والـسجـالت المـالية ،وحمـاية اصـول المؤسـسة  ،وكذلك نتحقق من مـدى
تبني النـظام لمتطلبات اإلدارة  ،ومن الممكن التركـيز على اهـداف التدقيق الداخلي بهدفين رئيسين وهما
كالتالي (المجمع العربي للمحـاسبين: ) 228 : 2001 ،ـ
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 1ـ هدف الحماية وان نراجع الوقـائع واالحـداث التي تمت بالماضي وتحقق كما يأتي :
أـ الدقة وتبني الرقـابة المحاسبية  ،مـدى االعتمـاد والحصول على البـيانـات المحاسـبية .
ب ـ ألن اصول المـؤسـسة قد تمت المحاسبة عنهـا ،وحيث تم المحافظة عليها وحمايتها من اإلهمـال
السرقـة
ج ـ ان نختار رقابة داخلية خاصة بها ومتعلقة للفصل بين االحتفاظ بالوظائف والمحاسبة والـتنفيذ .
د ـ نقيم الضبط الداخلي من أجل االعمال المقسمة ليحقق التسلسل للعمليات ولعدم تكرار االعمـال .
2ـ هـدف االن شأء وبمعنى االقتراحات والخطـوات الملزمة وتصحيح نتائج الرقابة والفحص وان تقدم
االرشـادات الى اإلدارة ،ونتأكد من اجزاء أنشطة الخرائط المنظمـة للمؤسسة كلها تحت المراقبة ،تقيمها
ومـدى االلتزام بالخطط الموضوعـة والقـواعـد والسياسـات .
تحدد معايير األداء لمهنة التدقيق الداخلي التي تم اصدارها عـن معـهد المـدققين الداخلـيين االمريكي أن
هـدف مهنة التدقيق الداخـلي الرئيسة هي مساعدة المؤسـسات والمنشأة على أداء مسؤلياتهم وواجباتهم
بفـاعلـية  ،وكذلك ان تقوم بتزودهم بالمعلومات والمشوارات والتوصيات والتحليالت والتقويمات المهتمة
باألنشـطة التي يتم تدقيقهـا  ،وتحقيق هـذه االهـداف يتم عن طـريق جمـلة مـن االعــمال وتمثل باآلتي
(الخطيب.) 136: 2010،
•

تقييم وتدقيق المحتوى فاعلية تبني الرقابة المالية والمحاسبية ،ومراقبة العمليات األخرى،بأن

نجعلها تعمل بأكثر كفـاءة وأقـل تكلفـة .
•

مـدى التزامها وتحققها من الخطط والسياسات واألجراءات الموضوعـة للمـؤسـسة .

•

مـدى تحققها من وجود الحماية المطلوبة لموجودات المؤسـسة من كافة أنـواع الخـسائـر .

•

إمكانية االعتـماد والتحقق والتوثيق من البيانات االدارية التي تنَ َج َم داخـل المؤسـسة .

•

تقويم النوعيات في األداء التي تم تنفيذها للمستويات ،والمسؤوليات التي تم تكليف القائمين القيام

بها.
•

تطوير وتحسين العمليات لتقديم التوصيات المناسبة للمـؤسـسة .

•

التحرى لتحديد االسباب والمشاكل التي حدثت في المؤسسة وتخمين االضرار والخسائرالتي نَتَ َج

عنها،واقترحات في معالجتهم ،وفي المستقبل منع حـدوثها .
•

تجرى االختبارات والدراسات بناءا على طلب من اإلدارة .
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وقـد أضافـه الى االهـداف السابقة وكاآلتي ( :المطارنة) 19: 2009،
•

تراقب الخطط ونتابع بتنفيذها ومعرفة االسباب التي استوت دون تحقيق المؤسـسة لألهـداف

الموضوعـة
•

تقويم النتائج التي وصلت اليها بالمقارنة باألهداف المرسومة

•

العمل لتحقيق الكفاية االنتاجية بأقصى الـدرجات الممكنة  ،القضاء على االسراف لجميع نشاطـات

المـؤسـسة .
وذكرالعديد من هـذه االهـداف للتدقيق الداخلي وأهمها مايأتي ( :جمعة ) 29: 2009 ،
•

تحسين وتقويم الفعالية في إدارة المخاطر .

•

تحسين وتقويم الفعالية في الرقابة الداخلية .

•

تحسين وتقويم الفعالية لعمليات التحـكم المؤسـسي .

•

نضبط بيانات المحاسـبة لكشف االنحرافـات .
وقـد تمت أضافة األهـداف االتـية  (:القطبـان . ) 178 : 2006،

•

الفحص والدراسة لتحليل أالنظـمة في المراقبة الداخلية والضبط الداخلي وتقويم لمـدى كفاءتها

وفعاليتها .
•

التحقق لوجود األصـول للمؤسـسة والتقيد لصحـة الدفـاتر وكفاءة الوسائل وحمايتها من تلك

الخسارة ولجميع أنـواعـها .
•

تدقيق السجالت والدفاتر لفحـص المستنـدات واكتشاف االنحرافـات لمنع التكرار الحاصل

وحدوثها في المستقبل .
•

التحقق من صحة المعلومات المحاسبية المكشوفة في القوائم المالية التي يتم تعدادها من قبل األدارة

العليا واألدارات المختلفة .
•

تنفيذ السياسات المقررة وتقويم األداء لنوعيتها .

•

أعطاء التوصيات وتحسين اسلـوب العمـل .

•

لتحقيق أكبركفاءة إنتاجية وإدارية لتقديم الخدمـات ألعضـاء اإلدارة .
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وترى الباحثة :أن ا لتدقيق الداخلي في وقته لم يتخد وظيفة اساسيا كوحدة مستقلة  ،بسلطاتها وبمنهجياتها
ومعاييرها واهدافها التي هي عليها أالن  ،فالتدقيق الداخلي كانت مهنة مرتبطة بالمحاسبـة فقط .
 :6.2.2خصائص ومزايا جودة التدقيق الـداخلي
تتابع اداء أنظمة الجودة لعملية مهنة التـدقيق الـداخلي ال َكثِير من الخصـائـص وهي كاآلتي :
 1ـ أن تساعـد إدارة المؤسـسة بكافـة مستوياتها  ،ألجل تقيميها وتـحلـيلها ،واالستشارة لالستقامة
بالتزاماتها ،وكذلك تعتبر التدقيق الـداخلي اداة رقابية وادارية ُمستعين بها جميع المؤسـسات في اتمام
وظائفها االساسية وتسعى إلشباع عـدد كبير وبالقدر المستطاع من تلك االحتياجات الصحاب االعمال في
المؤسـسة (شيخ. ) 695 : 2019 ،
2ـ َو َج َد أن جودة التـدقيق الـداخـلي من المواضيع المهمة التي تحقق الرقِي في مهنة التدقيق الداخلي ،
طالما ت عتبر وظيفة التـدقـيق الـداخـلي ذو الجودة العـالية من نظم المراقبـة للمالكين ولعـدم قـدرتـهـم على
التحكـم بصورة مباشرة في اإلدارة وتصـرفتها ( . )AL- Qtaish et al, 2014 : 252
 3ـ تمنح تأكيدات بشكل معقول لالعـمال والخـدمـات المقـدمة من قبل قسـم التدقيق الداخلي تتناسب معهُ
وعـازله من االنحرافات
صة ارتكاب األخطاء
االحتياجات المهنية ومعـايير التدقيق الداخـلي  ،لتقليل فُر َ
ِ
العرضيه للتقارير المالية  ،مما يؤدي الى تعظيم في جودة التدقيق الداخـلي (الشاهين . ) 61 : 2015 ،
4ـ أن ب ُُروج مستوى التوثيق والتصديق لعملية التدقيق الداخلي  ،تعني خا ٍل التقريروالقوائم المالية مضمونه
التي فيها من االخطاء العرضيه ،ولهذا ال تحدث إال للمستويات العليا في جودة التدقيق الداخلي (مجي
وبيج.) 361: 2016 ،
 5ـ يشارك التدقـيق الـداخـلي للمؤسـسة في تقويم وتحديد الخطورة  ،وتعمل لتحسين إدارة الخطورة والرقابة
بهـا (مريم. ) 6 : 2017 ،
 :7.2.2عناصر جودة التدقيق الداخلي
حدد معـهـد المـدقـقـين الـداخـلـيين()IIA,2009خـالل اصدار ضـمان على ،جودة التدقيق الـداخلـي ،
لوجـود أربعة مكـونـات مهمة للحفاظ على  ،جودة التدقيق الداخلي،في الشركات،والمنظمات ،والقطاع
الحكومي وهـي( :زريقـات. )2011،
 -1أن تلتزم بتعهد واخـالقـيات مهنة التـدقيق .
 -2أن تنفذ نشاط التدقيق الداخلي بما يتبنى مع المعـايير مهنة التدقيق الداخلي .
 -3أن تعمل وتتابع التطورات بشكل مستمرلمهنة المدققين الداخليين .
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 -4أن تعمل وتتابع التحسينات المستمرة في الممارسات وأسلوب مهنة التدقيق الداخلي .
اذا فـأن مهنة التدقيق الداخلي تتضمن المكونـات اآلتيـة Badara & Saidin,2010:340- ( .
:)343ــ
1ـ األسـتقالل الـتنـظيمي
2ـ التفويض الرسـمي
3ـ مـعـايير مهـنة الـتدقيق
4ـ من الممكن الحصول على المعـلومـات وبدون تقيد
5ـ نطـاق العـمـل غير محدد
6ـ القـيادة المخـتصـة
7ـ كفـاءة الموظفين
8ـ اإلدارة المدعومة
فالتدقيق الداخلي واجـرآءآته من الواجب ان يكون محايداً في التقـيـيم باألنظمـة التشغيلية والمـاليـة ،وهـدفها
ان تقدم التوصيات الجيدة لتحسين االجراءات المطلوبة لتلك العـمليات والنظم التـي تـقـوم بهـا .
عـالوة على ذلك فإن التنظيم الداخلي الجيد يعتبر من العوامل األساسية التي تؤدي إلـى تحقيق الجودة في
مهنة التدقيق الداخلي  ،وأن مهنة التـدقيق الـداخـلي من الوظائـف التي تطلـب من المـسؤول وحـدة التدقيق
ا لداخلي ان يقوم بتقديم تقريره مابين فترة وفترة الى االدارة العليا عن انشطتها  ،وكذلك المسؤليات
والصالحيات وحـدة التدقيق الداخلي ،وكذلك عن أدائها لخطط التدقيق الداخلي .
وجـودة التدقيق الداخلي يتم تحديدها عن طـريق الربط بين أعمال التدقيق الداخلي واالهـداف التي تم
وضعها من قبل االدارة العليا  ،ومهارة وخبرة المدققين الداخليين عـالوة عن الدعم المقدم من قبل األدارة
لموظفين التدقيق الداخلي .
وليكون التـدقيق الداخلي بأعلى جـودة يتطلب عملهم بطبيعـة الحـال مايأتي)Bonnes,2012 : 30( :
 اليمكن أن يؤدي المدقق الد اخلي أعمال المستـشارين واألدارة العـليا ألنهُ سيتعـارض بقـدرتهم وعلىتقـديم التقييم المحايد .
ـ من واجب موظفي مهنة التدقيق الداخلي العمل الكتساب المهـارات بمجمـوعات وتنوعهـا بالمـجاالت
اخرى تكون بعيدة عن التمويل والنظام المحاسبي .
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زيادة األعتــماد على مهـنة التدقيق الداخلي سيزيـد مـن ضرورة المعلومات التي يتم تقديمـها بشـكل مفهوم،
وأن تـكون على النحـو الجيـد ،فالتدقـيق الـداخـلي يصبح مــورداً ذا قيمـة للمعلومـات وإذا كان بمستوى
متناسب من الجــودة .)Trotman, 2013:3( .
 :8.2.2معوقات جودة التدقيق الداخلي
إن وظـيفـة مهنة التدقيق الداخلي تواجه صـعوبات وعقـبات غ َِـزيرة ( أينما يـكون تـواجـد هذه المهنة)
ويمكن تلخيصها بـما يأتي ( :الشـوبـكي . )2014،
 -1عدم فهم بعض الموظفين لـدور المدقق الداخلي في أساليب العمل لتطويرها وتحسينها ،فدوره ليس
فقط اكتشاف االنحرافات،بل عليه أن يقوم بتقديم التوصيات والحلول واالقتراحـات ألنها تعود بالفـائدة
الكبيرة لتلك الجهات التي تزاول هـذه المهنة ،وعلى العاملين فيها  ،وبعض من الموظفين يحاولون تقديم
عذر لالنحرافات واالخطاء سلبا َ وبشكل يخلط فيها ويؤدي الى تَد ِلـيس المدقق الداخلي في إيضاح
ُ
االنحرافـات .
 -2الضغط الكثير في العمل قد يؤدي الى تأخير انجاز مهمة التدقيق الداخـلي ،وكذلك يؤدي الى اكتشاف
االخطاء ايضا ً بصورة متأخرة ،ومن الصعب معالجتها  ،لعدم إطالع الموظفين على التعليمات واالجراءات
والـسياسـات في قسـم ع ملهم  ،وكذلك يؤدي الى وجـود االخطاء مما يـؤثر في أداء العمل  ،وأحيأنا يعـود
هذا الى تقليل عـدد المدققين الداخليين من إجمالي المـوظـفين في المؤسـسة  ،ويؤثر سلبيا ً في فعاليات
التدقيق الـداخلي .
 -3أرتـكاب األخطـار بأستمرار التي جاءت في التقارير السـابـقـة وعلى الرغم من الضمان في الرد
لتالفي الخطاء مسـتـقـبالً.
 -4البعض من أعضاء مجلس اإلدارة يحكـم بعمل المدقق الداخلي في االعمال المحاسبية والمالـية بعد
أداء المدقق لعمل التدقيق اإلداري ،وتؤثر عوامل أخرى على فعاليات التدقيق الداخلي وأهمها سبل العمل
والصفات الشخصية للمدقق (.الشوبكي . ) 2014 ،
 :9.2.2أنواع جودة التدقيق الداخلي
أن المـؤسـسات والبـنوك تعظم الدور الذي يؤدي قـسم التدقيق الداخـلي أي المعتمد على غيره  ،وطرق
تعيين التخصصات لعدد من الفـروع ليس فقط ،ما لها عالقة بالجوانب المالية والمحاسبية ولكن بجوانب
اخـرى فيها عالقة باألدارة ايضـا ً وهذه المساهمة بقدرة ،وعلى قسم التدقيق الداخـلي التدقيق لكـافـة النواحي
والنـشاطـات في المـوسـسات والبنـوك ( .)Prawitt & Smith, 2009كالتالي أنها تقسم لألنـواع على
التدقيق الداخلي والكل بحسب النـشاطـات في المـوسـسات والبنـوك وتتكـون من خمسة أنــواع واسـس
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ترتبـط في مـا بينـهـم ،وليس باالمكان تفصيلها وقت قـيام عملية التدقيق الـداخـلي ،وكذلك ألجل وضع
لألهـداف والرجـوع لعملية التدقيق الـداخلي وسوف يتـم عرض هـذة االنـواع كاآلتي :
وفـما يلي نشرح انـواع التـدقيق الـداخـلي في مــوسـسات االعـمال .
 -1التدقيق المالي  :يعرف التدقيق المالي "بأنهُ الفحص المنتظم في العمليات المالية والسـجالت المحـاسبيـة
والـقـوائـم التي تتعـلق بهـا ولتحديد إنتِهـاء االلتزام بمبادئ المحاسبة اولمتعارف عليها والسياسات االدارية
وأية مطـلبات أخرى " (العمـري. ) 2006 ،
يعتبر التدقيق الداخلي الشكل التقليدي لعملية التدقيق الداخلي ،وهـدفه الـتأكـيد من سالمة ودقـة المعلومات
والبيـانات المالية وغايته تمكين االعتماد على تلك البيـانـات ألجـل تدوين التقاريرالمالية وحتى تظهر هـذه
البيـانات بشكل موضوعي وتعكس الحـالة الحقيقية للمـؤسـسة ،وهـذا النـوع من التدقيق المالي نقسمة على
قسمين كاآلتي :
ــ (التدقيق السابق للصرف) قبل الصرف  :التدقيق المالي يحمل موظف معلوم من أجل أن يدقق في عمل
موظف آخـر لضمـان سالمة وصحة تبني تلك االجراءات الالزمـة وايضا ً اكمال المـستندات والمـوافقات
االدارية المتخصصة للتنـفيـذ  ،والمطلوب من هذه االنواع من التـدقيق المالي أن تـراجع اعمالـها قبل
التنفيذ وأثناء التنفيذ (الـنونــو .) 2009 ،
ــ (التدقيق الالحـق للصرف)بعد الصرف  :التدقيق المالي ابتكار لمهـمة المدقق الداخلي من هذه االنوع
من التدقيق وتؤكـد لالدارة العليـا أن جميع االعمال يتم نقلها ومتفق للسياسات والخطط والـقواعــد
الموضوعـة لتضمن تحـقيق تلك االهـداف وتنفيذها من هذه االنواع من التدقيق المالي واتفقَ على خطة
مدروسة وتكون نسبة االختبار للعينات من خالل فحصها وانشاء للقوانين واالجراءات المستقيمـة (
النـونـو . ) 2009 ،
 -2التدقيق التشغيلي  :يعتبر التدقيق التشغيلي الملمح غير التقليدي للتدقيق الـداخلي ،ويع ّد هذا النوع
حصيلة التطـورات واالحـداث في مجـاالت التدقيق الدخـلي  ،وهناك من يطلق عليها بأسماء ومنها مثالً
تـدقيق األداء أو التدقيق اإلداري .
في هذا النـوع من التدقيق التشغيلي هدفه تحقيق الفـاعلية والـكفـاءة واالستخدام االمثل للموارد المتاحة في
المؤسـسة يتم القيام بتقييمها وفحص أعـمـال المـؤسـسة وكذلك وفـقـا ً للخطة المعدة سـابقا ً متفق عليهـا مع
الجهات العليا في المـؤسـسة ( نــوال . ) 2013،
التدقيق التشغيلي هـو الفحص الشائِع للمـؤسـسة وتقييم انظمتها التي تختلف ورقابتها االدارية وأدائها في
التشغيلي ،واتفاقا ً لطريقـة الخـطة المحدودة ومع االهـداف االدارية وتحقيق الفاعلية والكفاءة لتشغيل
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العمليـة االقتصاديـة  ،وهدفها تقديم التقارير المفيدة والنـافعـة للمدراء في المستويات االدارية المختلفـة ،
وتقدم من قبل المدققين الداخليين وترفع الى االدارة العلـيا َمبني لنتـائـج مهنة التدقيق الداخلـي ،والتقارير
التي تَاصل ل هذه اإلدارة وتحقيق المستوى الالزم من تلبية االحتياجـات األخـرى واالطمئنان على اإلدارة
والتي هي من ضمنهـا ( العمـري : ) 2006 ،
أـ تتعلق بتقيم األداء وكذلك الوحـدات التشغيلية و َمتنَـا ِسق مع أهـداف الـوحـدة .
ب ـ التأكيد على فهم الخطة اإلدارية من قبل مستوياتها التنفيذية .
ج ـ الموضوعية في الحصول على المعلومات والطـريقة التي يتم بها التنفيذ لتلك السـياسـات والخطط
اإلدارية وفي ميدان التشغيل ،وإذن تطوير الكفاءة والفاعلية االقتصادية في استغالل الفرص المتاحة لتنفيذ
الخطط .
د ـ المعلومات المناسبة يتم الحصول عليها من محل ضعف المستويات االدارية .
هـ  -نتأكـد من أن التقرير التشغيلي بأالمكان أن نعتمد عليه وتعتبر أساس للعمل .
لكي يكون التدقيق الداخلي التشغيلي مفيدآ و مناسبآ من الواجب أن يعمل على االتي (العمري :) 2006 ،
1ـ نستخدم المورد البشري بأعلى كفاءة .
2ـ نحدد المشكلة ونحاول أن نجد لها حالً من البداية .
 3ـ أن نجد طرق حديثة وفعالة بنفس الوقت لالتصال بين مختلف المستويات االداريـة .
 -3تدقيق االلتزام  :هـدف هذا النوع من الــتدقـيق هو ضمان التزام المؤسسة كلهـا باألنظمـة والقوانين
والسياسـات واالجـراءات المنفذة والعمل بها ،باالضافـة الى ضمان التزام كل المستويات اإلداريـة في
المؤسـسة بالتعليمات واللوائـح والقوانين التي تنشرهـا المؤسـسات واألنظمـة الداخلية الخاصة
بهــا(العـبدلـي .) 2012 ،
 -4تدقيق نظم المعلومات  :تقوم بأختبـار أمـن وسالمة البيانات وتشغيلها وكذلك انظمة المعلومات
ونزاهتهـا ،وكذلك البيانات التي يتم اخراجها من هـذه األنظمـة  ،وليضمن دقة السجالت الخصوصية
للعمليات التشغيلية والمالية وأن أعـداد التـقارير على هـذا االساس ويضمن معلومة حقيقية وكاملـة ودقيقـه
وواقعـية ومعـدة ومفيدة في الوقت ال َمالئِم (هجيرة . ) 2014 ،
 -5التدقيق االجتماعي  :مهام أخرى جديدة وحديث بنفس الوقت لعملية التدقيق الداخلي وهـو التدقيق
االجتـماعي للمؤسسة وتعريف التدقيق االجتماع ي :بأنهُ فحص ودراسة تقويم األداء للمؤسسات االجتماعية

54

ألجل التحقق من مدى سـالمة القوائم المالـية ومدى تنفيذ المؤسـسات عن المسؤليات االجتماعية الواقعة
على اكتافهم أمام المجتمع والذي يعملون فيه،وأمـد المساهمة وتساعد هذا المجتـمع (دردس .) 2010 ،
لقد قامت المؤ سـسات بدمج المفهومين وهما التدقيق والمحـاسبة للمسؤولية االجتماعية والمعلومـات المالـية
وايضا ً القوائم المالية التقليدية الى أن ظهور الحاجة الملحة لنشاط محايد يهدف لـتأكيد من دقـة وسالمة
المعلومة االجتماعية الحاصلة  ،ومن مدى داللة نشر التقارير واألداء االجتماعي (دردس . ) 2010 ،
 :10.2.2عوامل مؤثرة على جـودة الـتدقيق الداخـلي
يعبر الـدقـيق الـداخلـي "عن مـدى المطابقة مـع المتطـلبات  ،بحيث تسعى المـؤسـسات لمـراقبة
األداءواألعمال واالنشطـة اليومــية في الـوصـول بـدرجـة عالية من الجـودة ،وانخفاض االخطاء عـن
طـريق كشف االنحرافـات مما يؤدي الى طلب احتياجـات االدرة في مـا تتعلق بجـودة الـتدقيق الداخلي
وباألستناد الى االداء السليم لنظام المراقبة الداخلية"(بلخادم. ) 31: 2016 ،
ويمكن تصنيف العـوامل المؤثرة في جـودة الـتدقيق الداخلي بالشكل اآلتي(:إبـراهيم 27 :2016 ،ـ )29
1ـ عـوامل السـلوك  :القصـد منها أن يلتزم المدقق الداخـلي باألمـان والتعـاون واالسـتقاللـية في العمـل
مـع الزمالء ألجـل وفـرة عـوامـل الجودة لألداء الـتدقـيق الـداخلـي (إبـراهيم  27 : 2016 ،ـ 29
)،بإضـافة الى الحفـاظ علـى سـريـة البيانات وعـدم اإلش َهار بالوثائـق وتصنيفها على أنهـا معلومات سرية
ضرة للمؤسـسة سببهـا إشهارالوثائق ،والحفاظ على سـرية البيـانـات يكون احـد اجراءات
التي سيؤدي بَم َ
لسـلوك الـمهنـة عليهم االلتزم بـها والتي يلزم بها المدققين الداخليين جميـعاً،أن المدقق الداخلي ملزم في
المحافظة على سـريـة المعلومـات التي تعتبر من المسؤوليات االخـالقية قبل أن تدون في اللوائح
كتعليمـات(راضي . ) 7 : 2007،وتعـد المعايير الخاصة التي نشرها معهد المدققين الداخلين مقياس مهم
لجودة عملـية التدقيق وتتعلق بمعايير الصـفات لإلفـراد المقيمين بعملية التدقيق الداخـلي وهذه المعايير
هـي (االسـتقاللـية والموضوعـية) إذاً مهم جدا أن تـكون نـشاطات الـتدقـيق الداخلي مسـتقلة،ومن الواجـب
على المدققين الداخلين تـأديـة إعمالهم بـمـوضـوعية  (.معهد المدققين الداخلين . )IIA, 1100،
2ـ عوامـل تنظيمية  :القـصد منها تخصيص إجـراءات لعملية التدقيق الداخلي وتخصيص بحجم االعمال
والـوقت المنـاسـب في انجـازه ،أن للتدقيق الداخلي خـطـوات متـعددة لذلك تخص اإلجـراءات المـؤديـة
بحيـث يـهـدف التدقيق الداخلي الى التخصيص فيما إذا كانت هذه االجـراءت تتطابق مـع المعايير
المـوضوعـة أم توجـد انـحراف ويعمل المدققون في جمع ادلة االثبات وثم تحلـيلها وتقويمها ،أن التـخطيط
السليم ومنح الجـهد والـوقت لعنـاية المهنة الالزمة ويـؤثر في جـودة التدقيق الداخلي (إبراهيـم :2016 ،
، ) 28وفي ما يتعلق بتخطيط عملية التدقيق يشترط المعيار على " :من الواجب أن يقـوم المدققون
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الداخليون بتوثـيق ووضع الخ طة لـعمل كل المهمـات من مهـام التدقيق الداخلي والمتضمن االهـداف
المهمـة ،وتوقيتهــا  ،ونطـاقها  ،وتخصيص المـوارد لـها،من الواجب أخـذ الخطة بأعتبارات االستراتيجية
ومـخاطر وأهـداف المـؤسسـة ذي العالقــة بالـمهـمة". )IIA,2200(.
3ـ عوامل أساسيات التدقيق الداخلي  :تَت ِب َع لهذه العوامل في االلتزام وتبني مبادئ ومعايير التدقيق ،
وفعـالية الموارد المتاحه واسـتغاللها عندمـا تمـارس أنشطـة التدقيق الداخلي  ،ومـدى االلتزام بالمعـايير
التدقيق الداخلي عوضا ً عن القياس بوساطة الحكم على جودة التدقيق الداخلي  ،وذلك ألن وضعها كانت
من جهات متخصصة بالعمل التدقيقي ،وبإطار نظري  ،وتوضيح أدلة االرشـاد الكاملـة وتسـاعـد على
الـتأكـيد على أداء نشـاط التدقيق الداخلي بفـاعلية (الزبيدي وآخـرون.) 126 : 2017 ،
4ـ عوامـل شـخصية  :يعتبر من االمور الضرورية إلستمرار العملية وتحسين في خبرة التدقيق الداخلي
ألجل زيـادة جـودة الـتدقيق الـداخلي وذلك بإشراك المدقق بدورات تدريبية ويعد التدريب المستمر عامـالً
مهما ً لزيادة جودة الخـدمـات التدقيقية ،ومن هذه العوامل الشخصية االخرى مثل التحصيل العلمي والخبرة
العلمية ليؤهله في ممارسة مهنة التدقيق الداخلي وحاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم بأختصاص
المحاسبة (التميمي ) 208 : 2012 ،لقد اصدر المعهد األمريكي للمدققين الداخلين في اصداراته الخاصة
بالضمان على جودة التدقـيق ومن الضروري للمدقق الداخلي التمتع بالعوامل الشخصية ومتابعة خاصة
للتطورات المهنية قد يؤدي للتحسين المـستمر لممارسة األنشطة التدقيقية ،
"من الواجب على المـدققين الداخلين تعظيم المـهارات والمعريفات والكفـاءات األخرى واألستمراربها
عـن طـريق التطورات المهنية" (  )IIA,1230أن أختصاص مهنة التدقيق الداخلي من الضروري
ف كَثيِ ٍرةَ
الحصول على تخصص المحاسبة بصورة عـامة ومن النافع أن يكون المدقق الداخلي لهُ م َع ِ
ار َ
لبعض الجوانب الفنية واالدارية ألجـل تَخ ِفيض االستعانة باألختصاصـات األخـرى بنفس الـمؤسـسة
(إبراهيـم . ) 29: 2016،
نحدد العوامل التي قد تكون لها تأثير في جودة التدقيق الداخلي وعلى النحـو اآلتي :
.1

الثقافة الداخلية لقسم التدقيق الداخلي .

.2

السمات والمهارات الشخصية للمدققين الداخليين .

.3

الفاعلية مطلوبة لعملية التدقيق الداخلي .

.4

المصداقية والمالءمـة في التقارير الداخلية للتدقيق الداخلي .

.5

توجد عوامل خارجية قد تكون لهـا تأثيرات في جودة التدقيق الداخلي ( . ) FRC, 2008 : 1
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.6

أن حجم وحدة التدقيق الداخلي  ،من الممكن أن يكون خاضعًا ً لمؤثرات في جودة التدقيق الداخلي

لذا يجب تـأخذ بعين االعتبار وبجانب حجم وحدة التدقيق  ،توجد هناك عالقة موجبة أذاً بين وحدة التدقيق
الداخلي وحجمهـا وجـودة التدقيق الداخلي ( . )Aamir & Farooq,2011:9
.7

تـوجـد اختالفات بخصائص العمـل ،مواقيت العمل ،المـدقق ،أمـَد تقييم االجراءت والمخاطر

المتبعة في التدقيق الداخلي .
.8

التركيزعلى تنفيذ عملية التدقيق الداخلي على طريقة االستفادة من مهاراتهم ومعرفة المدققين

الداخليين
.9

أثر أعتماد جودة التدقيق ،على أراء المدقق الداخلي  ،وقـد يتضمن لبعض االخطاء  ،والتي تسمى

(،بفشل التدقيق ) والذي قـد يحدث بسبب ،الخطاء في الحكم ،وأما أن تكون تلك االخطاء بالقصد أو من
غير قصد ( . )Knechel et. al., 2012 : 2- 37
لمعرفة العوامل التي لها ثأثيرفي جودة التدقيق الداخلي من الممكن أن تؤدي لتحسين اربع عمليات مهمة
في الوحدة وكما يأتي( : )Cohen & Sayag, 2010 : 297
1ـ التعليم ( :أن نعلم المـوظفين بطرق افضل للقيام بعملهم ) .
2ـ الحـافز أو الدوافع  ( :تحسين األداء أيضـا ً يـؤدي الى جـودة الـتدقيق الداخلي ) .
ساد في العمل ) .
3ـ الـردع ( :عملية التدقيق الداخلي تؤدي الى فشل العمليات يتوقع تأدية نشوب فَ َ
4ـ تحسين العمليات  ( :الـتأكـد من خاللها أن العمليات الألزمـة تتم بصورة صحيحة ) .
و ُمغَاير لذلك هناك بعض العوامل التي ليس لها في جودة التدقيق الداخلي وقـد تراقب عن ضغوط من قبـل
اإلدارة العليا  ،ولعدم توفير الدعم الكافي من قبل اإلدارة أ َمـا التدقيق الداخلي ،أو بسبب أنضباط االدارة
غير المنطقية من الممكن أن تؤدي إلى ( : )Badara & Saidin, 2013 : 342
 1ـ احتـمال ظـهـور االحـتيـال والغـش .
2ـ عـدم خضـوع للتعليمـات والسياسـات الـداخلـية .
 3ـ من الصعوبة السيطرة على العمـليات الـداخلية .
 4ـ يتوقع أن يؤدي الى اعتمادالقرار المالي غير المنطقي للعمليات الناجحة .
وباألضافـة الى كل ما تقدم فأن المنظـمات والـمؤسـسات المهنية ،تقوم بصياغة معايير التدقيق والمحـاسبة
التي لها تأثير في جـودة التدقيق الداخلي ( . )Elshafie & Nyodrah, 2014 : 43
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 :11.2.2الرقـابة على جـودة التدقيق الداخلي
نشأت الحـاجـة للـرقـابة على جـودة التدقيق الداخلي لعدات اسباب وهي التغير في المتطلبات المحاسبية
بسبب التطور وحصلت تغيرات في نطاق االعمال  ،وتجعل االعمال عرضة لتغيرات حاصلة بين مـدة
محاسبية الى أخرى  ،يتطلب األمـر ذلك من المدقق الداخلي كـما يوضح التأثيرات التي حـدثت للوحـدات
الالقتصادية  ،المحافظـة على المستفيدين من عملية التدقيق الداخلي ومن المعايير التي تكون غير ثانويـة
أو غير ثانوية  ،عالوة عليها عدم تدخل الحكومة في الشؤون المهنية وتعمل على األداء بصراحة لمختلف
مسؤولياتـها (الشـحنـة. ) 289 : 2015 ،
ش ـ َد ممثل رقابـة الجـودة لمجـمـوعـة الى األجـراءات والسيـاسـات التي يتم تصميمها بالـوحـدات
إذ أر َ
االقـتـصـادية والحصـول عـلى تـأكـيـدات ُمكبله بـإقـتـداء بمتطلبات التنظيمـية واألخـالقية والقـانـونـيـة
عنـد تطبيق مهمة التدقيق الداخلـي للمعلـومـات الماليـة المتوثقة وتـوريخهـا (جـمـعـة ) 150 : 2009 ،
إن رقـابـة الجـودة اشَـمل بالطرق واألساليب والـوسـائـل التي يتم استعمالها للـتأكـد عن قيام وحـدات
التدقيق الداخلي بمـواجهة المسؤوليـات المهـنية عندما تقـوم بأعملهم ،وتتضـمان تلك األسـاليب والـوسـائـل
االطـار التنظيمي لـوحـدات التدقيق الداخلي ومتـابـعـة اإلجـراءت عند التدقيق مـم قبلهـم ( دحـدوح
والقاضـى. ) 69 : 2009 ،
تعتبر مجمـوعـة من اإلجـراءت التي تَقَصى للتأكـد واقتراب عمليات التدقيق الداخلي من التطبيق و ُمـت ِفق
للمبادئ والمعايير األساسـية والتتحكم في عملية التدقيق الداخلي ،ولـقـواعـد أداب المـهـنة و ُمت ِفق للتعليمـات
والضوابط التي تعمل بـها  ،وكذلك لضمان الجـودة في التطبيق واألداء لعمليات التدقيق الداخلي (الشـحـنـة
. ) 290 : 2015 ،
لـقد تبين أن معـيارعملية التدقيق الولي المرقم ( )220بعـنوان الرقابة على جودة التدقيق الداخلي وسياساتها
واجراءتها وأهـدافـها الرقـابية على جــودة عمـل التدقيق الداخلي وتتكون من خمسة مكـونات وهـي (توزيع
المهام ،التـفـويـض ،المتطـلبات المـهنية  ،التحاور والمراقبة ،المهارات ولكفاءة ) .
(نظمي والعزب) على وفق المعيار أعاله فإن االجـراءات والسياسـات ومجـاالت الرقابـة على جودة
التدقيق الداخلي
التي( تتأثر بعـوامل عـديدة )ومنها  :االطـار التنـظيمـي  ،وحجـم اقسام التدقيق الداخلي  ،طبيعـة وحجـم
عمل الوحدات االتصادية المتواضعـة للتدقيق الداخلي ،والـتـوسع في األنشطـة الجعـرافيـة لذلك الـوحـدات
 ،ومن ثـم بـأن االجـراءات والسياسـات التي تطبقهـا أقـسام التدقيق الداخلي  ،واألمـر الذي سـوف يختلـف
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َخـصيص إجراءات َمـعلـومة لرقابة الجودة في أقـسـام
عند ما تدفع بالمـؤسـسات المهـنية الى ِحـرمـان ت ِ
التدقيق الداخلي ( نظمـي والـعزب .) 185 : 2012 ،
 :12.2.2مبادئ جودة التدقيق الداخلي
أن هذه االخالقيات لوظيفة التدقيق الداخلي تعتبر من العوامل المهمة مع معايير التدقيق الداخلي ألجـل
ـرمعهـد المدققيـن الداخلـين أن يقوم بتقديم الخدمات لتدقيق وتبني
الزيادة على جـودة التدقيق الداخلي لذا أ َم َ
بمجـموعـة من االسـس األخـالقية والتَشَبث بها ،وأوضح انه ُمحتَ َمل أن تأخـذ اجراءات تأديب في حـق
المـدقق الداخلي بحين إجـالء هـذه المـبادئ :
1ـ النزاهــة :ويقصد بالنزاهـة إتباع المدقق للمعايير الفنية واالخـالقية  ،وانهـا تخص الجـودة التي يقوم
عليها التـوثيق لفحص كـافـة القرارات التي تتاخذ  ،النزاهـة تطلب من المدقق الداخلي وأن يكون ذو
مواقف وأمين وشجـاع وصـادق ومسؤول وحكيم في أخذ االجراءات لعملية التدقيق الداخلي عندما يمتلك
هذه السـمات ستظهر الثقة أكثَر أساس في أتخاذ القرارات الموثـوقة ،عندما تكون االخطاء بنسبة صفر
هذا اليعني وجود النزاهة بالعكس حيث يمكن استقبال المخالفات واالخطاء بأمان وبغير قصد ولكن بنفس
الفترة اليستقبل التضليل واالحتيال ( . )Astro et al.,2019 : 86
2ـ كفاءة المهنة والعناية الالزمـة  :وتعني أداء المدقق الداخلي والمهام التي كلف بها بعنـاية واجتهاد
و ُمت ِفق للمعايير المفعول بها ،كفاءة المهنة هي التي تتطلب ممـارسـة الحكـم الصحيـح وتبني المعـرفة
البل من الواجـب أن تحافظ عليها من خالل التبليغ بأستمرار على التطورات بمجال االختصـاصات وما
لهُ عالقة بمجال عمله ( سـعيد. )166 :2014 ،
3ـ السريــة  :اليوم صارت المعلومات المحاسبية من أحـد أألصـول وذات قيمـة كبيرة ،كذلك االستمرار
في االعمال وأمـد النجاح اصبح يعتمـد على تـوفير المعلومـات المحـاسبيـة السـريـة  ،ومن الواجـب على
المدققيـن الـداخـلييـن احترام هذه القيمـة وملكـية المعلومـات وقت المراجعة أو االطـالع عليهـا واالفـصاح
عنها دون أن يحـصلوا على التفـويض أو اإلذن ( . )IIA, 2009 :2
4ـ الموضـوعية  :من الواجب على المدقق الداخلي أن يراعي لرفع مستوى الموضوعية لتقييم وجمـع
البيانات التي تتعلـق بالعمل الذي يكون بحسب الفحص ،ويراعي أال يؤثر في تكوين آرائهم أو أحكـامهم
بالمصالح الشخصية أو بآراء وتأثيرات اآلخرين )IIA,2009 : 2 (.من اجـل تحقيق الموضوعية
وممارسة المدقق الداخلي عملية مهنة التدقيق من الواجب أن يلتزم بما يأتي :
آـ من واجب المدقق الداخلي أن يمارس عمله بـأمان وبعيداً عن الشبهات وباالخص المتعلقة بالمصلحة
المتعارضة .
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ت ـ من واجب موظفي مهنة التدقيق الداخلي أن يناوب بالمهمـة الواحـدة فيما بينهم أذا كـان ذلك مـلزما
ث ـ أمتناع قيام المدقق الداخلي بأية اعمـال تنفيذيـة .
ح ـ من الواجب تدقيق اعمال المدقق الداخلي قبل نشر القرير لضمـان الموضوعية ألداء العمـل .
هـ ـ من غـير الممكن للمدقق الداخلي أن يدقق أي نشاط سابق لـهُ أن قـام بـأدائــه قبل أن ينتقل الى وحـدات
التدقيق الداخـلي .
( الدليل االسترشادي لـوحـدات التـدقـيق الداخلي . ) 9 :
 :13.2.2معايير جودة التدقيق الداخلي
هي االسـس واالجراءات األساسـية لعمليات مهنة التدقيق الداخلي ،أذاً على المدققيـن الداخـليين
االلـتزام الكامل بها وتطبيقها من خـالل مهـامهم وممـارستهم ،وألجــل نجـاح أية عملية تـدقيق داخلية
يقـومـون بهـا (محسـن .) 2011 ،
وهدف معايير مهنة التدقيق ا لداخلي هو توضيـح الطـرق التي يتوجب الممارسة بها لوظيفة التـدقيق
الـداخـلي ،فيكون دليل لألرشاد بألضافه لذلك فهو يعتبر قياس للمستوى المهني في اداء المدقق الداخلي
،بأختصـار إن معيار هو رخصة مهنية تصدر عن المعهد األمـريكي للـمـدقـقين الـداخـلـيين لتحديد
مجمـوعـة من األنشطـة للتدقيق الداخلي إلت َمام تقـويم األداء  ،باألمكان أن نقول أن المعيار ممثل بمعنى
سب معه ومسايرتـه
درجـة االمتـياز أو األفضال المطلوبة لغرض قياس أوزان معينـة  ،وعلى اآلخرين التَنَا ُ
،وبواسطتها يتم الحكـم على الدقـة بأدائـهـم (محسن،) 2011 ،وعرف المعيار ايضا ً بحسب معهد المدققين
الداخلين بـأنـهُ " :إش َهار رسمـي تصدرهـا هـيئة معـايير التدقيق الداخلي  ،تعيّن متطلبات األداء على نطـاق
واسـع مـن نشـاط التدقيق الداخلي وتقـويم أداء الـتدقيق الداخلي " (معهد المدققين الـداخليين) 2012،
أجبر على وضع المعايير من قبل معهـد المدققين الداخليين األمريكي وعلى الرغـم من عـدم وجـود
المـعـايير لمهنـة التدقيق الـداخلي الدولي وفق الهـيكل الدولي قـد اجريت عـدد كبير من الدراسـات على
تطبيقها القياس كمصـدر وباعتبارهـا ذات سـمات دولـية .
وهـنـاك الكثير من التعـاريـف التي عرفت معايير الـتدقيق الـداخلي ونـذكـر منها األتـي:
عـرفت معـايير الـتدقـيق الـداخـلي ":بأنها القـواعـد والمقاييس التي يعـتمـد عليهـا لقيـاس وتقـويـم العمليات
في وحـدة التدقيق الـداخـلي ،طالمـا اتـبَ َع المعـايير للهيكل وممـارسـة الـتدقيق الـداخـلي دون تأخير يجـب
أن يستح َد َ
ث ،وذلك ليتفق مع ماتم التوصل إليه و اعتماده مـن قـبل معهــد المــدققين الــداخـليين
( . )IIA,2012
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وعرفت أيضـا َ ":بأنهـا مجموعة من المبادئ والقواعـد االساسية والـمتعارف عليها لتحديد المـسؤوليات
المهـنيـة والتقنية لعمـليات التـدقيق الداخلي ،معـايير التـدقيق الداخـلي تعتبر األسـاس التي يكـون اعتـماد
المـدقق الـداخلي عليهـا بعمـلـه . )IIA, 2012 (،
معـايير التدقيق الداخلي الدولية تـقســم على ثـالث مجموعـات وهـي ( . ) IIA,2012
.1

معـايير الـصـفات .

.2

معـايير األداء .

.3

معـايير التطبيق .

أن معاييرالسم ات تحدد الموصفات والخصائص من الواجب توفيرها في االطـار الذي يمـارسون فيهـا
مهـنة التـدقيق الداخلي  ،ومعايير األداء في تحديد َمـيل التدقيق الداخلي لمعيارالجـودة ألجـل مقياس األداء
وتقـديـم الخـدمـات  ،وتبني معاييرالصـفات واالداء على كافة خدمات التدقيق الداخلي  ،ومؤخراً تم ادراج
معايير التبني أو التنفيذ وتحديد احتياجات االدارة وتبني المعيارين الصفات واألداء بحسب تقديـم الخدمات
ونوعيتـها ،وال يتم التبني لـكافة أنـواع النـشاط والوظائف ومهـام التدقيق الداخلي ويكـون لجـزء منـها ،
والمثال على ذلك أن معايير الصـفات واألداء والتبني على كافـة األنشطـة للتدقيق الـداخلي بين معايير
التطبيق او التنفيذ وتطبيقها على الممارسـات المحددة وكيفية تنفيذهـما للمعيارين السابقين االداء والصفات
للحـاالت المحددة ،
وأن االهـداف األسـاسية لـوضع معايير التبني لألنشطة االستشارية وتأكيد للتدقيق الداخلي وكذلك في
المعايير المتعلقة باالنحـرافـات واكتشف االخطاء( . )IIA,2012
لـوجـود المعايير الدولية على المدققين الداخلين االلتزام بها والتي هي من المبـادئ األسـاسـية ليعمل بـها
المدققون الداخليون
وتقويم ادائـهم وتأكيد على كفـاءة وقـوة اعملهم بأم كان االدارات العـليا أن تعـتمـد على التقريروالتأكيد
لرفعهـا من قسم التدقيق الداخلي وتكون بالتالي ُمفـيـدة ونـاجحـة لعملية التدقيق الداخلي ( )IIA,2012
تتـوقف عملية التدقيق الداخلي نجـاحها على مـدى جـودة تقديم الخدمة ومـدى التزم المدققين الداخلين بتلك
المعاييرالدولية التي تمارسه مهنة التدقيق الداخـلي،وتعطي هـذه النشرات تفـسيراً واسعا ً للمعايير القـائمة
وعدم اجراء أي تغيرات فيها ،توجد هناك سبعة عـوامل رئيسة سيتم االعتماد عليها لقياس جـودة التدقيق
الداخلي،سنستعرضها كاآلتي (:)IIA,2017
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 -1االسـتقاللـية  :من الواجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي محايداً  ،وأن يعمل المدققون الداخليون
بموضوعية في تأديـة أعمالـهم ( .)IIA,2017
من أجل أن تحقق درجة الزمة من األسـتقالليـة  ،وعليها ايضـا ً أن يتمتعوا مـدراء اقسـام التدقيق الداخلي
ضورمبـاشر وغير متعلق باالدارة العليا ،ومجلـس اإلدارة ( Stewart& Subramanian,2010
بح ُ
): 331
وباالمكان أن نعـرف االسقاللية بصورة عـامـة أي أنها :ال ُحرية من االعـتمادعلى دولة أخرى أوشركة
أخرى أو شخص آخـر  ،أو يـتأثر بـهم أو يخضع لسيطرتهم (التير والسريتي. ) 74 : 2017 ،
أن استقاللية المدققين الداخليين االستقاللـية  :تعـني ال ُحـرية من تلك الظـروف التي كانت تحذر جـهد نشاط
وظيفة التدقيق الداخلي ومهنة المدقق الداخلي من تطبيق المسؤوليات والعمليـات وظيفة التدقيق الداخلي
وبـدون تحـيز ،ولتحقـيـق ذلك يتم عن طـريق الحضور المـباشر للمدقق الداخلي الى جميع الجوانب في
المؤسـسة ودون قـيود أو شـروط ( .)Dessye,2019: 10
وتعـرف ايضا ً االستقاللية ":بأنـهـا قيام المدقق الداخلي بأعماله في كـافة ارجاء التدقيق بموضوعية ،وأمان
 ،واستـقامة  ،ومن غـير تحيز لجهـات معـنية( .الـطـائي والكـعبي. ) 471 : 2016 ،
وفي الجانب االخر تعد استقاللية المدقق الداخلي الدعـامة االسـاسـية ،وكذلك تعتبر حجـر الزاويا في أي
عملـيـة تدقيقية  ،وتقييمية  ،ورقـابيـة  ،الخدما ت الرقابية والتدقيقية التكون لها قيـمة عنـدما تكون خالية
من مفهوم االستقاللية (،الجنابي. ) 43 :2019 ،
 -2المـوضوعيـة  :إن الموضوعية تعني المحافظة على المواقف الخالية بأي شكل من أشـكال التحيز
(  . )Usang & Salim, 2015 : 4حيث يمكن أن تـقـاس الموضوعية خـالل الجـهات التي رفعـت
لهـا التقارير للمدقق الداخلي  ،وكذلك الجهات التي تكون هي المسؤولة على تعـيين المـدقـق الداخلـي
(. )Trotman, 2018 : 237
مجلس معايير االخالق الدولية للمحـاسـبين بين مـا عرفها :بـأنـها االحـكام غير قابـلة للتنازل عنها لمهنة
التدقيق الداخلي أمـا يكون في تعـارض المصـالح أو التحيـز أو الـتأثيرات وعـدم التبرير لألخــرين وقـد
تجـاوزات الموضوعية ،وتعنـي االلتزام الكـامل من قبل المـدقق بـالـعـدالـة  ،باإلتمـام الى الحـرية من
تضـارب المصـالـح (التميمي . ) 57 : 2018 ،
 -3الكفاءة والعـناية المهنية  :استِ َ
طا َلـة الكفـاءة المهنيـة في التدقيق الداخلي ويعتبر العنصر العرضي في
أداء المهام لوظـيفـة التدقيق الداخلي داخل المؤسـسات والتي شملت على  :الخبرة والمعرفـة والمهارة وأن
تستمـر بتأهـيل المدقق الداخلي لضـمان السـياسـات التدريبـيـة ولكـافـة االعـضـاء في ادارة قسم التدقيق
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الداخـلي ( .الـدوغـجـي  ، ) 246 : 2010 ،لــقد أرشَـ َد (  )Trotman , 2018 : 237أن كـفاءة
المـدقق الداخلي من الممكن أن تقاس من خــالل ذلك الشهادة العلمية ،والشهادة المهنية  ،والتـدريب ،
والـخبرة الالزمـة  ،من الواجب على المدقق أن يمتلك مهـارات كثيرة  ،والخبرة والمعرفـة وكـذلك
المـؤهـالت لتأدية المـسؤوليات ( ، )Haron et al, 2004 :1150فروض العنـاية والكـفاءة المـهنية
يجب على المدققين الداخليين وأن يلتزمون باآلتي ( . )ALBeksh,2016 : 616
أـ المحافظة على المهـارة والمعرفة المـهنـية المتخصصة في المستوى الالزم وتـأكـيد حصـول المـؤسـسة
على مـهنية الخـدمـات .
ب ـ من واجب المدقق أن يعـمل بجدية ويتفق مع معايير المهنة والمعمول بـهـا عنـدما يقدم مهنية الخـدمــات
 -1المـؤهـالت  :تعد المـؤهـالت من أحـد المعـايير في الشخصية من الواجب أن تتوفر في المدقق
ا لـداخلي،والتي تأتي أهميتها لوجود أطراف كثيرا معتمدة لرأي المـدقق الـداخـلي بالتقارير المالية (بـوزيـد
. ) 8 : 2017 ،
وشملت هذه المـؤهـالت على الشهادة العلمية ،والشهادة المهنية  ،والتـدريب  ،والـخبرة الالزمـة ،ويعتبر
التأهيل العـلمي من اهـم التحـديدات لجـودة التـدقيق الداخلي وبـذلك هو المساعد على حسن األداء المهني
(مبارك ) 32: 2010 ،أمـا الخبرة فتكون مرتبطة بالفترة الزمنية التي يعمل فـيهـا المدقق الداخلي ولينجز
عمـله  ،عـالوة على ذلك لعدد المعامـالت التي يتم تدقيقهـا  ،ومن النـواحي التقنية  ،سوف تزداد من
خبرة المدقق الداخلي وزيـادة الخبرة في أداء مهمـة التدقيق الداخلي ،والخبرة الزايدة ستوفر المـزيد من
جودة التدقيق الداخلي (. ) Bouhawia et al., 2015 : 60
 -2ادارة وظيفة التدقيق الداخـلي  :وشملت التحديد  ،والتـطـبيـق  ،وترقيتهم أي االعضاء لـفـريق التدقيق
الـداخلي ،وايضـا ً التنسـيق لعمليـات بمهنة التدقيق الداخـلي  ،وتنـوي األدارة بوظيفـة التدقيق الداخلي
ومن الواجب بقيام المدير بقسـم التدقيق الداخلي وعليه في وضـع الخطط والـقـواعـد وادارة السياسـات
الالزمـة في توجيه اعمال لقسـم التدقيق الداخلي بفعالية  ،وضمان بأضافة قيمة للمؤسـسة  ،بما هو متناسق
لالهـداف المـؤسـسة (.الظن 22 : 2016 ،ـ . ) 23
أحتواء طبيعـة العمل التي تم انجازها لوظيفة التدقيق الداخلي وكذلك في مجال التدقيق
 -3طبيعة العمل :
َ
والفحص وتقويم المعلومات والتخطيط ويصال النتائج  ،واالدارة تعتمد على توصيات وظيفة التدقيق
الداخلي . ) Haron et al, 2004 :1150.
 -4تـوصـيل الـنتائـج  :أن معيار توصيل النتائج متعلق في ضرورة القيام من قبل المدققين الـداخليين
بمهمة إيصال النتائـج  ،واشتمـلت هذه العمـلية بأهـداف مهمة  ،ونطاقها عـالوة عن ذلك التوصيات ومنها
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 ،من الواجب انصاف عملية إيصــال الموضوعـيـة والــدقــة  ،تبيين أنه لعدم االلتزام بالمـعايير تأثير في
مهمة التدقيق الداخلي ،وتحديد االحتياجـات المطلوبة وااللتزام بهـا عنـد تعداد واشعار النتائج (الظـن ،
. ) 23 : 2016
 :14.2.2واجبات وحقوق المدقق الداخلي
عند النظر الى الدور المهم الذي يقوم به المدقق الداخلي وكذلك لوجود الحقوق التي يتمتع بها ومقابلها
واجبات عليـه والقيام بها وفيما يأتي بيان أثر تلك الحقوق والواجبات .
أـ واجبـات المـدقق الداخـلي :
ويمكن أن نلخص واجبات المـدقق الداخلي بمـا يأتي (النـونــو:) 2009 ،
 1ـ تجهيز اإلدارة العليا بالبيانات الدقيقـة لعملية التدقيق الداخلي واحداثها لضمان فاعليتها ودقتها من أجل
التقارير االستثنائية والدورية وحسب حـال العمل .
2ـ تجهيز اإلدارة العليا بالبيانات ووضع الطرق التي تتم بها في انجاز اعمال المؤسـسة وأمـَد جودتها من
أجل التقارير االستثنائية والدورية وحسب حـال العمل .
3ـ تساعد أنظمة الرقابة الداخلية لتحقيق االهـداف المرتبطة بِ ِها .
4ـ المؤسـسة تدقق الحسابات وفقا ً لمعايير المعدة لمهنة التدقيق الداخلي واحتياجاتها وأ صـولها التقنية
والعملية
5ـ إعطاء االرشادات واالقتراحـات في تحسين االجراءات لنظم الرقـابة الـداخـلية .
 6ـ إعطاء التوصيات والعمليات وتحسين األنشطة ونعمل لتطويرهـا ،وبالتالي تعديل الخـطأ والغـش وقت
اكتشافها واشعـار اإلدارة العليا بهـا .
 7ـ إعطاء التقارير لإلدارة العليا أمـا سـنوية أو نصف سـنوية أو ربع سـنوية .
ب ـ حقوق المدقق الداخلي :
ويمكن أن نلخص حقوق المـدقق الداخلي بمـا يلي (النـونــو:) 2009 ،
 1ـ حتى نتمكن بأي وقت الوصـول الى تلك البيانات والمعلومة التي نريـدهـا من خـالل االبـالغ على
مستندات ودفاتر وسجـالت المؤسـسة وذلك حـسب الغرض من العمل وحق القـدوم الى خطاب جلسات
مجلس اإلدارة
2ـ ألجـل جرد ممتلكات المؤسـسة نحدد لها وقتآ ونتأكـد من أن المعلـومات المالية هي حسب الواقع .
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 3ـ طلب المعلومات والتوضيحات األخـرى التي تكون ضروريـة ومتناسبة للقيام بـعملـها .
 4ـ حتى نحصل على صورة أو نسخـة من تلك المعلومات أو االستفسارات التي توجهها اإلدارة العليا
للمشتركين .
5ـ بإمكان حضور اجتماع اإلدارة العليا والمشاركة باالجتماع عند الحـاالت الضرورية .
 :15.2.2التدقيق الداخلي في المصارف
ع والـتعقيد وزيـادة العمل البنكي يتطلب األمـر بـأن تـوجـد جـهة داخلية تتحمل مسؤولـيـات
نظـراً لتَفَـر َ
ومهام المراقبة وتتبع األداء ،وأن عمـلية التدقيق الـداخـلي قـد أكتسب الكثيرمن االهتمام في البنوك حيث
من الـواجـب خضوع كافة الـدوائـر واألنشطة البنكية لعملية التـدقيق الـداخلي  ،بدون ابعاد أي نشـاط من
تلك االنشطة بمجـال هـذا العمـل ( )FSC,2002 : 3
إذاً تعظـيم أهمية ذاك الـدور وفي النظـرللمميزات الطبيعية والمختلفة للبنـوك والمـؤسـسات األخـرى ،
والمعمول بها و بخطورة عالية في جميع معامالتها و أنشطتها البنكية للمحاسبة المحوسبة (المدهون
 ،) 2011،29،استظافة المتغيرات التي قد حدثت في الجانب المالي واالقتصادي في األعوام اإلخيرة
ـرة القطاع البنكي كـالتقنيات والمنتوجـات المتنوعة
والتي انتهت بكشف عـوامل حـديثة تـؤثر في ثَ َم َ
والمنـافسة الـقاطـعة وتطـوراألساليب والقـوانـين ( . (Arens, et al., 2012 : 209
اوالً :اهـداف التدقيق الداخلي في المصارف
في أكثر األحـيـان مـا يُطـلب من المـدقـق الـداخـلي للبنـك أن يعطى التقارير ألغراض خصوصية ولجهات
كاإلدارة العليا التي تكون المشرفـة على البـنـك وكذلك للـسلطات النظـامـية األخـرى ،بـاألضـافـة الى
قيامه في تحقيق أهـدافهـا االسـاسية األتيــة ( . )RSM , 2008 : 5
1ـ تمهـد تحقيق أهـداف العمل في البنك .
2ـ االستعمال االجـود للموارد المهيأة في البنوك .
 3ـ تقدير النظام الرقابي الداخلي واألجـراءات والنظم في البـنوك .
4ـ الحفـاظ على أصـول البنك .
 5ـ تحـديـد وتقـويم والمراقبة الخطـورة .
 6ـ تمهيد التلبية لقوانين حوكمة المؤسسات وتقويم التقارير بصورة محايدة للتدقيق الداخلي في المصرف.
7ـ تـوضيـح وتدقيق االلتزام بالقوانين والسياسات واألجـراءات واللوائح داخل البنـوك .
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 8ـ الزيـادة مـواثيق القـوائم المالية .
ثانياً :مهام التدقيق الداخلي في المصارف
تعتبر مهنة التدقيق الداخلي إدارةً محايدة عن اإلدارة التطبيقية ،وتشمل مسـولـياتها في تدقيق وتحليل
وضبط فعالية الرقابة داخل المؤسسة البنكية  ،والـتأكـد من أمـَد كفـاءتهـا في االنضباط وإدارة الخطورة
والمحافظة على أصـول البنك ومن تلك المهام مايأتي (: )Simpson, 2005: 15
❖

تقييم التوصيـات واالرشادات لإلدارة عن االشياء التي تطلب بعناية داخـل البنك .

❖

تعداد خطة عمل وقتية تتماش معها والتركيز على القوانين ذات المخاطرة العالية.

❖

تصمم جداول وقتيـة وكذلك البرامج العملية ولكل مهمات التدقيق الداخـلي .

❖

مساعدة تطوير االنظـمة  ،وكذلك حل المشاكل ويكون الحل في بدايتها قبل أن تتضخـم .

وتمت أضافة مهام أخرى الى مهام المدقق الداخلي السـابقة في البنوك وكما يأتي FSC , 2002 : ( :
. )5
❖

فحص أمـَد إلتزام الـبـنـك بالمـبادئ والـقواعـد والسـياسـات والطرق المنبثقه عنها وجهات تختص

في العمل البنكـي .
❖

خطط التدقيق الشامـلة يتم اعدادها لتدقيق العمليات البنـكيـة بـأسـاس تقويم الخطورة المتعلـقة

بمختلف األنشـطـة  ،وتلك الخطط تتم منـقاشتها على صعيد مجلس االدارة وكذلك ألجـل الحصول على
أداء االمثل للعمل المصـرفي .
ثالثاً :قواعد التدقيق الداخلي في المصارف
من أجـل تحقيق االهـداف لتدقيق الداخلي بالمصارف من عمل المدقق الداخلي متـابعة جميع اإلجـراءات
فيما يأتي ( . )FSC, 2002:
❖

تـقويم وفحـص أ َمـد المالءمة والفـعالـية لنظم الرقابة الداخلية واألنظمـة الداخلية المضبوطة .

❖

تقويم التزام البنك بالضوابط التي تتعلق بالمخاطر وسياساتها .

❖

تقويم أ َمـد الموثوقية ودقـة أعمالهم .

❖

تـقويم أ َمـد المالءمة للمعلومات اإلداريـة والمالية في اتـخاذ القرارات .

❖

تـقويم أ َمـد استمرارية موثوقية انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة .
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❖

التحقيق من اجتياز االعمال في قسم ودائرة البنك بالشكل الرائـج ليحقق الفـاعلـية والكفاءة في

عملهم
 :3.2أثر استخدام المحاسبة المحوسبة في جودة التدقيق الداخلي
 :1.3.2أثر نظم المحاسبية المحوسبة في التدقيق الداخلي
أن التطورالسريع في انظمة التشغيل للمحاسبة المحوسبة والبيانات المالية ودورها المهم في التطورات
الجديدا واالحداث كان نـأتج عن هذه التغيرات واالختالفات لكل من االهداف ومنهجية التدقيق الداخلي،
وكما أكمـل ذلك أيضا الى إشراط طرق مختلفة تمكن المدقق الداخلي من أداء وجودة وظيفة التدقيق
الداخلي بسهولة وفي وقت معين.
 :2.3.2أثر نظم المحاسبية المحوسبة في مقومات التدقيق الداخلي
التنظيم على اسـتخدام النظام المعلوماتي المحاسبي المحوسب وتغيير بعض الصفات لمقومات التدقيق
الداخلي والتي يمكن اختزالها في النقاط األتـية :
أـ أثر نظم المحاسبة المحوسبة في أهداف التدقيق الداخلي :
ال تخالف اهداف التدقيق الداخلي في َحل استخدام العمل للمحاسبية المحوسبة والبيانات المحاسبية عنها
في استمرار العمل اليدوي ولن يتوقع التاكيد على ان العمل المحاسبي المحوسب للبيانات المحاسبية ودعم
المؤسـسات على تحقيق أهداف جودة التدقيق الداخلي فيما بعـد بطريقة أجـود وهذا يحقق السمات اآلتية:
( شحاتة : 2000،ص . ) 20
 -1يحتمل سرعة االثبات واخراج المعلومات المالية والمحاسبية والتدقيقية وغيرها من المعلومات وبهذا
َبـدا األخطاء بسرعة ويبدو من بداية التوجيـه بالمقارنة بالعمل اليدوي.
 -2مساندة المدقق الداخلي إلستعمال األساليب التحليلية بالنسبة والمقارنة واستخراج مـؤشرات و تساعد
في الرقابة وتقويم بجودة التدقيق الداخلي وبسرعة.
 -3مساندة المدقق الداخلي من تبني نظام شبكة االتصاالت للمعلومات الداخلة وشبكة االتصال للمعلومات
الخارجية في الرقابة على الفروع الداخلية والخارجية للمؤسـسة .
 -4تمكين المدقق الداخلي من استعمال أالساليب والبحوث العلمية المتقدمة في التقويم والتحليل ومن أهم
هذه التقارير مايلي :
أ -االحصاء التحليلي  .ب -االحصائية واسلوب المعاينة  .ح  -اسلوب تحليل النظـم.
 -5يساعد من زيادة سرعة واخراج البيانات والمعلومات المخزونة من داخل ذاكرة الكومبيوتر أو
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على االقراص وغيرها وهذا ما يتوقع من اعادة التصحيح لبعض من السهو.
 -6استعمال المدقق الداخلي امكانيات المحاسب في تطبيق عمليات التدقيق الداخلي ويعتد بـ ِه لوضع
البرامج التدقيقة وقد تكون برامج مقررة الغراض محددة أو برامج عامة أو برامج خـاصة .
سـهم في تقليل من حاالت خطورة استخدام نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة .
 -7ت ُ
 -8إقتراح التحسينات في االنظمة الرقابية لسالمة وأمن نظم المعلومات.
ب ـ استخدام نظم المحاسبة المحوسبة في ظل نطـاق التدقيـق الداخلي:
انكشاف اتساع عملية التدقيق في استمرار أنظمة العمل للمحاسبة المحوسبة للبيانات احتوى جميع االدارات
وأنشطة التشغيل التي تتم وليعتد بـ ِه تطبيقات قيمة والتقنيات وتمثل أهم هذه المجاالت ونشاطاتها باآلتي:
( لطفي  ،ص 31ـ)William Kinney, 2011 : p02-03( )33
 -1سياسات الفحص :أن اهتمام المدقق الداخلي ،بفحص السياسات ،التي تصدر عن ادارة المؤسسة
ومجلس االدارة ،لكي نتعرف على أمد تغطيتها  ،لكل مجاالت العمل ،والتي تتصل بالنظام والمعلومات
وتحقيق االهداف المخططة لها وشملت هذه السياسات ما يأتي :
 -1سرية سياسـات التأمين بالنظام والمعلومات .
 -2الموارد البشرية وسياستها .
 -3نظم المعلومات و سياستها بالنسبة للمستخدم النهائي.
 -4الحفظ وسياسة العمرالزمني للمستندات.
 -5سياسة كسـب وشراء وتنفيذ النظم .
 -6االستعانة بالمصادرة الخارجية وسياستها .
وعندما نفحص هذه السياسات يجب على المدقق الداخلي التأكد من خبرتهم ومؤهالتهم وخاصة للمدير
المسؤول عن تلك الدورات وإجراءات التشغيل وذلك يتعد ب ِه في تدقيق المعلومات التي يحصل عليها وهل
تكون كافية لتأسيس الدورة وتتبع ما يتم بالنسبة لتطبيقها مع السياسات العامة.
 -2تدقيق وتقويم لمخاطر الرخصة في استعمال البرامج  :يعد موضوع استعمال البرامج المرخصة
بصورة قانونية من الموضوعات الهامة التي تمثل إحدى الخطورات التي تتعرض لها المؤسسات بالوقت
الحاضر لذلك من الواجب على المدقق الداخلي أن يهتم بها اذ ان لها انعكاسات جسيمة على سمعة
المؤسسة ،وبنفس الوقت فان تدقيق مثل هذا الموضوع له أهدف اخر ،ال يقل أهميته عن خطاب استخدام
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البرامج التحميلية في انظمة الكومبيوتر بالمؤسسة ،ويتمثل في الطوق الفعلي لجميع البرامج وبيان ما
هو لم يتم استعمالها منها أوذات فائدة معدومة .
 -3تدقيق قاعدة البيانات :يعد هذا الموضوع ،من اهم مجاالت اهتمام التدقيق ،في ظل العمل المحاسبي
المحوسب للبيانات اذاً قواعد البيانات ،هي المستودع الرئيسي المركزي للبيانات والحفاظ عليها ،وتجهز
معدل االهتمام لعملية التدقيق الداخلي وتنويع البرامج لقواعد البيانات المستعملة اذ ان بعضها ،معتمدة على
الملفات الموحدة والبعض االخرتكون معتمدة على وجود عالقات بين الملفات وتتطلب عملية التدقيق
الداخلي في هذه الحالة لـتكوين مجـموعة من البيـانات وفـقـا ً للمعايير المستعملة والهدفه الى اختبار وسالمة
الناتج والتحقق لعدم وجود عملية التكرار فيها.
 -4تدقيق شبكية المعلومات :أصبحت اليوم العديد من المؤسسات تعتمد في العمل بالكومبيوتر وعلى
مختلف انشطة التشغيل وما تقدمة من خدمات ومنتوجات حديثة على وجود الشبكة المعلومات الداخلية
والخارجية مستوطنا وامنة,اذ أن تحقق للمؤسسة امكانية جيدا لتقديم خدماتها لعمالئها من اي جهـة أو
بـأي حين.
وبذلك فان عملية التدقيق تسـتر جميع عناصر الشبكة ،من حيث التقنيات والمعدالت ،وخطوط االتصال ،
وأجهزة التامين ،والحماية ويدخل ضمن االختبارات ،التي تتم في عملية تدقيق الشبكة ،واختبارات خاصة
لخـرمها ونظرا لغموض تأدية هذه األجزاء ،من عملية التدقيق ويعتد بـ ِه الجهة المختصة في ذلك المجال.
 -5تدقيق عمليات نقل وتحويل البيانات :تمتع عملية نقل وتحويل البيانات ،من النظم اليدوية الى النظـام
المحاسبي المحوسب وباهتمام المدقق الداخلي لذلك يهتم هذا المضى بتدقيق الخطط والنتيجة المخصصة
بذلك ومن اهمها بما يلي :
ـ عملية تطبيق النظام الحديث وأمـ ِد نجاحها.
 النظام والبرامج المخصصة بتلف النظام الحديث. التغييرات الالزمـة في اجراءات التطبيق . تدقيق الخطط والنتائج واختبار النظام من قبل المستعملين . أم ِد كفاية النظا م االداري ومصمم قواعد البيانات الحديثا وما بها من انضباط وصالحيات. أن نقـارن بين ماهو محقق في النظام التقليدي وما وفره النظام الحديث. -6تدقيق الخطط في إستمرارية العمل :يواجه نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة وتطبيقاته أي
الكومبيوتر وحاالت الخطورة المعتمدة والتي تتمثل في االتية :

69

أ -توقف العمل اما أن تكون ألسباب عادية مثل إنقطاع الكهرباء أو تعطيل وحدة من وحدات جهاز
الكومبيوتر.
ب – أن تحدث مشاكل في اعادة تحميل البيانات من األول اثناء التشغيل.
د  -تعرض برامج الكومبيوتر لهجمات فيروسية تؤدي الى فقدان أو ضياع البيانات بعض االوقات.
ومع ذلك أصبح التخطط باستمرارية العمل المحاسبي المحوسب  ،لمواجهة هذه الطوارئ ،من
الموضوعات المهمة ،التي تحرص عليها المدقق الداخلي في حل العمل المحوسب للبيانات والتأكد من
وجودها وفعاليتها ،عالوة على اختبار أمـد استعداد مسؤولي الكومبيوتر للتعامل مع هذه الخطط في حالة
الطوارئ  ،وتطبيقها ،بصورة آمنة و سالمة وعدم تعرض المؤسسة لمشاكل توقف النظام المحاسبي
المحوسب .
ج ـ أثر نظم المحاسبة المحوسبة في أداء المدقق الداخلي:
)(Sana Kata,2005:p3-5
التعليمية رقم  1009تنشر عن الفدرالية الدولية ،للمحاسبين والمتعلقة ،باالعتماد على تكنولوجيا التدقيق
القائمة على االعالم بالتقنيات الجديدة فرضية مفادها ّ
أن :تكنولوجيا االعالم على الكومبيوتر وكذلك تسمح
بتحسين وجـودة الفعالية والكفاءة باجراءات التدقيق الداخلي وبصورة عامة ويمكن تخليص أثار استخدام
أنظمة التشغيل المحوسبة ل لبيانات المحاسبية على جودة اداء المدققين الداخلين في النقاط ااالتية :
 -1أثر المحاسبة المحوسبة في انتاجية المدقق الداخلي :ان التعب الشديد التي باتت تمارسها االدارة
العليا للمدققين الداخلين في ما تخص الفترة المستغرقة في عملية التدقيق الداخلي والخاصة لمرحلة جمع
تلك المعلومات التي تدفع بهم الى أن تخصص الميزانيات للفترات فاحترام المدة من االمور المهمة
الكتشاف المخاطر في هذه المـدة والقيام بتقديم الحلول الممكنة في الفترة المناسبة وبالتالي استخدام
المؤسسة  ،لهذه التكنولوجيا ولمعرفة المدققين الداخليين ولها أن تـزيد من انتاجيتهم بحيث يتعد به لتخفيض
تلك الفترة لعملية التدقيق الداخلي وهذا ما يؤدي في انخفاض من تكلفـة العملية ويحقق إضافة لقيمة
المؤسسة.
 -2أثر المحاسبية المحوسبة في نوعية عمل المدقق الداخلي  :أظهرت األبحاث أن تكنولوجيا التدقيق
الداخلي القائمة على استخد ام أنظمة العمل المحاسبي المحوسب للبيانات تسهم في جودة نوعية تشغيل
المدققين  ،هناك الكثير من المدققين يؤكدون أن استخدام هذه التكنولوجيا تسمح لهم باكتشاف هذه المشاكل
التي لم يكن بالوسع من اكتشافها يدويا،وكما على أن البحث عن المعطيات الضيقـة وباالعتماد على هذه
التكنولوجية كان أسرع مع المقارنة في البحث اليدوي الذي كان بطيئا،ومتعبا ً وممالً جداً ،فالبعض من"
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الباحثين أثار االنتباه حول قدرة االنظمة الخبيرة "على حل المشاكل العرضى والهامة التي تعتبر صعبة
االكتشاف ،وتتطلب منهم خبرة كبيرة في مجال اعملهم ،.كما حاول اخرون من خالل الدراسات الذين
قاموا بها "دراسة االثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات على نوعية عمل المدققين "ويعتد ب ِه فحص أثـر
التوصيات التي اقتراحها االنظمة الخبيرة على األحكام التي يعطيها المدقق الداخلي عند تطبيق مهمة
معينة ،فوجدوا بأن أغلبية المدققين الداخليين الذين يعتمدون بالنهاية على أألنظمة الخبيرة ويتمسكون
بالتوصيات و االحكام التي اقتراحتها هذه األنظمة وال يخالفونها  ،رغم وجود مكونات اثبات تفيدهم بعدم
فائـدة لهذه األحكام والتوصيات.
 -3أثر المحاسبية المحوسبة في رضا المدقق الداخلي :أغلب المدققين يعتقدون أن زيادة استخدام أنظمة
العمل المحاسبي المحوسب للبيانات في عملية جودة التدقيق الداخلي يسمح للموظفين الذين لديهم الخبرة
أي المتدربين أن يقضوا وقت أكبر للمهام غير االعمال اليومية  ،والتكنولوجيا وتقويم مناطق الخطر،ولهذه
االسباب جاهـد هؤالء المدققون بأنفـسهـم أكثر في األعمال التي كانوا يعملون بها ،وفي المقابل فان قسم
من هذه الدراسات تشهد سلبية وردة فعل من قبل بعض الموظفين امام التغيرات التي تحصل في عملهم
نتيجة استخدام تكنولوجية التدقيق الداخلي والقائمة على الكومبيوتر  ،لكن هذه السلبيات بسرعة ما
ينخفض حدتها عندما تهيأ للمدقق اذن التدخل في ممارسة وتطوير هذه التكنولوجية لألنظمة المتخصصة
 -4أثرالمحاسبية المحوسبة في تكوين المدقق الداخلي :ان مسألة التكوين للمدقق الداخلي تمثل تحديد
مهم لفعالية استخدام أنظمة العمل (للمحاسبة المحوسبة ) للبيانات في (جودة التدقيق الداخلي) ،وقد بينت
العديد من الدراســات أن هذه التقنيات ،وخاصـة األنظمة المساعدة على األنظمة الخبيرة هي وسائل
لتكوين والتعليم  ،فأغلب الدراسات وصلت الى أن األنظمة الخبيرة هي من الوسائل الفعالة لنقل تلك
المعرفة للمدققين الداخليين األكثر خبرة الى المدققين الجدد.
 :3.3.2أثر نظم المحاسبة المحوسبة في أساليب التدقيق الداخلي
ترتب على استخدام العمل المحاسبي المحوسب للبيانات وجود عدد من أساليب التدقيق الداخلي و
ارتباطها بعدد من العوامل كجودة مسار التدقيق ،وتتمثل هذه األساليب باآلتي (:الحسبان،ص)79-78
أـ التدقيق حول الكومبيوتر:
هذا األسلوب يقوم على أساس لفحص بعض العمليات أي العينة يعتد ب ِه المستندات األصيلة ،ثم العمل بهذه
العمليات يدوية وبعد أن نتأكد من دقتها وسالمتها وقيمتها التي يتم تثبيتها ضمن مكونات النظام أي
المدخالت ومع المقارنة بنتائج العمل اليدوي لهذه العمـليات وتعتبر هي مخرجات التي يتم الحصول عليها
من العمل المحاسبي المحوسب للبيانات ،ويتضح من ذلك أن مدخل التدقيق حول الكومبيوتر يقوم بمتطلبات
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المدقق الداخلي وباجراء التجارب الرقابية وتجربة العمليات ،وتدقيق بعض االتفاق لعناصر القوائم المالية
بنفس ذاك أالسلوب لألنظمة اليدوية وبدون استخدام الكومبيوتر.
وفيما يخص خطوات التدقيق الداخلي تطبيق لهذا المدخل هي تطبيقات للتجارب األساسية،حيث قيام
المدقق الداخلي بتجميع أالدلة الثبوتية الكافية في أبداء الرأي المستقل ،وأيضا القائمة المفصلة للمخرجات
ومقبولة للقراءة  ،اذا كانت مدخالتها صحيحة فسوف تكون مخرجاتها أيضا صحيحة ،الرقابة الخاصة
بالبرامج واألدلة لعملية التشغيل تكون صحيحة ،ويعد ذلك أكثراريحيا للمدقق الداخلي ألنه يركز جداً على
المدخالت والمخرجات وعدم إغفـال الكومبيوتر ،ويتم استعمال تمهيد تدقيق الكومبيوترعند وفر الشروط
اآلتية ملتئِمة :
 أن يتم حفظ المستندات بالنسخة األصلية بصورة مقروءة ومعروفة للشخص وأالتكون بلغة الكومبيوتر. يجب أن يتم التنظيم واالحتفاظ بالمستندات بأسلوب سهل وذلك عند استرجاعها في أي وقت يريد أنيطلبها في عملية التدقيق الداخلي .
 يتم عرض المخرجات في القوائم بشكل مفصل لكي يمكن للمدقق الداخلي من أن يتبع تلك العملية المعينةمن خالل المستندات االصلية على المخرجات ،والعكس من المخرجات الى المستندات األصلية.
واألساليب المتبعة وفقا لهذا المدخل تتمثل في -:
 -1تدقيق المدخالت  :قيام المدقق الداخلي عند تدقيق المدخالت بالتجربة على العمليات من البداية الى
النهاية وبطريقة الحصول على تلك المستندات األصلية المخزونة لهذه العمليات والقيام بمعالجتها يدويا
من بدايتها الى نهايتها ،وهذا األسلوب المتبع يعتبر مقارنة بين االعمال اليدوية والكومبيوتر وكذلك نتأكد
من صحة العمل.
 -2تدقيق المخرجات  :قيام المدقق الداخلي عند التدقيق للمخرجات بإجراء مقارنة المخرجات التي يتم
الوصول اليها ومعالجتها بالمحاسبة المحوسبة مع النتائج لبعض من هـذه العمليات التي تعمـل بمستنداتها
األصلية يدويا ً  ،باعتبار أن هذا األسلوب بمثابة المقارنة بين النتائج في ظل التشغيل اليدوي و المحوسب.
ب ـ التدقيق من خالل الكومبيوتر:
يقوم هذا األسلوب على أساس تحرى خطوات التدقيق الداخلي من خالل المحاسبة المحوسبة في مرحلة
العمليات الداخلية للعمل على البيانات المحوسبة باالضافة الى تدقيق كل من تلك العمليات للمدخالت
والمخرجات الخاص ة بنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة ،ويتم فحصها وتدقيقها باألسلوب

الرقابي

على معالجتها وتشغيل البيانات وضمـان التأكيد لصحة أدائها محاسبيا ً  ،وتقييم مفهوم مقدمـة التدقيق من
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خالل الكومبيوتر على صحتها فأن المخرجات تكون بالتالي صحيحة ،ويستعمل هذا األسلوب بمجالين:
(القباني ،السواح :ص180ـ. ) 181
أ -مجال التحقق من أوجه العمل:
تعني التأكد من االلتزام بتلك الوسائل الرقابية وصحة البرامج التي تستعمل بالفعل في العمليات التالية
لمعالجتها من نفس البرامج المصرح بها أنه لم يحدث أي تعديالت غير مصرح بها.
ب  -مجال التحقيق من نتائج العمل:
أي التأكد من صحة ودقة النتائج التي صدرت من تشغيل البيانات عن طريق استعمال الكومبيوتر في
إجراء التجارب األساسية.
وهناك العديد من األساليب وفق مدخل التدقيق حول الكومبيوترالمتاحة للمدقق ولكن أهم أألسلوبين هما:
( عصيمي ،ص257ـ.)Alvin A. Arens,1997:p536-540(.) 263
1ـ أسلوب إختبار البيانات المحوسبة  :هدف هذا االسلوب هو التجربة على أم ِد لسالمة البرامج للعميل
وامكانية تحديد التفرقة بين الصح من هذه العمليات واكتشاف االخطاء بالعملية تصوريا ً  ،وتقييم هذه
الطريقة بأساس قيام المدقق الد اخلي أن يقوم بأجراءات بعض من هذه العمليات الوهمية والتي تكون تشبه
العمليات الحقيقية للعميل ثم يقوم بالعمل عليها ويعتـد بـ ِه لبرامج العميل والكـومبيوتـر المحوسـب .
وهذه العمليات الوهمية التي يعدها المدقق الداخلي من الواجب أن يحتوي على جميع انواع االخطاء التي
ربـما قد تقع في تلك العمليات الحقيقية حتى يمكن المـدقـق الـداخلي من التحـكم في أمـ ِد كفاءة وفعالية
برامج العميل ،وكذلك يقوم المدقق الداخلي لمقارنة النتائج الظاهرة مع الناتجة من العمل في العمليات
المصورة أو الوهمية لبرامج العميل مع استخراج النتيجة عن استعمال المـؤسـسة لـبرامـجها .
ُ
ش ِه َد أن تمهيد اختبار البيانات المحوسبة تختبر برامج العمالء من طرف معين من الزمن وليس خـالل
فترة التدقيق الداخلي ككل  ،وكما أنهُ ال يمنـح للمدقق الداخـلي أية بيانات أو معلومات عن تلك العمليات
التي يعمل عليها بألفعل  ،فهذا يكون مجرد تجـربة لوجـود تطبيق األجـراءات الـرقـابية التي يحتويها
البرامـج بمحـل االختبـار .
ولنجـاح هـذا االسلـوب يجب على المدقق أن يراعي بعض االمـور المهمـة وهي:
ـ من الواجب أن تحتوي البيانات على جميع الحاالت ال ُمال َء َمـة التي يرغب التدقيق باختبارهـا .
ـ من الواجب أن تشبه البرامج المختارة عند استعمال المدقق للبيانات الغيبة مع تلك التي تستعمل طول
السنة بوساطـة العميل .
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ـ من الواجب أن يتم حذف البيانات الغيبية من سجالت العمـالء في حال االنتهاء من فحصهـا .
2ـ اسلوب المحاكـاة المتوازي  :يطبق المدقق الداخلي هذا االسلوب لالختبار البيانات والعمليات التي يتم
اخذها إلجراء التجربة عليها من البيانات الحقيقية والتي تعمل على برامج خاصة للمدقق الداخلي وايضا ً
لمحاكاة عمل العمالء بالبيانات الحقيقية ،ثم يقوم المدقق بأعداد التقرير المقرر لتوضيح االختالفات
والفروقات بينهم ،هذا االسلوب يطلب من المدقق الداخلي الخبرة الالزمـة والكـافية لهذه االنواع من
البـرامـج .
3ـ اسلوب العمل المتزامن  :يستعمل هذا االسلوب للرقابة على العمليات غيرعـاديـة ،وهي التجـاوزات
واالستثنـاءات  ،اذاً يتم عرض البرامج العـامة لتدقيق الداخلي في حل نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة
لبعض التعليمات التي قد تؤدي الى الفحص للبيانات الـواقعية واثناء معالجتها محوسبياً ،والتحقق من أمـد
أمـانتـها  ،ونشـر الرسائل بالتجاوزات التي تقع وقت العمل  ،لحين تحقيق تلك الفائدة من الواجب أن
يشارك المدقق الداخلي في تنظيم النظام لتحقق أمـ ِد الكـفاءة لمختلف الضـوابط واالقتراحات االضافية التي
تكون مساعدا في إكتشاف تلك التجاوزات  ،واطلـق على هذا األسلوب العمل المستمر ايضا ً ألن عملية
التدقيق الداخلي هنا تمت بصورة مستمرة وعلى طول العام ،وهو أمر يجعلـة لهذا االسلوب ايضا ً أكثر
مالءمة للتدقيق الداخلي .
4ـ أسلوب العمل تحت رقابة المدقق  :مفهوم العمل أو اعادة العمل المحاسبي المحوسب للبيانات المعنية
مقصود التحقيق منها لرقابة المدقق  ،الزم االمـر أن يحافظ المدقق الداخلي بنسة من هذه البرامج التي
تعمل البيانات عليهـا ،ويتم العمل من وقت آلخر على تلك البينات الحقيقية وتحليل الفرق اذ وجد ونحدد
االسباب وبالتالي هذا االسلوب يساعد في اكتشاف التعديالت أي التي هي غير مصرح بها،ويتم ايضا ً
إجراؤهـا على النسخة المحتفظة بها المدقق وهنا نالح ظ أن التحقق تم بأستعمال النسخة االصلية للبرامج
ومع البيانـات الفعليـة .
ويعتـد بـ ِه الجدول الموالي من الممكن التفرقة بين أسلوب التدقيق حول الكومبيوتر وأسلوب التدقيق من
خالل الكومبيوتر وكما يلي :

التدقيق من خالل الكومبيوتر
التدقيق حول الكومبيوتر
قيام المدقق بمتابعة مدار التدقيق لنقطة ادخال قيام المدقق بمتابعة مدار التدقيق خالل رحلة تشغيل
البيانات الى الكومبيوتر ومن ثم متابعتها وثم العمليات الى الكومبيوتر ،ومتابعة ادخالها والعمل على
البيانات محوسبيا ً وحتى إنتاج المعلومات.
معالجتها واخراجها من الكومبيوتر .
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يغفل هذا النوع دور االجراءت الرقابية داخل التحقق من خالل الوسائل الرقابية على العمل بداخل
محيط العمل للبيانات ،وبهذا السبب يكون غير النظام للمعلومات المحاسبية ،وبهذا يكون مفعل .
مفعل .
المفروض أن وحدة العمل المركزي والوحدات األخرى
المميزات الرئيسة لهذا االسلوب سهل وبسيط.
المرتبطة بالكومبيوترالعمل بشكل صح،وليس بسيطـ.
ال تتطلب فهـم ومعـرفـة كبيرة بالكومبيوتر من تتطلب فهـم ومعـرفـة كبيرة بالكومبيوترمن ناحية المدقق.
ناحية المدقق.
جدول  :1لفرق بين التدقيق حول الكومبيوتر والتدقيق من خالل الكومبيوتر
المصدرمن اعداد الباحثة .

التدقيق باستخدام الكومبيوتر:المقصد منه أن الكومبيوتروالبرامج تستعمل لتأدية أدوات التدقيق
الداخلي،وهذا األسلوب هدفه تحقيق الدقة للعمليات ومعالجة البيانات وكذلك من أسلوب الرقابة المطلوبة
لهذه العمليات،كما بإستطاعة المدقق الداخلي استعمال المحاسبة المحوسبة لمساعدته في تأدية بعض
الخطوات المهمة لجودة التدقيق الداخلي ألنه في حقيقة األمر أصبح كل المعلومات قريبا مقرالتدقيق:
عبارة عن بيانات تتم معالجتها محوسبيا ً  ،وتتمثل أهم األسباب المسـتعملة للمحاسبة المحوسبة على التدقيق
الداخلي فيما يأتي:
))Rafael Rodriguez,2000:p10-11
 -2عدم امكانية أداء مهمة التدقيق الداخلي بدون استعمال الكومبيوتر نظرا ألن عناصر النظم المحاسبية
نفسها والبيانات المحاسبية التي يدققها توجد في االنظمة المحاسبية المحوسبة.
 -3الزيادة في فـاعلية عملية التدقيق ويعتد بـ ِه لتحديد حجم العينة،وكذلك باألضافة لسحب العينات وتقويم
النتائج التي يحصل عليها عنـد فحص العينات.
ومن األساليب المستعملـة في مدخل التدقيق باستعمال الكومبيوتر تتمثل في اآلتي :
 -1برامج التدقيق العامة :الهدف من هذه البرامج هو اجراء عدد مختلف من المهام العامة لبرامج
التدقيق،اذ يمكن استعمالها في عدد كبير من هذه الخطوات لتدقيق النظم ومعالجتها محوسبيا ً بأقل مقدرة
من الخبرة في العمل المحوسب ،عالوة على امكانية استعمال هذه البرامج في تدقيق المؤسسات التي يكون
فيها مختلف أنواع األنظمة ومعالجتها محوسبيا ً ،وتتمثل هذه المهام فيما يأتي:
))Anantha Sayana,2003: p02
أ -اجراء التجارب على التدقيق الداخلي مثل :التحقق من أن البيانات الحسابيةوتحليل البيانات صحيحة.
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ب -اجراء تحليل أتمام البيانات بغرض التدقيق مثل:حساب حجم المخزون المطلوب ونحافظ عليه لمواجهة
الزيادة عند الطلب.
ج -التجارب في انتقاد البيانات التي تكون موجودة في الملفات.
د -طبع واعداد لبعض التقاريربالبرامج الخاصة ومحاكاة العمل لبعض البيانات ومقارنة نتائجها.
وتتمثل الخطوات المطـلوبة الستعمال مثل هذه البرامج في ما يلي)Marshall B Romney,p369) :
ــ يحدّد المدقق أهداف الـتدقيق الداخـلي .
ــ نحصل على المعلومات من الملفات وقواعد البيانات التي قـد تم تدقيقها سابقاً.
ــ تسجيل المعلومات الحائـزة عليها في القوائم المعتادة وادخالها بالنظام باستعمال برنامج ادخال البيانات.
ــ نحدّد اجراءات التدقيق التي يتشاور أداؤها باستعمال تلك البرامج.
ــ الترميز لألوامر الالزمة لتطبيق االجراءات.
ــ تشغيل االجراءات لحصولناعلى تلك التقارير التدقيقة المحددة.
عـ َدا ،التقارير
ــ استدالل معلومات التدقيق الداخلي األساسية والمطلوبة إلعداد التقاريرالمختصرة ،وما َ
والعينات األخرى).
 -2برامج التدقيق الخاصة :تعتبر هذه البرامج ضرورية عندما اليكون نظام المحاسبة المحوسبة للمؤسسة
متطابقا ً للبرامج التدقيقة العامة أو اذ رغب المدقق في تأدية بعض التجارب التي تكون غير ممكنة للبرامج
التدقيقة العامة ،وما يميز هذه البرامج بأنها تكون مكتوبة ألداء مهمة ولعمالء محددين وتنقسم تلك البرامج
الى مايأتي) Vepa Kamesam& others,2001:p22) :
أـ بـرامج يعـدها العمالء :قد يكون لدى العمالء عددا من البرامج المحاسبية المحوسبة التي تستعمل في
قيامه ببعض من هذه التحليالت ومنها تحليل النسبة المالية وغيرها،ولكي يمكن المدقق استعمالها في أداء
بعض المهام التدقيقة.
ب ـ بـرامج يعـدها المدقـق :قيام بعض المدققين في تعداد البرامج التدقيقة وذلك عن طريق مجهزي
البرامج والمختصين بها والذين يكون عملهم بالمكاتب المحاسبية والتدقيقة ،ومميزات هذه البرامج محايدا
بخطوات اعداد البرامج.
 :4.3.2أثر نظم المحاسبة المحوسبة في منهجية التدقيق الداخلي
أبرز آثار العمل للبيانات المحاسبية المحوسبة على منهجية الـتدقيق الـداخلي تكون في الجـوانب اآلتية :
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اوالً :أثرالمحاسبية المحوسبة في منهج التدقيق الداخلي
التطورات السريعة قد فرضت في أنظمة العمل للبيانات المحاسبية المحوسبة على منهج المدقق الداخلي
تصديات هامة،ومنها ضرورة في تعديل الفكر ونظرتها للمتغيرات المحيطة بها،وضرورة االستفادة من
هذه المتغيرات لتطويراألداء ،وهذا األمر يحدث تغيراً عرضيا ً في منهج المدقق الداخلي على النحو االتي:
(الصعيدي ،ص. ) 132-110
أ -التغييرات في ثقافتهم ومعروفتهم أي للمدقق الداخلي (التأهل العلمي والعملي)،حيث من الواجب التعمق
بأسياسات ا لعمل للبيانات المحاسبية المحوسبة  ،وتقنيات صناعة المعلومات،ومصمم النظم،البحث الكامل
بلغات ،وبرامج ،ووسائل الكومبيوتر المتطورة ،باالضافة الى التدريب المستمر في كسب الخبرات التقنية
والمهنية المطلوبة.
ب  -نعيد النظر في منهج وبرنامج التدقيق  ،وال سيما أنها أج ـزاء كبيرة ،من مكونات األنظمة المختلفة
الموجودة في الوسائل التقنية للمعلومات مثل :الدفاتر ،والمستندات ،والقوائم المالية ،والتقارير.
ج  -نعيد النظر في حقيقة األدلة الثبوتية  ،واالستفادة من تقنيات العمل المحوسب للبيانات وأساليب
الدراسات للعمليات في التحصيل عليها وتزداد منها بجانب األدلة األصلية.
د  -نعيد النظر في تدابير نظم األنضباط الداخلي،ونستفيد من مقدمـة المراقبة ويعتد ب ِه االجراءات الرقابية
المنفذة والتي تعمل على تقييم نظم الضبط الداخلي للمعلومات والبيانات ،وصحة وسالمة التجارب التدقيقية.
و  -نعيد النظر في طرق كيفية عرض وتعداد التقارير التدقيقة الداخلية بما ينسجم مع التطورات الحديثة
في فكر ومنهج االدارة العليا ،وفقا ً لمبدأ الرقابة باالستثناء،وابراز المسائل العرضية.
ز -تحديد القواعد ويجب اتباعها لوفر سالمة وأمـن نظم المعلومات والحفاظ عليها ،وبجانبها لرفع فعاليتها
وكفاءتها .
ثانياً :أثر نظام المحاسبة المحوسبة في اجراءات التدقيق الداخلي
تركيز واهت مام المدقق الداخلي في أستمرار العمل للبيانات المحاسبية المحوسبة ،على التدقيق الداخلي
للمكونات األساسية لنظام المعلومات المحاسبية في حـل العمـل المحاسبي المحوسب للبيانات ويتم توضيح
أهم هذه االجراءات في مايأتي ( :سمير ابو غاية  : 2009 ،ص106ـ. ) 137
 -1التدقيق السابق على المدخالت  :أتبع ذلك في التدقيق الداخلي للدورات المستندية،متابعة أومـراقبة
سيل البيانات يعتد ب ِه المستندات،واستيفائها لجميع الشروط الموضوعية والشكلية والمتعارف عليها ،وطبقا
للنظم والتعليمات الداخلية ،وايضا ً دليل االجراءات،ومن المستعملين في هذا المجال:
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ـف تبويب تلك المستندات التي تاخذ منها البيانات ويتم تدقيقها.
أــ وقَ َ
ب ــ نتأكد من أن البيانات التي تسجلها المؤسسة هل مسجلة بألفعل وعلى أنموذج خاص.
ج ــ استخدام أسلوب األرقام واحداً تلو االخر أو بتسلسل وترميزها عند ادخال البيانات وتنظيم سجل
مخصص بها.
د ــ البيانات الداخلة تكون موثقة من شخص مسؤول أو جهات معينة .
هـ ــ التأكد بالفعل من وجود تعليمات وقـواعد مكتوبة لكي تحدد من واجبات ومسؤوليات المعد والمشغل
للبيانات وأنهم يلتزمون بها.
و ــ التأكد من اتباع تقسيم العمل واالختصاص بين العاملين في ادخال وتعداد وتشغيل البيانات،وعدم ترك
موظف يقوم بالعمليات من البداية الى النهاية.
 -2التدقيق على البيانات الداخلة للكومبيوتر :
ويتبع المدقق الداخلي ما يأتي:
أــ التأكد من صحة البيانات التمهدية المقدمة الى قسم معد البيانات بقسم المحاسبة المحوسبة ويعتد ب ِه
وتدقيقها على المستندات.
ب ــ ايضا ً التأكد من صحة المعلومات المقدمة والتعليمات الالزمة واتباعها عندما يقـوم بتشغيل
البيانات،وهذا يتطلب منها البحث ببرامج الكومبيوتر ونطمئن على سالمتها.
ج ــ ايضا ً التأ كد من أن التعديالت في البيانات الداخلة قد تم أضافتها الى البرنامج المخزونة في الكومبيوتر
بعد موافقة الجهات المعنية بذلك.
د ــ تمثل كل الخطوات واألساليب والمراحل الرقابية التي يتم مرورالمدخالت بها ،وكذلك أن تخضع لها
عند استعمال الكومبيوتر.
هـ  -ايضا ً التأك د من اجراء اختبارات وتنفيذ أساليب الرقابة على المدخالت والتحقق من قوها.
 -3التدقيق على برامج الكومبيوترفي التحليل وعرض المعلومات:
عند دخول البيانات الى الكومبيوتر فانه من الصعب تعديلها اال بناءا على برنامج خاصة فيها وجديدة،
وال توجد هناك فرصة سانحـة للتال عب ،أو الغش ،أو حدوث ،أخطاء ،ويمكن للمدقق أن يتأكد من أن تلك
البيانات والمعلومات التي خزنها داخل الكومبيوتر تتطابق مع األصل وفي هذا الوقت يكون تركيز المدقق
الداخلي على ما يأتي :
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أــ أن نتعرف على األسلوب المستعمل في تعداد برامج العمل للمحاسبة المحوسبة.
ب ــ التجربة لصحة عمل البرامج.
ج ــ سالمة أداء المحاسبة المحوسبة .
د ــ سالمة األوامر والتعليمات وأوامر العمل من نظارة المحاسبة المحوسبة.
هـ ــ ايضا ً التأكد من وجود رقابة محكمة ودقيقــة على عمليات المحاسبة المحوسبة ومن الـواجـب تدقيقها
وفحصهـا.
وــ من الواج ب التأكد من عدم وجود أية تعديالت من ناحية العاملين على البرامج التشغيلة.
ي ــ يمكن للمدقق الداخلي التجربة ببرامج الكومبيوتر التي تستعملها المؤسسة والتي يتم عن طريق ادخال
بيانات االختبارية الى الكومبيوتر والعمل عليها لمرة أخرى باستعمال األساليب اليدوية ،والمقارنة بين
مخرجات الحالتين.
 -4التدقيق على المخرجات من المعلومات وطريقة عرضها وتفسيرها:
يتركز ادوار المدقق الداخلي في هذه المراحل على ما يأتي :
أ ــ تطابق المعلومات من الواجب أن تكون من جانب التصاميم والواقعية على المخرجات الفعلية.
ب ــ ايضا ً التأكد من أن كافة المخرجات في مضمونها المناسب.
ج ــ ايضا ً التأكد من أن أي مستند يتم تفسيره الى أرقام صحيحة واردة في المخرجات بالكومبيوتر للبعد
من التالعب في تفسيرها لتلك المعلومات،حيـث أن معظم المديرين هم ليسوا من الخبراء في مجال
الكومبيوتر لذا من الواجب التأكد ايضا ً من أن التقارير التي ترفـع اليهم مطابقة من الجوانب الموضوعية
للمعلومات الواردة من مخرجات الكومبيوتر .
د ــ ايضا ً التأكد من أن المخرجات اتبع المعلومات التي يحتاجها المستفيدون منهـا.
ثالثاً :أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في مراحل التدقيق الداخلي
يقوم المدقق بتطبيق مهمة التدقيق الداخلي في استمرار نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة ويعتـد بـ ِه
في المراحل اآلتـيـة:
 -1األمر بالمهمة  :هي عبارة عن تفويض شفهي أوكتابي منحت الى االدارة العامة وللمؤسسة وللمدقق
الداخلي ألجل القيام بمهمة التدقيق الداخلي ،كذلك طلب خدمات التدقيق الداخلي من غير االدارة العامة
للمؤسسة ،ومثال على ذلك لقد طلب مديرمن ادارة معينة تدقيق إداراته لسبب ما يستحسن بهذه الحالة أن
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يكون األمرالمطلوب موقع من االدارة العامة وحتى اذ ا كتوقيع ثاني،وذلك إلعطاء صالحيات أكثرالى
التدقيق الداخلي،واستقبال تسهيالت أجـود عند القيام بعمله (.صبـح،ص.) 243
بعد ذلك قيام المدقق الداخلي بحصولها على المعلومات التي هي تتعلق بالمؤسسة من مدى قوة مركزها
المالي والجهات المالية التي لها وامد فقدان المؤسسة للموظفين االساسين ووجود مشاكل قضائية.....الخ،
ولهذه العوامل من تأثيرات وعلى قدرات المؤسسة وعلى االستمرار ،ومعلومات عن االدارة من حيث امد
سهم بااليجاب للقرارات المتخذة بالمخاطر التي تحيط بالمؤسسة ،والخبرة ،الكفاء،
لوفر ادارة قوية ت ُ
والنزاهة ،والشفافية  ،ومعلومات لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة تمكن من الحصول على فهمها
ومالءمتها لهذا النظام ،وامد كفاءتة في وفر معلومات موثقة فيها بالسرعة والدقة الالزمـة،ومعلومات
لرقابة الداخلية والتأكيد لوجود نظام رقابي ضعيف ،ونتيجة ذلك توجه االدارة لوفر
التكاليف من االدارة  ،لتغطي عمل الغش ،وامد وجود متكامل بين النظم الرقابة الداخلية اليدوية
والمحوسبة،ومعلومات لحقيقة النشاط وامد ارتفاع الخطورة في حقيقة هذا النشاط وامد حدة التنافس بين
المؤسسات في هـذا المجاالت () T,A,C,2010:P7-8
2ـ مرحلة تخطيط عملية التدقيق الداخلي  :قيام المدقق الداخلي في المرحلة ما قبلها حصلت على
المعلومات أالولية ،وفي هذه المرحلة من التخطيط عليها زيادة لـعمق المعلومات في الجوانب التي تم
الحصول عليها،وتوسيع لقاعدة المعلومات شملت الجوانـب أالخرى لم يتناولها ،وكذلك تساعد في تخطيط
عملية التدقيق بشكل سليم وأمن من جهة،واكتشاف األخطاء والخطورة التي من الصعب أن نالحظها من
جهة أخرى( .ابراهيم : 1997،ص. ) 8
ومن واجب المدقق الداخلي أن ينظم جلسات مع مشغلي ومستعملين النظام ألجل أن يفهم حقيقة نظم
المعلومات المحاسبية المحوسبة ونظام الرقابة الداخلية المخصص لهُ وطبيعة الخطورة والغش المحتمل،
مثال على ذلك :مناقشة الضغوط النفسية والحوافزالمادية التي َحقا تجعل من االدارة أو موظفي في نظم
المعلومات المحاسبية المحوسبة ،ينجذب الى أرتكاب الغش،اذ هناك نطرح العديد من األفكار التنشيط
أذهانهم وتكون على شكل اسئلة ،كواجب على المدقق الداخلي أن يأخذها بعين االعتبارMichael :
))Ramos,2003:p31-33
أ ــ أمـ ِد وفر أساليب التدقيق الداخلي ومساعدة المحاسبة المحوسبة في ضياء تساهيـل مناسبة في النظام
المعلومات المحاسبية المحوسبة في المؤسسة،وما لها من تأثيرات في عمليات التخطيط الستعمال
أالساليب وذات الجدوي االقتصادية،ومن الضروري وجود المساعدة بينهم أي من قبل موظفين المؤسسة.
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ب ــ التأثيرات التي نتجت عن التعقيدات المحيطة بنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة وتعقيدت في
علُومؤشر
علُو مؤشر خطر التدقيق ،وثم يؤدي ذلك الى ُ
اطـارعملية الرقابة الداخلية في ما ناتج عنها من ُ
الشك للمدقق الداخلي.
ج ــ فيما يقوم المدقق الداخلي خالل تطبيق هذه المرحلة لتوثيق كـافـة البيانات والمعلومات والمقدرات
التي تم الحصول عليها ونتائج االتصاالت التي تكمل مع االدارة ونتيجة تلك االجراءات في تحليلها وغيرها
من هذه المصادر.
وع ند االنتهاء من هذه المرحلة يقوم المدقق الداخلي بتعداد برنامج خاص لعملية التدقيق الداخلي والذي
يوضح فيه جميع االجراءات المطلوبة لتطبيق هذه المهمة،اذ يحتوي هذا البرنامج التدقيقي الخاص على
أهداف التدقيق الداخلي لكل العمليات واالجراءات بالتفصيل والتي سوف يطبقها المدقق
الداخلي من أجل تحقيق هذه األهداف،وأساليب التدقيق في حل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة التي
سيستعملها لتطبيق هذه االجراءات،والوقت الخصوصي لكل اجراء( .علي :2001،ص. ) 294-292
 -3مرحلة تطبيق عملية التدقيق الداخلي :وعند إنجاز المدقق الداخلي من اعداد هذه البرنامج التدقيقة
تأتي المرحلة التالية مرحلة قيام فريق التدقيق الداخلي بتطبيق التعليمات التي مؤكدًا جاءت في هذا البرنامج
التدقيقية ،والتي تمكنهم في جمع األدلة الثبوتـية المالئمة الكافية  ،المدقق الداخلي يستطيع أن يعتمد على
وظيفـة النظام لإلدارة قاعدة البيانات وكذلك في الحصول على مـدار لبعض العمليات ،وفحص أمن وسالمة
قاعدة البيانات،ويتم نسخ األجزاء التي تكون مالئمة منها فقط ،لغرض استعمالها للبرامج التدقيقة بمساعدة
المحاسبة المحوسبة ونحصل على المعلومات ،وهنـا يقوم المدقق الداخلي بهذه المرحلة بتطبيق نوعين
أسـاسيين من التجارب (.لطفي  ،ص .) 203 -202
 -1التجارب ومدى االلتزام  :قيام المدقق الداخلي بتطبيق هذه التجارب للحصول على االدلة الثبوتية
المالئمة وعن ام ِد فعالية وكفاءة النظام الرقابي الداخلي الذي يتعلق بتقدير االدارة،وأنه يكون يتطابق مع
التقييم األَو ِلي له بمرحلة التخطيط ،حيث نتج عن هذه التجارب لوجود ضعف فيها أي النظام الرقابي
الداخلي وعلى المدقق الداخلي أن يعيد النظر في التقويم األو ِلي له بالمراقبة الداخلية  ،ومن ثم أن يغير
أم ِد ال تجارب العرضيه وطبيعتها ،وال أحتواء النظام الرقابي الداخلي في نظم المعلومات المحاسبية
المحوسبة ،ومن الواجب على المدقق الداخلي أن يقوم أوالً بفحص النظام الرقابي العام،
ويبين ما لها من تأثير على النظام الرقابي وعلى تطبيقاتها  ،في حال اكتشاف المدقق وجود ضعف في
النظام الرقابي العام ،فيتسبب في ضعف النظام الرقابي وكذلك على تطبيقاتها،فهذه عادة ما تكون حقا ً تم
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تصميمها لتجـارب تطبيـق األنظمة المحاسبية المحوسبـة الجديدة والحديثة أويتم تطبيقها في تلك
التغيرات الحاصلة.
)(Hand Book,2004:p757
ربما تناولت التجـارب أمـد اإللتزام التي يجب على المدقق الداخلي تطبيقها في هذه المراحـل وكمـا يأتي
أ -نظم الرقابة العامة :قيام المدقق الداخلي باجراء التجارب على هذه االنوع من الرقابة بما فيها من مقدرة
لوفـرهيكل من الرقابة العامة على نشاط العمل المحوسب لنظام المعلومات المحاسبية ،وكذلك يستطيع
المدقق الداخلي استعمال الطرق اليدوية وطرق نظم العمل المحوسب في تنفيذ التجارب وهي كالألتي :
(علي ،وآخرون ،ص. ) 376-375
*التجارب على رقابة العمل والتنظيم  :يقوم المدقق الداخلي باستعمال الطرق اليدوية والفحص اليدوي
للسجالت المحاسبية واألوراق المالية التي إمتثل موثق ابتكار وتعديل هذه الرقابة واستعمال الطرق
المحاسبية المحوسبة في حاالت الموثوقية المحوسبة ،كما يستطيع أن يالحظ أمد لوفر أن يفصل بين االثنين
الوظائف والمهام وبذلك يستطيع استعمال الطرق المحوسبة في اجراء التـجارب لنتأكد من هذه الفصل،
وايضا ً يتأكد المدقق الداخلي من قبـول المعنيين بتأسيس هذا النظام " أنه تم التجربة على هذا الـنـظـام قبل
العمل به،وشمل على موثوقية النظام بأنة يصف بتدفق البيانات والمعلومات  ،من المدخالت الى
المخرجات ،وبأنواع الملفات،وتوثيق البرامج يتصف بصورة تفصيلية

للبرامج المستعملة

في

النظام،وتوثيق العمليات تتوفر معلومات لتعليمات الخاصة بعمل النظام،وتوثيق المدخالت يوصف البيانات
التي تتم ادخالها في النظام من شكلها ،واإلجراءات التي تتم متابعتها في حال رفض البيانات من قبل
البرامج التي تكون غير صحيحة.
*التجارب لرقابة الب رامج واألجهزة  :العمل عل توفير مـؤكد بأن البرامج واالجهزة التي قـد تم الحصول
عليها ،وتطويرها ،وتمت حسب اإلجراءات التي تكون مصرح بها،وهذه التجارب تحتاج من المدقق
الداخلي استعمال األسلوب اليدوي ،ما لم يتم تطبيق اجراءات الشراء والتطوير بأسـتعمـال المستندات
المحاسبية المحوسبة .
* التجارب امد االلتزام على رقابة امكانية الوصول :بإستطاعة المدقق الداخلي بالبحث والفهم في سلطة
الوصول ،لتلك البيانات والبرامج وتصنيفها،وايضا ً اعطاء أالهتـمام الفحص بأعلى الدرجات ولرخصة
الوصول وذلك عن طريق استعمال الطرق المحاسبة المحوسبة للتأكد من فعالية وكفـاءة كلمات السر
المستعملة ،وتغييرها وتطويرها بصورة مستمرة.
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ب -نظم الرقابة على التطبيقات :وهي تنظم األحـداث أوالعمليات داخل المؤسسة ،وكذلك ضمن الدخول
المصرح به  ،للبيانات والدقة،وتقوم على اكمل وجهة لمعالجة المدخالت ويعتد به المعالجة الى
المخرجات،وتتم الرقابة على التطبيقات التي صممت أمـا إلكتشاف االنحرافات أو لمنع لوقوعها أو
لتصحيح األخطاء وذلك على وفق ما يلي( :الحسبـان،ص. ) 236
* الرقابة على المدخالت :وهي المحافظة على المؤسسة من العمليات أو االحـداث غير المرغوب
فيها،وتؤثر تقنيات المعلومات في هذه االنواع ويعـتد ب ِه في األمور االتـية :
ــ منع االجتياز غير مصرح به للنظام والبرامج.
ــ منع قفـل السجالت والدفاتر في حال وجود خطأ مـا.
ــ التعريف الالزم وتعريف كلمة السر في الدخول الى البيانات.
ــ حجـز تجاوزات المستعمل.
* الرقابة على عمليات المعالجة :فهي مهتمة باألخطاء التي تجري من خالل العمل المحاسبي المحوسب
للبيانات التي تتضمن على انـذارات وتخمينات ممكنة لحل تلك المشاكل،وبسبب االكتشافات السريعة لهذه
األنوع من هذه األخطاء من الواجب استعمالهـا وقراءة هذه األنـذارات والتخمينات الممكنة لحل المشاكل
تم استخراجها من االنظمـة نفسها .
التي َ
وبسبب الكم الهائل من التأثيرات والتطورات لتقنيات المعلومات وعلى هذا األنواع من الرقابة فانها محتاجة
الى تصاميم دقيقة لتبعد عن األخطاء الكبيرة،كما وأنها تساعد على تقليل الوقت المستغرق للتدقيق الداخلي،
كما تفرض التقنيات المراقبة واالشراف المستمر.
*الرقابة علي المخرجات :فهي مهتمة باألخطاء بعد وقـوعهـا ،والقيام على تصحيح الخطأ وكذلك معالجة
نتائجة،وهذا يطلب نظام مؤمن عليه يقوم بذلك،اذ أن تقنيات المعلومات وتوجد هناك معلومات ذات نوعية
وكمية هـائـلة المعنة من المحتمل حدوث أخطاء ال يمكن كشفها لذلك يتم تصحيحها محوسبيا ً بسرعة ودقـة
 -2التجارب التفصيلية :بعد التحقيق وامكانية االعتماد على اإلجراءات الرقابية ونثـق بها يبدأ عمل المدقق
الداخلي باالجراء ختامي للتدقيق ويتمثـل في اجراء التجارب المفصلة لها وفحص امد الوثوق في عمـل
البيانات وذلك عن طريق اآلتي  (:خالد أمين عبد هللا ،ص) 341
ــ التجربة عن طريق التدقيق وتطبيقها.
ــ اجراء التدقيق المتوقع خالل عمل البرنامج على الكومبيوتـر.
ــ التأكد من أنها بيانات اولية تم تغذية الكومبيوتر بها وهي بيانات موثوق بها وحقيقية.
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ــ أن نحقيق من سند أألدلة والتـدقـق المؤيدة للعمل ومن الممكن التحكم على امد كمالية ودقـة البيانات
المعدة محوسبياً.
ــ أن نتأكد من مخرجات النظام ومن المعلومات السليمة والدقيقة والمتكاملة.
ــ نتأكد في ما اذا كان هناك مخطط للبرنامج واليوجد عالقة له بعمل الكومبيوتر وأن القائمين بعمل
الكومبيوتر ال صلة له ايضا ً بالملفات والنسخ التي يتم حفظها في المكتبة.
فاذا تبين أن للمدقق دقـة نتاج العمل حين اكتمالها فيمكن أن يؤكد فعالية وكفأية اغراض الرقابة وفي هذه
المستوى ويقرر في ما اذا كان من الضروري إجراء تدقيق اضافي وبالتالي تعديل البرامج التدقيقة.
3ـ مرحلة التقرير :
تعتبر هذه المرحلة ،هي آخر مراحل عملية التدقيق الداخلي،ويقوم المدقق في هذه المرحلة بتجميع كافة
األدلة التي يتم الحصول عليها لتقييمها واستخالص نتائجها والتأكد من أن مستوى خطورة التدقيق عندما
يكون منحفض يمكن قبولة،أو لوجود أعمال تكون غير قانونية لها وتؤثر في المخرجات ،وبعدها يتم اعداد
تقرير التدقيق الذي يعبر عنها برأيها المدقق الداخلي في ضياء النتائج التي يتم التوصل اليها وذلك عن
طريق برامج التدقيق الداخلي باستخدام المحاسبة المحوسبة ،مثال ذلك استعمال نظم الخبيرة لمساعدة
المدقق الداخلي في اعطاء رأي في مخرجات نظام العمل المحوسب ،وكما يـمكن للمدقق الداخلي والتحقق
من أن التقرير المعد يتفق مع جميع االحتياجات المتعارف عليها في تعـداد التقرير للتدقيق الداخلي من
المعايير،كما يستطيع استعمال برامج التدقيق بما لها من مقدرة على إنـشاء أشكال عديدة من هذه التقارير
وفقا لمتطلبات المستعملين الذين يهمهم ذاك األمر،وكما تتوفر البيانات والمعلومات التي من الممكن للمدقق
الداخلي من معالجتها ،مرة أخرى في أي فترة(.خلف : 2002 ،ص. ) 83
ومن الواجب أن يحتوي التقرير النهائي لعملية التدقيق الداخلي في للبيانات العناصر اآلتية:
)(Mohan,2008 : p348 – 349
أ-أهداف عملية التدقيق الداخلي وتتضمن:
*األهداف المحققة ،واألهداف المتوقعة.
*االفصاح عن األهداف ،التي لم تتحقق.
ب -نطاق عملية التدقيق الداخلي وتتضمن:
*تحديد النظام والتطبيقات التي يتم تدقيقها والمدة التي تغطيها.
*تحديد المجاالت التي لم تنطوي عليها عملية التدقيق ،بسبب المقدرات الألزمة من المؤسسة.
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ج -معايير التدقيق الداخلي وتتضمن:
*االفصاح عن معايير التدقيق الداخلي التي لم يتم التطابق معها.
*االفصاح عن التأثيرات المحتملة لعدم التطابق مع نتائج عملية مهنة التدقيق الداخلي.
د-منهجية عملية التدقيق الداخلي وتتضمن:
*االفصاح عن المنهج المستعمل لتطبيق عملية التدقيق الداخلي ما اذا كانت يدوية أو محوسبياً.
هـ  -نتائج وتوصيات عملية التدقيق الداخلي وتتضمن:
*التقرير عن جميع النتائج االساسية للمؤسـسة.
تم تدقيقها.
*التقرير عن االستنتاجات التي تحتوي تقويم المجاالت التي قد َ
*التوصيات بالتصرفات التصحيحية المالئمة لتقليل المخاطر.
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الفصل الثالث
الجانب الميداني
المقدمة :
بعد استيفاء الجزء االول من الدراسة المتمثل بالجانب النظري ،والذي تم التطرق فيه إلى اإلطار النظري
للمحاسبة المحوسبة وكذلك جودة التدقيق الداخلي وإبراز الدور الذي تلعبه المحاسبة المحوسبة في جودة
التدقيق الداخلي ،كان البد من عرض الجانب النظري على عينة من الموظفين والمدققين الداخلين ومدراء
الحسابات في المصارف العاملة في محافظة دهــوك وذلك لتقصي وجات نظرهم حول المحاسبة المحوسبة
وأثرها في جودة التدقيق الداخلي في المصارف العاملة ،من خالل استمارة استبانة يمكن من خالل اإلجابة
على الفرضيات الموضوعه وذلك باالستعانة بالبرنامج االحصائي ) ،SPSS (20اذ تم تقسيم هذا الفصل
إلى مبحثين ،إذ يتناول المبحث األول تحليل خصائص مجتمع الدراسة وعينته ،بينما يتناول المبحث الثاني
تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات.
 :1.3تحليل خصائص مجتمع الدراسة وعينته
يتناول هذا المبحث تحديد عينة الدراسة ،الهدف منه إعطاء وصف مفصل عن عينة الدراسة ويتم من
خالل :
 :1.1.3تحديد عينة الدراسة
تتمثل عينة الدراسة بعينة مختارة من الموظفين والمدققين الداخلين ومدراء الحسابات في المصارف العاملة
في محافظة دهــوك.
اذ تم توزيع  204استبانة على عينة عشوائية تمكن الباحث من استرداد  200إستبانة منها أي ما يعادل
 %98من مجموع االستمارات الموزعة.
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 :2.1.3وصف أفراد عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة المتمثلة الموظفين والمدققين الداخلين ومدراء الحسابات في المصارف العاملة في
محافظة دهــوك ،والهدف من وصف عينة الدراسة هو توضيح خصائص مهمة ألفراد عينة الدراسة من
خـالل ما تضمنته استمـارة االستبانة في الجزء األول منها وهي مجموعة من المعلومـات العـامة المتعلقة
بأفراد العينة ،ومنها الجنس والعمر والمؤهل العلمي والشهادات المهنية و عدد الدورات في مجال التدقيق
وسنوات الخبرة ،ويمكن وصف تلك المعلومات باالتي:
اوالً :الجنس
بين الجدول رقم ( ) 2توزيع افراد العينة المعنيين باإلجابة بحسب الجنس ،ويالحظ أن اعلى نسبة كانت
من الذكور تمثلت بنسبة  %60من االفراد ،بينما الباقي من االناث بنسبة .%40
جدول  :2توزيع االفراد بحسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

أنثى

80

40.0

ذكر

120

60.0

المجموع

200

100.0

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي )SPSS (20
ثانيا ً :العمر
بين الجدول رقم ( ) 3توزيع افراد العينة المعنيين باإلجابة بحسب العمر ،ويالحظ أن اعلى نسبة كانت
للذين تتراوح أعمارهم من  36 -26سنة تمثلت بنسبة  %57من االفراد ،وتلتها نسبة  %31للذين تتراوح
أعمارهم من  47 -37سنة.
جدول  :3توزيع االفراد بحسب العمر
العمر
 25سنة فأقل
 36 -26سنة
 47 -37سنة
أكثر من  47سنة
المجموع

العدد
2
114
62
22
200

النسبة المئوية %
1.0
57.0
31.0
11.0
100.0

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي )SPSS (20
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ثالثا ً :المؤهل العلمي
بين الجدول رقم (  )4توزيع افراد العينة المعنيين باإلجابة بحسب المؤهل العلمي ،ويالحظ أن اعلى نسبة
كانت من حملة شهادة بكالوريوس تمثلت بنسبة  %61من االفراد ،وتلتها نسبة  %27للذين من حملة
شهادة الماجستير.
جدول  :4توزيع االفراد بحسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

بكالوريوس

122

61.0

دبلوم عالي

10

5.0

ماجستير

54

27.0

دكتوراه

14

7.0

المجموع

200

100.0

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي )SPSS (20
رابعا ً :الشهادات المهنية
بين الجدول رقم ( ) 5توزيع افراد العينة المعنيين باإلجابة بحسب الشهادات المهنية ،ويالحظ أن اعلى
نسبة كانت من الذين حصلوا على شهادات مهنية أخرى غير التي هي موجودة في الجدول وتمثلت بنسبة
 %59من االفراد ،وتلتها نسبة  %31من الذين ال يحملون شهادات مهنية.
جدول  :5توزيع االفراد بحسب الشهادات المهنية
الشهادات المهنية

العدد

النسبة المئوية %

ال يوجد

62

31.0

محاسب قانوني عربي ()ACPA

14

7.0

محاسب قانوني فلسطيني)(PCPA

2

1.0

محاسب قانوني أمريكي ()CPA

4

2.0

أخرى

118

59.0

المجموع

200

100.0

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي )SPSS (20
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خامسا ً :عدد الدورات في مجال التدقيق
بين الجدول رقم ( ) 6توزيع افراد العينة المعنيين باإلجابة بحسب عدد الدورات في مجال التدقيق ،ويالحظ
أن اعلى نسبة كانت من الذين لم يحصلوا على أي دورة في مجال التدقيق تمثلت بنسبة  %57من االفراد،
وتلتها نسبة  %38من الذين حصوا على دورات من  1الى  7دورات.
جدول  :6توزيع االفراد بحسب عدد الدورات في مجال التدقيق
عدد الدورات في مجال التدقيق

العدد

النسبة المئوية %

ال يوجد

114

57.0

من  7-1دورات

76

38.0

أكثر من  7دورات

10

5.0

المجموع

200

100.0

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي )SPSS (20

سادسا ً :سنوات الخبرة
بين الجدول رقم (  )7توزيع افراد العينة المعنيين باإلجابة بحسب سنوات الخبرة ،ويالحظ أن اعلى نسبة
كانت لألفراد الذين يتمتعون بخبرة أقل من  5سنوات اذ تمثلت بنسبة  %62من االفراد ،وتلتها نسبة
 %16من األفراد الذين يتمتعون بخبرة تتراوح من  5الى  10سنوات.
جدول  :7توزيع االفراد بحسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

124

62.0

من  5إلى أقل من  10سنوات

32

16.0

من  15 -10سنة

18

9.0

أكثر من  15سنة

26

13.0

المجموع

200

100.0

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي )SPSS (20
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 :2.3تحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
أساليب التحليل اإلحصائية البيانات (المعالجات اإلحصائية المستخدمـة في الدراسـة)
لإلجـابة على اسئلة الدراسة وتحقيق اهدافها ،تم استخدام عدد من االدوات االحصائية االتية من
خالل االستعانة بالبرنامج اإلحصائي ):SPSS (20
.1

معامل الفاكرونباخ والتساق الداخلي للتحقق من مدى صدق وثبات اداة الدراسة.

.2

التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد مجتمع وعينة الدراسة وفقا لخصائصهم الشخصية،

والنسب المئوية والتكرارات لكل فقرة من فقرات محاور البحث
.3

المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية ونسب االهمية ومعامل االختالف للحكم على

إجابات عينة الدراسة لمحاور الدراسة.
.4

اختبار  )One sample T Test(Tلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى

درجة الموافقة المتوسطة وهي  3أم ال.
 :1.2.3صدق االستبانة
يقصد به أن تقاس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه ،اذ قام الباحث بالتأكد من صدق اإلستبانة من خالل
طريقتين:
اوالً :صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين
حيث قام الباحث بعرض االستبانة على عدد من المحكمين عددهم (  )8أستاذاَ متخصصا في مجال
المحاسبة واإلدارة واالحصاء ،واسماء المحكمين كما في الملحق رقم ( )2و استجاب الباحث آلراء
المحكمين ،وقام بإجراء ما لزم من تعديل وحذف في ضوء االراء المقدمة ،وبذلك خرجت االستبانة
بالصورة النهائية كما في الملحق رقم ()1
ثانيا ً :صدق المقياس
يقصد به أن تقيس اسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،إذ قام الباحث بالتأكيد من صدق المقاييس من خالل
طريقتين:
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أ -ثبات المفردات وصدقها:
أن الزيادة في قيمة الفاكرونباخ هي الزيادة في مصداقية البيانـات على عكس نتائج العينة على مجتمع
الدراسة ،ويعني الثبات استقرار وعدم تناقض المقياس مع نفسه ،اما الصدق فيعني ان المقياس يقيس ما
وضع لقياسه ويساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات رياضيا َ.
ب ـ االتساق الداخلي :
يقصد بصدق االتساق الداخلي درجة اتساق كل فقرة مع فقرات مع المحور الذي تندرج اليه هذه الفقرة،
وقام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة ،من خالل حساب معامـل االرتباط بين كل فقرة من فقرات
المحاور والدرجة الكلية للمحور نفسه.
نتائج ثبات وصدق المفردات "المعامالت والثبات والصدق للمقاييس المستخدمة"
أـ ثبات وصدق المفردات بالنسبة للمتغيرات
يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من مرة تحت
نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج اإلستبانة وعدم
تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة ،وقد
تبين أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة وهي (.)0.970
ب -االتساق الداخلي
نوضح معامل االرتباط لجميع فقرات المحاور والدرجة الكلية للمحور
 -1نتائج االتساق الداخلي للمحور االول :وجود عالقة ذات داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبرنامج
التدقيق الداخلي ،يبين الجدول رقم (  )8معامـل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور االول والدرجة
الكلية للمحور ،ويبين أن معامالت االرتباط المبينة معنوية (دالة) عند مستوى المعنوية  α ≥ 0.05وبذلك
يعتبر المحور صادقا َ لما وضع لقياسه.
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جدول  :8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وجود عالقة ذات داللة إحصائية للمحاسبية
المحوسبة وبرنامج التدقيق الداخلي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

.2
.3

التدقيق.
يتم وضع خطة التدقيق المرحلية والنهائية الكترونياً.
يتم استخدام البرامج المحوسبة للوصول للقناعة المعقولة في فهم
طبيعة عمل المؤسسة والبيئة التي تحيط بها.

معامل بيرسون

.1

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في إعداد البرنامج الزمني لعملية

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

*.672

0.000

*.673

0.000

*.655

0.000

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تقييم العالقة مع العمالء في
.4

الفترات السابقة لتحديد مدى إمكانية االستمرار معهم أو التوقف عن *.724

0.000

أداء الخدمة لهم.
.5
.6
.7
.8

يتم االستفادة من البيانات االلكترونية لفهم طبيعة عمل العميل.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة لتقييم وتقدير مخاطر أعمال العميل
وتصنيفها.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في جمع المعلومات لتقدير مخاطر
االحتيال.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تقدير االهمية النسبية ومخاطر
التدقيق المقبولة والخطر الطبيعي.

*.756

0.000

*.765

0.000

*.737

0.000

*.672

0.000

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي )SPSS (20

92

 -2نتائج االتساق الداخلي للمحور الثاني:
وجود تأثير ذي داللة معنوية بين خطورة المحاسبية المحوسبة وجودة التدقيق الداخلي  ،يبين الجدول رقم
( )9معامـل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور ،كما يبين أن معامالت
االرتباط المبينة معنوية (دالة) عند مستوى المعنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المحور صادقا َ لما وضع
لقياسه.
جدول  :9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وجود تأثير ذي داللة معنوية بين خطورة
المحاسبية المحوسبة وجودة التدقيق الداخلي " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

.1

تتأكد مكاتب التدقيق من سياسات واجراءات الرقابة على الجودة لضمان تطبيق

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

*.733

0.000

*.748

0.000

*.656

0.000

*.747

0.000

*.685

0.000

*.659

0.000

*.696

0.000

.8

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تقدير خطر الرقابة.

*.705

0.000

.9

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تنفيذ اختبارات الرقابة.

*.761

0.000

*.614

0.000

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.10

جميع عناصر جودة التدقيق.
يلتزم المدقق بتنفيذ إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس للتعرف على مخاطر
التحريف الجوهري وتقييمها على مستوى القوائم المالية ومستوى اإلقرارات.
ينظر المدقق فيما إذا كانت المعلومات ،التي تم الحصول عليها عند قبوله للعميل،
مالئمة للتعرف على مخاطر التحريف الجوهري.
يتوصل المدقق إلى فهم ألنشطة الرقابة ذات الصلة بالتدقيق لتقييم مخاطر التحريف
الجوهري على مستوى اإلقرارات وتصميم اإلجراءات
يتوصل المدقق إلى فهم لكيفية استجابة المنشأة للمخاطر الناشئة عن تقنية
المعلومات.
تتصف تقارير الشركة بالشمولية التي تتناسب احتياجات المستفيدين
تتأكد مكاتب التدقيق من سياسات واجراءات الرقابة على الجودة لضمان تطبيق
جميع عناصر جودة التدقيق.

يتم استخدام أدوات المحاسبة المحوسبة في تنفيذ االختبارات المرحلية للعمليات
للتحقق من اكتمال العملية المالية.

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي )SPSS (20
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 -3نتائج االتساق الداخلي للمحور الثالث:
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الغش في ظل المحاسبية المحوسبة وبين جودة التدقيق .يبين الجدول
رقم (  ) 10معامـل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور ،يبين أن
معامالت االرتباط المبينة معنوية (دالة) عند مستوى المعنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المحور صادقا َ
لما وضع لقياسه.
جدول  :10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
الغش في ظل المحاسبية المحوسبة وبين جودة التدقيق " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

.2

والشفافية
يلتزم مكتب التدقيق بقواعد وآداب أسلوب المهنة.

معامل بيرسون

.1

يقوم مكتب التدقيق بإنجاز المعامالت استناداً إلى قواعد النزاهة

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

*.764

0.000

*.747

0.000

المحاسبة المحوسبة يمكن المدقق من استخدام أساليب أفضل لجمع
.3

األدلة والقرائن وذلك بالرفع من مصداقية أدلة الثبات وتزيد من احتمال *.853

0.000

اكتشاف األخطاء والغش
.4
.5
.6

يتم بذل العناية الكافية عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
للقوائم المالية الناتجة عن الغش أو الخطأ.
يتم تنظيم جلسات بين أعضاء فريق التدقيق لمناقشة وفهم التحريفات
المادية للقوائم المالية الناتجة عن الغش أو األخطاء
إن للمدقق من دوراً كبيراً في زيادة نسبة نجاح عملية التدقيق واكتشاف
حاالت الغش.

*.749

0.000

*.795

0.000

*.741

0.000

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي )SPSS (20
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 -4نتائج االتساق الداخلي للمحور الرابع:
وجود عالقة ذات داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبين مسؤوليات المدقق الداخلي  ،يبين الجدول
رقم ( ) 11معامـل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور ،يبين أن
معامالت االرتباط المبينة معنوية (دالة) عند مستوى المعنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المحور صادقا َ لما
وضع لقياسه.
جدول  :11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وجود عالقة ذات داللة إحصائية
للمحاسبية المحوسبة وبين مسؤوليات المدقق الداخلي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

بوقت أقصر.

معامل بيرسون

.1

يستخدم المدقق الداخلي المحاسبة المحوسبة في انجاز برنامج التدقيق

*.790

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

0.000

تساعد استخدام التقنيات االلكترونية المدقق الداخلي في عملية التدقيق
.2

في اعداد المالحظات والتوصيات والتقارير التي سوف يتم رفعها *.807

0.000

لإلدارة .
.3
.4
.5

يستخدم المدقق عملية التدقيق في تلخيص نتائج التدقيق من اجل
مناقشتها مع فريق التدقيق او ادارة المنشأة.
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة المدقق الداخلي في الوصول الى
نتائج موضوعية من خالل توثيق عملية التدقيق بشكل سليم.
تساهم استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية التدقيق على قدرة المدقق
الداخلي في الحصول على األدلة بالتوقيت المالئم للبند محل التدقيق.

*.822

0.000

*.811

0.000

*.799

0.000
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 -5نتائج االتساق الداخلي للمحور الخامس:
وجود عالقة ذات داللة إحصائية لدور المحاسبية المحوسبة على جودة التدقيق الداخلي ،يبين الجدول
رقم

( )12معامـل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس والدرجة الكلية للمحور ،يبين أن

معامالت االرتباط المبينة معنوية (دالة) عند مستوى المعنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المحور صادقا َ
لما وضع لقياسه.
جدول  :12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وجود عالقة ذات داللة إحصائية لدور
المحاسبية المحوسبة في جودة التدقيق الداخلي " والدرجة الكلية للمجال
معامل بيرسون
لالرتباط

.1
.2
.3
.4

ان إلستخدام المحاسبة المحوسبة دورا ً مهما ً في رفع مستوى جودة التدقيق الداخلي.678* .
*.761
يساهم استخدام المحاسبة المحوسبة في تطوير خدمة عمليات التدقيق.
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في زيادة كفاءة وفاعلية عملية التدقيق الداخلي.794* .
*.698
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في انجاز اعمال التدقيق بسرعة أكبر.
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في عمليات التدقيق من تخفيض تكاليف
*.741
العمليات.
ان استخدام المحاسبة المحوسبة في عمليات التدقيق يساعد في اعداد البرنامج
*.752
الزمني الالزم للتدقيق بشكل أفضل.
ان استخدام المحاسبة المحوسبة يساعد في توزيع المهام على موظفي فريق التدقيق
*.717
بشكل أفضل.
*.759
ان استخدام المحاسبة المحوسبة يساعد في تحقيق الفاعلية في عملية التدقيق.
تساعد خبرة المدقق في تكوين إرشادات مسبقة للحكم وبناء التوقعات لها وفي تخمين
*.826
الحكم المالئم.
يمتلك المدقق القدرة على التنبؤ بمدى استمرارية الشركة ألعمال التدقيق في
*.729
الشركة.
يؤدي استخدام المحاسبة المحوسبة في التدقيق الى تحسين قدرة وتأهيل
*.739
األفراد على اعداد أدلة اثبات ذات حجة قوية وجودة عالية.
يساهم استخدام األنظمة المحوسبة في التحقق من موثوقية أو مالءمة.
*.740
المعلومات التي يحتويها تقرير المدقق مع القوائم المالية المفصح عنها.
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية تدقيق الحسابات في
*.656
احتساب حجم عينة التدقيق بشكل أدق ،وأكثر تعبيرا عن المجتمع ككل.
يساهم استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية التدقيق في توزيع المهام
*.692
وتقسيمها على موظفي فريق التدقيق بشكل افضل.
يؤدي استخدام المحاسبة المحوسبة في التدقيق الى تحسين قدرة وتأهيل األفراد على
*.696
اعداد أدلة اثبات ذات حجة قوية وجودة عالية.

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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 :2.2.3اختبار فرضيات الدراسة
-

الفرضية األولى :وجود عالقة ذات داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبرنامج التدقيق الداخلي.

تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة وقد وصلت إلى درجة الحياد وهي  3أم
ال .النتائج موضحة كما يأتي:
جدول  :13المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال " وجود عالقة ذات
داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبرنامج التدقيق الداخلي "
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في إعداد البرنامج
.1
الزمني لعملية التدقيق.
يتم وضع خطة التدقيق المرحلية والنهائية الكترونياً.
.2
يتم استخدام البرامج المحوسبة للوصول للقناعة المعقولة
.3
في فهم طبيعة عمل المؤسسة والبيئة التي تحيط بها.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تقييم العالقة مع
العمالء في الفترات السابقة لتحديد مدى إمكانية االستمرار
.4
معهم أو التوقف عن أداء الخدمة لهم.
يتم االستفادة من البيانات االلكترونية لفهم طبيعة عمل
.5
العميل.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة لتقييم وتقدير مخاطر
.6
أعمال العميل وتصنيفها.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في جمع المعلومات
.7
لتقدير مخاطر االحتيال.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تقدير االهمية النسبية
.8
ومخاطر التدقيق المقبولة والخطر الطبيعي.
جميع الفقرات

الترتيب

م

الفقرة

3.82

7.97* 76.40

0.000

3

3.47

4.44* 69.49

0.000

8

3.71

7.79* 74.29

0.000

4

3.53

5.32* 70.51

0.000

7

3.88

8.37* 77.55

0.000

1

3.59

5.69* 71.88

0.000

5

3.85

8.57* 76.91

0.000

2

3.55

5.41* 70.91

0.000

6

3.68

9.59* 73.59

0.000
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 ،%73.59وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر المجال داالً إحصائيا ً عند مستوى
داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي
 ,3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال.
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وعليه تشير النتائج الى تحقق الفرضية والتي تنص على وجود عالقة ذو داللة إحصائية للمحاسبية
المحوسبة وبرنامج التدقيق الداخلي.
الفرضية الثانية :وجود تأثير ذي داللة معنوية بين خطورة المحاسبية المحوسبة وجودة التدقيق الداخلي
تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي  3أم
ال .النتائج موضحة كما يلي:
جدول  :14المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال " وجود تأثير ذي
داللة معنوية بين خطورة المحاسبية المحوسبة وجودة التدقيق الداخلي "
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

تتأكد مكاتب التدقيق من سياسات واجراءات الرقابة على
.1
الجودة لضمان تطبيق جميع عناصر جودة التدقيق.
يلتزم المدقق بتنفيذ إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس
للتعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها على
.2
مستوى القوائم المالية ومستوى اإلقرارات.
ينظر المدقق فيما إذا كانت المعلومات ،التي تم الحصول
عليها عند قبوله للعميل ،مالئمة للتعرف على مخاطر
.3
التحريف الجوهري.
يتوصل المدقق إلى فهم ألنشطة الرقابة ذات الصلة
بالتدقيق لتقييم مخاطر التحريف الجوهري على مستوى
.4
اإلقرارات وتصميم اإلجراءات
يتوصل المدقق إلى فهم لكيفية استجابة المنشأة للمخاطر
.5
الناشئة عن تقنية المعلومات.
تتصف تقارير الشركة بالشمولية التي تتناسب مع
.6
احتياجات المستفيدين
تتأكد مكاتب التدقيق من سياسات واجراءات الرقابة على
.7
الجودة لضمان تطبيق جميع عناصر جودة التدقيق.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تقدير خطر الرقابة.
.8
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تنفيذ اختبارات
.9
الرقابة.
يتم استخدام أدوات المحاسبة المحوسبة في تنفيذ
 .10االختبارات المرحلية للعمليات للتحقق من اكتمال العملية
المالية.
جميع الفقرات

الترتيب

م

الفقرة

3.70

7.05* 73.94

0.000

3

3.62

6.65* 72.32

0.000

8

3.65

6.11* 72.93

0.000

6

3.47

4.76* 69.49

0.000

10

3.76

8.23* 75.15

0.000

2

3.68

7.20* 73.61

0.000

4

3.67

7.46* 73.47

0.000

5

3.61

5.54* 72.21

0.000

9

3.62

6.19* 72.37

0.000

7

3.80

7.95* 76.08

0.000

1

3.65

9.57* 73.09

0.000
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الجدول رقم ( )14تبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي  ,3.65أي أن الوزن النسبي يساوي
 ،%73.09وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر المجال داالً إحصائيا ً عند مستوى
داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال فقد زاد عن درجة الحياد وهي
 ,3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال.
وعليه تشير النتائج الى تحقق الفرضية والتي تنص على وجود تأثير ذي داللة معنوية بين خطورة
المحاسبية المحوسبة وجودة التدقيق الداخلي.
-

تحليل فقرات مجال " وجود عالقة ذي داللة إحصائية بين الغش في ظل المحاسبية المحوسبة

وبين جودة التدقيق "
تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي  3أم
ال .النتائج موضحة كما يلي:
جدول  :15المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال " وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين الغش في ظل المحاسبية المحوسبة وبين جودة التدقيق "
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

يقوم مكتب التدقيق بإنجاز المعامالت استنادا ً إلى قواعد
.1
النزاهة والشفافية
يلتزم مكتب التدقيق بقواعد وآداب أسلوب المهنة.
.2
المحاسبة المحوسبة يمكن المدقق من استخدام أساليب
أفضل لجمع األدلة والقرائن وذلك بالرفع من مصداقية
.3
أدلة الثبات وتزيد من احتمالية اكتشاف األخطاء والغش
يتم بذل العناية الكافية عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء
.4
الجوهرية للقوائم المالية الناتجة عن الغش أو الخطأ.
يتم تنظيم جلسات بين أعضاء فريق التدقيق لمناقشة وفهم
التحريفات المادية للقوائم المالية الناتجة عن الغش أو
.5
األخطاء
إن للمدقق دورا ً كبيرا ً في ازدياد نسبة نجاح عملية
.6
التدقيق واكتشاف حاالت الغش.
جميع الفقرات

الترتيب

م

الفقرة

3.85

8.02* 76.97

0.000

3

3.88

8.71* 77.55

0.000

2

3.83

7.98* 76.53

0.000

4

3.63

6.02* 72.53

0.000

6

3.74

7.15* 74.75

0.000

5

4.01

0.000 10.00* 80.20

1

3.82

0.000 10.31* 76.43
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الجدول رقم ( )15تبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي  ,3.82أي أن الوزن النسبي يساوي
 ،%76.43وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر المجال داالً إحصائيا ً عند مستوى
داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي
 ,3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال.
وعليه تشير النتائج ا لى تحقق الفرضية والتي تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الغش في
ظل المحاسبية المحوسبة وبين جودة التدقيق.
-

تحليل فقرات مجال " وجود عالقة ذات داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبين مسؤوليات

المدقق الداخلي "
تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي  3أم
ال .النتائج موضحة كما يلي:
جدول  :16المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال " وجود عالقة ذات
داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبين مسؤوليات المدقق الداخلي "
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

يستخدم المدقق الداخلي المحاسبة المحوسبة في انجاز
برنامج التدقيق
.1
بوقت أقصر.
تساعد استخدام التقنيات االلكترونية المدقق الداخلي في
عملية التدقيق في اعداد المالحظات والتوصيات
.2
والتقارير التي سوف يتم رفعها لإلدارة .
يستخدم المدقق عملية التدقيق في تلخيص نتائج التدقيق
.3
من اجل مناقشتها مع فريق التدقيق او ادارة المنشأة.
تساعد استخدام المحاسبة المحوسبة المدقق الداخلي في
الوصول الى نتائج موضوعية من خالل توثيق عملية
.4
التدقيق بشكل سليم.
تساهم استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية التدقيق على
قدرة المدقق الداخلي في الحصول على األدلة بالتوقيت
.5
المالئم للبند محل التدقيق.
جميع الفقرات

الترتيب

م

الفقرة

3.93

0.000 10.22* 78.57

1

3.84

8.28* 76.77

0.000

2

3.74

7.87* 74.75

0.000

5

3.80

7.71* 75.96

0.000

3

3.75

7.34* 74.95

0.000

4

3.81

0.000 10.25* 76.21
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الجدول رقم ( )16تبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي  ,3.81أي أن الوزن النسبي يساوي
 ،%76.21وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر المجال داالً إحصائيا ً عند مستوى
داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي
 ,3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال.
وعليه تشير النتائج الى تحقق الفرضية والتي تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية للمحاسبية
المحوسبة وبين مسؤوليات المدقق الداخلي.
-

تحليل فقرات مجال " وجود عالقة ذات داللة إحصائية لدور المحاسبية المحوسبة في جودة التدقيق

الداخلي "
تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي  3أم
ال .والنتائج موضحة وكما يأتي:
جدول  :17المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات مجال " وجود عالقة ذات
داللة إحصائية لدور المحاسبية المحوسبة على جودة التدقيق الداخلي "

.5
.6
.7
.8

المتوسط الحسابي

.4

الوزن النسبي

.3

قيمة االختبار

.2

القيمة االحتمالية ().Sig

.1

ان إلستخدام المحاسبة المحوسبة دورا ً مهما ً في رفع
مستوى جودة التدقيق الداخلي
يساهم استخدام المحاسبة المحوسبة في تطوير خدمة
عمليات التدقيق
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في زيادة كفاءة
وفاعلية عملية التدقيق الداخلي
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة على انجاز اعمال
التدقيق بسرعة أكبر
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في عمليات التدقيق
من تخفيض تكاليف العمليات
ان استخدام المحاسبة المحوسبة في عمليات التدقيق
يساعد في اعداد البرنامج الزمني الالزم للتدقيق بشكل
أفضل
ان استخدام المحاسبة المحوسبة يساعد في توزيع المهام
على موظفي فريق التدقيق بشكل أفضل
ان استخدام المحاسبة المحوسبة يساعد في تحقيق الفاعلية
في عملية التدقيق

الترتيب

م

الفقرة

3.96

8.40* 79.18

0.000

1

3.90

9.18* 77.94

0.000

6

3.91

9.12* 78.14

0.000

5

3.91

8.68* 78.16

0.000

3

3.83

8.49* 76.53

0.000

9

3.91

9.54* 78.16

0.000

3

3.95

0.000 10.19* 78.97

2

3.88

0.000

7

8.89* 77.53

101
تساعد خبرة المدقق على تكوين إرشادات مسبقة للحكم
.9
وبناء التوقعات لها وفي تخمين الحكم المالئم
يمتلك المدقق القدرة على التنبؤ بمدى استمرارية الشركة
.10
ألعمال التدقيق في الشركة.
يؤدي استخدام المحاسبة المحوسبة في التدقيق الى تحسين
 .11قدرة وتأهيل األفراد على اعداد أدلة اثبات ذات حجة قوية
وجودة عالية.
يساهم استخدام األنظمة المحوسبة في التحقق من موثوقية
 .12أو مالءمة المعلومات التي يحتويها تقرير المدقق مع
القوائم المالية المفصح عنها
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية تدقيق
 .13الحسابات في احتساب حجم عينة التدقيق بشكل أدق،
وأكثر تعبيرا عن المجتمع ككل
يساهم استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية التدقيق في
 .14توزيع المهام وتقسيمها على موظفي فريق التدقيق بشكل
افضل.
يؤدي استخدام المحاسبة المحوسبة في التدقيق الى تحسين
 .15قدرة وتأهيل األفراد على اعداد أدلة اثبات ذات حجة قوية
وجودة عالية.
جميع الفقرات

3.72

6.88* 74.49

0.000

14

3.84

7.73* 76.73

0.000

8

3.80

8.01* 75.92

0.000

12

3.61

6.22* 72.16

0.000

15

3.82

8.21* 76.49

0.000

10

3.76

7.51* 75.10

0.000

13

3.82

8.39* 76.49

0.000

10

3.84

0.000 11.51* 76.78
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الجدول رقم ( )17تبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي  ,3.84أي أن الوزن النسبي يساوي
 ،%76.78وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر المجال داالً إحصائيا ً عند مستوى
داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي
 ,3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال.
وعليه تشير النتائج الى تحقق الفرضية والتي تنص على وجود تم قبول الفرضية القائلة بوجود عالقة ذات
داللة إحصائية لدور المحاسبية المحوسبة في جودة التدقيق الداخلي.
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الخاتمة
االستنتاجات والتوصيات
 : 1-4االستنتاجات
▪

 %60.0من عينة الدراسة ذكور.

▪

 %57.0تتراوح أعمارهم من  36 -26سنة.

▪

 %61.0من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس.

▪

 %31.0من عينة الدراسة لم يحصلوا على أية شهادة مهنية.

▪

 %57.0من عينة الدراسة لم يحصلوا على أية دورة في مجال التدقيق.

▪

 %62.0من عينة الدراسة سنوات خبرتهم أقل من  5سنوات.

▪

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبرنامج التدقيق الداخلي.

▪

يوجد تأثير ذي داللة معنوية بين خطورة المحاسبية المحوسبة وجودة التدقيق الداخلي.

▪

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الغش في ظل المحاسبية المحوسبة وبين جودة التدقيق.

▪

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبين مسؤوليات المدقق الداخلي.

▪

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لدور المحاسبية المحوسبة على جودة التدقيق الداخلي.

 : 2-4التوصيات
▪

استخدام المحاسبة المحوسبة في تقدير االهمية النسبية ومخاطر التدقيق المقبولة والخطر الطبيعي.

▪

استخدام المحاسبة المحوسبة لتقييم وتقدير مخاطر أعمال العميل وتصنيفها.

▪

وصول المدقق إلى فهم ألنشطة الرقابة ذات الصلة بالتدقيق لتقييم مخاطر التحريف الجوهري

على مستوى اإلقرارات وتصميم اإلجراءات.
▪

استخدام المحاسبة المحوسبة في تقدير خطر الرقابة.

▪

بذل العناية الكافية عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للقوائم المالية الناتجة عن الغش

أو الخطأ.
▪

تنظيم جلسات بين أعضاء فريق التدقيق لمناقشة وفهم التحريفات المادية للقوائم المالية الناتجة عن

الغش أو األخطاء
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▪

استخدام المدقق عملية التدقيق في تلخيص نتائج التدقيق من اجل مناقشتها مع فريق التدقيق او

ادارة المنشأة.
▪

ضرورة مساهمة استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية التدقيق على قدرة المدقق الداخلي في

الحصول على األدلة بالتوقيت المالئم للبند محل التدقيق.
▪

يجب مساهمة استخدام األنظمة المحوسبة في التحقق من موثوقية أو مالءمة المعلومات التي

يحتويها تقرير المدقق مع القوائم المالية المفصح عنها.
▪

مساعدة خبرة المدقق على تكوين إرشادات مسبقة للحكم وبناء التوقعات لها وفي تخمين الحكم

المالئم.

قائمة المصادر:
اوالً :المصادر العربية:
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أــ رسائل الماجستير والدكتوراه:
 -1أبراهيم،فاطمة احمد موسى "،العوامل المـؤثرة في جودة تقارير التدقيق الداخلي في الوزارات
الحكومية الفلسـطينية العاملة في قطاع غزة"،رسالة ماجستير في المحـاسبة ،كليـة التجـارة،الجـامعـة
اإلسـالمية في غزة .2016
 -2الجنابي،علي ناظم مهدي"،دور أخالقيات السلوك المهني للمدقق الداخلي في تقييم وتحسين فاعلية
إدارة مخاطر في األصول السامة "ـ دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة الكـوفة ،العراق .2019،
 -3البطوش ،خلدون عودة هللا عبدهللا "،دور لجان التدقيق  ،في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي  ،إلدارة
المخاطر في الشركات االردنية " ،رسالة الماجستير قسم المحاسبة  ،كلية األعمـال  ،جامعة الشرق االوسط
 ،عمــان  ،االردن .2015 ،
 -4الضلعي ،وهيب الياس يحيى"،مـدى تطبيق رقابة الجـودة في مكاتب تدقيق الحسابات في اليمن" ،
رسالة ماجستير مقدمة الى كلية االقتصاد والعـلوم اإلدارية  ،جامعة اليرمـوك ،األردن .2004 ،
 -5العبدلي،أخالص هـزاع كريم  "،استخدام الوسائل اآللية في نظام المعلومات المحاسبية ـ وسائل
مقترحة في مصرف الرافدين " رسالة الماجستير  ،مجلس كلية االدارة واالقتصاد في جامعة الموصل
.2003،
 -6العبدلي ،محمد عبد هللا حامـد  "،أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية اعلى جودة التدقيق الداخلي في
الشركات الصناعية المدرجة في سوق كويت لألوراق المالية " ،رسالة ماجستير في قسم المحاسبة  ،كلية
االعمال  ،جامعة الشرق األوسط  ،الكويـت .2012 ،
 -7الفضل  ،محمد عبد القادر محمد  "،أثر استخدام الحاسوب على كفاءة الرقابة الداخلية في األنظمـة
المحاسبية المحوسبة "،اطروحة دكتوراه  ،قسم المحاسبة والتمويل  ،جامعة السودان للعـلوم
التكنولوجيا.2009،
 -8المدهـون،رغدة ابراهيم عوض"،العوامل المؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في
المصارف وأثرها ف ي تعزيز نظام الرقابة الداخلية ـ دراسة تطبيقية "،رسالة ماجستير  ،قسم المحاسبة
والتمويل  ،كليـــة التـجارة  ،الجــامعــة االسالمية  ،غـــزة  ،فلسـطين. 2014،
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 -9المقيد،عاهـد مطر حسين "،واقـع الممارسات اإلشـرافية للمشرفين التربويين بـوكالة الغـوث بغزة في
ضـ وء مبادئ الجـودة الشامـلة وسبل تطويره" ،رسالة ماجستير ،مقدمة لقسم أصول التربية بكلية التربية
بالجامعة اإلسالمية .2006 ،
 10ـ المطيري ،علي،مانع صنيهيت شـرار  "،دور نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في تحسين قياس
مخاطر االئتمان في البنوك الكويتية " ،رسالة الماجستير ـ دراسة ميدانية ". 2012
 -11النـونو ،كمال محمد سعيد كــامل "،مـدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك
االسالمية العاملة في قطاع غزة " رسالة ماجستير  ،قسم المحاسبة والتمويل كلية التجارة  ،الجامعة
االسالمية ،غزة  ،فلسطين .2009،
 -12بلخادم "،أثر جودة التدقيق الداخلي على حوكمة الشركات "  ،رسالة الماجستير ،في المحاسبة "ــ
دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ،جامعة محمد خيضر
الجزائـر. 2016،
 -13بلعربي ،سـارة  "،التكامل الوظيفي بين التدقيق الداخلي والخارجي "  ،دراسة حالة مؤسـسة
 ، DAHRA VIPرسالة ماجستير في المحاسبة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ،جامعة عبد الحميد
بن باديس .2018 ،
 -14بوزيد،زيـديـة" ،تأثير معدل دوران المدقق الخارجي على مبدأ اإلستقاللية"،دراسة ميدانية لعينة من
محافظي الحسابات،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة ،الجزائر.2017،
 -15ثامرعبد هللا الرشيدي " ،مدى قدرة انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على التوافق مع قواعد
االفصاح والقياس المتعلق بالقيمة العادلة لالدوات المالية "ــ دراسة ميدانية في الشركات الكويتية" رسالة
الماجستير ،قسم المحاسبة والتمويل ،جامعة الشرق االوسط . 2012،
 16ـ جبريل ،القرشي احمد إبراهيم "،أثرنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في أداء المراجعة الداخلية"
ـ دراسة ميدانية على بنك السودان المركزي  ،رسالة الماجستير ،جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ،
2015
 -17حبيب ،مهند جعفر حسن  "،نظام المحاسبة المحوسبة وأثره على الرقابة وتقويم األداء في الشركات
الصناعية السودانية " ،أطروحة دكتوراه ،جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا . 2013،
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 -18دردس ،خالد وجيه"،أثر تقديم خدمـة التدقيق الداخلي ،من جهات خارجية في جودة التدقيق الداخلي
 ،بالشركات المدرجة في بورصة عمان ــ دراسة ميـدانية" ،رسالة ماجستير قسـم المحاسبة،كلـية األعمال،
جـامعة جـدارا،اربــد ،األردن .2010 ،
 -19شربة ،علي هاتف عبد علي "،تحسين جودة التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية باستخدام معايير
تقنية  ،" six sigmرسالة ماجستير في المحاسبة  ،كلية االدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية ،ص
.2015، 46
 -20غنوه محمد الماغوط " ،أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن على جودة التدقيق الداخلي"  ،رسالة
الماجستير في إدارة الجـودة ،ـ دراسة تطبيقية على البنوك الخاصة السورية ،ص.2017 ،39
 -21عائشة،بلعـالـم "،مدى دور التدقيق الداخلي في تحسين االداء المالي للمؤسسات البنكية"،دراسة
ميدانية ،رسالة ماجستير ،قسم علوم التسيير،كليـة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة
قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر .2015 ،
 -22عبد هللا  ،عبير عثمان محمد أحمد  " ،دور نظم المعلومات المحاسبية في دعم القرارات بالمـصارف
التجارية " ،رسالة الماجستير  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .2011،
 -23عبيدلي عصام "،دور نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في جودة القوائم المالية " ،رسالة
ماجستير ،اكاديمية جامعة ورقلـة كلية العلوم واالقتصاد . 2017،
 -24علوان محمد لمين  "،دور نظام المعلومات المحاسبية في تحسين التدقيق الداخلي بالمؤسـسة
االقتصادية " -د راسة حالة ديوان الترقية والتسير العقاري لوالية بسكرة  ،أطروحة دكتورا في المحاسبة
،كليـة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،قسم العلوم التجارية 2015،ـ. 2016
 -25علي ،صالح حامد محمد " ،دور تقارير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة فى فاعلية قرارات
االستثمار فى الصناديق االستثمارية "ـ دراسة ميدانية ،أطروحة دكتورا 2015،
 -26فلوسة ،جومانة "،أثر إستخدام نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة على فاعلية عملية التدقيق
الداخلي"ـ دراسة ميدانية بالخزينة العمومية  ،رسالة الماجستير،بسكرة ،الجزائر2019- 2018،
 -27لظن ،هيا مروان إبراهيم"،مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقويم إدارة المخاطر وفق إطار
،cosoكلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة  ،فلسطين .2016،
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 -28محسن  ،محمود عبد السالم "،مدى اعتماد المدققين الخارجين على المدققين الدخليين ،في تقييم نظام
الرقابة الداخلية " ،رسالة ماجستير  ،قسم المحاسبة والتمويل  ،كليـــة التـجارة  ،الجــامعــة االسالمية ،
غـــزة  ،فلسـطين .2011،
 -29ملكاوي ،ساجدة حسين محمد "،أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على جودة المعلومات"ــ
دراسة تطبيقية على الجامعات األردنية الحكومية ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة اليرموك . 2015 ،
 -30نوال،مرابطي "،دور التدقيق الداخلي في ادارة المخاطر البنكية"،دراسة عينة من البنوك لوالية
ورقلة ،رسالة ماجستير ،قسم علوم التسيير،كليـة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة
قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر.2013 ،
ب ــ الدوريات والمجالت العلمية:
 -1إبراهيم أحمد الصعيدي" ،اإلطار العام لمعايير مراجعة األنظمة االلكترونية المتكامل للمعلومات"،
المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،جامعة عين شمس ،العدد ،1القـاهـرة.1986،
 -2أبو شيبة ,إبراهيم علي ,الفطيمي ,محمد مفتاح"،مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية
المحوسبة"ــ" (دراسة ميدانية على المصارف التجارية في بلدية مصراتة)مجلة الدراسات االقتصادية
واالعمال ،مجلد (.2017 ، )5
 -3أحمد علي إبراهيم" ،إستراتيجية المراجعة " ،دراسة تطبيقية،مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،كلية
التجارة ،جامعة الزقازيق ببنها ،المجلد السابع عشر ،العدد، 1مصـر .1997،
 -4أحمد على ابراهيم "،التأصيل المهني للمراجعة الداخلية " ـ دراسة تطبيقية ـ مجلة الدراسات والبحوث
التجارية ،كلية التجارة ببنها،جامعة الزقازيق ،العدد  ،01مـصر  ،ص . 1998 ،103
 -5البكوع،فيحاء عبد الخا لق،العلي،منهل مجيد احمد وحمـودي،كبرى محمد طاهر ،مساهمة تقنيات
التدقيق المستمر ونماذجه في تحقيق جودة التدقيق والنهوض بمستوى إداء المدقق:دراسة تحليلية ،مجلة
تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية ،المجلد ،4العدد،44الجزء.2018 ،1
 -6التميمي،هاشم حسن"،آثر عدم تبني الدوران االلزامي للمدقق الخارجي في جودة التدقيق الداخلي
واكتشاف االخطاء" ،مجلة كلية الرافدين ،العدد،43كلية الرافدين الجامعة،بغداد ،العراق .2018 ،
 -7التير،أحمد محمد والسريتي ،المهدي مفتاح"،العالقة بين الكفاءة المهنية واستقاللية المراجع الداخلي
في البيئة الليبية "،مجلة دراسات االقتصادية واألعمال،2017،المجلد ،6العدد.1
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 -8الجبوري،نبيل عبدالحر تومان " ،أثـر استـقاللية أجهـزة التدقيق الداخلي على تحقيق أهدافـه الحديثة
"،دراسة استطالعية إلراء عينة العاملين في أجهزة التدقيق الداخلي للمؤسسات الحكـومية االتحادية الممولة
مركزيا ً  ،الـدائـرة المالـية  ،قســم الـتدقـيق الـداخـلـي ،ديـوان رئـاسة جمهوريـة العراق .2013 ،
 -9الخيسي ،عبد الباسط"،مدى مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط االداء المالي واالداري ،في
هيئات الحكم المحلي بقطاع غزة "ـ دراسة تطبيقية تحليلية  ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث
والدراسات االدارية واالقتصادية 191 ،)1(1 ،ـ.2013 ، 234
 -10الدليل االسترشـادي لوحدات التدقيق الداخلي الصادر عن ديوان الرقابة المالية .
 -11الدالهمة ،سليمان مصطفى "،دور أساليب الرقابة العامة ،لنظم المعلومات المحاسبة المحوسبة ،في
زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية ،مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث االنسانية واالجتماعية 1 ،
(.2018 ، )32
 -12الدوغجي،علي حسين"،فاعلية التدقيق الداخلي والخارجي في دعم حوكمة الشركات،مجلة العلوم
االقتصادية واإلدارية ،المجلد ،15العدد،4كلية اإلدارة واالقتصاد،جامعة بغداد،العراق.2010،
 -13الرملي ،فياض حمزة "،نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة " ،الخرطوم شركة المطابع.2011 ،
 -14الـرحـاحـلـة ،محمد" ،فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات االردنية الرسمية والخاصـة  ،في
ظل معايير التدقيق الداخلي الدولي " ،المجلة االردنية في ادارة االعمال 59 ،)1(1 ،ـ.2005 ، 77
 -15الزبيـدي،رغـد منير،ججاوي،طالل محمد ،العـواد،أسعد محمـد"،مـدى التزام المـدققين الداخليين في
القطـاع العام العراقي بمـعايير التدقيق الداخلية للحـد من الغـش واالحتيال بـحث تطبـيقـي في عينـة من
مـؤسـسات القطـاع العام العراقي ،المجلة العـراقيـة للعلـوم االداريـة ،مجلد،13العـدد.2017 ،53
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أ  -المحاسبة المحوسبة ( -: ) Computerized accounting
على "أنها النظام المحاسبي الذي يتم استخدامة بنظام الحاسوب اآللى والبرامج المحاسبية المهيأة أو
المصممة خ صيصا للحفاظ على تسجيل المعامالت المالية وانشاء البيانات المالية لتحليلها .ويعتمدالنظام
المحاسبي المحوسب على مفهوم قاعدة البيانات ".

ب  -جودة التدقيق الداخلي ( -: ) Internal audit quality
هواالشارة لالداء السليم في النظام الرقابي الداخلي المالئم وتطبيق االنظمة المحاسبية،بكفاءة وفاعلية
محدد في القيود والعمليات بشكلها المستمر في المنظمة والغرض منها حماية موجوداتها وتخدم اهدافها ،
وخدمة مجلس اإلدارة والتوصل في مساعدتها لكفاية الطاقة االنتاجية  ،لقياس الصالحيات والعمل على
النظام المحاسبي .

المالحـق  .................................................الملحق رقم ( )1استمارة االستبيان
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اسئلة االستبيان
القسم األول:معلومات عامة :
أوالً :معلومات تتعلق بالشخص الذي قام بتعبئة االستبيان:
الرجاء وضع إشارة (√) أمام البديل المناسب من العبارات التالية:

 -1العمر بالسنوات:
 36-26 سنة

 أكثر من  47سنة

 من  47 -37سنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2المؤهل العلمي:
 بكالوريوس

 دبلوم عالي

 دكتوراة

 ماجستير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3الشهادات المهنية
 ال يوجد

 محاسب قانوني عربي ()ACPA

 محاسب قانوني فلسطيني (

)PCPA
 محاسب قانوني أمريكي ()CPA

أخرى :حدد................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4عدد الدورات في مجال التدقيق:
 ال يوجد

من  3ألقل من 7دورات 

أكثر من  7دورات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5سنوات الخبرة في مجال التدقيق:
 أقل من  5سنوات

من  5ألقل من  10سنوات 

من  15-10سنة 

القسم الثاني :الرجاء وضع إشارة (√) (أمام البديل المناسب من العبارات التالية):

أكثر من  15سنة 
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درجة الموافقة
العبارة

موافق
بشدة

وجود عالقة ذو داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبرنامج التدقيق الداخلي .
.1

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في إعداد البرنامج الزمني لعملية التدقيق.

.2

يتم وضع خطة التدقيق المرحلية والنهائية الكترونياً.

.3

يتم استخدام البرامج المحوسبة للوصول للقناعة المعقولة في فهم طبيعة عمل
المؤسسة والبيئة التي تحيط بها.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تقييم العالقة مع العمالء في الفترات السابقة
لتحديد مدى إمكانية االستمرار معهم أو التوقف عن أداء الخدمة لهم.
يتم االستفادة من البيانات االلكترونية لفهم طبيعة عمل العميل.

.6

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة لتقييم وتقدير مخاطر أعمال العميل وتصنيفها.

.7

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في جمع المعلومات لتقدير مخاطر االحتيال.

.8

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تقدير االهمية النسبية ومخاطر التدقيق
المقبولة والخطر الطبيعي.

.4
.5

وجود تأثير ذو داللة معنوية بين خطورة المحاسبية المحوسبة وجودة التدقيق الداخلي .
.1

تتأكد مكاتب التدقيق من سياسات واجراءات الرقابة على الجودة لضمان تطبيق
جميع عناصر جودة التدقيق.
يلتزم المدقق بتنفيذ إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس للتعرف على مخاطر
التحريف الجوهري وتقييمها على مستوى القوائم المالية ومستوى اإلقرارات.
ينظر المدقق فيما إذا كانت المعلومات ،التي تم الحصول عليها عند قبوله للعميل،
مالئمة للتعرف على مخاطر التحريف الجوهري.
يتوصل المدقق إلى فهم ألنشطة الرقابة ذات الصلة بالتدقيق لتقييم مخاطر
التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات وتصميم اإلجراءات
يتوصل المدقق إلى فهم لكيفية استجابة المنشأة للمخاطر الناشئة عن تقنية
المعلومات.
تتصف تقارير الشركة بالشمولية التي تتناسب احتياجات المستفيدين

.7

تتأكد مكاتب التدقيق من سياسات واجراءات الرقابة على الجودة لضمان تطبيق
جميع عناصر جودة التدقيق.
يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تقدير خطر الرقابة.

.9

يتم استخدام المحاسبة المحوسبة في تنفيذ اختبارات الرقابة.

.2
.3
.4
.5
.6

.8

يتم استخدام أدوات المحاسبة المحوسبة في تنفيذ االختبارات المرحلية للعمليات
.10
للتحقق من اكتمال العملية المالية.
وجود عالقة ذو داللة إحصائية بين الغش في ظل المحاسبية المحوسبة وبين جودة التدقيق
.1

يقوم مكتب التدقيق بإنجاز المعامالت استنادا ً إلى قواعد النزاهة والشفافية

.2

يلتزم مكتب التدقيق بقواعد وآداب أسلوب المهنة.

.3

المحاسبة المحوسبة يمكن المدقق من استخدام أساليب أفضل لجمع األدلة
والقرائن وذلك بالرفع من مصداقية أدلة الثبات وتزيد من احتمال اكتشاف
األخطاء والغش

موافق

متوسطة

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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يتم بذل العناية الكافية عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للقوائم المالية
.4
الناتجة عن الغش أو الخطأ.
يتم تنظيم جلسات بين أعضاء فريق التدقيق لمناقشة وفهم التحريفات المادية
.5
للقوائم المالية الناتجة عن الغش أو األخطاء
إن للمدقق دور كبير في ازدياد نسبة نجاح عملية التدقيق واكتشاف حاالت
.6
الغش.
وجود عالقة ذو داللة إحصائية للمحاسبية المحوسبة وبين مسؤليات المدقق الداخلي
يستخدم المدقق الداخلي المحاسبة المحوسبة في انجاز برنامج التدقيقبوقت
.1
أقصر.
تساعد استخدام التقنيات االلكترونية المدقق الداخلي في عملية التدقيق في اعداد
.2
المالحظات والتوصيات والتقارير التي سوف يتم رفعها لإلدارة .
يستخدم المدقق عملية التدقيق في تلخيص نتائج التدقيق من اجل مناقشتها مع
.3
فريق التدقيق او ادارة المنشأة.
تساعد استخدام المحاسبة المحوسبة المدقق الداخلي في الوصول الى نتائج
.4
موضوعية من خالل توثيق عملية التدقيق بشكل سليم.
تساهم استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية التدقيق على قدرة المدقق الداخلي
.5
في الحصول على األدلة بالتوقيت المالئم للبند محل التدقيق.
وجود عالقة ذو داللة إحصائية لدور المحاسبية المحوسبة على جودة التدقيق الداخلي
.1

ان استخدام المحاسبة المحوسبة دورا ً مهما ً في رفع مستوى جودة التدقيق
الداخلي
يساهم استخدام المحاسبة المحوسبة في تطوير خدمة عمليات التدقيق

.3

يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في زيادة كفاءة وفاعلية عملية التدقيق
الداخلي
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة على انجاز اعمال التدقيق بسرعة أكبر

.5

يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في عمليات التدقيق من تخفيض تكاليف
العمليات
ان استخدام المحاسبة المحوسبة في عمليات التدقيق يساعد في اعداد البرنامج
الزمني الالزم للتدقيق بشكل أفضل
ان استخدام المحاسبة المحوسبة يساعد في توزبع المهام على موظفي فريق
التدقيق بشكل أفضل
ان استخدام المحاسبة المحوسبة يساعد في تحقيق الفاعلية في عملية التدقيق

.9

تساعد خبرة المدقق على تكوين إرشادات مسبقة للحكم وبناء التوقعات لها وفي
تخمين الحكم المالئم
يمتلك المدقق القدرة على التنبؤ بمدى استمرارية الشركة ألعمال التدقيق في
الشركة.
يؤدي استخدام المحاسبة المحوسبة في التدقيق الى تحسين قدرة وتأهيل األفراد
على اعداد أدلة اثبات ذات حجة قوية وجودة عالية.
يساهم استخدام األنظمة المحوسبة في التحقق من موثوقية أو مالئمة المعلومات
التي يحتويها تقرير المدقق مع القوائم المالية المفصح عنها
يساعد استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية تدقيق الحسابات في
احتساب حجم عينة التدقيق بشكل أدق ،وأكثر تعبيرا عن المجتمع ككل
يساهم استخدام المحاسبة المحوسبة في عملية التدقيق في توزيع المهام
وتقسيمها على موظفي فريق التدقيق بشكل افضل.
يؤدي استخدام المحاسبة المحوسبة في التدقيق الى تحسين قدرة وتأهيل
األفراد على اعداد أدلة اثبات ذات حجة قوية وجودة عالية.

.2

.4

.6
.7
.8

.10
.11
.12
.13
.14
.15
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شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،،

المالحق  .................................................الملحق رقم( )2طلب تحكيم االستبانة
الدكتور ____________________/المحترم
م/طلب تحكيم استبيان
تحية طيبة:
تقوم الباحثة بإجراء دراسة تحليلية ألراء عينة من المدققين المهنيين العاملين وتنظيم الحسابات
واالكاديميين في محافظة دهوك بعنوان (أثر المحاسبة المحوسبة على جـودة التدقيق الداخلي في
المصاريف العاملة في محافظة دهوك) .
ولتحقيق أهداف الدراسة هذه وال سيما في قياس متغيراتها بصورة علمية تنسجم مع فرضياتها،البد أن يتم
تحكيم االستبيان للوصول الي اداة سليمة وفعالة للقاس.
ونظرا لخبرتكم الواسعة في مجال علم المحاسبة و البحث العلمي فأنه يشرفني أن تتفضلوا بتحكيم االستبانة
المرفقة.
كما واتقدم بالشكر واالمتنان لكم نظير تعاونكم والموافقة على التحكيم ،وذلك خدمة لطالب العلم وتعزيزا
لمجاالت البحث العلمي.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
الباحثة

المرفقات

سيبر شاكر محي

 استمارة استبانة .مالحظة :يرجي تعبئة هذا الجزء
االسم

المنصب الوظيفي

الجامعة
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اسماء السادة محكمي االستبانة
ت

اسم المحكم

المنصب /الوظيـفة

1

أ.د .خيري علي اوسـو

تدريسي

2

أ.د .درمان سليمان صادق

تدريسي

3

أ.د.حكمت رشيد سلطان

تدريسي

4

أ.د.صبيحة برزان العبيدي

استاذ

مـكان العـمل
كلية العلوم االجتماعية/جامعة نير
ايست  -قبرص

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة
دهوك
كلية االدارة واالقتصاد/جامعة
دهوك
قسم

في

المعهد العالي للدراسات المالية

الدراسات المحاسبية

والمحاسبية /جامعة بغداد

5

أ.م.د.سعد فاضل عباس

تدريسي

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة

6

أ.م.د.حسين أمين حسين

رئيس

دهوك
قسم

العلوم كلية االدارة واالقتصاد/جامعة

المالية والمصرفية

دهوك

7

أ.م.د .راميار رزكار احمد

تدريسي

كلية العلوم االجتماعية /جامعة نير

8

م.د.شلير عبد الرحمن رشيد

رئيس قسم المحاسبة

ايست – قبرص
كلية االدارة واالقتصاد/جامعة
دهوك
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تقرير االنتحال

