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:ملخص

هتد ذه الورقة البحثيةة إىل تبيةا ثرةر اخةامدان ن ةان امعلومةاس اااخةب ااوخةم علةى عمليةة الاةدقي
 مفةردة مةن امينيةأ اثخةاتهة جةامعيأ حملةال اااخةبة االاةدقي68 من خالل دراخة اخاطالعية آلراء عينةة تضة
باخامدان ثداة اإلخابيا اخلصت الدراخة إىل ث اخامدان الاكنولوج يا ن ان امعلوماس اااخبيي ية أرر علةى
ة ذةةها الاةةأرج
عمليةة الاةةدقي بإ عابةةار مةةدخالس ذةةه ايخةةجة ذةةي رجةاس ن ةةان امعلومةةاس اااخةةب ي ة
مع مقوماس الادقي اثدى إىل ظيور إجراءاس اثخاليم جديدة له اتعدي اتكييف معايج ىت تاالئ اذه
.البيئة احلديثة كما اجم على امدق الاعلي االادريم امسامر مبا ميكنه من تنفيه ميامه بشك كفأ
. الادقي ن ان الرقابة الداخلية ن ان امعلوماس اااخب ااوخم الاشغي اآليل:الكلمات املفتاحية
.M42 ،M41 ، M4:JEL تصنيف
Abstract:
This research aims to identify the impact of using the computerized accounting
informat ion system on audit process, through a survey included 68 samples of the
opinions of professionals and University professors in accounting and auditing field.
The study concluded that the use of technology in the accounting information system
affect the audit process, where this effect included most of the audit components and
resulted in the emergence of new procedures and methods of auditing, also adjusting
and adapting its standards to be compatible with modern environment. Also, auditor
is required to a continuous learning and train ing so that he/she can perform h is/her
function efficiently.
Keywords: Auditing, Internal Control System, Electron ic Accounting Information
System, Automation.
JEL classification codes: M4, M41, M42.
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أثر نظام املعلومات احملاسيب احملوسب على عملية التدقيق :دراسة استطالعية

 .1مقدمة:
يعارب ن ان امعلوماس اااخب مصدرا رئيسيا للم علوماس امؤخساس ي تعامد عليه
اإلدارة لاوفج امعلوماس الالزمة ا الوقت اادد لها تسعى امؤخساس لاطوير احتدي ذها
الن ان باخامرار مع الاطور الكبج الهي يشيد حملال تكنولوجيا امعلوماس اتوخع اخاعماهلا
اتوظيفيا ما خيدن اظائفيا ااالخافادة من امزايا اليت تقدميا لاسيي م عاجلة بياناهتا بالسرعة
االدقة الالزمة االسيطرة على الك اهلائ من البياناس اخل بيئة جديدة تعر ببي ئة الاشغي
اآليل للبياناس ي ذه الاطوراس اضعت الادقي ثمان حتدي كبج لاطوير ثدااته اثخاليبه
ليسامر تقدمي خدماته جبودة عالية من جية امن جية ثخرى اخاوجم من امةدق دراخةة
افي جيد للبيئة اليت تا فييا معاجلةة البيانةاس ةىت يسةي عليةه فية الن ةان اااخةب ان ةان
الرقابة الداخلية امطب االهي ياطلم اخامدان إجراءاس ديثة ااالخافادة من مزايا تكنولوجيا
امعلوماس مساعدته حتقي ايذدا من عملية الادقي بطريقة ثفض .
إشكالية البحث :مما خب ميكن طرح صياغة اإلشكالية الرئيسية على النحو اييت:
ما ذو ثرر اخامدان ن ان امعلوماس اااخب ااوخم على عملية الادقي ؟
الإلجابة على اإلشكالية الرئيسية ميكن االخاعانة بايخئلة الفرعية الاالية:
 - 1ذ باوافر مجيع الشراط اامقوماس ايخاخية للادقي تكو امؤخساس قادرة على بلوغ
ايذدا امرجوة منيا؟
 - 2ما ذي امزايا اليت ققيا تغيج طبيعة ن ان امعلوماس اااخب من اليداي اىل ن ان معامد
على تكنولوجيا امعلوماس؟
 - 3ما ذو ثرر ن ا ن امعلوماس اااخب ااوخم امطب بامؤخساس اجلزائرية على عملية
الادقي ؟
فرض يييات البح ييث :بغي ةةة اإلجاب ةةة عل ةةى االش ةةكالية الرئيس ةةية اايخ ةةئلة الفرعي ةةة ص ةةت ص ةةياغة
الفرضياس الاالية:
 يقون الادقي باقيي احتسأ ن ان الرقابة الداخلية امصم اامطب من طر امؤخساس منثج مساعدهتا حتقي ثذدافيا امرجوة منيا.
 اخامدان تكنولوجيا امعلوماس ثدى إىل تغيج بعض مكوناس ن ان امعلوماس اااخبية بشكمنحه العديد من امزايا اجملال اااخب.
 مل يؤرر تطبي ن ان امعلوماس اااخب ااوخم امؤخساس اجلزائرية على عملية الادقي .أهداف البحث :يسعى من خالل ذها البح إىل حتقي مجلة من ايذدا تامث :
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 الاعر على مفاذي ول الادقي ن ان الرقابة الداخلية ان ان امعلوماس اااخب ااوخم. الاعر على ثرر اخامدان ن ان الاشغي اإللكرتاين على معايج اثخاليم الادقي . الوقو على ثرر اخامدان ن ان امعلوماس اااخب اإللكرتاين على نطاق امنيجية الادقي . الاعر على ثرر اخامدان ثن مة اإللكرتاين على ثداء امدق . حماالة معرفة مزايا اخامدان ن ان امعلوماس اااخب ااوخم امؤخساس االقاصاديةاجلزائرية اكيفية تأرج على عملية الادقي .
 .2الدراسة النظرية:

 . 1.2مفاهيم لبعض املصطلحات
أ  -تعريف التدقيق :عر الادقي مبعنا اميين بأنّه" :إخابار تقين صارن مبين بأخلوب من
بغية إعطاء رثي معلّ على نوعية امصداقية امعلوماس امالية
من طر ميين مؤذ امساق ّ
امقدمةة مةن طةةر امؤخسةة اعلةى مةةدى ا ةرتان الواجبةاس إعةةداد ذةه امعلومةاس ك ة
ال را اع لى مدى إ رتان القواعد االقوانأ اامبادئ اااخةبية امعمةول ةا صةورة صةادقة
على اموجوداس االوضعية امالية اناائج امؤخسة(Valin, Colins, 1992, 17) ".

ب  -مفهوم نظام الرقابة الداخلية " :الرقابة الداخلية ذي عملية تاأرر مبجلس إدارة امؤخسة
اإدارهتا الانفيهية اغجذ من ايفراد يا تصميميا لاقدمي تأكيد معقول ول حتق امؤخسة
يذدافيا اماعلقة بالعملياس الاشغيلية اإعداد الاقارير ااالماثال ثي اخاحالة اقاصار الرقابة
الداخلية على اينشطة امالية ااااخبية فقط إذ إهنا تشم كافة جوانم امؤخسة اجتمع بأ
امساوياس اممالفة من اموظفأ ااإلدارة احمللس اإلدارة (ذجث ".)17 2015
ج  -مفهوم نظام املعلومات احملاسيب احملوسب ومزاياه

* تعريفه " :ذو عبارة عن من وماس سابية ذاس بيئة شبكية مةن ثجيةزة كمبيةوتر شمصةية
ترتبط ثا تلاقي مع ثجيزة كمبيوترية خادمة امضيفة تبىن على ثخاس ن ة امعاجلةة اقواعةد
البياناس اموزعة مع اي يةا لكةن كة ذةها ن ة امعلومةاس اااخةبية ذةو تةأرج دار
الكمبيةةوتر بنةةاء اعم ة ن ة امعلومةةاس اااخ ةةبية احلديثةةة ثي ثنةةه ذيك ة ماكام ة داخة ة
امؤخسةةة يقةةون باخةةامدان ام ةوارد اماا ةةة اايج ةزاء ايخةةرى لاحوي ة البيانةةاس االقاصةةادية إىل
معلوم ة ة ة ة ة ةةاس حماخة ة ة ة ة ة ةةبية ة ة ة ة ة ةةد إشة ة ة ة ة ة ةةبا ا اياج ة ة ة ة ة ةةاس امسة ة ة ة ة ة ةةامدمأ اممالف ة ة ة ة ة ةةأ مة ة ة ة ة ة ةةن
امعلوماس(.ياخأ )22- 2000 21
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* مزاياه :إ اخامدان احلاخم اآليل باخاال ثنواعه
امن ثمهيا ما يلي (رميلي :)93- 92 2011
 خرعة إجناز العملياس اماشا ة اقت اا د اتسجي عدد كبج من العملياس اااخبيةاقت قصج ااخامدان عدد ثق من ايفراد.
 زيادة الث قة امعلوماس الناجتة من الاشغي على احلاخم اامعراضة الاقارير االيت تعاربكأخاس خلي اموروق به الختاذ القراراس.
 إ كان الرقابة الداخلية االهاتية على تنفيه العملياس مما حيق الدقة اخامراج امعلوماساالناائج النيائية اال اواء احلاخم على اخائ الضبط االرقابة االاحق من الناائج صكن
اإلدارة من الاثبيت صحة العملياس امشغلة.
 الدقة االسرعة إعداد القوائ امالية اإجراء العملياس احلسابية ااإلجراءاس اااخبية اذهايؤدي بدار إىل توفج الوقت ااجمليود اتقلي ج ايخطاء احلسابية اختفيض تكاليف تشغي
العملياس كهلك.
 حتسأ عملية فظ الدفاتر اامسانداس اااخبية اتسيي عملياس ختزينيا ااخرتجاعياشك معلوماس.
 الدقة االسرعة إعداد القوائ امالية اإجراء العملياس احلسابية ااإلجراءاس اااخبية اذهايؤدي بدار إىل توفج الوقت ااجمليود اتقلي ج ا يخطاء احلسابية اختفيض تكاليف تشغي
العملياس كهلك.
 يؤدي اخامدان احلاخم إ ىل توفج امرانة الكاملة تصمي ن ان امعلوماس اااخب منخالل خز ااخرتجا امعلوماس الوقت امناخم اال اوائه إىل قاعدة بياناس ماطورة.
 يساعد اخامدان احلاخوب تطبي اتزااج ثخاليم امعرفة ايخرى مث ثخاليم حبوثالعملياس االن اخلبجة اغجذا مما يساعد بدار على إنشاء ن ان ماكام للمعلوماس
اااخب.
 .2.2أثر نظام املعلومات احملوسب على معايري التدقيق :ميكن إجيازذا اجلدال اموايل:
حملال العم اااخب له مزايا افوائد

اجلدول  :1أثر نظام املعلومات احملاسيب احملوسب على معايري التدقيق

املعايري
املعايري
العامة

معيار الكفاءة
والتدريب الفين
معيار االستقالل

االثر يف ظل إستخدام نظام املعلومات احملوسب
 اخايار برنامج تأذي اتدريم ذاس طابع خاص. اإلمان مبفاذي احلاخباس االربحملة اتن ي ا فظ املفاس. إدارة تكنولوجيا امعلوماس اإدارة البياناس اتشغيليا انشرذا. االخةاقالل يعةةين إمكانيةةة امةةدق إعةادة الاشةةغي البيانةةاس دا احلاجةةة إىلخربة العاملأ باشغي الن ان.
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 االخاقالل ث تكو اظيفة اضع الربامج حتت إشرافه ارقاباه.معيار بذل العناية املهنية  -تطبي الاشريعاس االقوانأ اليت حتدد مسؤالية امدق
املالئمة
الغش اايخطاء حملال االن مة اآللية.
اخامدان امدق لن تدقي ماقدمة تساعد على:
معيار التخطيط السليم
 .الامطيط السلي ااموضوعي لعملية الادقي بأق اقت اجيد.
لعملية التدقيق واإلشراف
الدقيق على املساعدين  .توزيةةع مالئة ة لس ةةاعاس العمة ة علةةى امس ةةاعدين ااإلشة ةرا ال ةةدقي عل ةةيي
اتقيي ثدائي بصورة مرضية.
 اتسةا نطةةاق مسةةؤالية امةةدق عنةةد دراخةاه اتقييمةةه لن ةةان الرقابةةة الداخليةةةمعيار دراسة وتقييم
ليشم بيئة الرقابة الن ان اااخب اإجراءاس الرقابة اذلك بدالً من االقاصار
الرقابة الداخلية
على في إجراءاس الرقابة ا دذا.
 اتسا نطاق ثدلة االرباس لاشم ثدلة مساحدرة.معيار أدلة اإلثبات
 اخافاء مع ثدلة االرباس امرئية احتوهلا إىل الالمرئية. .معيار عرض القوائم املالية .اخامدان تكنولوجيا امعلوماس مل يؤرر على مفيون ثا إمكانية تطبي ثي من
 .معيار الثبات يف تطبيق معايج إعداد الاقريةر إال انةه مكةن امةدق اخةامدان بةرامج الاةدقي مبةا هلةا مةن
املبادئ احملاسبية
قةدرة علةى توليةةد ثشةكال عديةةدة مةن الاقةارير افقًةةا ال اياجةاس امسةةامدمأ
املناسب
.اإلفصاح الكايف و
الةةهين ييمي ة ايمةةر كمةةا تةةوفر البيانةةاس اامعلومةةاس الةةيت ص ّكةةن امةةدق م ةةن
ثي اقت.
 .التعبري عن رأي املدقق معاجلايا مرة ثخرى
ّ
اكاشةا

معايري
العمل
امليداين

معايري
إعداد
التقرير

ةاالس

املصدر :من إعداد البا ثأ باالعاماد على :عبد الوذاب نصر علي اآخرا ( )2008االجتاذاس احلديثة الرقابة
اامراجعة مع الاطبي على بيئة احلاخباس االلكرتانية الدار اجلامعية اإلخكندرية ص ص .285- 267

 .3.2أثر استخدام نظام املعلومات احملاسيب احملوسب على أساليب التدقيق :ترتم على
اخامدان الاكنولوجيا ظيور ثخاليم للادقي صثلت  ( :احلسبا )79- 78 2009
ا  -التدقيق حول احلاسوب :يقون ذها ايخلوب على ثخاس فحص بعض العملياس (عينة)
من خالل امسانداس ايصلية ااممرجاس اماحص علييا مث تشغي ذه العملياس يدايًا
مقارنة ناائج ذها الاشغي بالنا ائج اماحص علييا من الاشغي اآليل للبياناس.
تابع خطواس الادقي من
ب  -التدقيق من خالل احلاسوب :يقون ذها ايخلوب على ثخاس ُّ
خالل احلاخم اآليل ففي مر لة تشغي البياناس من خالل برامج حماكاة خصائصيا تشبه
الربامج امشغلة ا باإلضافة إىل تدقي ك من عملياس امدخالس ااممرجاس.
ج  -التدقيق باستخدام احلاسوب :يقصد به ث ّ احلاخوب ابراحمله تسامدن كأداة من ثدااس
الادقي فيها ايخلوب ييد إىل الاحق من دقة عملياس معاجلة البياناس امن ثخاليم
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الرقابة الالّزمة هله العملياس كما يساطيع امدق اخامدان احلاخم مساعدته
خطواس ميمة الادقي .

ثداء بعض

 .4.2أثر استخدام نظام املعلومات احملاسيب احملوسب على نظاق ومنهجية التدقيق:
ا  -نطاق التدقيق يف ظل استخدام نظام املعلومات احملاسيب احملوسب :اتسع نطاق عملية
الادقي ظ ثن مة الاشغي اآليل للبياناس ليشم مجيع اإلداراس اثنشطة العم اليت تا من
خالل تطبيقاس آلية اتكنولوجية من فحص السياخاس تدقي اتقيي اطر رخصة اخامدان
الربامج تدقي قواعد البياناس تدقي شبكة امعلوماس تدقي عملياس نق احتوي البياناس
تدقي خطط اخامرارية العم (Kinney, 2011, pp 02-03) .
ج  -أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات منهجية وإجراءات التدقيق :يركز امدق اذامامه
على الادقي اف ًقا لإلجراءاس الاالية (ثبو غاية :)137- 106 2009
 التدقيق السابق على املدخالت :يامث ذلك تدق ي الداراس امساندية امراقبة ثاماابعة انسياب البياناس من خالل امسانداس ااخايفائيا لكافة الشراط الشكلية ااموضوعية
اماعار علييا اطب ًقا للن االلوائح الداخلية ادلي اإلجراءاس.
 التدقيق على البيانات الداخلة للحاسوب :ايركز امدق على الاأكد من صحة البياناسامقدمة لقس احلاخباس اإللكرتانية االاأكد من صحة الاعليماس امطلوب إتباعيا عند القيان
باشةغي البيانةةاس االاأكةةد مةةن ث ّ الاعةةديالس ااإلضةةافاس البيانةةاس الداخلةةة اتابُّةةع ك ة
اخلطواس اامرا اايخاليم الرقابية اليت صر ا امدخالس لاأكد من تطبي ذه ايخاليم.
 التدقيق على برامج احلاسب املستخدمة يف تشغيل البيانات وحتليل وعرض واملعلومات:بناءا على برنامج جديد اال
عندما تدخ البياناس إىل احلاخم فإنّه يصعم الاعدي فييا إال ً
يكو ذناك فرصة خاحنة للاالعم ثا الغش ثا داث ثخطاء اميكن للمدق الاأكد من ث ّ
البياناس اامعلوماس اممزنة داخ احلاخم مطابقة لألص .
 التدقيق على املخرجات من املعلومات وطريقة عرضها وتفسريها :يرتكز دار امدقذه امر لة على الاأكد من مطابقة امعلوماس الواجم ث تكو من نا ية الاصمي االواقعية
على اممرجاس الفعلية االاأكد من ث اممرجاس الشك ااااوى امناخم االاأكد من
ث ّ اممرجاس صث امعلوماس اليت حيااجيا امسافيدا .
 .5.2أثر استخدام نظام املعلومات احملاسيب احملوسيب عليى منهجيية امليدقق :لقةد فرضةت
الاطوراس السريعة ثن مة الاشغي اآليل للبيانةاس علةى منيجيةة امةدق حتةدياس ذامةة مةن
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بينيا ضرارة تعدي تفكج ان رته للماغجاس اايطة به اضرارة االخافادة من تلك الاغجاس
تغجا جوذريًا منيجية امدق على النحو الاايل (الصعيدي
لاطوير ثدائه اذها ايمر ث دث ً
:)132- 110 1986
ا  -الاغيج رقافة امعرفة امدق (الاأذي العلمي االعملي) إذ جيم اإلمان الاان بأخاخياس
الاشغي اآليل للبياناس اتكنولوجيا صناعة امعلوماس تصمي الن الدراخة الكاملة بلغاس
ابرامج احلاخم اماطورة باإلضافة إىل الادريم امسامر الكاساب اخلرباس الفنية اامينية.
كبجا من عناصر الف اين مة
جزءا ً
ب -إعادة الن ر خطة ابرنامج الادقي اال خيما ث ّ ً
اموجودة ضمن اخائ تكنولوجيا امعلوماس مث الدفاتر اامسانداس االقوائ امالية االاقارير.
ج  -إعةةادة الن ةةر طبيعةةة ثدلةةة اإلربةةاس ااالخةةافادة مةةن تقنيةةاس الاشةةغي اآليل للبيانةةاس
اثخاليم حبوث العملياس احلصول على مزيد منيا جبانم ثا بدي عن ايدلة الاقليدية.
د  -إعةادة الن ةةر آليةة ن ة الضةبط ااالخةةافادة مةةن مةدخ امراقبةةة مةن خةةالل اإلج ةراءاس
الرقابية امطبقة اليت تعم على تقوية ن الضبط للبياناس اصحة اخاباراس الادقي .
ه  -إعادة الن ر طرق إعداد اعرض تقارير الادقي مبا ياواءن مع الاطوراس احلديثة فكر
امنيجية اإلدارة العليا اتطبي مبدث الرقابة باالخاثناء اإبراز امسائ اجلوذرية.
ا -حتديد القواعد الواجم إتباعيا لاوفج ثمن اخالمة ن امعلوماس ااااف ة علييا جبانم
افعاليايا.
رفع كفاءهتا ّ
 .3الدراسة امليدانية :من ثج اإخقاط اجلانم الن ري على ثرض الواقع قمنا بدراخة ميدانية
مةن خةالل دراخةة اخةاطالعية آلراء عينةة مةن امينيةأ (مةدققأ داخليةأ حمةاف أ سةاباس
خةرباء حماخةةبأ) اعينةةة مةةن ايكةةادمييأ (ثخةةاتهة جةةامعيأ اصةةأ االعةةاملأ جبامعةةة علةةي
لونيسي -البليدة )- 2اذلك معرفة اجياس ن رذ ول ثرر ن ان امعلوماس اااخب ااوخم
على عملية الادقي اقد مت تقسي ذها اجلانم إىل النقاط ايخاخية الاالية:
 .1.3منوذج وعينة الدراسة
ا  -منوذج الدراسة :ضوء إشكالية الدراخة اثذدافيا تطلم بناء منوذج مقرتح لاشميص ثرر
ن ان امعلوماس اااخب ااوخم على عملية الادقي ي ايوضح الشك رق ( )1الهي
إشام على نوعأ من اماغجاس مها:
املتغري املستقل

الشكل  :1منوذج الدراسة

نظام املعلومات احملاسيب احملوسب

أثر
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املصدر :من إعداد البا ثأ

ب  -إعداد أداة مجع البيانات ( االستبيان) :اعامدنا مجع امعلوماس اماعلقة بالدراخة على
االخابيا باعابار ايداة اينسم بطرح مجلة من ايخئلة على مفرداس عينة الدراخة للحصول
على امعلوماس ااحلقائ الالزمة إلرباس ثا نفي فرضياس الدراخة امت إعداد ذها االخابيا بعد
اإلطال على ايدبياس ابعض الدراخاس السابقة ذاس العالقة اليت تناالت اماغجاس اليت ليا
اجلانم الن ري مع ربط ايخئلة بالفرضياس اايذدا امراد الوصول إلييا مع مراعاة تدرجيا
اتسلسليا ا اوس االخامارة على ثخئلة مغلقة (بدرجة معارض بدرجة ياد بدرجة مواف )
ابغية تسيي معاجلة اإلجاباس احتليليا.
ج  -عينة الدراسة :لقد ركزنا دراخانا على دراخة اخاطالعية آلراء ك من:
 عينة من امدققأ الداخليأ باعابارذ ايطرا امسؤالة عن الادقي داخ امؤخساس.
 عينة من حماف ي احلساباس اخرباء حماخبأ باعابارذ ايطرا امسؤالة عن فحص اتقيي
القوائ امالية امعدة من طر امؤخساس باطبي ن ان حماخب حموخم.
 عينة من ايخاتهة اجلامعيأ امماصأ اجملال.
القةد مت توزيةةع  80اخةابيا اخةةرتددنا منيةا  70ااملغةةاة اخةامارتأ ابلغةةت اإلخةةابياناس
امفقةودة ااميملةةة  10اعليةه حتصةةلنا علةى  68اخةةامارة صةاحلة مت اعامادذةةا للدراخةة اذلةةك
د حتقي ثذدا البح امرجوة ااجلدال اموايل يوضح ذه العملية:
اجلدول  :2توزيع االستبيان

املوزعة
80

االستمارة
الصاحلة
امللغاة
املفقودة واملهملة
68
02
10
املصدر :من إعداد البا ثأ.

نسبة الردود
%85

د  -األساليب اإلحصائية املستخدمة :بعد اخرتجا االخابيا االفرز النيائي له ا صر الصاحل
منه قمنا برتميز اإلجاباس اإفراغيا برنامج اجلداال  EXCELلسنة  2007كما اعامدس
على برنامج احلزن اإل صائية للعلون االجاماعيةة  SPSS V22الةيت تسةامدن إدارة البيانةاس
احتليليةا لكونةه يغطةي عةددا كبةجا مةن ايخةاليم اإل صةائية الةيت تسةاعد تلمةيص بيانةةاس
الدراخة ي اعامدنا على ايخاليم اإل صائية الاالية:
 النسب املئوية والتكرارات :من ثج اصف حملامع البح اإظيار خصائصه.
 املتوسط احلسايب :اذلك حبساب اماوخط احلسايب لك عبارة اكهلك اااار.
 االحنراف املعياري :للاعبج عن تشات مفرداس العينة.
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 معامل ألفا كرونباخ :ايسامدن إلجراء اخابار الثباس لعباراس اإلخابيا اكما ذو معرا
حملال العلون االجاماعية فإ معام الثباس يكو مقبوال اباداء من  0,6االثباس يعر بأ
ذناك اتساق الناائج عند تطبي ثداة االخابيا مراس عديدة.
ه  -جماالت االجابة على أسئلة االستبيان ومعايري حتديد االاجتاه :بلغ عدد عباراس ااةاار
 33عبةارة تسةبقيا ثخةئلة شمصةية خاصةة بةةالفرد امسةاجوب ية كانةت اإلجابةاس علةةى
ثخئلة االخابيا اف مقياس ليكارس الثالري مسامدمأ رالرة ثمناط لإلجابة ي تادرج من
(معةارض حمايةد موافة ) ي ة تعطةى لإلجابةة الةيت صث ة ثعلةى مسةاوى االجتاذةاس اإلجيابيةةة
رالث درجاس الإلجابة اليت تلييا درجاأ مث درجة اا دة اذكها:
اجلدول  :3جماالت اإلجابة على أسئلة االستبيان وأوزاهنا

الدرجة

1

2

3

التصنيف

معارض

حمايد

مواف

املصدر :من إعداد البا ثأ.

ايا بعد ذلك ساب اماوخط احلسايب مث حندد االجتا سم قيمه كما يلي:
اجلدول  :4معايري حتديد االاجتاه
املستوى

املتوسط املرجح

معارض
حمايد
موافق

1,66 - 1
2,33 - 1,67
3- 2,34

املصدر :من إعداد البا ثأ.
و  -إختبار ثبات اإلستبيان ( :)Reliabilityحتققنا مةن ربةاس إخةابيا الدراخةة مةن خةالل

طريقةة حسيياب معاميل ألفييا كرونبياخ ( )Cronbach’s Alpha Coefficientللاأكةةد مةةن
صدق ارباس ثداة الدراخة نقون حبساب معام ثلفا كرانباخ لقيةاس الثبةاس ية جيةم ث
يكو ثكرب من  0.60ا ساب معام الصدق الهي ذو اجلهر الرتبيعي يلفا كرانباخ لقياس
الصدق اجيم ث يكو ثكرب من  0.70اكانت الناائج كما يلي:
حماور اإلستبيان
احملور األول
احملور الثاين
احملور الثالث
اجملموع

اجلدول  :5صدق وثبات أداة الدراسة
عدد العبارات
10
10
13
33

معامل الثبات
0.610
0.648
0.645
0.814

املصدر :من إعداد البا ثأ باالعاماد على رجاس

معامل الصدق

برنامج SPSS V22
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توضح الناائج امبينة اجلدال ( )05ث قي معام ثلفا كرانباخ للمحاار الثالث ااإلمجايل
كا ثكرب من  0.60ثما بالنسبة معام الصدق للمحاار الثالث كا ثكرب من  0.70ثما
امعام االمجايل معام الصدق بلغ  0.902اذها يعين ثنه معام مرتفع (جيد) اعليه ميكن
االعامةاد علةى االخةابيا امسةةامدن اثنةه صةاحل لاحلية الناةةائج ااإلجابةة علةى ثخةئلة الدراخةةة
ااخابار فرضياهتا.
 2.3حتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية.
مت حتلي اتفسج ناائج اإلخابيا من خالل مكوناته:
ا  -حتليل وتفسري البيانات اجلزء األول "البيانات الشخصية الوظيفية :يكو من خالل:
اجلدول  :6التوزيع النسيب ألفراد العينة للبيانات الشخصية الوظيفية

املصدر :من إعداد البا ثأ باالعاماد على رجاس برنامج SPSS V22
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من خالل اجلدال ( )06االشك نال ظ:
أ جند ث
 عدد الهكور ثعلى من عدد اإلناث ي بلغت نسبة الهكور %58,82نسبة اإلناث  %41,18اذها راجع لطبيعة ايشغال اليت جترى مكاتم الادقي .
 امساوى العلمي الغالم ميث ايفراد الهين حيملو شياداس الليسانس االدكاورا بلغت نفسالنسبةة بة ة  %41,18تلييةا نسبةة ايفةراد الهين حيمةلو شيةادة اماجيسةرت االيت بلةغت نسباية
 %17,64اذها يدل على ث ثفراد العينة حم الدراخة مؤذلأ علميا.
 ثعلى نسبة كانت  %35,29اذي صث الفئة العمرية ما بأ  40- 30خنة اتلييما الفئةالعمرية من  50-41خنة بنسبة  % 29,41ثما الفئة ثكثر من  50خنة االفئة ثق من 30
خنة فكاناا بنسباأ على الاوايل .%14,70 %20,60
 ثعلةى نسةةبة ذةةي  %79,4االةةيت ختةةص ثف ةراد العينةةة امامصصةةأ حملةةال اااخةةبة اماليةةةاالاةةدقي مث تلييةةا نسةةبة  %20,6لألف ةراد امامصصةةأ حملةةاالس ثخةةرى صثلةةت ثخاخةةا
االقاصاد اإدارة ايعمال اتبأ ذةه الناةائج ث ثغلبيةة ثفةراد العينةة ياةوفر فةيي اإلمةان جبميةع
جوانم ثخئلة االخةابيا كوهنةا تاعلة مبجةال ختصصةي ابةهلك ميكةن القةول ث نةه تاةوفر لةديي
القدرة لإلجابة على ثخئلة االخابيا من النا ية امعرفية.
ةأ جنةد نسةبة
 مةا نسةباه  %41,18مةن ثفةراد العينةة يشةغلو اظيفةة ثخةااذ جةامعي %58,83االيت صث ايفراد الةهين يشةغلو اظيفةة (مةدق داخلةي حمةافظ سةاباس اخبةج
حماخةب) اكةةا ذلةةك رغبةةة منةا رفةةع نسةةباي العينةةة حبكة ثهن ة ايكثةةر إمةةان مبحاويةةاس
االخابيا ااجلانم اميين للمحاخبة االادقي .
 نسم فئاس عدد خنواس اخلربة امينية لعينة الدراخة ماقاربة ي جند ايفراد الهين ترتااحخربهت بأ  16- 11خنواس قدرس بة  %29,41اذي ثعلى نسبة مث تلييا نسبة %26,47
االيت تقاب ثصحاب اخلربة ما بأ  10-05خنواس مث تلييا فئة ثق من  05خنواس االيت
قدرس ب ة  %23,53ا ايخج جند ايفراد الهين تق خربهت عن  5خنواس االيت بلغت
نسباي  %20,59اعليه ذه الناائج توضح ث ثغلبية ثفراد العينة البالغة نسبايا %76,47
تاماع خبربة مينية ال بأس ترتااح من  5خنواس إىل ثكثر  16خنة ا صكني من اإلمان بالكثج
من امشاك االقضايا اليت تاعل بالادقي ااااخبة من خالل ممارخاي ميامي .
ب  -حتليل وتفسري البيانات اجلزء الثاين "حماور الدراسة"
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* حتليل وتفسري عبارات احملور االول" أمهية التدقيق ونظام الرقابة الداخلية بالنسبة
للمؤسسات" :هتد العباراس الواردة ااور ايال معرفة اجتاذاس ثفراد العينة ول ثمهية
الادقي ان ان الرقابة الداخلية للمؤخساس ااجلدال اموايل يوضح الناائج اماحص علييا:
اجلدول  :7إجابات األفراد حول أمهية التدقيق ونظام الرقابة الداخلية للمؤسسات

ت
01
02
03

04

05

06

07

08

العبارات
سة ةةاباس
ال يس ةةاعد الاة ةةدقي حتدي ةةد االحنرافة ةةاس
امؤخساس حم الادقي اثخبا ا اطرق معاجلايا.
يعم ة ة الاة ةةدقي علة ةةى حتدية ةةد م ة ةواطن ة ةةداث الضة ةةيا
م ة ةوارد امؤخسة ةةاس حم ة ة الاة ةةدقي اذل ة ةةك
ااإلخ ة ةرا
لاحقي ثقصى كفاية إنااجية ممكنة.
يساعد الادقي علةى الاأكةد مةن صةحة اخةالمة الاوجيةه
اااخ ةةب امقية ةةد ال ةةدفاتر اااخة ةةبية للمؤخس ةةاس حم ة ة
الادقي .
تساعد عملية الادقي على الاأكد من صحة اخالمة
امعلوماس اااخبية امعراضة القوائ امالية امعدة من
طر امؤخساس حم الادقي اثهنا معربة عن الوضع
امايل الفعلي هل .
يعم امدق امؤذ علميا اعمليا على مجع ثدلة إرباس
إبداء رثي فين حمايد ول
شاملة اموروقة تساعد
عدالة القوائ امالية امفصح عنيا من طر امؤخساس
حم الادقي .
تسمح عملية الادقي باقيي ن ان الرقابة الداخلية
امصم اامطب لدي امؤخساس حم الادقي د
اكاشا مواطن القوة امواطن الضعف ذها الن ان.
م ةةن امب ةةادئ االخاخ ةةية لن ةةان الرقاب ةةة الداخلي ةةة الاقس ةةي
امالئة للعمة الةةهي يةدع حتديةةد االخاصاصةاس داخ ة
امؤخسةة مبنعةةه لاضةةار ا ثا تةداخليا ةةد محايايةةا مةةن
ك الاالعباس اممكنة.
ظ اخامدان
من ماطلباس الرقابة الداخلية
احلاخوب عدن اضع إجراءاس توري ااخابار ااعاماد
الن الفرعية اثي تعديالس فييا.

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

مستوى
االجابة

1,62

0,853

معارض

2,76

0,554

مواف

2,35

0,734

مواف

2,35

0,774

مواف

2,47

0,706

مواف

2,76

0,431

مواف

2,76

0,431

مواف

1,65

0,849

معارض
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09

10

تض ة ة اينشة ةةطة الرقابية ةةة حملموعة ةةة مة ةةن النشة ةةاطاس مث ة ة
امص ةةادقاس االاأكي ةةداس ت ةةدقي ايداء احلف ةةا عل ةةى
0,774
2,35
إجة ةراءاس ايم ةةن...إ اذ ةةه اينش ةةطة ميك ةةن تطبيقية ةةا
الكرتانيا ثا يدايا امؤخساس.
يسمح تقيي ن ان الرقابة الداخلية للمدق باكاشا
0,734
اطر الادقي اليت قد تعيقه من اداء ميامه بكفاءة 2,65
افعالية.
0,6761 2,445
املتوسط العام للعبارات
املصدر :من إعداد البا ثأ باالعاماد على رجاس برنامج SPSS V22

مواف

مواف
مواف

مةن اجلةةدال ( ) 07نسةةاناج ث ثراء مع ة ثف ةراد العينةةة ةةول ثمهيةة الاةةدقي ان ةةان الرقابةةة
الداخليةة للمؤخسةةاس تؤكةد علةةى ث الاةدقي اخةةيلة هتةد حلمايةةة ثصةول ام ةوارد اخةةجالس
امؤخساس من الضيا االسرقة االازاير ايقون ا شمص مؤذ علميا اعمليا اذلك جبمع ثدلة
إرباس شاملة اقانونية ول نشاط امؤخسةاس حمة الاةدقي تسةاعد إبةداء رثي فةين حمايةد
ول امعلوماس امفصح عنيا القوائ اتقارير امالية من خالل تدقي الاوجيه اااخب امقيد
الدفاتر اتقيي امماطر اتقيي ن الرقابة الداخلية االيت تعارب مجلة من الطرق اإلجراءاس
الف معامالهتا امالية ااالقاصادية.
اايخاليم امصممة من طر امؤخساس اليت تن
* حتليل وتفسري عبارات احملور الثاين "طبيعة ومميزات نظام املعلومات احملاسيب احملوسب":
هتد ذه العباراس الواردة ااور الثاين معرفة اجتاذاس ثفةراد العينةة ةول ايخةئلة اماعلقةة
بطبيعة ن ان امعلوماس اااخب ااوخم ااجلدال ام وايل يوضح تلك الناائج:
اجلدول :8إجابات األفراد حول طبيعة ومميزات نظام املعلومات احملاسيب احملوسب
ت
01

02

العبارات
توفج
يساعد ن ان امعلوماس اااخب ااوخم
الاقارير الالزمة مسامدمييا الداخليأ ااخلارجيأ
الوقت امناخم.
اخامدان ن ان امعلوماس اااخب ااوخم يسمح بزيادة
الق ةةدرة عل ةةى معاجل ةةة كة ة ذائة ة م ةةن البيان ةةاس اااخة ةةبية
االامة ة ةزين ااالخ ة ةةرتجا السة ة ةريع للمعلوم ة ةةاس الوقة ة ةةت
امطلوب.

االحنراف
املعياري

مستوى
االجا
بة

2,53

0,78
8

مواف

2,71

0,57
9

مواف

املتوسط
احلسايب
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03
04
05
06
07
08
09
10

اخةةامدان ن ةةان امعلومةةاس اااخةةب ااوخةةم ي ةةؤدي إىل
الامفيض امسامر تكاليف احلصول على امعلوماس.
اخامدان ن ان امعلوماس اااخب ااوخم ال يساعد
على ختفيض معدل ضيا اقت مشغلي ذها الن ان.
ال ختالف مقوماس ن ان امعلوماس اااخب الهي يقون
على الاشغي اآليل عن مقوماس الن ان اليداي.
ختالف الدفاتر االسجالس اااخبية الن ان اليداي
عن الن ان اآليل.
ظ الاشغي اآليل اخافت بعض امسانداس اثخنفض
عدد امسانداس اماداالة مبا حيق اخاصار الدارة
امساندية الطويلة.
اخامدان الدلي اااخب ضراري بالنسبة للن ان اليداي
بقدر ما ذو ضراري بالنسبة لن ان الاشغي اآليل.
الن ان
خيالف امنيج اااخب (خطواس العم )
اليداي عن امنيج اااخب ظ الاشغي اآليل.
تصم الضوابط الرقابية لن ان اااخب ااوخم مبا
ياواف مع الرقابة العامة االان يمية.

2,35

0,69
1

مواف

1,62

0,853

معارض

2,41

0,783

مواف

2,41

0,783

مواف

2,47

0,615

مواف

2,59

0,609

مواف

1,50

0,663

معارض

2,59

0,701

مواف

2,40
املتوسط العام للعبارات
3
املصدر :من إعداد البا ثأ باالعاماد على رجاس برنامج SPSS V22

 0,7093مواف

من اجلدال ( ) 08نساناج ث آراء مع ثفراد العينة ول طبيعة امميزاس ن ان امعلوماس
اااخب ااوخم تؤكد ثنه ن ان يعامد على تكنولوجيا امعلوماس إلدخةال امعاجلةة البيانةاس
اااخبية آليا عن طري برامج الكرتانية اختزينيا ااخةرتجاعيا الوقةت امناخةم اال ختالةف
خطواس عم الن ان اليداي عن ااوخم إال ث هلها ايخج مميزاس ذامة للمؤخساس لع من
ث مهيا حتسأ عملية فظ الدفاتر اامسانداس اااخبية آليا ايمر الهي ثدى إىل تغيج ااخنفاض
عدد امسانداس امسةاعملة العمة اااخةب اخةرعة تسةجي امعاجلةة اختةزين كة ذائة مةن
العملياس اماشا ة اقت اا د بشك يساعد ختفيض معدل ضيا اقت مشغلي الن ان
مةن جيةة اختفةةيض تكةاليف احلصةول علةةى امعلومةاس مةن جيةةة ثخةرى باإلضةافة إىل إ كةةان
الرقابة الداخلية االهاتية على تنفيه العملياس احتسأ عملياهتا حبي ميكن تال ايخطاء
مرا الاشغي اممالفة ثال بأال مما حيق الدقة االثقة امعلوماس امناجة امرتمجة تقارير
اقوائ الوقت امالئ تسمح جلميع مسامدمييا باختاذ القراراس الرشيدة.
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* حتليل وتفسري عبارات احملور الثالث " أثر التشغيل اآليل للبيانات على مقومات عملية
التدقيق " :هتد ذه العباراس الواردة ااور الثال معرفة اجتاذاس ثفراد العينة ول تأرج
الاشغي اآليل للبياناس على مقوماس عملية الادقي ااجلدال اموايل يوضح الناائج اماحص علييا:
اجلدول  :9إجابات األفراد حول أثر التشغيل اآليل للبيانات على مقومات عملية التدقيق
ت
01
02
03
04
05
06
07
08

العبارات
ثرر اخامدان ن ان امعلوماس اااخبيي ااوخم على اهلةد
العان انطاق عملية الادقي .
ال ختالف ثدلة اقرائن اإلرباس اليت يعامد علييا امدق
الن ان اليداي عن ثدلة اقرائن اإلرباس البيئة اآللية.
ياوجم على امدق عند الامطيط لعملية الادقي اليت
تسامدن ن ان الاشغي ااوخم ث ياحص على في يمهية
اتعقيد ثنشطة ذها الن ان.
ىت يامكن امدق من ثداء عملية الادقي بكفاءة جيم ث
يكو على دراية ول طريقة اخامدان احلاخوب االربامج
امسامدمة للادقي الن اتشغيليا.
ضرارة الفي الكام من طر امدق مكوناس ذيك الرقابة
الداخلية ظ بيئة البياناس امعاجلة إلكرتانيا.
هتد الرقابة على امدخالس إىل توفج الاأكيد امعقول من
ث امعلوماس اليت مت اخاالميا للاشغي ذي معلوماس ولة
من شمص مسؤال امل يا الاالعم ا.
هتد إجراءاس الرقابة على الاشغي للاأكد من ث مجيع
العملياس مت تشغيليا آليا بشك خلي امل يضا إلييا ثي
عملياس غج مصرح ا.
االلازان مبعايج العم اميداين يرتبط خبطواس تنفيه عملية
الادقي ثا اإلجراءاس الفنية اليت تبأ نقاط الضعف اا القوة
ظ الن ااوخبة.

ال ختالف معايج إبداء الرثي
09
اليداي ااآليل.

ن ان امعلوماس اااخب

ت ة ةةدقي مة ة ةةدخالس ا رجة ة ةةاس ن ة ة ةةان امعلومة ة ةةاس اااخة ة ةةبيي
 10ااوخةم اامقارنةةة بينيمةا كافيةةة إلربةاس صةةحة العمليةاس الةةيت
يعدذا ذها الن ان.

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

مستوى
االجابة

1,59

0,783

معارض

1,62

0,853

معارض

2,53

0,748

مواف

2,62

0,697

مواف

2,71

0,629

مواف

2,82

0,387

مواف

2,56

0,613

مواف

2,50

0,749

مواف

2,76

0,554

مواف

1,59
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ترتةم علةى اخةامدان الاشةةغي اآليل للبيانةاس اااخةبية ظيةةور
11
ثخاليم للادقي ارتبطت بعدة عوام كجودة مسار الادقي .
ثن مة ةةة الاش ة ةةغي اآليل ثدس لاغي ة ةةج منيجي ة ةةة ان ة ةةرة ام ة ةةدق
0,788 2,47
12
اتعدي تفكج للماغجاس اايطة بعملية الادقي .
ثرر اخامدان ن ان امعلوماس اااخبيي ااوخم علةى مرا ة
0,849 1,65
13
عملية الادقي .
املتوسط العام للعبارات
0,696 2,38
املصدر :من إعداد البا ثأ باالعاماد على رجاس برنامج SPSS V22
0,701

2,59

مواف
مواف
معارض
مواف

من اجلدال ( )09نساناج ث آراء مع ثفراد العينة ول ثخئلة ااور الثال تؤكد ث
الاطور السريع اامسامر تكنولوجيا امعلوماس ااخامداميا تطوير ن ان امعلوماس اااخب
ثرر على مقوماس ذها الن ان امن ممث الاأرج على الادقي باعابار مدخالهتا ذي رجاس ن ان
ذها الاأرج مع مقوماس الادقي ثدى إىل ظيور
امعلوماس اااخب ااوخم ي
إجراء اس اثخاليم جديدة للادقي االرقابة اتعدي اتكييف معايجذا ىت تاالئ اذه البيئة
احلديثة اكهلك اجم على مدق ذه الن احلصول على الاعلي االادريم امسامر مبا ميكنه
من تنفيه ميان عملية الادقي بشك يسمح له من الاأكد من مدى كفاءة افعالية اإلجراءاس
الرقابية امسامدمة حلماية البياناس اامعلوماس من الفقدا امن اصول اماالعبأ للاعدي ثا
الادمج امن اإلطال لغج امصرح هل اغجذا من اإلجراء اس اماعلقة بأمن امحاية البياناس
اامعلوماس داخ ن ان امعلوماس اااخب ااوخم.
اميكن تلميص إجاباس ايفراد ول حماار االخابيا اجلدال الاايل:
الرقم

1
2
3

اجلدول  :10إجابات األفراد حول حماور اإلستبيان
عنوان احملور

املتوسط
احلسايب
2,445

االحنراف
املعياري
0,6761

ثمهية امراجعة ان ان الرقابة امؤخساس.
طبيعة امميزاس ن ان امعلوماس اااخب
0,7093
2,403
ااوخم.
ثرر الاشغي اآليل للبياناس على مقوماس
0,696
2,38
الادقي .
املصدر :من إعداد البا ثأ باالعاماد على رجاس برنامج SPSS V22

االاجتاه
العام
مواف
مواف
مواف

من خالل اجلدال رق ( )10جند ث االجتا العان إلجاباس ايفراد ول حماار االخابيا
كان ة ة ةةت موافة ة ة ة ية ة ة ة قة ة ة ةةدرس اماوخ ة ة ةةطاس احلس ة ة ةةابية للمحة ة ة ةةاار ال ة ة ةةثالث عل ة ة ةةى الا ة ة ة ةوايل
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 2,38/2,403/2,445ااحنرافيا امعياري  0,696/0,7093/0,6761اذي تقع بةهلك ضةمن
اجملال (.)3- 2,34
 3.3اختبار صحة الفرضيات :من خالل ما خب ميكن القول ث الدراخة االخاطالعية آلراء
ثفراد العينة امينيأ اايكادمييأ تبأ ث اخامدان ن ان اااخب ااوخم قد ثرر على مع
مقوماس عملية الادقي ي ثدس البيئة احلديثة للاشغي اآليل إىل توخع نطاق الادقي
اظيةور ثخةةاليم جديةدة للاةةدقي باإلضةةافة إىل تغيةج منيجيةةة ان ةةرة امةدق اتعةةدي تفكةةج
للماغجاس اجلديدة اايطة بعملية الادقي امنه يا رفض الفرضية الثالثة لعدن صحايا اميكن
تلميص ناائج اخابار صحة الفرضياس
الرقم
1
2
3

اجلدال الاايل:

جدول رقم 11 .نتائج اختبار صحة الفرضيات
الفرضية
يقون الادقي باقيي احتسأ ن ان الرقابة الداخلية امصم اامطب من
طر امؤخساس من ثج مساعدهتا حتقي اذدافيا امرجوة منيا.
ثدى إخامدان تكنولوجيا امعلوماس إىل تغيج بعض مكوناس ن ان
امعلوماس اااخب بشك منحه العديد من امزايا اجملال اااخب.
مل يؤرر تطبي ن ان امعلوماس اااخب ااوخم امؤخساس اجلزائرية
على عملية الادقي .
املصدر :من إعداد البا ثأ.

النتيجة
مقبولة
مقبولة
مرفوضة

 .4اخلامتة:
لقد ثدى اخامدان ثن مة امعاجلة اآللية للبياناس إىل الاأرج على ك من ن ان امعلومةاس
اااخةب االرقابةة الداخليةةة مةا ثرةةر بشةك ماسلسة علةةى الاةدقي باعابارمهةةا مةدخالهتا ي ة
اخادعت البيئة الاكنولوجية احلديثة ضرارة اخامدان ثخاليم اإجراءاس ماطورة تواكم الاغجاس
احل اصةلة للممارخةة عمليةة الاةةدقي كمةا توجةم علةى امةةدق اكاسةاب مةؤذالس اميةةاراس
اخامدان احلاخوب اتوظيفيا عملية الادقي لاحقي الدقة االسرعة تنفيهذا من خةالل
ال ةربامج الةةيت تق ةةون بق ةراءة البيانةةاس ااخاب ةةار العينةةاس امجةةع ايدل ةةة كمةةا تسةةاعد تنفي ةةه
االخاباراس امنط قية ااحلسابية.
 1.4نتائج الدراسة:
من خالل ذه الدراخة مت الاوص إىل مجلة الناائج الاالية:
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 حيااج الن ان امعلوماس اااخب إىل ث يكو قابال للاطوير االاعدي ىت ياماشى معالاطوراس الاكنولوجية ابالاايل االخاجابة إىل ا اياجاس مساعملي ذه امعلوماس مبا يوفر
الّدقة الثقة تقليص الاكلفة اربح الوقت اذها ال ياحق إال بإدخال تكنولوجيا امعلوماس.
 إ اخامدان الربامج ن ان امعلوماس اااخبية عن طري ما تةوفر ذةه البةرامج من مزاياالجناز العمة اااخةب زاد من فاعليةة ذها الن ةان عةن طرية إعداد اعرض الاقارير امالية
الوقت امناخم ابالشك الهي يضمن حتقي الفائدة للمسامدمأ.
 ختالف طريقة إدخال البياناس امعاجلايا اختزينيا بيئة الاشغي اآليل للبياناس عن الن اناليداي ي يا اخامدان الربامج الاطبيقية معاجلة البياناس اختزين امعلوماس احلاخوب
ثا اخائ الامزين اخلارجية امعرافة ما ثدى لضرارة تطبي الرقابة على الاطبيقاس باإلضافة
للرقابة العامة.
جدا امؤخسة ميما كا جميا انو نشاطيا فما ذي إال
ذاما ً
 ن ان الرقابة الداخلية ًحملمو إجراءاس تن العم داخ امؤخسة اهتد لضما تطبي السياخاس القوانأ
االلوائح اموضوعة ااجلاري العم ا.
 زيادة ثمهية دار الرقابة الداخلية ظ ن ان امعلوماس اااخب ااوخم اذلك للوقاية منزيادة اطر الاالعم االوقو باخلطأ لهلك يساوجم اجود ن ان داخلي فعّال للرقابة مواكبة
الاطوراس بيئة تكنولوجيا امعلوماس.
ظ الن اااخبية ااوخبة ال بد ث ياأكد امدق من
 من ثج حتقي ثذدا الادقياجود ن ان فعال للرقابة الداخلية يناخم الن اااخبية ااوخبة.
 على امدق عند فحص القوائ امالية امؤخساس اليت تسامدن احلاخم اآليل ث يأخهاالعابةار خصةةائص بي ئةة الةةن اااخةبية ااوخةةبة االطةةرق امابعةة مةةن قبة امؤخسةةة معاجلةةة
البياناس اااخبية.
 فرضت بيئة الاشغي اآليل للبياناس على امدق توظيف ثخاليم اإجراءاس جديدة تسايربيئة الادقي كما ث اخامدان الربامج الاطبيقية عملية الادقي ثصبح ثمرا ضراريا.
 ثررس بيئة الاشغي اآليل على معايج الادقي ي ظيرس معايج تدقي خاصة ببيئة الاشغياآليل.
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 إ بيئة امعاجلة اآللية للبياناس خاعدس امدقبطريقة ثفض .

تنفيه برامج الادقي احتقي ايذدا

 2.4االقرتاحات:
من خالل ذه الدراخة االناائج اماوص إلييا بعد الدراخة الاطبيقية ميكن تقدمي بعض
االقرتا اس تساذ تفعي عملية الادقي الواقع اميداين كالاايل:
 ضرارة تطوير برامج الاشغي تواكم تغج اتعقد بيئة الاشغي اآليل للبياناس اااخبية. اضع ضوابط رقابية فعالة على عملية الاشغي اآليل. ضرارة اضع ثن مة مح اية للربامج احتديد ايشماص امرخص هل فقط باخامداميا. ضرارة الاأذي العلمي االعملي للمحاخم حملال الن اااخبية االلكرتانية مما يؤديتفعي ايداء اااخب بامؤخساس.
حملال الن اااخبية االلكرتانية مما يؤدي إىل
 ضرارة الاأذي العلمي االعملي للمدقتنفيه عملية الادقي بكفاءة.
 القيان بإعداد برامج اخوب صكن امدق من اكاشا ايخطاء ثرناء عملية الادقي . إدخال الاحسيناس بشك مسامر على طرق الادقي ااخاغالل تكنولوجيا امعلوماس منثج حتسأ كفاءة افاعلية عملية الادقي .
 ضرارة إمان امدق مبماطر الادقي اإمكانية تفادييا امعاجلايا. العم على تشجيع اجود مكاتم مامصصة ذاس خرباس كافية اإجياد آلية لهلك ىتتساطيع القيان بدارذا على الوجه امطلوب.
 تطوير منيجية الادقي (ثخاليم اإجراءاس) مسايرة مينة الادقي للمساجداس االاطوراساحلاصلة بيئة الادقي .
 الاطبي الفعلي معايج الادقي ظ الاشغي اآليل. إقامة داراس تدريم اتأذي مسامرة للمدق على امعاجلة اآللية خالل فرتاس زمنية معينةلامكأ امدق من ماابعة الاطوراس احلاصلة حملال الادقي ابالاايل االخافادة منيا تسيي
عملية الادقي االرقابة علييا.
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