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دراسة تحليلة على وزارة المالية والهيئات   أثر نظم المعلومات المحاسبية في الرقابة الداخلية
 م(2022)  بغداد  -المستقلة التابعة لها حالة في دولة العراق

 
 3  محمد عوض الكريم الحسن. ب      2 السادات عبد الفراج رفايب.    1  داليا مهدي عبد المحسن

  

 
الدكتوراه في المحاسبة والتمويل  ❖ لنيل درجة   دراسة مستلة من بحث مقدم 

والتنمية والريفية   1 المحاسبة والتمويل، كلية االقتصاد  في المحاسبة والتمويل، قسم  ودارسة للحصول على درجة دكتوراه  ،  داليا محسن: باحثة 

 جامعة الجزيرة )السودان(.
استاذ المحاسبة واالدارة المالية )بروفيسورالسادات عبد الفراج رفايأ.د   2 المحاسبة والتمويل، كلية ا:  بقسم  والتنمية والريفية،  (  القتصاد 

السودان.  جامعة الجزيرة 
محمد عوض الكريم الحسن: استاذ المحاسبة واالدارة المالية )بروفيسور( بقسم المحاسبة والتمويل، كلية االقتصاد والتنمية والريفية، د. أ. 3

 جامعة الجزيرة السودان.

 

 مستخلص
بيان   إلى  الدراسة  هذه  الداخليةهدفت  الرقابة  في  المحاسبية  المعلومات  نظم  نتائج   في  أثر  أظهرت  إذ  الحكومية،  المؤسسات 

فاعلية التدقيق الداخلي في   الحاسوبية  المعلومات  نظم  تحسين  لمحور مدى  التقدير  وجود مستوى مرتفع من  وزارة المالية الدراسة 

العراق في  لها  التابعة  رق  كما  ،بغداد - والهيئات  تحقيق  في  المحاسبية  المعلومات  نظم  وجود دور  الدراسة  داخلية   ابةأظهرت 

العراقية،   المؤسسات  في  عندفاعلة  إحصائية  داللة  ذو  أثر  ) داللة مستوى وجود  المعلومات 0.05معنوية  نظم  الستخدام   )

العراق في  لها  التابعة  والهيئات  المالية  وزارة  في  الداخلي  التدقيق  فاعلية  تحسين  في  التخطيط  مرحلة  في  بغداد،   -  الحاسوبية 

إحصائ ذو داللة  أثر  ) داللة مستوى ة عنديووجود  التحقق من 0.05معنوية  في مرحلة  الحاسوبية  المعلومات  نظم  الستخدام   )

والهي المالية  وزارة  في  الداخلي  التدقيق  فاعلية  تحسين  في  المدقق  تقرير  وإصدار  التدقيق  وعملية   ، واإلجماليات  ئات األرصدة 

العراق في  لها  أظهرت   - التابعة  كما  أثر ذو داللبغداد،  إحصائية عندوجود  ) داللة مستوى ة  نظم 0.05معنوية  الستخدام   )

العراق في  لها  التابعة  والهيئات  المالية  وزارة  في  المالية  القوائم  ومصداقية  موثوقية  في  الحاسوبية  وأخيرًا ،  بغداد - المعلومات 

المحاس   أوصت المعلومات  لنظم  المستمر  التحسين  سيمكبضرورة  مما  العراقية  المؤسسات  في  التطورات بية  مواكبة  من  نها 

والمحاسبي وينعكس إيجابًا على الرقابة الداخلية.  التكنولوجية في المجال المالي 
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 :المقدمة-1

ددد المعلومدد يعددد نظددام   ددات المناسددبة لعمليددة اتخدداذ القددرار اإلدار ، والتددي يعتمد ات المصدددر األساسددي لت ويددد اإلدارة بالمعلومد

ددول  ددؤد  إلددى الحصد ددات سددليمة وصددحيحة، يد ددات علددى إعطددا  معلومد دددرة نظددم المعلومد ددر القددرارات، فمدددى قد عليهددا التخدداذ تلد

ددك  نظددم ددليمة ودقيقددة، فت د ددرارات إداريددة سد ددات إ ددا علددى قد ددامل للقدددر المعلومد ددادرة را شد ددة القد ددات والعناصددر المتنوعد ات والمكوند

علدى تخد ين ومعالجدة البياندات، وتددوفير المعلومدات الملئمدة والمفيددة لمسدتخدميها، ممددا يكسدبها دورا فداعل فدي عمليدة خلددق 

مجيدة والمعلوماتيددة تعدر  بننهدا هدي الدنظم التددي تسدتخدم المدوارد الب درية والبر ، إذ المعرفدة التدي أصدبحت إحددى وسدائ  القددوة

ا وإخدرا  وتوصدي  المعلومدات إلدى األ درا  المسدتخدمة والمسدتفيدة منهدا لمسداعدتها بإدخال البيانات ومعالجتهدا واسدترجاعه

دددددائ  اإلدارة( وا ددددددة ووظد دددددائ  المنظمد دددددال )وظد ددددددات األعمد دددددية لمنظمد ددددددطة الرئيسد دددددة األن د دددددي ممارسد دددددديم فد دددددرارات وتقيد دددددداذ القد تخد

 (.  م2012األدا )الهنيني،  

ددادية، إذ         ددات لمددا لهددا مددن أهميددة فددي مجددال الن ددا ات االقتصد تُعددد نظددم المعلومددات الحاسددوبية مددن أهددم نظددم المعلومد

لهددا أصدب  التحدول مدن النظدام اليدددو  إلدى نظدام التددقيق اإللكترونددي الدرورة ملحدة البدد منهددا للنهدوو بعمليدة التددقيق ودخو 

ددعصددر التكنولوجيددا، وقددد بدددأ التغييددر فددي أسددالي  التدددقي ا ق فددي منتصدد  السددتينات مددن القددرن الماالددي باسددتخدام تكنولوجيد

دد  ) ددق عليد ددذ  يطلد دددقيق، والد ددة التد ددي عمليد ددة Auditing-Eأو) Audit (Automationالمعلومددات فد ددا زادت حاجد (،  حيد

ة كترونيدًا فدي المجداالت التجاريدة وايرهدا بسدب  اخدتل   ريقددمددققي الحسدابات فدي التعدر  الدى مفداهيم معالجدة البياندات إل

 (.م2011)عجمي،   تخ ين البيانات واسترجاعها ومعالجتها والرقابة عليها

دددين المنصددرمين        ددا ازداد خددلل العقد ددذنيبات، )  إال أن االهتمددام بهد دددوى م2010الد دددى جد دددل حددول مد ددذ اشددتد الجد ( حينئد

بيعددة تدددقيق األنظمددة عمليددة التدددقيق، هددذا مددن جاند ، ومددن جاندد   خددر الجدددل حددول   اسدتخدام تكنولوجيددا المعلومددات فددي

ددام  ددي عد ددًا،  م1968المحوسددبة، ففد ددا إلكترونيد ددات ومعالجتهد ددوير تدددقيق البياند ددانونيين بتطد ددي للمحاسددبين القد ددد االمريكد قددام المعهد

البيانددات إلكترونيدًا وكددان الهددد   ونتيجدة لددذلر تدم ت ددكي  جمعيددة خاصدة بهددذه المهمددة ا لقدوا عليهددا جمعيددة مددققي معالجددة

والع مب  (.م2012)أامين،  اً ادئ واجرا ات ومعايير لتدقيق ومعالجة البيانات إلكترونيمن هذه الجمعية 
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ومدن جهددة أخدرى بددات مدن الضددرور  تطدوير الددنظم التدي تعتمددد عليهدا الحكومددات، وذلدر ل يددادة فاعليتهدا فددي تددوفير        

ددن المع ددرار مد ددناا القد ددات صد ددا  احتياجد دد  الن د ددنداة لتحليد ددة كد ددة الملئمد ددارير الماليد ددات والتقد ددرًا لومد ددومي، ونظد دداد  الحكد االقتصد

ددا المعلومددات  ددة ألهميددة تكنولوجيد ددي معالجد ددة المحوسددبة فد ددات واألنظمد ددتخدم تكنولوجيددا المعلومد ددم الحكومددات ألسد ددت معظد تحولد

ددا دددة متطلبد ددد  مواكبد دددن أجد ددر مد دددة، وذلد دددائ  المؤسسد دددطة ووظد ددع أن د دددي جميد دددع فد دددك  واسد ددات ب د دددى البياند ددددرة علد دددر والقد ت العصد

ددور  دد  التطد ددة فددي ظد ددي ناالسددتمرار والمنافسد ددر فد ددؤثر ب ددك  كبيد ددا والددذ  يد ددور والتكنولوجيد ددا ومواكبددة التطد دد  عملهد جدداأ أو ف د

 (.م2012ومدى تحقيقها ألهدافها )العبيد ،  

 :الدراسةمشكلة   -2

أدى التفدوق التكنولدوجي دورًا كبيدرًا فدي تطددور المؤسسدات ومنظمدات األعمدال ب ددك  عدام، وخاصدًة اسدتخدام اإلنترنددت        

دددو ، إذ ددا الحاسد دددات  وتكنولوجيد دددم المعلومد ددد نظد دددا تعد ددال، حيد دددات األعمد دداد ومنظمد دددى االقتصد دددرات علد ددن التغيد دددد مد ددت العديد ُأدخلد

ددداال دددة المجد ددي كافد ددداتي فد دددور المؤسسد دددال للتطد ددرل الفعد دددبة المحد دددائ  اإلدارة والمحاسد ددد  وظد دددي تحويد ددًا فد دددت دورًا مهمد دددا لعبد ت، كمد

دددات ددي المؤسسد ددتخدمة فد ددائ  المسد دددم الوسد ددن أهد ددد مد ددا تعد دددة، كمد ددال إلكترونيد ددى أعمد ددويق إلد دددا   والتسد دد  األعبد ددا ة وتخفيد ددع الكفد لرفد

المؤسسدات الكبيددرة اإلداريدة وتحسدين األدا ، لدذا أصدبحت عمليددة معالجدة البياندات إلكترونيدًا أمدرًا الددروريًا، وحاجدة ملحدة فدي 

والصدغيرة علدى حدد سددوا ، إذ أن الم داك  التدي تواجد  مدددقق الحسدابات بدالطرق التقليديدة تجعدد  عمليدة التددقيق مهمدة صددعبة 

قددد الحظدت الباحمدة مددن خدلل إسدتطلا الددرأ  أن هنالدر أثددر مكلفدة فددي  ن واحدد خاصدًة فددي المؤسسدات الكبيدرة، و وشداقة و 

دددة ددي عمليد دددات فد دددنظم المعلومد ددر لد دددنظم  كبيد دددة لد دددة الماليد ددة الرقابد دددويم فاعليد دددة تقد ددة بدراسد دددتقوم الباحمد دددذا سد دددر، لد ددك  كبيد ددددقيق ب د التد

، دراسددة تحليلدة علددى وزارة الماليدة والهيئددات المسدتقلة التابعددة لهددا المعلومدات المحاسددبية االلكترونيدة فددي المؤسسدات الحكوميددة

 حالة في دولة العراق.

 :الدراسةأهمية  -3

 في إ ار ميدان البحوث من ناحيتين، ويمكن أجمالهما بما يلي:تنبع أهمية الدراسة          

دددة  - دددي الرقابد دددبية فد دددات المحاسد دددام المعلومد دددر نظد ددداول أثد دددر بتند دددة، وذلد دددوا الدراسد ددد  بموالد ددددذه تتممد دددت هد دددا زالد دددة، إذ مد الداخليد

لجمهوريدة العراقيددة، فضددًل عددن االهتمددام الددذ  قددد تنالدد  مددن الموالدوعات بحاجددة إلددى الم يددد مددن الدراسددة السدديما فددي ا

تغطيتهدا فجددوة فدي أدبيدات إدارة األعمددال، والدربط بينهمددا،  تنبمدق أهميددة هدذه الدارسددة مدنقبد  البداحمين والمهتمددين، كمدا 
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ددة وهددي دراسددة الرقابددة ال ددي وزارة الماليددة والهيئددات المسددتقلة التابعد ددة ونظددم المعلومددات المحاسددبية فد ددراقلهددا ماليد  -فددي العد

الباحمة.بغداد سابقة حس  علم  في أ  دراسة  تناول هذا الموالوا المهم   ، نظرًا لعدم 

ددكمددا  - ددة هد ددود أهميد ددين أدا  تعد ددي العددراق، وتحسد دددقيق فد ددة التد ددة بددالنهوو بمهند دداد الحاجد ددى ازديد ددن ذه الدراسددة إلد دددققين مد المد

بنعلى مستوى من الجودة.  خلل قيامهم بخدمات التدقيق 

ا أرحد  فدي مجدال الرقابدة الماليدةت حيدا تعتبدر امتدداًدا للدراسدات السدابقة فدي هدذا، كمدا كما   - قد تفت  الدراسدة الحاليدة  فاقدً

أخرى جديدة.  يعد في  الوقت تمهيًدا لدراسات   ذات 

 :الدراسةفرضيات   -4

دددالفرضييييية ا ولييييى  ددي   هن:  هد دددقيق فد ددة التد دددين فاعليد ددى تحسد ددوبية علد ددات الحاسد دددم المعلومد ددق نظد ددر لتطبيد ددر أثد دددة الد وزارة الماليد

 .بغداد-والهيئات التابعة لها في العراق

(  للرقابدة الماليددة  فدي نظدم المعلومددات α ≤0.05ال يوجدد أثدر ذو داللددة إحصدائية عندد مسددتوى داللدة  ) الفرضييية النانييية:

 .بغداد-وزارة المالية والهيئات التابعة لها في العراقالمحاسبية االلكترونية في  

ين نظددام المعلومددات ( بدα ≤0.05ال توجدد علقددة ارتبا يدة ذات داللددة إحصدائية عنددد مسدتوى داللددة  ) :الفرضييية النالنيية 

ددة البيانددات بحسدد  ددديم المعلومددات، معالجد ددرعة فددي تقد ددة ال IFRSالمحاسددبية بمقوماتدد  )السد ددة(( وفاعليددة الرقابد ددي )الدقد ماليددة فد

 .بغداد  -وزارة المالية والهيئات التابعة لها في العراق

حدول أثدر نظدم المعلومدات ( 0.05معنويدة ) داللدة مسدتوى إحصدائية عندد داللدة ذات فروقدات توجدد : الالفرضييية  الرابعيية

والخبرة والتي يمكن أن تع ى إلى متغير )المؤه  العلمي،   (.الدراسي، التخصص  الحاسوبية في الرقابة الداخلية 

 اإلطار النظري: -5

 (Concept Of The Accounting System)  مفهوم النظام المحاسبي •

وعرفد  ( العناصر التدي تربطهدا علقدة اتسداق مدن أجد  تحقيدق هدد  معدينمجموعة من بنن  )مصطل  النظام يعر         

ن تحليدد  العمليددات إلددى إعددداد القددوائم الدبع  اخخددر تعريفددا وصددفيا فقددال بنند :  مجموعددة مددن الخطددوات المتتابعددة ابتدددا  مد

 (.م2011القرالة،  المالية وحتى إقفال الحسابات  )
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 (Accounting Information systemنظام المعلومات المحاسبية ) •

ددد :          دددبية بنند ددددات المحاسد دددام المعلومد دددل نظد دددن تعريد دددداهيم  يمكد دددات والمفد دددس والنظريد ددددادئ واألسد دددن المبد دددة مد ددددي مجموعد هد

ددك  قددو المحاسددبية التددي تح  ددها فددي شد ددة منظمددة وتبويبهددا وتلخيصد ددات الماليددة بطريقد ددم تسددجي  العمليد ددد كد ددة بهددد  تحديد ائم ماليد

ربد  أو خسددارة عدن فتدرة زمنيددة معيندة وتحديددد المركد  المدالي فددي هدذه الفتدرة وحتددى يسدتفيد جميددع  نتيجدة أعمدال المن ددنة مدن

)جمعة،   االقتصادية المختلفة(   وهناك نظامان لنظم المعلومات المحاسبية هما:"  ،(م2012األ را  في اتخاذ القرارات 

دد النظييييام الرسييييمي: -أ  ددذه األنظمد ددد هد ددة وأحد ددة الفرعيد ددن األنظمد دددد مد ددمن عد ددذ  يتضد ددام الد ددو النظد ة هد

ب كلها الرسمي. المحاسبية  الذ  يوفر المعلومات   المحاسبي 

 ويظهر هذا النظام في حالة عدم الرالا عن النظام الرسمي.  النظام غير الرسمي: -ب

ددام الم أن        ددداألفراد نظد ددوارد  د ددن المد ددة مد ددى مجموعد دددو  علد ددذ  يحتد ددة الد ددن األنظمد ددره مد دددام كغيد ددو نظد ددبية هد ددات المحاسد علومد

والمعددات المصدممة لغايددة تحويد  البيانددات المحاسدبية لمعلومددات محاسدبية وبعددد ذلدر للسددتفادة منهدا مددن قبد  المسددتخدمين 

والخارجين   الداخليين   (.م2012نيني،  )الهوالمتمملين بالمستخدمين 

المحاسبي ) •  (Components Of Accounting Systemمكونات النظام 

دددة         دددات، والتغذيد دددات، المخرجد ددددخلت، العمليد دددن: المد دددون مد ددنظم يتكد دددن الد دددره مد دددبي كغيد دددام المحاسد دددنن النظد دددول بد ددن القد يمكد

في هذه المكونات نمط خاص ب ، وهذه المكونات للنظام المحاسبي هي إال أن للنظام المحاسبي   :العكسية، 

ددا  المدددخلت: تتممدد  المدددخلت فددي النظددام المحاسددبي بمجموعددة البيانددات (1 التددي يددتم الحصددول عليهد

مدن األدلدة الموالدوعية المؤيددة لثحدداث الماليددة )المسدتندات( والبياندات التقديريدة التدي يدتم إعدددادها 

 عن  ريق عناصر النظام األخرى، والبيانات الكمية واالقتصادية.

ددددد  الع (2 ددددات: تتممد ددددات االعمليد دددددات أو العمليد دددددعمليد دددددات التجميد دددددبي بعمليد ددددام المحاسد دددددي النظد دددددغيلية فد  لت د

والتبويد  والتلخدديص التددي تجدر  علددى المدددخلت البياندات فددي الدددفاتر والسدجلت المحاسددبية وفددق 

المبدادئ والمفدداهيم والقواعددد المحاسددبية إالددافة إلددى اسددتخدام األسددالي  المختلفددة فددي تحليدد  العلقددة 

والحجم   اإلحصائية للرقابة على تكالي  بين التكلفة   وايرها.واألرباأ، بحوث العمليات، الخرائط 
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دددا  (3 ددا لثهد ددى المدددخلت وفقد ددي تجددر  علد ددغيلية التد دد  العمليددات الت د ددي حاصدد  تفاعد  المخرجددات: هد

دددة  ددوائم الماليد ددارير والقد دددة التقد ددات: مجموعد ددم  المخرجد ددبي ت د دددام المحاسد ددي النظد ددام، وفد ددومة للنظد المرسد

ددة ال ددراتوالمعلومددات المختلفد ددار المتغيد ددي إ د دددخلت فد ددغيلية للمد دداعلت العمليددات الت د ددن تفد ددة عد  ناتجد

التي يمكن أن تستخدمها ويستفاد منها.  البيئية والذاتية للجهات 

ددد   (4 ددابقة بهد ددر السد ددى العناصد ددة علد ددة الرقابد ددلل عمليد ددن خد ددية مد ددة العكسد ددتم التغذيد ددية: تد التغذيددة العكسد

ددق ا ددى تحقيد ددحي  وصددوال إلد دد  الصد ددا التوجيد ددبي تقييمهددا وتوجيههد ددام المحاسد ددي النظد دددا  التددي يرمد ألهد

 (.م2001ة كك  )حفناو ،  تحقيقها خدمة للوحدة االقتصادي

 Internal Control  الرقابة الداخلية •

دددا         ددى الوفد ددداعدتها علد ددة االدارة ومسد دددى خدمد ددد  الد ددي تهد دددات، والتد ددي المنظمد دددية فد ددائ  االساسد دددد الوظد ددة أحد ددر الرقابد تعتبد

االعمدال والخطددط الموالدوعة واالهددا  المحدددة لددلدارة، إذ يعتبدر مفهدوم الرقابددة  بمسدؤولياتها وإ لعهدا علدى مدددى انجداز

أ  توكيدد  المدالكين لغيدرهم بدإدارة ال ددركة  (Agency Theory) الددةمدن المفداهيم التدي تكرسددت انطلقدًا مدن نظريدة الوك

 Committee onلتدددقيق)وتفدوي  الددذين وكلددوا بددإإلدارة الصدلحيات الددى مددن هددم دونهدم، ولقددد ُعرفددت لجنددة  رائدق ا

Auditing Procedures(ددبين القددانونين ددد األمريكددي للمحاسد ددة علددى أنAICPA( المنبمقددة عددن المعهد ددا ( الرقابددة الداخليد هد

 ت دم  الخطدة التنظيميدة ووسدائ  التنسدديق والمقداييس المتبعدة فدي الم دروا بهددد  حمايدة أصدول  والدبط ومراجعدة البيانددات 

مدددى اإلعتمدداد عليهددا وزيددادة الكفايددة اإلنتاجيددة وت ددجيع العدداملين علددى التمسددر بالسياسددات المحاسدبية، والتنكددد مددن دقتهددا و 

 اإلدارية الموالوعة .

قابة وظيفة من وظدائ  االدارة وتعندي باختصدار قيداص وتصدحي  ادا  المر وسدين لغدرو التنكدد مدن ان كما تعد الر        

دد ددد تددم تحقيقهد ددط الموالددوعة لبلواهددا قد ددر  ا،اهدددا  الم ددروا والخطد ددا فددي تغيد ددالي  مختلفددة كمددا انهد إذ أن الرقابددة تمددارص بنسد

ترجددع ن ددنة الرقابددة إلددى ن ددنة الدولددة وملكيتهددا مسدتمر جعدد  مددن الصددعوبة تعريفهددا وبيددان المقصددود بهددا وتحديدد أنواعهددا، و 

ددور وظي ددع تطد ددام مد ددال العد ددم المد ددع ن ددا  اإلدارة وازداد حجد ددد اتسد ددع  وقد ددن ال د ددة عد دد  بالنيابد ددام وإدارتد ددن للمددال العد ددة مد ددة الدولد فد

ددديم  دددان التنظد دددن أركد دددًا مد ددة ركند دددر الرقابد ددداد ، وتعتبد دددواحي االقتصد ددد  ند ددي مختلد دددارجي، فد دددداخلي والخد دددن الد دددى األمد ددة علد المحافظد
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وعليدد  سديتم بيددان أثدر نظددم المعلومدات المحاسددبية فدي الرقابددة الداخليددة، (، م2003طديط فددي الدولدة الحديمددة )االلوسدي، والتخ 

بدايًة ومن ثم بيان األثر وذلر كما يلي:من خلل تحديد مفهوم الرقابة الدا  خلية 

 (Define internal control)  تعريف الرقابة الداخلية •

ددو إن إ ددار         ددا، وهد ددة الرقابددة فيهد دد  لل ددركة وبنيد ددؤمن فهمددا أفضد ددة ويد ددى الرقابددة الداخليد دددم مدددخًل إلد ددة الداخليددة يقد الرقابد

دد ددة بالرقابددة الداخليد دداهيم والطددرق المتعلقد ددرا ات مجموعددة مددن المفد ددني  الضددوابط واإلجد ددا تنظدديم وتصد ددتم مددن خللهد ة، والتددي يد

 الرقابية.

ددة  فددي        ددطلأ  الرقابيددة الداخليد ددتعمل   وقددد حدد  اصد ددذ  كددان يسد ددبط الددداخلي  والد دد  اصددطلأ  الضد ددرة األخيددرة محد الفتد

لرقابدة الداخليدة المحاسدبون ورجدال األعمدال فدي الماالدي، وهدذا التغيدر فدي االصدطلأ صداحب  توسدع فدي مفهدوم وأادراو ا

ددي بدا ددداخلي فد ددبط الد دددة أو الضد ددة الداخليد ددد بالرقابد ددان يقصد ددد كد ددد ،  وقد دددى حلقاتد ددداخلي إحد ددبط الد ددب  الضد ددا أصد دددر بحيد ددة األمد يد

دددا   ددا  األخطد ددة، واكت د دددرى للمؤسسد ددول األخد ددة واألصد دددى النقديد ددة علد ددة للمحافظد دددي المؤسسد ددتخدمة فد ددرق المسد ددرا ات والطد اإلجد

 (.م2006،  للمحافظة على دقة السجلت)المطارنة

الرقابة الداخلية •  ((Internal Control System Objective  اهداف 

تطدورت أهدددا  الرقابددة الداخليددة تطددورًا كبيددرًا فددي وقتندا الحاالددر، إذ سدداهمت جهددات متعددددة فددي هددذا التطددور              

ددددرته ددددي أصد ددددرارات التد ددديات والقد ددددة، والتوصد دددريعات الحكوميد ددددي الت د ددددة فد دددام القانونيد ددددد واألحكد دددا القواعد ددددات منهد ددددات ونقابد ا جمعيد

في دول العالم. والمراجعين   المحاسبين 

دد        ددددقيق وقد دددي للتد ددد  االساسد ددد  الهد دداة يممد دددول المن د ددى أصد دددة علد ددات الماليد دددجلت والبياند ددلمة السد دددن سد ددد مد دددب  التنكد د أصد

ددا ،(م2000الددداخلي)عممان،  ددطتها اكت د ددي يمكددن بواسد دديلة التد ددى أنهددا الوسد ددداخلي علد ددة المدددقق الد ددر لوظيفد دددما كددان ينظد   بعد

دددقق ال  ددة المد ددت وظيفد ددروا، إذ كاند دداتر الم د ددجلت ودفد ددي سد ددر فد ددل أو الت ويد ددا  أو الغد دددر األخطد ددا  تلد دد  واكت د دددى تعقد تتعد

ادر عددن معهدد المدددققين الددداخليين األخطدا  والغددل واكت دافها، ومددن ثددم حدددت معددايير االدا  المهندي للتدددقيق الددداخلي الصد

دددقيق الددداخ  دددة االمريكيددة هددد  التد ددؤولياتهم فددي الواليددات المتحد دداة علددى تنديددة مسد دداعدة جميددع اعضددا  المن د لي الرئيسددي بمسد

ددل دددن خد دددر مد ددة، وذلد دددات بفاعليد دددورة والمعلومد ددديات والم د ددات والتوصد دددالتحليلت والتقويمد ددددهم  بد ددداخلي بت ويد ددددقيق الد دددام التد ل قيد

باألن  (.م2009 طة التي يتم مراجعتها)الخطي ،  المتعلقة 
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ددد  ا         ددى وجد دددقيق وعلد ددة التد ددرًا ألهميد ددى البونظد دددداقية علد ددن المصد ددد مد ددفا  الم يد ددوص إلالد ددددأ لخصد ددد بد ددة، فقد ددات الماليد ياند

دددها  دده  الرجددوا إليهددا واالحتكددام إلددى قواعد ددول ممارسددة مكتوبددة لهددذه المهنددة، بحيددا يسد التفكيددر جددديًا فددي تددوفير قواعددد وأصد

 ارستها.وأصول مم

لضددرورة وجددوده فددي من ددلت األعمددال، منهددا  ويسدعى التدددقيق الددداخلي إلددى تحقيددق أهدددا  عديدددة ت ددك  الددافع الرئيسددي       

يددرة متعدددة تسدهم فددي حد  الم ددكلت التدي تحدول دون تحقيددق أهددا  المن ددنة والتدي يمكددن القيدام بدإجرا  تقييمددات وتحلديلت كم

 (.م2000)عممان،  عرالها على النحو التالي

نتاجيدة والتكلفدة والمنفعددة، ولكدي يددتمكن وهددي عمليدة تهدد  إلددى تقيديم أدا  األفدراد مددن حيدا عد   العمدد  واإل تقيييم ا دا :  -

ددن تقيدد دداص المدددقق الددداخلي مد ددات الكميددة اللزمددة لقيد دد  الحصددول علددى معلومد ددورة سددليمة وموالددوعية عليد يم أدا  األفددراد بصد

 الكفا ة والفعالية واالقتصاد واإلنفاق.

رد تقيديم نظدام الرقابدة الداخليددة، يكدون هدد  التددقيق الدداخلي فدي كميدر مدن األحيدان أكبدر مدن مجد خطيي :تقييييم ا هييداف وال  -

لدى تقيديم العمليددة اإلداريدة بمفهومهدا الواسدع، ويتطلد  ذلددر إعدادة النظدر فدي األهددا  الموالددوعة، فالتددقيق الدداخلي يهدد  إ

األهدا .   المعتمدة لتحقيق   وتقييم الخطط 

الوظددائ  الملقدداة علددى عدداتق إدارة  تعتبددر وظيفددة مراقبددة الخطددط واإلجددرا ات مددن أهددم لخطييي  واإلءيييرا ات:مراقبييية تنفيييي  ا   -

الد وتنفيذهم لها.التدقيق  لهذه الخطط  في الم روا  وذلر بهد  التنكد من إتباا العاملين   اخلي، 

ددى المح  إذالمحافظييية علييييى أمييييوام المشييييرو  وممتلكاتييي :   - ددداخلي إلد دددقيق الد ددد  إدارة التد ددروا تهد ددول الم د ددى أصد ددة علد افظد

دددتلص أو ا دددرقة أو االخد دددن السد ددد ، مد دددق المر وممتلكاتد دددب  لتحقيد ددد  السد ددددد أفضد دددر بتحديد دددتعمال، وذلد دددو  االسد دددد  أو سد ددددة لتلعد اقبد

 الداخلية.

تعتمددد إدارة الم ددروا فددي عمليددات التخطدديط وعمليددات متابعددة تنفيددذ التحقييم مييين ليييحة البيانيييات المحاسيييبية والماليييية:   -

ددروا دد  الم د ددال داخد دداعداألعمد دددائية تسد ددبية او احصد ددة محاسد ددارير دوريد دددن تقد ددا مد دد  إليهد ددا يصد دددى مد دددرارات ، علد دداذ القد ددي اتخد ها فد

بعمل الداخلي  وتبوبيها التبوي  الملئم.الملئمة، كما يقوم المدقق  المالي للقوائم المالية في الم روا   يات التحلي  

لفددة لتدددري  المددوظفين بالتعدداون مددع إدارة شددؤون : تقددوم إدارة التدددقيق الددداخلي بوالددع البددرامج المخترفييك افا ييية الميييو فين  -

ددا أن  دداألفددراد، كمد دد  المد ددن قبد ددوخي الدقددة مد دد  تد دد  عليد ددداخلي يترتد دددقيق الد ددود إدارة التد ددًا وجد ددال وفقد ددذ األعمد ددامهم بتنفيد وظفين وقيد

 للسياسات اإلدارية، والقضا  على نواحي اإلسرا  أو التلع .
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ددن ا  دددة مد ددبين مجموعد دددولي للمحاسد ددداد الد ددا  االتحد ددد االد دددا وقد دد  بمد دددي تممد ددا والتد ددة لتحقيقهد دددة الداخليد ددعى الرقابد ددي يسد ددددا  التد ألهد

للمحاسبين،  ي  (  م2009لي)االتحاد الدولي 

في تحديد    -أ للمؤسسة   زيادة فعالية إدارة المخا ر: إذ يمكن أن يساهم قسم التدقيق الداخلي 

الهامة، والعم  على تحسين ادارة المخا ر.     وتقييم المخا ر 

مددى التد ام المن ددنة بقواعدد ومبددادئ  متابعدة تطبيدق قواعددد الحوكمدة: إذ يتوجد  علددى قسدم التدددقيق الدداخلي القيدام بتقيدديم - 

وكمدة ومددى بلواهدا ألهددا  والت امهدا بداألخلق والقديم وادارة االدا  والمسدائلة وايصدال معلومدات المخدا ر والرقابدة الح 

والخارجيين وعلقتهم مع االدارة. بالرقابة والمدققين الداخليين   على االدا ، وتحقيق فاعلية التواص  بين المكلفين 

أن تطددوير وتحسددين العمليدات والت ددغي  داخدد  ال ددركة للوصددول إلدى الكفددا ة االقتصددادية والتنكددد مددن  وتدرى الباحمددة       

ددارية  دددمات است د دديم خد ددركة بهددد  تقيد ددطة ال د ددى كافددة أن د دد  إلد ددة، وأنهددا تصد ددة الداخليد دد ام بددالخطط واألنظمد ددد وااللتد مدددى التقيد

ل ال ددركة، والتنكدد مدن كفددا ة وفعاليدة المددوظفين، ا والمحافظددة علدى أصدو وتنكيديدة عدن دقددة البياندات، ومددى االعتمدداد عليهد

التي يتم االعتماد عليه تحقق أمن وسلمة المعلومات  بال ركة.وإن ُنظم المعلومات   ا التخاذ القرارات 

العملي -6  الجانب 

 :مك وعينة الدراسةتمج •

ليدة والهيئدات التابعدة لهدا فدي )الددائرة االداريد ، الددائره تكَّون مجتمع الدراسدة مدن جميدع مددققي الحسدابات فدي دوائدر وزاره الما

ددا  دددين العددام، دائددرة تكنولوجيد دددائره االقتصددادي ، دائددرة الد دد  المفددتل العددام، الد ددبة، دائددرة الموازنددة، مكتد القانونيدد ، دائددره المحاسد

ددة(ي  المددالي المعلومددات، مركدد  التدددر  ددار 350)ويبلددع عددددهم مددا يقددار   والمحاسددبي، دائددره عقددارات الدولد (، حيددا تددم اختيد

ددع  ددات مددن مجتمد دددول اختيددار العيند ددة حسدد  جد ددات الحكوميددة العراقيد ددابات فددي المؤسسد ددع مدددققي الحسد ددة مددن جميد عينددة الدراسد

ددار ددم اختيد ددددية، إذ تد ددة القصد ددد بالطريقد دديطة ، ويقصد ددوائية البسد ددة الع د ددة بالطريقد دددار  الدراسد ددداول اختيد دد  جد ددة بحسد ددة الدراسد عيند

( اسدتبانة علدديهم فدي أمدداكن 350(،  حيددا تدم توزيددع )0.95وعندد مسددتوى ثقدة )(، Sekaran&Bougie,2009العيندات )

( اسدتبانة لعددم صدلحيتها ألادراو 19(ت تدم اسدتبعاد )319تواجدهم في عملهم، وبعدد اسدترجاا االسدتبانات والتدي بلغدت )

ددر ددائي، وذلد ددة ب التحليدد  اإلحصد ددة الدراسد دداركة أفددراد عيند دددم م د ددال االسددتجابات، أو عد دددم اكتمد ددة بسددب  عد ددي تعبئد الم دداركة فد

ما نسبت  )300االستبانات: فتمملت العينة النهائية بد )  %( من العينة الرئيسة.85( مدققًا، والتي تمم  للم اركة 
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الدراسة •  أختبار فرضيات 

وزارة المالييية والهيئييات التابعيية لهييا فييي أثر لتطبيم نظييم المعلومييات الحاسييوىية علييى تحسييين فاعلييية التييدقيم فييي لبيان  

 .بغداد   -عراقال

 ( الى النتائج:  1)رقم  وي ير الجدول  
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رقم )  (1الجدوم 

المعيارية  الحسابية واالنحرافات  المتعلقة  لالمتوسطات  المعلومات الحاسوىية على  بلفقرات  أثر تطبيم نظم 

التابعة لها في العراقتحسين فاعلية التدقيم في  المالية والهيئات   بغداد   -وزارة 

المتوسط   الفقرة
 الحسابي

االنحرا  
 المعيار 

درجة   الرتبة
 التقدير

دددك    ددة ب د ددابية والكتابيد ددات الحسد دداز العمليد دددي إنجد دددقيق فد ددات التد ددي عمليد دداعد فد يسد
 أفض .

 مرتفع 5 0.698 3.917

دددع   دددات مد دددة للبياند دددة الجيد ددوفير الحمايد دددي تد دددوبية فد ددات الحاسد دددم المعلومد دداهم نظد يسد
في حال الياعها.  إمكانية استرجاعها 

 مرتفع 4 0.597 3.929

دددددقيق   دددات تد ددددي عمليد دددبة فد ددددبية المحوسد دددات المحاسد ددددم المعلومد دددتخدام نظد دددق اسد يحقد
في عملية التدقيق.  الحسابات الفاعلية 

 مرتفع 1 0.606 4.118

ددات   ددترجاا المعلومد دديم بفعاليددة واسد ددائ  التخطدديط والتقيد ددى القيددام بوظد يسدداعد علد
 بسرعة ودقة عند الحاجة إليها.

 مرتفع 7 0.655 3.904

دد  يدد  ددا يوجددد دليد ددع جواندد  العمدد ، كمد ددارير كافيددة تغطددي جميد وفر معلومددات وتقد
ددا  ددهولة االسددتعمال وقدددرة االعتمدداد عليهد مكتددو  لرجددرا ات المتبعددة يتميدد  بسد

 كما يتطابق تماما مع  ليات العم .

 مرتفع 3 0.651 3.929

ددة   دد  مددا تحتاجددة المؤسسد ددات الحاسددوبية بتددوفير كد يسدداهم اسددتخدام نظددم المعلومد
يانددات بسددهولة مطلقدة باإلالددافة إلددى قدددرة النظدام علددى مواكبددة التغيددرات ب مدن

والخارجية. الداخلية   التي تحدث في بيئة المؤسسة 

 مرتفع 8 0.560 3.893

 مرتفع 9 0.560 3.859 يساهم في التقلي  من األخطا  والتناقضات في مخرجات النظام والتقارير. 
دددا ة انتاج   ددال بكفد ددام باألعمد دداهم بالقيد دددة يسد ددي  التكلفد ددلل تخفد دددن خد ددة مد ددة عاليد يد

 بتقليص اإلجرا ات الروتينية المستخدمة.
 مرتفع 6 0.503 3.906

يدوفر نظدام المعلومدات الحاسدوبية الرقابدة الذاتيددة الدذ  يتحقدق بعددم القددرة علددى  
التغيدر فدي المسدتندات والفدواتر أو مسدحها بعدد  باعتهدا بد  يمكدن فقدط الغائهددا 

 بقيد عكسي.

 مرتفع 10 0.605 3.777

في المحاسبية المحوسبة  نظم المعلومات   إن استخدام 

دددرا ات   دددة اإلجد دددا ة و فاعليد دددين كفد ددى تحسد ددد  علد دددابات يعمد ددددقيق الحسد ددات تد عمليد
بالمن نة. اإلكترونية المستخدمة   الرقابية على البرامج والملفات 

 مرتفع 2 0.763 3.965

الكلي للفقرات  مرتفع  0.620 3.919 المتوسط 
 م2022،  د الباحمةالمصدر:إعدا
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أثددر تطبيددق نظدم المعلومددات الحاسددوبية علددى ( إلددى وجدود مسددتوى مرتفددع مددن التقددير لمحددور 1يظهدر الجدددول رقددم )         

ددة لهددا ددة المؤسسددات التابعد ددي وزارة الماليددة العراقيد ددة التدددقيق فد ددور) تحسددين فاعليد ددط الحسددابي للمحد ددا بلددع المتوسد (، 3.919حيد

دددول أنَّ المتو  ددن الجد ددن مد ددول فويلحد ددة حد ددة الدراسد ددراد عيند ددابية خرا  افد ددطات الحسد ددين )سد ددت بد ددور تراوحد ددرات المحد  – 3.777قد

وبدرجة تقدير مرتفعة لكافة فقرات المحور.4.118  ) 

ددى    ددى أن الفقددرة التددي نصددت علد ددي كمددا ي ددير الجدددول الد ددات المحاسددبية المحوسددبة فد يحقددق اسددتخدام نظددم المعلومد

دددة ددي عمليد دددة فد دددابات الفاعليد ددددقيق الحسد ددات تد ددددقيق عمليد دددير بمالتد دددن التقد دددتوى مد دددى مسد ددى أعلد دددت علد دددع  ، كاند دددابي بلد دددط حسد توسد

دددم )4.118) دددرة رقد ددى أن الفقد ددددول الد دددير الجد دددا ي د دددير، كمد دددن التقد دددة مد ددة مرتفعد دددى  18( وبدرجد ددت علد دددي نصد دددام ( والتد دددوفر نظد يد

ا بعدد  باعتهددا المعلومدات الحاسدوبية الرقابددة الذاتيدة الدذ  يتحقددق بعددم القدددرة علدى التغيدر فددي المسدتندات والفدواتر أو مسددحه

( وبدرجددة مرتفعددة 3.777، كانددت علددى أقد  مسددتوى مددن التقددير بمتوسددط حسددابي بلدع ) بد  يمكددن فقدط الغائهددا بقيددد عكسدي

 من التقدير.

ددة  ): النانييييية الفرضييييية ددتوى داللد دددد مسد ددائية عند ددة إحصد دددر ذو داللد ددد أثد دددم α ≤0.05ال يوجد ددي نظد ددة  فد دددة الماليد (  للرقابد

المحاسبية االلكترونية  .بغداد-وزارة المالية والهيئات التابعة لها في العراقفي    المعلومات 

ددار ) ددم اسددتخدام اختبد ددية فقددد تد ددة One-Sample testوالختبددار الفرالد ددر ذو داللد ددان هنددال أثد ( لمعرفددة أن كد

ددات المح  ددي نظددم المعلومد ددة الماليددة  فد ددة فددي احصددائية لتطبيددق للرقابد ددياسددبية االلكترونيد ددة لهددا فد ددة والهيئددات التابعد  وزارة الماليد

و =0.05، على مستوى الداللة اإلحصائية )بغداد -  العراق  ( ذلر.2يبين الجدول رقم )( 

رقم )  (2الجدوم 

  (One-Sample T Testاختبيار )

الحسابي  T المتوسط 
T 

 مستوى الداللة درجات الحرية الجدولية

3,919 9,325 1,98 84 0.00 
 م2022،  المصدر: إعداد الباحمة         



األكاديمية للبحوث والعلوم  Sudan A. Journal Research and                           مجلة السودان 

Science  ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 

 Volume(12) Issue(2): December 2022      (العدد)12المجلد                                                2022 ديسمبر  (2( 
                                                                                          

283 
 

دددددول  دددير الجد ددددبية ي د ددددات المحاسد ددددم المعلومد دددي نظد ددددة  فد ددددة الماليد دددائية للرقابد ددددة احصد ددددر ذو داللد ددددود أثد دددى وجد ددددله إلد أعد

دددددة ) دددة إحصائيد ددددتوى داللد ددددى مسد ددددة، علد ددددات العراقيد ددددي المؤسسد دددة فد ددددار )= 0.05االلكترونيد ددددة االختبد ددددت قيمد ددددا بلغد ( T(، حيد

ددة االحصددائية )9.325) ددى مسددتوى الداللد ددا الجدوليددة وعلد ددن 0.00( أعلددى مددن قيمتهد ددي اقدد  مد ددددة )( وهد = 0.05القيمددة المحد

 ددة ددة معنويد ددتوى داللد ددد مسد ددة إحصددائية عند ددر ذو داللد ددد أثد دد  يوجد دد  البديلددة أ  أند ددة ونقبد ددية العدميد ددرف  الفرالد (، وبالتددالي ند

ددبي0.05) ددات المحاسد ددي نظددم المعلومد ددة  فد ددة فددي ( للرقابددة الماليد ددراقة االلكترونيد ددي العد ددا فد ددات التابعددة لهد ددة والهيئد -وزارة الماليد

 .بغداد

دددة  ) :النييييةالفرضييييية الن  ددتوى داللد دددد مسد دددائية عند ددة إحصد دددة ذات داللد دددة ارتبا يد دددد علقد دددام α ≤0.05ال توجد دددين نظد ( بد

دد  دددات بحسد ددة البياند دددات، معالجد دددديم المعلومد ددي تقد دددرعة فد دد  )السد دددبية بمقوماتد ددات المحاسد دددة  IFRSالمعلومد دددة(( وفاعليد )الدقد

 .بغداد  -وزارة المالية والهيئات التابعة لها في العراقالرقابة المالية في 

رقم )ال  (3جدوم 

( لمعرفة أن اان هناك أثر ذو داللة احصائية الستخدام نظم  One-Sample testاختبار )

في  الداخلي  المالية والهيالمعلومات الحاسوىية في تحسين فاعلية التدقيم  التابعة لها في العراقوزارة    -ئات 

 بغداد 

 T المتوس  الحسابي
T 

 الجدولية
الحرية  مستوى الداللة درءات 

3.744 4.419 1.98 84 0.00  
 م.2022،  المصدر: إعداد الباحمة    

( السدتخدام نظدم 0.05معنويدة ) داللدة مسدتوى أثدر ذو داللدة إحصدائية عندد يوجدد  ي دير الجددول أعدله إلدى اند

ددداخ  دددقيق الد ددة التد ددين فاعليد ددي تحسد دددقق فد ددر المد دددار تقريد دددقيق وإصد ددة التد ددتكمال عمليد ددة اسد ددي مرحلد ددوبية فد ددات الحاسد لي، المعلومد

ددار ) ددت قيمددة االختبد ددائية )T( )4.419حيددا بلغد ددة االحصد ددى مسددتوى الداللد ددا الجدوليددة، وعلد ددى مددن قيمتهد ( 0.00( وهددي أعلد

(  لفرالية البديلة ونرف  العدمية.(، وبالتالي نقب  ا=  0.05وهي اق  من القيمة المحددة 
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م نظدم المعلومدات الحاسدوبية ( السدتخدا0.05معنويدة ) داللدة مسدتوى أ  أند  يوجدد أثدر ذو داللدة إحصدائية عندد

وزارة الماليددة والهيئددات فدي مرحلددة اسددتكمال عمليددة التدددقيق وإصدددار تقريددر المدددقق فددي تحسددين فاعليددة التدددقيق الددداخلي فددي 

 .بغداد  -التابعة لها في العراق

المعلومدات  حدول أثدر نظدم( 0.05معنويدة ) داللدة مسدتوى إحصدائية عندد داللدة ذات فروقدات توجدد ال :الرابعييةالفرضييية 

والخبرة والتي يمكن أن تع ى إلى متغير )المؤه  العلمي،   (.، التخصص الدراسيالحاسوبية في الرقابة الداخلية 

 ( الى النتائج :4)رقم  وي ير الجدول  

 (4)رقم    الجدوم

 ANOVAيوضح نتائج  

ANOVA 
درءة  مجمو  المرىعات 

 الحرية
مستوى  F المرىعاتمتوس  

 الداللة
 869. 623. 170. 18 3.065 بين المجموعات لميالمؤهل الع

 273. 66 18.040 خلل المجموعات
  84 21.106 المجموا

 248. 1.253 810. 18 14.580 بين المجموعات الخبرة 
 646. 66 42.667 خلل المجموعات

  84 57.247 المجموا
التخصص  
 الدراسي

 267. 1.226 101. 18 1.816 بين المجموعات
 082. 66 5.431 خلل المجموعات

  84 7.247 المجموا
 م2022،  المصدر: إعداد الباحمة

حدول أثدر ( 0.05معنويدة ) داللدة مسدتوى إحصدائية عندد داللدة ذات فروقدات الدى عددم وجدود (4)رقدم ي دير الجددول        

دد ددى متغيددر )المؤهد ددة تعدد ى إلد ددي الرقابددة الداخليد ددات الحاسددوبية فد ددرة  العلمددي، نظددم المعلومد ددص الدراسددي والخبد ددا التخصد (، حيد

)2.01مستوى أق  من القيمة الجدولية البالغة ) (f) بلغت قيمة   وبمستوى داللة أعلى من المستوى   )0.05.) 
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 النتائج  -7

 االستنتاجات اختية:الدراسة  أظهرت نتائج         

وبنداً  علددى مددا سدبق يمكددن القددول دمات، أن نظدم المعلومددات هدي األسددالي  التددي تعمد  علددى تحويدد  المعلومدات إلددى خدد -

ددة أو  ددة أو العربيد ددتويات العالميد ددى المسد ددًا علد ددًا أو عمليد ددا المعلومددات علميد ددطل  تكنولوجيد دددد لمصد ددل محد ددد تعريد أندد  ال يوجد

ال التدي أن دنتها تكنولوجيدا المعلومدات، وعلدى الدرام مدن أنهدا تعتمدد فدي كد  مراحلهدا المحليدة وذلدر لتعددد البيئدات واألعمد

سدو  إال أن الدبع  يددرى أنهدا اسدتخدام تكنولوجيدا الحاسدد ، إال أن مهندة التددقيق تجدد نفسددها فدي والدع يحددتم علدى الحا

ددرو نفسدد  مددع بدايددة القددرن الحددا دد  عليهددا الددرورة التوافددق أو الددتل م مددع هددذا التحددد  الددذ  فد لي بقددوة أكبددر مددن ذ  قبد

تطورها على بيئ تعتمد في جميع مراح    ة تكنولوجيا المعلومات.حيا أن تكنولوجيا المعلومات 

دددد  - دددى التقيد دددن مد ددد مد دددادية والتنكد ددا ة االقتصد ددى الكفد دددول إلد ددركة للوصد ددد  ال د ددغي  داخد دددات والت د ددين العمليد ددوير وتحسد أن تطد

افددة أن ددطة ال ددركة بهددد  تقيدديم خدددمات است ددارية وتنكيديددة وااللتد ام بددالخطط واألنظمددة الداخليددة، وأنهددا تصدد  إلددى ك

ليهدا والمحافظدة علددى أصدول ال ددركة، والتنكدد مدن كفددا ة وفعاليدة المددوظفين، وإن عدن دقدة البيانددات، ومددى االعتمدداد ع

ليدد  ُنظدم المعلومدات تحقددق أمدن وسددلمة المعلومدات التددي يدتم االعتمدداد عليهدا التخدداذ القدرارات بال ددركة هدو مددا تهدد  إ

 الرقابة المالية.

مددع التطددور الحدديا فددي علددم الحاسددو  عنددما ظهددر الحاسددو  وتطدور، أصددب  مددن الضدرور  أن تتددنقلم جميددع العلدوم  -

ددادر اخن  ددن الند ددب  مد ددور، وأصد ددذا التطد ددي هد ددي تبند دددة فد ددت رائد ددوم كاند ددن العلد ددا مد ددبة كغيرهد ددات، والمحاسد وتكنولوجيددا المعلومد

ددركات ددبة اليدددو  فددي ال د ددجلت اسددتخدام نظددام المحاسد ددر شددكليا علددى السد ددي المحاسددبة قددد أثد ، إذ أن اسددتخدام الحاسددو  فد

دفتدر يوميدة ودفتدر أسدتاذ بدالمعنى التقليدد  للنظدام اليددو ، وإنمدا أصدبحت البياندات المحاسددبية المحاسدبية فلدم يعدد هندال 

ددى أقددراص مضددغو ة كالددد  ددا بسددرعةCDتخدد ن فددي الكمبيددوتر وعلد ددن إظهددار تلددر البيانددات أو تحويلهد ددى  ، ويمكد هائلددة إلد

ضددا عبددر االنترنددت )أحددد مكونددات معلومدات علددى ال اشددة االلكترونيددة أو إرسددالها )عمليددة التوصددي ( وبسددرعة هائلددة أي

سائبة وليس تسجيلها في دفتر تقليد . ال بكات ( كما يمكن  باعتها عند الضرورة على أوراق   تكنولوجيا المعلومات 
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نظم م2001حفناو ، محمد يوس  ) - دار وائ  للطباعة والن ر والتوزيع، األردن.(  المحاسبية،   المعلومات 
ددددداعي، ) - دددددود الرفد ددددد  محمد ددددد ، خليد دددددد رااد دددد ، خالد دددددابات، دار م( اال2009الخطيد ددددددقيق الحسد دددددة لتد دددددة والعمليد دددددول العلميد صد

االردن.  المستقب : 
والقدوانين  واألنظمدة  الدوليدة معدايير التددقيق الدو  فدي الحسدابات تددقيق م(2010حسدن، ) عبددالقادر علدي الدذنيبات، -

 عمان.  :المؤل ، وتطبيق نظرية المحلية:
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