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 :للبحث مقدمة -1
 مهنة المراجعة ىمما اقتضى عل,لوجيا والمعلومات و شهد العالم تطور متسارع في عالم التكن
المراجعة  مقومات أساسية في مجموعة ةأمين مجموعان تساير هذه التطورات من خالل ت

ور وبما يضمن محافظة ومن أهمها إيجاد معايير مراجعة واضحة ومتطورة تحاكي ذلك التط
 .ضفاء الثقة على خدمات المراجعة أمام المستفيدين منها محليا و دوليا المهنة على إ

 
وظهور أنواع  تطوربالضرورة مع لكترونية وما رافقه حاسبات اإلي لللوجو إن التطور التكن -

 (لكتروني للبياناتنظام التشغيل اإل يعني)لكترونية ت المحاسبية اإلعلومامختلفة من نظم الم
نواع نظم فهم أ تحسين ورفع قدرة المراجع لمواكبةاقتضى بالضرورة إلى العمل على 

على  ومقدرته, آثارها على الشركات من الناحية التنظيميةو لكترونية المعلومات المحاسبية اإل
ضمن التحريفات ذات األهمية النسبية وقدرته على التعامل مع البيانات والمعلومات  كتشافا

 .لكترونية نظام المعلومات المحاسبية اإل
 
لكترونية أصبحت تواجه المشاكل المحاسبية اإلة في ظل نظم المعلومات إن المراجع -

خاطر نتيجة التطور التكنولوجي الحاصل مما اقتضى على المراجعين أن يكونوا على والم
لمامدراية  ن وأ,خاطر المصاحبة لكل منهاموال,نيةلكترو نواع نظم المعلومات المحاسبية اإلبأ وا 
كتشاف وتصحيح وتجنب تلك المخاطر حتى تحقق وا باألساليب واألدوات الالزمة إليتسلح

 .اءة وفعالية عاليةأهداف المراجعة بكف

 :أهداف الدراسة-2
لكترونية من حيث سبية اإلتهدف الدراسة إلى دراسة التدقيق في نظم المعلومات المحا

لتحقيق المتعارف عليها  المعايير و وأساليبها ومراحلها وماهيتها وأهدافها وأهميتها مفهومها 
الخاص بنظم المعلومات  ع في دراسة مشاكل ونظام الرقابة الداخليةثم التوس لمراجعةا

 .مشاكل نظام الرقابة الداخلية كتشافالترونية ودراسة التطوير المقترح لكاإل المحاسبية
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 :أهمية البحث -3
وجي لنظم المعلومات المحاسبية لو ر التكنتالؤم بين عملية المراجعة والتطو عملية ال

 .لكترونية اإل

 :البحث إشكاليات-4
وتنوعه على   ترونية ونظم تشغيلهالكرة التي حققتها دخول الحاسبات اإلالكبيبالرغم من المزايا 

 رافقه من إحداث تطور نوعي في عالم المراجعة  وما األعمالعالم 
 :إال أنه طرح تساؤالت حول 

 .لكترونيةي ظل نظم المعلومات المحاسبية اإلمفصل فالتعرف على عملية المراجعة بشكل 
 .؟لكترونيةي ظل نظم المعلومات المحاسبية اإلقابة الداخلية فمشاكل نظام الر ما هي 

المعلومات مشاكل نظام الرقابة الداخلية في ظل نظم  كتشافالوما هو التطوير المقترح 
 ؟لكترونية المحاسبية اإل

 :لكترونيةل اراجعة نظم المعلومات المحاسبية مفهوم وماهية م-5

ة واستخدامها في المجال المحاسبي لكترونيألنظمة اإلالمراجعة نتيجة ظهور الم يتغير مفهوم 
لكترونية كان لها تأثير يئة اإلأن االختالف بين بيئة نظم المعلومات المحاسبية اليدوية والب إال

والمداخل مهام عملية المراجعة من عدة نواحي منها التأثير على األساليب  على تنفيذ
 البيئتين كما يلي ح الفرق بين المستخدمة في عملية المراجعة ويمكن توضي

البيئة التقليدية التي يتم فيها هي : مفهوم بيئة نظم المعلومات المحاسبية اليدوية  - أ
 في جميع العمليات الخاصة بالنظام,األسلوب اليدوي لمعالجة البيانات  ستخداما
هي البيئة التي يتم فيها  :لكترونية بيئة نظم المعلومات المحاسبية ال  مفهوم - ب

 مرحلة لكترونية لمعالجة البيانات سواء في مرحلة اإلدخال أوالحاسبات اإل ستخداما
 .التشغيلمرحلة أو  اإلخراج 

ل نظام المعلومات لكتروني في معالجة البيانات المالية تجعالحاسب اإل استخدامفوعليه 
 .لكتروني المحاسبي نظام إ
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 :لكترونيةاسبية ال اجعة نظم المعلومات المحمفهوم وماهية مر  5-1

 لكترونية بمراجعة الومات المحاسبية اإلتعرف مراجعة نظم المعل

Is information Systems /IT information technology 

لكتروني ظم بدراسة نظم الحاسب اإللذلك يقوم مراجعي هذه الن, وتمثل هذه المراجعة تحديا      
عملية المراجعة ويستخدم هذا النوع من  من تنفيذ جميع مراحل احتى يتمكنو ,والشبكات 
جراءاتها)لتقييم كل من الرقابة الداخلية  ,المراجعة  وفي البيانات وأمن ( بيئة الرقابة وا 
 .في جميع مراحل النظام المحاسبي من مدخالت وتشغيل ومخرجات  المعلومات

م اإلدارة بشأن لخاصة بمزاعبأنها عملية منظمة لجمع وتقييم موضوعي لألدلة ا )وتعرف    
مع المعايير دى تمشي هذه النتائج للمشروع لتحديد م قتصاديةاالاألحداث والتصرفات نتائج 

 (ئج إلى مستخدميها المعنيين بها المتبعة وتوصيل النتا

 :ووفقا للمفهوم األخير فإن المراجعة تحتوي على عدة عناصر أهمها مايلي     

لية المراجعة من خالل مجموعة من يتم تنفيذ عم :المراجعة عملية منظمة - أ
ستكشاف بيئة المراجعة وتنتهي المتتابعة تبدأ بقبول التكليف وا   الخطوات المنطيقة
ع الخطوات المنطقية  بينختالف داد تقرير المراجع إال أنه يوجد إبتقييم النتائج وا 

لكترونية عنه في مراجعة نظم اجعة نظم المعلومات المحاسبية اإلالمتتابعة لمر 
المعلومات المحاسبية اليدوية ألن المراجع في الحالة األولى ال يستطيع من مالحظة 

 .لكترونيةاخل نظام المعلومات المحاسبية اإلعمليات التشغيل د

تعد عملية جمع وتقييم أدلة االثبات جوهر عملية المراجعة  :ع وتقييم األدلةجم  - ب
ختبارات مدى اإللتزام واإل اختباراتالمراجع جمع هذه األدلة من خالل  ويستطيع

بأن هيكل الرقابة الداخلية حيث تمكن األولى من توفير تأكيد , الجوهرية للتفاصيل
 ختبارات الجوهرية للتفاصيل تمكن من توفير تأكيد أما اإل ,يعمل كما هو مصمم له
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جعة ت الشركة محل المرالكتروني توضح مبادالت وعمليابأن محتويات ملفات النظام اإل
 .بشكل صحيح

تمكن عملية المراجعة  :تحديد مدى تمشي مزاعم الدارة مع المعايير القائمة  -ج
المحاسبة معايير بالشركة محل المراجعة مع رة اتوفير تأكيد حول مدى تمشي مزاعم اإلد من

ختالف بين المراجعة اليدوية واإللكترونية أماالمعتمدة لديها  ،ومن هنا يالحظ أوجه تشابه وا 
التشابه فيرجع الى أن عملية تحديد مدى تمشي مزاعم اإلدارة مع المعايير والمبادئ 

تعتمد على الحكم الشخصي للمراجع في تحديد أسباب عدم االلتزام الجوهري في  المحاسبية 
ختالف فيرجع إلى بات أما اإلاألخطاء الجوهرية في أرصدة الحساأو  ةهيكل الرقابة الداخلي

في حالة مراجعة نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية وذلك نتيجة كثرة  تعقد إجراءاتها
هي  التعقيد في هيكل الرقابة الداخلية مع صعوبة التحقق من أن الملفات والبرامج للمراجع

 .حتياليةنفسها المستخدمة فعال وليست نسخ ا

ملية يقوم مراجع الحسابات بتوصيل نتائج ع :توصيل النتائج لمستخدميها  -د
راجعة نظم المعلومات المحاسبية مستخدمي القوائم المالية سواء في حالة م المراجعة إلى
عد فريق يدوية إال أنه في الحالة األولى يو مراجعه نظم المعلومات المحاسبية الاإللكترونية أ

 .المراجعة من ضمن مستخدمي نتائج المراجعة
عة في ظل المعلومات المحاسبية المراج ستعراض ماسبق يمكن القول بأن مفهومإمن خالل 

-الورقية واإللكترونية–عملية منظمة وموضوعية للحصول على أدلة االثبات ))لكترونية اإل
كما في تقييم كل من الرقابة الداخلية  موضوعيا   دارة وتقييمها تقيما  الخاصة بمزاعم اإل

لكتروني من اإل محاسبيراحل نظام المعلومات الوالبيانات وأمن المعلومات في جميع م
مدخالت وتشغيل ومخرجات ثم تمشي هذه المزاعم مع المعايير المحددة وتوصيل النتائج إلى 

ووفقا لهذا المفهوم فإن مراجعه نظم المعلومات المحاسبية  ((المستخدمين الذين يهمهم األمر
ة الورقية هي عملية منظمة وموضوعية الهدف منها الحصول على أدلة اإلثبات سواء األدل

( األدلةحاسبية االلكترونية على نوعين من تحتوي نظم المعلومات الم:مالحظة)لكترونيةأو اإل
 بأن القوائم المالية خالية من مناسبا   كما أن المراجعة تعطي تأكيدا  ,في ضوء مزاعم اإلدارة 
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لتحريفات التي البحث عن االتحريفات وفقا  لألهمية النسبية وتنحصر مسؤولية المراجع في 

 قرارات المستخدمينتتسم باألهمية النسبية وليس التحريفات البسيطة التي ال تؤثر على 
ومن اإلجراءات التي تستخدم في جمع األدلة تقييم الرقابة الداخلية و البيانات و أمن 

 لكتروني وبعد جمع هذه األدلة يتمراحل نظام المعلومات المحاسبي اإلالمعلومات في جميع م
, والمبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليها اإلدارة مع المعايير  تحديد مدى تمشي مزاعم

وفي نهاية عملية المراجعة يتم إعداد التقرير لتوصيل نتائج عملية المراجعة إلى المستخدمين 
 .الذين يهمهم األمر 

 :الدراسات السابقة-6
 :((Tucker,Georgeدراسة  6-1

 عتمدالمعلومات على مهنة المراجعة وقد لوجيا او ستخدام تكنبيان أثر إ تهدف الدراسة إلى
 رياالباحث في دراسته على المع

Statements on Auditing standards (SAS  55) 
 AICPA= المجمع األميركي للمحاسبيين القانونيين 

في ضوء  لومات على مهنة المراجعةلوجيا المعو ستخدام تكنبيان أثر إ وخلصت الدراسة إلى
جميع أحجام الشركات فهو ليس للشركات كبيرة الحجم تعلق هذا المعيار بالمجتمع وي هتماما

الرقابة الداخلية المرتبطة بطبيعة  وما تحدثه من تأثير علىلوجيا فقط المستخدمة لهذه التكنو 
ومن ثم تم  ةتنفيذ مهام عملي وتعقيد النظم اإللكترونية كما أن هذه التكنولوجيا لها تأثير على 

 :بشكل منفرد كمايلي 94رشادات الهامة في المعيار مناقشة العديد من اإل

 :لوجيا المعلومات والرقابة الداخلية و تكن-1
لوجيا المعلومات المستخدمة في و بأن تكن ((SAS 44جاء في الدراسة كما ورد في المعيار

من بيئة الرقابة وتقدير الشركات تؤثر على كل مكون من مكونات الرقابة الداخلية الخمسة 
ن هناك نوعين من الرقابة الداخلية في كما أ واالتصاالتالرقابة والمعلومات  وأنشطةالخطر 

لكترونية وتكون الرقابة اليدوية مستقلة لمعلومات هما الرقابة اليدوية واإللوجيا او ظل نظم تكن
 .ظام دم لمراقبة فعالية تشغيل النعن نظام تكنولوجيا المعلومات وتستخ
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 :لوجيا المعلوماتو المراجع الخاصة بتكن عتباراتا -2
يتطلب من المراجع ضرورة الحصول على فهم ( SAS 94)المعيار  أنجاء في الدراسة 

ها أن على المراجع تصميم وتنفيذ كافي للرقابة الداخلية لتخطيط عملية المراجعة كما جاء في
ختبارات الرقابة الداخلية عند الحد األدنى وتنفيذ اإل طرالرقابة الداخلية وتقييم خ ختباراتا

ة يحقق رضا المراجع نتيجة فعالالجوهرية فقط ي لالختباراتوهرية وقيام المراجع بالتخطيط الج
م نه في حالة وجود كمية من المعلومات تدعم أحد أو أكثر من المزاعمنهج كما جاء أهذا ال

ية فإنه ليس من الناحية العملية تحديد مستوى خطر عند لكترونالواردة في القوائم المالية اإل
على المراجع يجب مستوى مقبول وذلك بأداء االختبارات الجوهرية بمفردها وفي هذه الحالة 

 .تخفيض مستوى تقييم خطر الرقابة أن يجمع حول فعالية تنفيذ الرقابة الداخلية بهدف

 :تهمية الرقابة الداخلية لتكنولوجيا المعلوماأ -3

جاء في الدراسة أن نظام تكنولوجيا المعلومات يتضمن رقابة داخلية خاص بالحسابات 
ما لها من الرقابة العامة والتطبيقية لخصائص  الهامة وعلى المراجع ضرورة القيام بوصف

لكترونية قد يحتاج الرقابة اإل اختباراتمهام عملية المراجعة وعند تصميم أهمية في تنفيذ 
ثبات عن مدى كفاءة الرقابة المتعلقة بالمزاعم بشكل مباشر ول على أدلة إمراجع الحصال

ستخدام اتج عن إوأخرى بشكل غير مباشر كما في الرقابة العامة ويمكن للخطر الحتمي الن
دما يقرر المراجع بأن الرقابة ختبارات وذلك عنجيا المعلومات أن يخفض من مدى اإللو و تكن
للتأكد من  اختباراتبإجراء كما صممت وهنا يقوم المراجع لكترونية تقوم بالوظائف اإل

 .لكترونية بكفاءة عمل الرقابة اإل استمرار

 :المهارات المتخصصة -4
فر في المراجع مهارات متخصصة لفهم تأثير تكنولوجيا ان يتو ه يجب أجاء في الدراسة بأن

أن يحصل المراجع  المعلومات على المراجعة وعلى نظام الشركة محل المراجعة كما يجب
من لديهم المهارات المطلوبة عند الحاجة ومن هنا يعد المراجع عضو المساعدة معلى 

 خطيط واإلشرافرشادات الواردة بالتق المراجعة ويجب عليه أن يتبع اإلضمن فري
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 :اعداد التقارير المالية-5
ن فهم اإلجراءات المراجع متمكن  يوضح أن اإلجراءات التي( SAS 94)المعيار  إن

دخال عداد القوائم المالية ومن هذه اإلجراءات إاليدوية التي تستخدمها الشركة إلاإللكترونية و 
المجاميع لألستاذ العام تسجيل ومعالجة مدخالت دفتر اليومية في دفتر األستاذ من عمليات 

 .مالية عادية وغير عادية وتعديالتها

 :دي محمد عبد الرحمن العاي.دراسة د 6-2
لكترونية ومن ثم يستطيع المحاسبية اإلالنظم مدخل مقترح لمراجعة تهدف الدراسة إلى بناء 

المحاسبية  النظمهذا المدخل المقترح رفع كفاءة  المراجعين في تنفيذ مهام مراجعة 
كما يمكن من توفير الوقت والجهد الالزمين لهذا األداء ويمكن المراجعين من  ةلكترونياإل

 .ي مهني موضوعي وصائبإبداء رأ
 :تكون من ثالثة مراحل تتمثل فيصت الدراسة إلى تقدم مدخل مقترح يوخل

يقوم المراجع في هذه المرحلة بفحص وتقييم نظام  :الرقابة الداخليةفحص نظام  -1
لكترونية واليدوية وقام مدى دقة جميع أساليب الرقابة اإل من للتأكد الرقابة الداخلية

بسيطة يمكن المراجع من تنفيذ الفحص المطلوب وتتكون من  رض طريقةالباحث بع
مجموعة من  ستخدامباق النظام من القمة إلى القاعدة عدة خطوات تبدأ بوصف نطا

عن وظائف الرقابة الداخلية  ستفساراتوالة وتأتي بعد ذلك خطوة تصميم أسئ. القوائم
ل عليها من خال تمادعاالالرقابة التي يجب على المراجع ثم خطوة تحديد أساليب 

من فحص وتقييم لكترونية واليدوية وبعد االنتهاء فحص وتقييم أساليب الرقابة اإل
 للمرحلة الثانية نتقالاالأساليب الرقابة اإللكترونية واليدوية يتم 

 اختباراتالمراجع من هذه المرحلة بتنفيذ  يقوم :أساليب الرقابة الداخلية ختبارا -2
حتمال وجود الرقابة الداخلية اإللكترونية واليدوية وتحديد إزام ألساليب لتمدى اإل

المالية وهذا يتطلب من المراجع وضع خطة إختبار متميزة أخطاء جوهرية في القوائم 
غير رشيدة من مجهود مراجعة ضائع على خطة  عتمادااللما ينتج من آثار نتيجة 

 وعلى الرغم من ذلك و غير كفء كما وقد تتسبب في اكتشاف أخطاء غير جوهرية أ
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المراجع في المرحلة األولى إلى  فإنه في بعض الحاالت يقود الفحص الذي قام به
 ختباراتاء ألدا نتقالواالالمرحلة الثانية  باختباراتمضمونه عدم القيام  استنتاج

ة أساليب الرقابة الداخلي تبارخامن  االنتهاءوعند .المرحلة الثالثة مباشرة الوجود في 
لكترونية واليدوية في المرحلة الثانية فإنه يجب على المراجع القيام بفحص النتائج اإل

 المرحلة الثالثة ختباراتاتعددة ومتغيرة قبل البدء بتنفيذ بطرق م

الوجود حتى يتمكن من تحديد  ختباراتابتنفيذ يقوم المراجع  :اختبارات الوجود -3
إلضافة الى تحديد مدى معقولية مالية باالمعلومات الواردة في القوائم ال مدى دقة

على النتائج التي توصل  معتمدا  نظام حيث يقوم المراجع بتنفيذها داء الوظيفي للاأل
 ولى والثانيةالمرحلة األ إليها من تخطي

 :لكترونيةاجعة نظم المعلومات المحاسبية ال أهداف وأهمية مر -7
لكترونية عنها في مراجعة نظم ة اإلاجعة نظم المعلومات المحاسبيمر أهداف لم تتغير 

لكترونية زادت نتيجة للعديد من ية إال أن أهمية مراجعة النظم اإلالمعلومات المحاسبية اليدو 
اجعة نظم همية مر تكمن أهمية تناول أهداف وأالمتغيرات العالمية المحيطة بالمهنة ومن هنا 

 :لكترونية في النقاط التاليةالمعلومات المحاسبية اإل

 :لكترونيةاجعة نظم المعلومات المحاسبية ال أهداف مر  7-1
عد جزء من تنفيذ مهام عملية ة التي يجب على المراجع تحقيقها يإن تحديد أهداف المراجع

هو هدف المراجع في الحصول على أدلة مراجعة عن ))المراجعة و يعرف هدف المراجعة 
 ((مجموعة تأكيدات متعلقة بالقوائم المالية

ن كما في تأكيد اإلدارة أ))مع مزاعم اإلدارة  ة أخرى تتطابق أهداف المراجعة عموما  وبعبار 
 ((المخزون موجود

ن المخزون موجود هو الحصول على دليل مراجعة يثبت أوهنا يعتبر أحد أهداف المراجعة 
تحاد الصادر عن اإل(ISA  NO.401)من المعيار الدولي ( 12)تنص الفقرة رقم  فعال  

ال تتغير أهداف المراجعة المحددة للمراجع سواء تم تشغيل ومعالجة ))لمحاسبين الدولي ل
 ((لكترونيأو عن طريق إستخدام الحاسب اإل بيانات المحاسبية يدويا  ال
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بيئة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية وعليه فإن الهدف العام للمراجعة لم يتغير في ظل 
المعلومات  واسترجاعي يغير من طريقة معالجة وتخزين لكترونالحاسب اإل استخدامإال أن 

لذلك  وفقا  و على نظم الرقابة الداخلية المستخدمة في الشركة و ؤثر على المحاسبة المالية وقد ي
 :تيية اإللكترونية قد يؤثر في اآلفإن بيئة نظم المعلومات المحاسب

ونظام الرقابة الداخلية  اسبيالنظام المحإجراءات المراجع للحصول على فهم كاف عن 
 المرتبط به

 المراجع بتقييم خطر المراجعةتقييم المراجع للخطر الحتمي وخطر الرقابة عندما يقوم 

 :تأسس األهداف العامة للمراجعة علىتو 

أي ان الرقابة الداخلية للنظام تعطي الثقة المستمرة عن طبيعة معالجة العمليات  :الثقة -1
 منةالبيانات صحيحة ودقيقة وكاملة وآ تكونالمالية وبالتالي 

 جراءات المعالجة صحيحة وفعالة أثناء تشغيل النظامإ أنأي  :الجراءات-2

 .خرى تتميز بالدقةن النظام ينتج معلومات مالية أو أي معلومات أأي أ :الدقة-3

ن كانتتقييم ت وجوب أي: الكفاءة والفعالية-4 و أجهزة النظام أ كلفة الكفاءة والفعالية للنظام وا 
 .البرامج تقدمان خدمة مرضية وتلبي حاجات المستفيدين 

 في ضوء ما تقدم يمكن تناول 

 :لكترونية بالنقط التالية ال  أهداف مراجعة نظم المعلومات المحاسبية 

ل يلكتروني وشبكات التوصاخلية للبيانات وأجهزة الحاسب اإلالتأكد من فعالية الرقابة الد-1
 و التدميربهدف النسخ أو التعديل أ,صول غير المصرح لهم ن و لألجهزة م

 دارةامج وتطويرها يتم بموجب تفويض اإلالبر  امتالكالتأكد من أن -2

 دارةديل للبرنامج يتم بموجب تفويض اإلن أي تعالتأكد من أ-3
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 كاملن معالجة العمليات المالية والملفات والتقارير تتم بدقة وبشكل التأكد من أ-4

 لسياسات اإلدارة ثم معالجتها طبقا  التأكد من البيانات المصدرية التي بها أخطاء يتم تمييزها -5

 .لسرية والكتمانلكتروني تتميز بالدقة وااإلالمحاسبي التأكد من أن ملفات نظام المعلومات   -6

 

 :أهمية مراجعة نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  7-2

رونية كنتيجة طبيعية لعالم تسوده لكتاجعة نظم المعلومات المحاسبية اإلمر  هميةظهرت أ     
   والتقدم الكبير في  ستثماراتاالحجم التجارة العالمية وضخامة  وتعاظم قتصاديةاالتكتالت ال
 .لكترونيةالحاسبات اإل امستخداكنولوجيا المعلومات المبنية على ت

ونية من خالل شرح لكتر م المعلومات المحاسبية اإلنظمراجعة همية وعليه يمكن تناول أ    
ظهر الحاجة الملحة خلفتها المتغيرات العالمية على مهنة المراجعة حيث تالتي  ثار السلبيةاآل

 .لكترونيلمعلومات المحاسبية اإلنظم الخدمات مراجعة 

 :هذه السلبيات تتمثل بما يلي

 جنبيةالمحلية أمام مكاتب المراجعة األ اتب المحاسبة والمراجعةضعف الموقف التنافسي بمك -1
وهيمنتها على السوق المحلية نتيجة للتفوق النسبي الذي والخوف من سيطرة هذه المكاتب 

كما في األجيال  المتطورة التكنولوجيةساليب األ استخداماألجنبية في مجال تتمتع به المكاتب 
م وسائل جمع لكترونية الجاهزة و تقدالحديثة من الحاسبات اإللكترونية و برامج المراجعة اإل

عتماد هذه مجال التدريب وتنميه المهارات و إتصال بها و التفوق في المعلومات وسهولة اإل
 عليها من قبل المنظمات العالميةالمكاتب على معايير المحاسبة والمراجعة الدولية المتعارف 
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ن المكاتب المهنية والمتوسطة الحجم ا لمهنية الصغيرةفقدان كثير من عمالء المكاتب ا -2

موال التي ال نفسها وهذا قد يكلف الكثير من األالصغيرة والمتوسطة الحجم تحتاج لتحسين 
بيرة لما تقدمه من خدمات بتكلفة أقل العمالء للمكاتب الك تجاها إلى تقدر عليها مما أدى

 .علىوجودة أ
ذوي الخبرة والمتميزين بالكفاءة والفعالية  ينالمكاتب األجنبية للمحاسبين والمراجع استقطاب -3

 .من المكاتب المحلية
 إلىول المكاتب األجنبية يؤدي ن دخإ :إمكانية تسرب بعض المعلومات لجهات خارجية  -4

فسي للشركات المحلية وذلك ضعاف من الموقف التناالقومي مع اإل باالقتصاداإلضرار 
 .مكانية تسرب معلومات لجهات خارجيةنتيجة إ

 :معايير مراجعة نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية -8

المراجعة وتقوم الهيئات  تمام عمليةوذج الذي يتبعه المراجع في إالنمتعد المعايير بمثابة   
والمهنية بوضع هذه المعايير ويمكننا تجميع معايير المراجعة المتعارف عليها العلمية 

 وعات أساسيةم دول العالم تحت ثالث مجموالصادرة عن الهيئات العلمية في معظ
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 :كما في الشكل التالي
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 :المعايير العامة  8-1

 :التأهيل الكافي لمراجع الحسابات  8-1-1
حتى يتمتع  وعمليا   يجب على المراجع أن يؤهل تأهيال علميا  : التأهيل العملي والعلمي للمراجع - أ

بيئة نظم المعلومات المحاسبية صة تمكنه من تنفيذ عملية المراجعة في بمهارات متخص
غيرهم  و منوالمهارات من العاملين معه أ بذوي الخبرة لكترونية ويستطيع أن يستعيناإل

 :الواقعة عليه متساوية في الحالتين المسؤولية وتكون 

 (4)في الفقرة ( ISA NO.401)وقد دل المعيار 

لكترونية حتى يتمكن المحاسبية اإلأن يمتلك المعرفة الكافية بنظم المعلومات  أنه على المراجع ))
التوجيه والرقابة وفحص العمل المؤدى وتعتمد المعرفة الكافية على من التخطيط و اإلشراف و 

فيجب عليه أن يأخذ في (( لكترونيةيئة نظم المعلومات المحاسبية واإلطبيعة ومدى ب
 .صصة المطلوبة لتنفيذ عملية المراجعة المهارات المتخ عتباراال

المراجعة وهذه  ويجب أن يتوفر في المراجع وفريق المراجعة مؤهالت تمكنهم من تنفيذ عملية
 :المؤهالت هي 

لكترونية والبرامج المستخدمة فيها حتى يتمكن ونات نظم المعلومات المحاسبية اإلفهم مك -( 1
فريق المراجعة وكذلك فهم تأثير هذه النظم على  واإلشراف علىمن تخطيط عملية المراجعة 

اليب نظم المعلومات أس ستخداموارقابة الداخلية وبالنتيجة تنفيذ إجراءات المراجعة إجراءات ال
 .لكترونية المحاسبية اإل

القرار التي يستخدمها  تخاذوادى فعالية نظم الخبرة ونظم دعم القدرة على التحقق من م -(2
رة في تحقيق األهداف المرجوة منها ويتم التأكد من مدى فعالية نظم الخبعمالء المراجعة 

 ليه أحدل نظم الخبرة مع الحكم الذي يصل إليه من خالوذلك بمقارنة الحكم الذي يصل إ
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معينة فإذا تأكد أنها تطابق حكمه فهذا يعني أن نظام الخبرة الخبراء في هذا المجال في مسألة  
 .من الفعاليةة على درجة عالي

ون هذا الخبير من بخبير يمتلك مهارات متخصصة على أن يك ستعانةاال يع المراجعتطويس    
الخارج على المراجع الحصول على أدلة كافية  ذا كان منا  و موظفي المراجع أو من الخارج 

 وقد جاء بالمعيار. الخارجي مالئم ألهداف المراجعة  ن العمل المؤدى بواسطة الخبيربأ
(ISA  NO.620 ) الصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبينIFAC كلمة خبير 

في حقل معين ما عدا المحاسبة و شركة تمتلك مهارة خاصة ومعرفة وخبرة كل شخص أ))
 ((والمراجعة

مور هامة في الخبير على المراجع أن يتأكد من توافر أ بأن (ISA  NO.73)وقد جاء المعيار 
 :وهي

التي تبين قدرته في هذا المجال وسمعة األخصائي ومكانته بين نظرائه وغيرهم الشهادة المهنية 
 .من الملمين بقدراته أو أدائه الخبرة بنوعية العمل المطلوب منه

لكترونية راجع نظم المعلومات المحاسبية اإلمما سبق نلحظ أن معيار التأهيل العملي والعلمي لم
 .مطلوبة في مراجع المعلومات اليدوية اتسع ليشمل مؤهالت وقدرات خاصة لم تكن

ها دابلمحافظة على كرامتها وتقاليدها وآبالمهنة وا رتقاءاالوهي  :التأهيل السلوكي للمراجع  - ب
سرار العمالء والصدق والصبر والدقة في العمل وهي من نزاهة وأمانة ومحافظة على أ

 .لكترونية مشتركة بين المراجعة اليدوية واإلمؤهالت 
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 :ستقالل مراجع الحساباتإ8-1-2

: المراجع في ممارسته لعمله بحرية تامة بعيدا عن أي مؤثرات وضغوط مثال ستقاللاثل يتم    
 استثماراتسواء ل المراجعة وغير مباشرة مع الشركة محأة مباشرة وجود مصالح مشتركة مادي

جباته كاملة ومن ثم التأثير مما يؤثر على أدائه لوا( الخ...مدير )و عالقة تعاقدية معها أ
ي ظل نظم المراجع ف ستقاللاونالحظ أن معيار .ي فني محايد في تقريره بدائه رأعلى إ

 لكترونية لم يتغير عنه في نظم المعلومات المحاسبية اليدويةالمعلومات المحاسبية اإل

 :بذل العناية المهنية الالزمة 8-1-3

عداد التقرير العناية ذ جميع مراحل المراجعة وفي إتنفي ن يبذل فييجب على المراجع أ     
داب المهنة ويخل بواجباته سلوكه في هذه الحالة ال يتفق مع آن ال فإوا  المهنية الالزمة 

يستخدم خبرته ن مهنية الالزمة توجب على المراجع أن يجتهد في عمله وأالقانونية والعناية ال
لحقوقه وواجباته المهنية وذلك عند تنفيذ  كون مدركا  وي باالستقاللالعملية والعلمية وأن يتمتع 

 .عملية المراجعة 

اجعة نظم ن المراجع قد بذل العناية المهنية الالزمة في مجال مر وعليه فإنه يمكن القول أ    
 :األولىلكترونية عند قيامه بالخطوات الثالث المعلومات المحاسبية اإل

 تنفيذ عملية المراجعة بما يمكن من تقديم تأكيدكفاءة وفعالية تخطيط و  :الخطوة االولى
ك فريق ن يمتلالجوهرية وهذا يحتاج من المراجع أخطاء والمخالفات معقول عن اكتشاف األ
 إلىمجال نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية باإلضافة ية في مراجعة لديه الخبرة العال

 .لى التعامل مع الخبراءبخبير في حال الحاجة مع قدرة المراجع ع ستعانةاال
لكترونية ة في نظم المعلومات المحاسبية اإلجراءات الرقابة الداخليييم إتق :الخطوة الثانية

لكترونية داخل نظم المعلومات المحاسبية اإلللحصول على مؤشرات تدل على نقص الرقابة 
 منلى أاصة بالوصول الى التطبيقات ونقص إجراءات الرقابة عمثال نقص الرقابة الخ

 .مستوى أخطاء التشغيل رتفاعاالبرامج وملفات البيانات وكذلك 
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 .لكترونيةاجعة نظم المعلومات المحاسبية اإلساليب مر القدرة على إستخدام أ :الخطوة الثالثة
نخلص الى انه في ضوء ما تقدم فإن معيار بذل العناية المهنية الالزمة قد أصبح أكثر 

المبذول لتنفيذ عملية  رونية مما يزيد الجهدالمعلومات المحاسبية االلكت ة نظمتعقيدا في بيئ
ي ظل نظم المعلومات ساليب المراجعة فأ واستخدامالمراجعة إال أن التأهيل العملي والعلمي 

 يجابي على رفع كفاءة وفعالية تطبيق هذا المعيارالمحاسبية اإللكترونية كان له تأثير إ
 

 :ميدانيمعايير العمل ال -8-2
 :ساسية وتتمثل راجعة وتشتمل على ثالثة معايير أترتبط هذه المعايير بتنفيذ عملية الم

  شراف الدقيق على المساعدينة واإلالتخطيط السليم لعملية المراجع -1
 .دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية -2
 .ثبات ع أدلة اإلجم -3

اف الدقيق على شر ية المراجعة والالتخطيط السليم لعملمعيار  1 -8-2
 :المساعدين

في  IFACتحاد الدولي للمحاسبين الصادر عن اإل( ISA  NO 401)وقد عبر المعيار 
بيئة نظم أنه يجب على المراجع عند قيامه بالتخطيط لعملية المراجعة في ( 7,6)الفقرتين 

النظم  دة والجوهرية بهذهنشطة المعقالمعلومات المحاسبية اإللكترونية اإللمام بجميع األ
 :لمام المراجع على عدة نواحي تتمثل في النقاط التاليةويتضمن إ

لكتروني في كل عملية لها أهمية نسبية التشغيل الذي يقوم به الحاسب اإل ددرجة تعق -1
 .مرتفعة

و توزيع هذه يمي لنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية ونطاق تركيز أالتنظالهيكل  -2
 .رها على عملية الفصل بين الواجبات النظم مما يمكن من تحديد أث

لية وملفات معينة داخل الحاسب        صالبيانات والمستندات األمكانية الحصول على إ -3
 .مستندات لفترة زمنية قصيرة للكتروني نتيجة إلتاحة بعض هذه البيانات وااإل
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وتقييم  لكترونياإل اص بنظام المعلومات المحاسبيتفهم هيكل الرقابة الداخلية الخ -4

 .خطر المراجعة
وتعقد هيكل الرقابة لكترونية م المعلومات المحاسبية اإلوعليه فإنه مع تعقد بيئة نظ 

 نعكساوهذا ,فع مستوى الشك عند المراجع دى لزيادة خطر المراجعة ور الداخلية أ
على طبيعة وتوقيت ومدى عملية المراجعة وأثر على توزيع المهام بين فريق 

بية ساليب مراجعة نظم المعلومات المحاسأن إستخدام المراجع أإال  ,جعةالمرا
في التخطيط السليم والتوزيع المالئم لساعات  رفع كفاءة وفعالية المراجع,ونية لكتر اإل

 .ممكانية تقييم أدائهمع إ,المساعدين ضمن فريق المراجعة عمل 
 

 :معيار دراسة وتقييم الرقابة الداخلية -8-2-2
 

في  كل السياسات واإلجراءات التي تتبعها اإلدارة للمساعدة))بنظام الرقابة الداخليةيقصد 
اية األصول ومنع دارة بما في ذلك حموضمان سير العمل طبقا لسياسات اإلتحقيق أهدافها 

عداد المناسب للبيانات المالية السجالت المحاسبية واإل واكتمالالخطأ والغش ودقة  واكتشاف
 ((عتماد عليهااالالتي يمكن 

 انفصالو  اتولقد تطور مفهوم الرقابة الداخلية نتيجة للعديد من العوامل منها كبر حجم الشرك
 االستغاللتمام بالرقابة الداخلية لضمان ضافة الى ما سبق زاد االهاإلدارة باإل الملكية عن

المعلومات  سرقةالفيروسات و  نتشاراولمواجهة إمكانية المتاحة  قتصاديةاالاألمثل للموارد 
 .ثرالمالية دون أن تترك أ
  IFACالصادر من االتحاد الدولي للمحاسبين   IAPS NO 1008وقد تناول المعيار 

قابة الداخلية لنظم المعلومات تقييم المخاطر والر  عتباراتواتحت عنوان خصائص 
 :ما يلي ( 5)لكترونية في الفقرة اإل
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نواع من المعلومات المحاسبية اإللكترونية تحتوي على ثالث أ لية لنظمن الرقابة الداخإ))
 (التطبيقية ورقابة المستخدمالرقابة رقابة العامة و لا: )الرقابة

الصادر من المجمع االميركي للمحاسبين القانونيين  SAS NO94كما تناول المعيار 
AICPA  في الفقرة (( مالية الالرقابة الداخلية في مراجعة القوائم  عتباراتا))تحت عنوان

 :مام العديد من المخاطرلمعلومات يجعل الرقابة الداخلية أستخدم تكنولوجيا اأن إ( 19)
 و برامج تقوم بمعالجة البيانات بشكل غير دقيقعلى نظم أ االعتماد -1
و ص غير مصرح لهم لتدمير البيانات أو تغييرها أو تسجيل معامالت غير موجودة أشخادخول أ -2

 غير مصرح بها
 الملفات الرئيسية لغير المصرح لهمتغيير في بيانات  -3
 تغيير في النظام أو البرامج لغير المصرح لهم -4
 أو البرامجالفشل في إجراء تغييرات جوهرية في النظام  -5

 الفقد المحتمل للبيانات -6
كل الرقابة الداخلية لتحديد مدى ضرورة القيام بدراسة وتقييم هيمن هنا كان على المراجع 

في تنفيذ عملية المراجعة حيث يستطيع المراجع من خالل دراسة وتقييم  عتماداالة إمكاني
هيكل الرقابة الداخلية تقييم خطر المراجعة والحصول على تأكيد بمدى قدرة نظام المعلومات 

عليها ومن ثم يؤثر هيكل الرقابة  عتماداالتروني على توليد معلومات يمكن لكالمحاسبية اإل
 .جراءات المراجعةكل من طبيعة وتوقيت ومدى إية على الداخل

جزء كبير من برامج  ختصارا الداخلية السليم يمكن المراجع منلذلك فإن هيكل الرقابة 
ن هيكل الرقابة الداخلية غير سليم ن للمراجع أذا تبيلمراجعة وعلى العكس من ذلك فإنه إا

لكتروني معلومات المحاسبي اإلأن نظام البتوسيع نطاق فحصه والسبب في ذلك فإنه سيقوم 
 يعالج آالف العمليات المالية

ن يقوم بمراجعة جميع هذه العمليات بنسبة أ االقتصاديمن غير الممكن وغير ويكون 
ينتج عنه  االعينات اإلحصائية ممسلوب ليه أن يعتمد أومن ثم فإن المراجع يجب ع% 122

في ضوء ما تقدم نستنتج .القوائم الماليةجميع التحريفات في  اكتشافالمراجع خطر عدم قدرة 
أن إستخدام نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية أدى الى التأثير عل معيار الرقابة 

 الداخلية 

 



 
-19- 

نتيجة تعقد نظام المعلومات المحاسبية اإللكتروني وتعقد هيكل الرقابة الداخلية المتعلق بها 
جعة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية أدى الى رفع إال أن إستخدام المراجع ألساليب مرا

كفاءة وفعالية المراجع في تنفيذ هذا المعيار من خالل إستخدام العديد من األساليب 
وذلك حيث يقوم المراجع بإنشاء وحدة ( ارية المتكاملةبمثل أسلوب البيانات اإلخت)اإللكترونية 

بحيث تحتوي على كافة أنواع األخطار التي تمكن  الوهمية االفتراضية متكاملة من البيانات
 .نقاط الرقابة اختبارمن 

 :معيار أـدلة الثبات -8-2-3
أي مستند أو بيان أو إجراء يمكن المراجع من التأكد ((ويعرف دليل الثبات في المراجعة

 .((من صحة وصدق المعلومات المحاسبية محل المراجعة
اإللكترونية تتحول معظم المستندات األصلية من ورقية  ففي ظل نظم المعلومات المحاسبية

إلى إلكترونية وحفظها يتحول الى األشرطة الممغنطة بدل من دفاتر اليومية و األستاذ كما 
أن إجراءات جمع األدلة اإللكترونية تختلف عن جمع األدلة اليدوية حيث أنها تعتمد على 

 .نية بدل األساليب اليدويةإستخدام المراجع ألساليب المراجعة اإللكترو 
تحت  IFACالصادر عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين ( IS A 500)ر المعيارعبوقد 
أنه يمكن الحصول على أدلة اإلثبات (3،5،6)في الفقرة(( أدلة اإلثبات في المراجعة))عنوان

جراءات التحقق الجوهرية حيث تمكن األولى من  اختباراتعن طريق إستخدام  الرقابة وا 
التصميم والتشغيل الفعلي للنظام المحاسبي  مالئمةالحصول على أدلة إثبات بما يؤكد 

إثبات عن وأنظمة الرقابة الداخلية وتمكن إجراءات التحقق الجوهرية من الحصول على أدلة 
تفاصيل العمليات  اختبارات: تحريفات جوهرية موجودة في القوائم المالية وهي نوعان

جراءات –واألرصدة   .الفحص التحليلي وا 
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 :لكترونية هيبيئة نظم المعلومات المحاسبية ال من أهم األدلة التي تالئم 
 

ل مقارنات بين البيانات المعدة حيث يستخدم الحاسب لعم :التحليل الحصائي  -1
و يتم  لكتروني مع البيانات المعدة مسبقا  نظام المعلومات المحاسبي اإل ستخدامبا

 .اليدويةالمراجعة جراؤها في ظل ت إحصائية معقدة يصعب إعمل تحليال
 

حيث يتم مراقبة مدى صحة معالجة  :لكترونيوسائل الضبط والتحكم ال  -2
يتعرف حيث  ستثناءاتباالوهو يشبه أسلوب المراقبة  لكترونيا  والمعلومات إ البيانات

 .خصص لهكما في زيادة أحد بنود المصروفات عن الم ستثناءاتاالالمراجع على 
 

ض العينات التي يختبرها أثناء بع بانتقاءحيث يقوم المراجع  :أسلوب عينات االختبار-3
 .مراجعته للعمليات المعالجة إلكترونيا  للتأكد من دقة التشغيل

سلوب جع هذا األسلوب لمعالجة عيوب أويستخدم المرا :إستعراض تفصيلي للمخرجات -4
 .هام في حالة الشك من صحة المخرجاتعينات االختبار ويعد هذا االسلوب 

 

لكترونية في الشركات دام نظام المعلومات المحاسبية اإلستخنجد أن إ :خالصة ماسبق
 .ثبات لم تكن موجودة سابقا  نطاق أدلة اإلثبات لتشمل أدلة إ اتساع إلىمحل المراجعة أدى 
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 :معايير التقرير -8-3
 :ربعة معايير هيأوتتمثل معايير التقرير في 

تعتبر مبادئ  :مبادئ المحاسبة المتعارف عليهامع القوائم المالية  تفاقامدى  -1
لمالية وتتكون المحاسبة المتعارف عليها معيار يقاس عليه صدق وعرض القوائم ا

جراءات الالزمة لتعريف وتحديد الممارسة هذه المبادئ من األعراف والقواعد واإل
 .وقت معين المحاسبية المقبولة في

 
الهدف من ثبات تطبيق :لمبادئ المحاسبية المتعارف عليهامدى ثبات التطبيق ل -2

جراء المقارنة بين الفترات لمتعارف عليها تمكين المراجع من إالمبادئ المحاسبية ا
المختلفة وذلك نتيجة لعدم وجود تغيرات جوهرية في المبادئ المحاسبية المطبقة وفي 

 .ذلك في تقريرهشارة الى رية يقوم المراجع باإلتغيرات جوه حالة وجود
 

يجب على المراجع أن يفصح بشكل كاف في تقريره  :الكافي الفصاحمدى كفاية  -3
للقوائم المالية فعلى  فصاح كاففي حالة عدم وجود إ)مات هامة مثال ي معلو عن أ

 (.ذلك في تقريره إلى شارةالمراجع اإل
 

لى رأيه في القوائم يحتوي تقرير المراجع ع :المالية  جمالي في القوائمإبداء الرأي ال -4
لقوائم وفي بداء الرأي في هذه ايذكر فيه أنه ال يستطيع إو على بيان المالية ككل أ

 .بداء الرأيهذه الحالة يجب عليه أن يذكر أسباب عدم إ
ام لكن إستخد لكترونيةنظم المعلومات اإل باستخداملم تتأثر  ن معايير التقريرنخلص أ

 .عداد التقرير من النواحي الشكليةاألساليب اإللكترونية رفع كفاءة إ
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 :أساليب المراجعة في ظل نظم المعلومات المحاسبية -9

وزيادة تعقد لكترونية اإل البيئة إلىمع تطور بيئة نظم المعلومات المحاسبية من البيئة اليدوية 
ساليب يعمل على رفع كفاءة بح إستخدام هذه األأصنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية 

لبيانات والبرامج والنظم وتتمثل أساليب ا ختباراة المراجعة لما لها من قدرة على وفعالية عملي
 :ساليبالمراجعة في ثالثة أ

 
 اني ألساليب المراجعة اللكترونيةط بيمخط
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 :سلوب المراجعة من حول الحاسبأ-9-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصدرها الى الناتج النهائي لها إال  يعتمد المراجع على مسار المراجعة في تتبع عملية ما من
صبح غير مرئي نتيجة ي ظل نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية أن هذا المسار فأ

صعوبة المالحظة المادية للتشغيل داخل هذا النظام عكس ما هو عليه في النظم اليدوية 
سلوب الذي يمكن المراجع من الحكم على سالمة مرحلة ت فكرة هذا األءومن هنا جا

 باستخدامالت والمخرجات ويستطيع المراجع التشغيل عن طريق المقارنة بين مرحلتي المدخ
جراءات الرقابة واإلختبارات الجوهرية للعمليات وا   اختباراتهذا األسلوب من أداء جميع 

طريقة التي يستخدمها في المراجعة اليدوية وهنا يجب التحقق من أرصدة الحسابات بنفس ال
الحصول على قدر كاف من أصول المستندات وقائمة تفصيلية بالمخرجات في على المراجع 
 .شكل ورقي

 إدخال 

 المستندات 

 األصلية

 معالجة   

 ملف البيانات  

 والبرامج  

 مخرجات       

 تقارير       

 الخراجات     
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 :سلوب المراجعة بمساعدة الحاسبأ-9-2
 رلكترونية تساعد المراجع على تتبع مساتعد أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب أدوات إ

ا تقدمه من تحسين فعالة للرقابة الداخلية عالوة على م ختباراتباالمراجعة كما تزود المراجع 
 ختياراة االثبات وتقييمها والقدرة على دلكفاءة وفعالية إجراءات المراجعة في الحصول على أ

جراء الفحص التحليلي وتنفيذ اإلالعينات  هرية و ختبارات الجلحجم كبير من العمليات المالية وا 
اجعة في مر  بديهيا   مرا  اليب المراجعة بمساعدة الحاسب اإللكتروني أسوعليه فإن إستخدام أ

في ظل ن يقوم بالمراجعة ألنه ال يمكن للمراجع ألكترونية نظم المعلومات المحاسبية اإل
 .لكترونيب اإلستخدام الحاساألتمتة بدون إ
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 :اجعة بمساعدة الحاسب بأحد األساليب التاليةوتتمثل أهم أساليب المر 

 :اريةبالبيانات الخت 9-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجعة بالب المر 

 ةاجعة بالنسبة للبيانات الختباريمخطط عن أسلوب المر 

 

 إختيار المدخالت  

  الختبارللعمليات المالية    

 إجراءات الرقابة الرئيسية  

 ملفات    

 رئيسية     

 غير صحيحة   

 ملفات   

 رئيسية   

 قيةيحق    

 ملفات

 عمليات سالبة

 غير صحيحة

 تنبؤات المدقق

 ج الرقابة بناًء على فهم الجراءاتبنتائ  

 برامج التطبيقات     

 لتشغيل البيانات    

 الفروق بين النتائج 

 الفعلية و التنبؤات

 إجراء المراجع 

 لمقارناتل

 نتائج إختبار الرقابة    
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على كيفية المعالجة داخل النظام ومن ثم الحصول على سلوب للتعرف يستخدم هذا األ   
سار المراجعة كما يستخدم لفحص و تقييم جوانب الرقابة الداخلية وذلك من خالل م

هذه البيانات  ثم مقارنة نتائج تشغيل –قام المراجع بإعدادها  –إدخال بيانات اختبارية 
أخذها في الحسبان  جع يجب على المرا عتباراتاهناك عدة و  مع النتائج المعدة مسبقا  

ختبارية على كافة ات اإلفي ضرورة أن تحتوي البيانتتمثل  عداد هذه البياناتعند إ
ن تكون البرامج التي يختبرها ويجب أ اختبارهاالمناسبة التي يرغب المراجع في  الحاالت

طوال العام ويجب حذف المراجع بهذا األسلوب هي البرامج التي تستخدمها الشركة 
ألسلوب عندما يقوم رمج هذا اختبارية من سجالت الشركة ويستخدم المبالبيانات اإل

تأكد من صحة التشغيل لنظام يضا البرنامج قام بتصميمه أو تعديله ويمكن أ باختبار
النظام وال يمكن  و مطور وكذلك التأكد من صحة المخرجات التي تتولد منجديد أ

 .و التي ال تتوافق مع المدخالت بسهولة توقعها أ

الرقابة الداخلية الخاصة بنظام االجور  ختباربالمراجع لة على ذلك عندما يقوم امثومن األ   
ساعة كحد  82لدى الشركة و الرقابة التي يتم اختبارها ال تسمح بوقوع عملية مالية أكبر من 

عملية مالية لألجور لثالث عينات أسبوعية يبلغ عدد الساعات بإعداد أقصى ويقوم المراجع 
لكتروني فذ المعالجة داخل نظام الشركة اإلينساعة و  81-82-79سبوع في العينة في كل أ

ذا قام نظام الشركة بعدم تشغيل العملية أن نظام الرقابة يتسم بالفعالية إوهنا يالحظ المراجع 
 .جور ساعة مع ظهورها في قائمة األخطاء لأل 81ب المالية الخاصة 

 :أسلوب المحاكاة المتوازية-9-2-2

اء من نظام المعلومات جز ابة برنامج يحاكي جزء أو عدة أسلوب بكتأليقوم المراجع في هذا ا 
هذا البرنامج على توازي  ستخدامباة ويتم تشغيل البيانات الفعلية لكتروني للشركالمحاسبي اإل

ويمكن هذا األسلوب  لكترونيا  أو إ النتائج إما يدويا  مع النظام المحاسبي للشركة ثم يتم مقارنة 
 ختباراالا كما يتمكن من زيادة حجم عينة لية في مراحل تشغيلهفق العمليات المامن تتبع تد

 سلوب المدروسفي التكلفة وفيما يلي مخطط عن األبدون زيادة كبيرة 
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 أسلوب المحاكاة المتوازية 9-2-2

 الملف الرئيسي

 برامج العميل

 نتائج العميل

 تقرير النحرافات

 أو الفروقات

 إجراء المدقق للمقارنة بين المخرجات لكال    

 النظامين من خالل المحاكاة المتوازية 

 إعداد برنامج

 لمحاكاة كل أو جزء

 همن النظام يعد

 نتائج المدقق المراجع

 برنامج المدقق

 العمليات المالية
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                                         :أساليب المراجعة باستخدام الحاسب-9-3
عن طريق برامج المراجعة  سواء -لكترونيالحاسب اإل باستخداماليب المراجعة ستمكن أ
ختبارات على عدد كبير من الملفات ع في إجراء اإلالتوس المراجع من –و الخاصة العامة أ

                 :ساليب ما يلي أهم هذه األجع في ترشيد قراراته وفيكما تقدم المساعدة للمرا
                                                :برامج المراجعة العامة  9-3-1

هي مجموعة من البرامج التي تقوم بتنفيذ عمليات المراجعة في ظل :برامج المراجعة العامة 
لكترونية التي كانت تنفذ بطريقة يدوية في ظل النظم التقليدية بية اإلنظم المعلومات المحاس

لكترونية المختلفة في الشركات جع من مراجعة العديد من النظم اإلن المراوهذه البرامج تمك
مجال نظم المعلومات المحاسبية  تتطلب من المراجع خبرة متميزة في المراجعة وال محل

لكترونية داخل الشركات خدام نظم المعلومات المحاسبية اإلستأدى التوسع في إو اإللكترونية 
في مراجعة النظم  الستخدامهماالبرامج العامة الجاهزة وعة من الى ضرورة توافر مجم

 ختباراتأداء اإلل المراجعة وتستخدم هذه البرامج في لكترونية المختلفة للشركات محاإل
ل المراجعة مثال على ذلك التأكد من صحة ودقة الجوهرية لملفات بيانات الشركة مح

ن وجود الوحدات التي م والتأكد مالبيانات والتأكد من صحة وسالمة عمليات تشغيل النظا
                                                           الخ.... جراءات التحليليةمن المفروض أن تمثلها البيانات وتنفيذ اإل

                                                           :برامج المراجعة الخاصة -9-3-2
ن خالل فريق المراجعة بتصميمها الخاصة عبارة عن برامج قام المراجع م برامج المراجعة

ستطيع المراجع التغلب على مشاكل ددة في شركة معينة وعليه يإلنجاز أعمال مراجعة مح
ل المراجعة ويمكن تطوير لكتروني للشركة محيقات نظام المعلومات المحاسبي اإلتطب ختبارا

عداد تتمثل في تحديد أهداف قبول تكليف المراجعة وا  خطوات من خالل خمس هذه البرامج 
عداد خريطة تدفق تبين المعالجة الالزمة لتحقيق هذه األهداف وا   تفاصيل عملياتبقائمة 

خراج المعلومات وكتابة برنامج المراجعة باللغة التي خال ومعالجة البيانات و إدإخطوات 
 .لشركةالنظام اإللكتروني لتتوافق مع برامج 
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 :نظم الخبرة -9-3-3

على المعرفة والخبرة ويسمح  الذكاء الصناعي يتأسس حد فروعأ))يعرف النظام الخبير بأنه     
هم و خبراتهم لخبراء البشر وذلك من خالل برمجة معرفتكاة االلحاسب اإللكتروني بمح
بير الخ وعليه فإن النظام(( كترونيمعين في برنامج حاسب إلمجال المتخصصة المرتبطة ب

عد فرع رئيسي من فروع الذكاء الصناعي ويبنى هو نظام يعتمد على الحاسب اإللكتروني وي
ي مشكلة الخبراء في حل أ استداللام على قاعدة من المعرفة ويحاول أن يحاكي هذا النظ

ر تفسير منطقي للقرار الذي توصل إليه مما ومن ثم فهو يقدم للمراجع المساعدة كما يوف
 .لتقبله  ستعداداااجع أكثر يجعل المر 

 :نظم دعم القرارات -9-3-4

 خاذتالكتروني في زيادة فعالية عملية نظم للمعلومات تعتمد على إستخدام الحاسب اإل هي 
قرارات المراحل المختلفة لعملية المراجعة كما في  تخاذاالقرار وهي تمكن المراجع من 

وتقييم نظام  -داخل فريق المراجعة -ساعدينتخطيط عملية المراجعة وتوزيع المهام على الم
جراء اإلختبارات المختلفة والحصول على أدلة اإلالرقابة الداخلية  الخ ومن ثم ....ثبات وا 

فهي تمكن من ترشيد الحكم والتقدير الشخصي للمراجع عالوة على ذلك تتميز هذه النظم 
ت سريعة ومستمرة تحدث في البيئة راي تغية بحيث يمكن تعديلها للتوافق مع أبالمرونة الفائق

للمراجعة كما تمكن المراجعين غير المتخصصين في علوم ولغات الحاسب  لكترونيةاإل
 .نها قريبة من اللغة العاديةألوذلك  ستخدامهاااإللكتروني من 

  ساليبعلى أي أسلوب من هذه األ ادعتماالوفي ضوء ما سبق نرى أن المراجع ال يستطيع     
جراءات التي تتضمنها عمليات التشغيل اإل باختباريقوم المراجع : صل مثالبشكل منف
سلوب المراجعة أ الحاسب ويقوم المراجع مستخدما  سلوب المراجعة بمساعدة أ مستخدما  
جراءات المراجعة ويقوم بالفحص اليدوي لبعض الحاسب في أداء العديد من إ باستخدام

 سلوبأ استخدامبلكتروني المعلومات المحاسبي اإل خالل نظامالعمليات التي لم تعالج من 
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ساليب التي يستخدمها جب على المراجع عمل تكامل بين األالمراجعة من حول الحاسب من ثم ي
يق المراجعة وكذلك في ضوء تحقيق في ضوء الخبرات والمهارات التي تتوافر فيه وفي فر 

بيعة نظام المعلومات المحاسبي كلفة وطأقل وقت يمكن وأقل ت في أهداف عملية المراجعة

                                                                    .محل المراجعة
                       :مراحل مراجعة نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية -11

    :ي أربع مراحل وهييقوم المراجع بتنفيذ مهام عملية مراجعة نظم المعلومات المحاسبية ف

                                                        :مرحلة قبول التكليف -11-1
للضغوط المتعارضة بين  صعوبة نظرا  البعد قرار قبول التكليف من القرارات التي تتميز ي

واجه المراجع ومن ثم ي ,تخاذ هذا القرارالبرمجية واإلعتبارات المهنية الالزمة إل اعتبارات
حتمال تعرض المراجع لمساءلة قانونية هو الخطر الناتج من إ))ف مخاطر قبول التكلي

ود إحتمال أال يلتزم يجة قبوله ألعمال التكليف ووجمادية نت خسائر ومهنية ينتج عنها غالبا  
نظم المعلومات ساليب مراجعة إال أن أ(( ة في أداء أعمال التكليفبمعايير المراجع

من خالل مساعدة المراجع ,لكترونية تساعد المراجع على تقليل هذه المخاطر سبية اإلالمحا
عمال الشركات محل قبول التكليف على أساس خصائص مخاطرهم ومخاطر أ نيفعلى تص

خسائر بسبب نقص الربحية وخسائر  رتباط منلما ينتج عن هذا اإل,كتب المراجعة م
مخاطر وليتمكن المراجع من تحديد حجم ال .اعات القضائية ضد مكتب المراجعة النز 

بالشركة محل قبول معلومات التي تتعلق ال باط فيجب عليه الحصول على رتالمتعلقة بهذا اإل
لموظفين تجاهات المالية لها ومدى فقد الشركة واإلمن حيث مدى قوة مركزها المالي يف التكل

من تأثير على قدرة الشركة على  الخ وما لهذه العوامل----رئيسين ووجود مشاكل قضائية 
نجاز يجابية في إدارة قوية تتسم باإلاإلستمرار ومعلومات عن اإلدارة من حيث توافر إ

ومعلومات عن اطر التي تحيط بالشركة والخبرة والكفاءة والنزاهة والشفافية ارات حول المخالقر 
بيعته ومدى كفاءته في م مالئم لطو تمكن من الحصول على مفه لكترونيالنظام المحاسبي اإل

   عن نظام الرقابة الداخليةالمطلوبة ومعلومات توفير معلومات موثوق فيها بالدقة والسرعة 
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و طبيعة النشاط أن علكترونية ومعلومات نظم الرقابة الداخلية واإلومدى وجود تكامل بين  
   .المخاطر في طبيعة هذا النشاط رتفاعاومدى  الصناعة

قبول  محلاجع بجمع هذه المعلومات عن طريق الحصول على تصريح من الشركة يقوم المر 
 التكليف

 لكترونيةعمل المراجع السابق الورقية واإل وراقمراجعة أ -1
 لتزامهااعلى مدى نزاهة اإلدارة ومدى تصال بالمراجع السابق للحصول منه اإل  -2

 بالمبادئ المحاسبية
وني للتعرف على مكونات النظام لكتر اإل حاسبيثيق نظام المعلومات المتو  -3

 .والتطبيقات المستخدمة 
درة مكن المراجع من الحصول على مؤشرات عن قجراءات التحليلية التي تعمل اإل -4

في متوسط نسبة الربح الى إجمالي  انخفاضوجود :مثال))الشركة محل التكليف 
ي رأس الديون طويلة األجل الى صافغير عادي في نسبة  رتفاعامترافق صول األ

 ((لشركةمال ا
ي مراجعة المعلومات المحاسبية ويجب على المراجع تحديد فريق العمل من ذوي الخبرات ف

بخبير  ستعانةاالالمكتب أو من خارجه حسب الحاجة ويمكنه  لكترونية من داخلاإل
 .ن وجدت لمساعدته في بعض القضايا الفنية إ

و رفض قرار بالموافقة أ اتخاذالقرارات عم و نظم دنظم الخبرة أ باستخدامويستطيع المراجع 
راجع التكليف لقدرة هذه النظم على توفير نتائج في ضوء المخاطر المتوقعة مما يساعد الم

 .و رفضه للتكليفقرار موضوعي على قبوله أ اتخاذعلى 
رسال خطاب قبول التكليف للشركة ويحدد في هذا قرر المراجع قبول التكليف يقوم بإوعندما ي

دف المراجعة ونطاقها ومسؤولية خطاب تأكيد المراجع على قبول عملية المراجعة ويحدد هال
تطبيقات الطالع على سجالت و مة المراجع من اإلعن القوائم وتحتوي على تسهيل مه دارةاإل

 الخ...هذه المراجعةلكترونية الالزمة لفات نظام المعلومات المحاسبية اإلونسخ من مل
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 :لة تخطيط عملية المراجعةمرح -11-2
وهي مرحلة زيادة التعمق في المعلومات والتوسع في بناء قاعدة البيانات للبدء بعملية 

ويستطيع  .كل من الخطر الحتمي وخطر الرقابة تقديرليتمكن من خطيط للمراجعة الت
 باستخدامالمراجع عن طريق اإلجراءات التحليلية من تعزيز فهمه لنشاط الشركة وذلك 

برامج المراجعة العامة : مثال ذلك أساليب مراجعة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية 
حول ما  مبدئين اإلجراءات التحليلية إرشاد وغالبا  ما تقدم النتائج التي يتم الحصول عليها م

تركز على  اختباراتإذا كان هناك تحريف جوهري أم ال وعليه يستطيع المراجع تصميم 
اإلجراءات التحليلية على الدخل وهنا يبحث المراجع عن وجود : مثال . طرمناطق الخ

ثر هذه و الحسابات ذات العالقة ومن ثم تؤ عالقات غير عادية أو غير متوقعة لهذا البند أ
 .اإلجراءات على قرارات تخطيط المراجع لعملية المراجعة

دراسة المعلومات التي تم ويجب على المراجع تنظيم جلسات مناقشة بين فريق المراجعة ل
التوصل إليها حتى يتسنى لهذا الفريق الحصول على فهم كاف لطبيعة عمل الشركة محل 
المراجعة وطبيعة نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني ونظام الرقابة الداخلية الخاص به 

دارة أو موظفي مناقشة الضغوط والحوافز التي قد تجعل اإل: وطبيعة المخاطر والغش المحتمل مثال
الغش حيث يتم طرح العديد من األفكار في صيغة  الرتكابنظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني تميل 

إذا كنت من موظفي النظام كيف يمكنك أن تختلس : مثال فريق المراجعةأسئلة لتنشيط ذهن 
ذا كنت تمتلك هذه الشركة كيف يمكنك معالجة البيانات المال ية وتوفير بدون علم أحد وا 

كما يجب عليه إستخدام مجموعة مالئمة من أساليب المراجعة بمساعدة  ,الرقابة عليها
في  ان يأخذ  يتعين على المراجع وفي هذا الصدد ,الحاسب اإللكتروني واألساليب اليدوية

حتى يتمكن من تخطيط المعرفة والخبرة العامة والمتخصصة بالحاسب االلكتروني االعتبار 
ه المعرفة على درجة تعقيد هذه األساليب ا وتعتمد هذستخدام نتائجهذه األساليب و إتنفيذ هو 

اليب أسمدى توافر  عتباراالعليه أن يأخذ في لكتروني للشركة كما يجب وطبيعة النظام اإل
سبة لنظام المعلومات في ضوء التسهيالت المنا لكترونيمساعدة الحاسب اإلالمراجعة ب

ها من تأثير في عملية التخطيط في الشركة محل المراجعة لماللكتروني المحاسبي اإل
 .ضرورة وجود تعاون من قبل موظفي الشركةمع  قتصاديةاأساليب ذات جدوى  الستخدام

 في مرحلة التخطيط أن يأخذ في  وعلى المراجع
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و تعقد هيكل لكترونية بيئة نظم المعلومات المحاسبية اإلالتأثيرات الناتجة عن تعقد  عتباراال
في خطر المراجعة بسبب زيادة مستوى الخطر  رتفاعاعنها من الرقابة الداخلية و ما ينتج 
الشك عند المراجع و يعد مدخل  مستوى رتفاعا إلىومن ثم يؤدي الحتمي و خطر الرقابة 

تشابكة بين لتخطيط عملية المراجعة وهناك عالقة م همية النسبية وخطر المراجعة مناسبا  األ
المخاطر و فيما يلي شرح  نخفضتابية كلما همية النسحد األ ارتفعذين المدخلين فكلما ه

 .لهذين المدخلين

 :همية النسبية تحديد األ: 11-2-1

تعتبر المعلومات ذات ))  :( no  isa 322) حسب المعيار الدولي همية النسبيةيقصد باأل    
يمكن أن يؤثر على القرارات  أهمية نسبية إذا كان حذفها أوعرضها بصورة خاطئة

لمستخدمي المعلومات المأخوذة من القوائم المالية وتعتمد األهمية النسبية على  قتصاديةاال
 .((حجم البند أو الخطأ المقدر في ضوء الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه 

لما لها من  في عملية المراجعة هاما   همية النسبية دورا  خصي لألتقدير الشوتلعب قرارات ال    
جراءات ثبات ومن ثم فهي ال عملية المراجعة و تقييم دليل اإل تأثير على كل من تخطيط وا 

همية نتيجة لوجود أخطاء تتعدى حدود األغنى عنها في التخطيط السليم لعملية المراجعة 
ا تأثير جوهري على نتائج األعمال و المركز المالي النسبية فالبنود التي تتعرض ألخطاء له

 اختبارمن المراجع عناية خاصة كما يجب أن يتناسب تحديد حجم العينة و  ن تناليجب أ
توسيع  إلىذلك  حتاجالما ضاقت تلك الحدود ك ماهمية النسبية فكلمفرداتها مع حدود األ

                                    :ة هما همية النسبيينة وعليه هناك نوعين من حدود األحجم الع
.                                                     لية مأخوذة ككلاخطاء في القوائم المحدود األهمية النسبية لأل-1
      2  خطاء في كل بند من بنود القوائم المالية على حدةحدود األهمية النسبية لأل- 2

 لكترونية في هذا الصدد اجعة نظم المعلومات المحاسبية اإلساليب مر ام أوزادت أهمية إستخد
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 :مثال         

ي بما يمكن المنطق ستداللاالتلك الخبرات المطلوبة مع قدرة ستخدام نظم الخبرة التي تمإ    
 -جعةمخطط عملية المرا - ستخدام نظام الخبرة المراجع  من تقدير األهمية النسبية فقد تم إ

ادلية مع المراجع من خالل لما يمتلك من قدرة على العمل بطريقة تب ,همية النسبيةلتحديد األ
قرار  تخاذابثم يوصي النظام المراجع  تخاذهاالصائب المطلوب تمثل القرار سئلة توجيه أ

دت الى التوصية بهذا القرار عن طريق ين كما يستطيع هذا النظام شرح األسباب التي أمع
ون هذا النظام من ثالث ستند عليها ويتكاألسس المنطقية التي أ فرعي لتبرير موضحا   نظام

 .والذاكرة التشغيلية ستداللاالو مكونات رئيسية تتمثل في قاعدة المعرفة 

 :تقدير خطر المراجعة -11-2-2

ن يعطي المراجع رأي غير سليم في عملية المراجعة أ))طر المراجعة هو خطر الناتج من خ
 (( جوهريا   ما تكون القوائم المالية محرفة تحريفا  عند

حتمي وخطر خطر الاللكترونية من ي ظل نظم المعلومات المحاسبية اإلتكون خطر المراجعة فيو 
 .الرقابة وخطر االكتشاف

 :الخطر الحتمي  -11-2-2-1

مطبق ات المحاسبيي الشركة وطبيعة نظام المعلومالعمال هو الخطر الناتج عن طبيعة أ    
الخطر الحتمي تتأثر بطبيعة نظام  نسبة أنوطبيعة العنصر محل المراجعة ومما الشك فيه 

لكترونية تزيد هذه المخاطر نتيجة تعقد هذه النظم ففي ظل النظم اإل المعلومات المحاسبي
 .من مخاطر بها وما يحاط 
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 :الرقابةخطر -11-2-2-2

خطاء الجوهرية ويتم أو منع األ اكتشافالرقابة الداخلية على قدرة نظام حتمال عدم إهو الخطر الناتج من     
ي ظل نظم هيكل الرقابة الداخلية فتقدير خطر الرقابة بناء على نتيجة فحص وتقييم هيكل الرقابة يتكون 

 :لكترونية منالمعلومات المحاسبية اإل

  محل المراجعة وتتضمن هذه ن يتفهم بيئة الرقابة للشركةيجب على المراجع أ :بيئة الرقابة - أ
ووسائل تخصيص السلطة وتفويض  سلوب تشغيل المنشأةالعملية التعرف على فلسفة اإلدارة وأ

غيل مراقبة سياسات تشو دارة في وضع اإل اشتراكالمسؤولية كما يجب عليه أن يركز على مدى 
 االلكترونينظام ال تي تجري علىالتغيرات ال واختبارنظام المعلومات المحاسبية اإللكترونية 

معها وحمايتها من  من التعاملمن الملفات والبيانات خاصة به ونظم الرقابة الداخلية وأوالبرامج ال
 الوصول غير المصرح به

يجب على المراجع جمع المعلومات عن  :لكتروني نظام المعلومات المحاسب ال  - ب
الجة المتداخلة التي هذا النظام بما يساعده على فهم مكوناته وجميع عمليات المع

المعلومات من  على هذهتتسم بأهمية نسبية مرتفعة ويستطيع المراجع الحصول 
ار هذه سليها ومالتي يتم تحديثها ويمكن الوصول إ خالل التعرف على ملفات النظام

المسار بسبب  نتيجة المخاطر التي يحاط بها هذا هميةأالعمليات لما لذلك من 
رجها نواع التقارير التي يخضال عن أهمية التعرف على أفضعف الرقابة الداخلية 

 .لكتروني نظام المعلومات المحاسبي اإل
ثناء كتسب المراجع بعض المعلومات عن إجراءات الرقابة أا يغالبا م:جراءات الرقابة إ -ج

بة الرقاجراءات أن إالحظ مات المحاسبية االلكترونية وهنا يلبيئة الرقابة ونظام المعلو  تفهمه
جراءات المعلومات التي حصل عليها من إن لكترونية كما أخصائص فريدة في ظل البيئة اإل

ذا ابة تكون كافية في حالة تصميم اإلختبارات الجوهرية لمراجعة أحد مزاعم االدارة أما إالرق
 كبر على خطر الرقابة في مستويات تفصيلية أدنى فسوف يركز بشكل أقرر المراجع تقييم 
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ك ن هناإجراءات الرقابة وبالرغم من أن مثل هذه القرارات تكون قرارات إستراتيجية إال أ فهم

 :جراءات الرقابة هماحالتين يجب على المراجع فيهما أن يتفهم ويدرس إ
جوهرية  ختباراتاعندما يعجز المراجع عن تصميم :دارة القيام بمراجعة أحد مزاعم ال *

مال كيد مناسب ألحد مزاعم اإلدارة مثال على ذلك تأكيد اكتعلى تأفعالة تمكنه من الحصول 
 الختبارهو بحاجة فلمبالغ كبيرة ومن ثم  تسجيل جميع المبالغ المتعلقة بالتبرعات النقدية

 جراءات الرقابة على النقدية الداخلةإ
مما  :معقد بدرجه كبيرة ةعالمراج محل لكتروني للشركةنظام المعلومات المحاسبي ال  *

 هيتوجن تكون مرتفعة التكلفة بصورة غير منطقية ومن ثم اإلختبارات الجوهرية يمكن أ يجعل
لخطر عليها كافية لدعم تقدير منخفض  تختبارااالمراجع لتفهم إجراءات الرقابة ويجري 

 .الرقابة

 :خطر االكتشاف-11-2-2-3
هرية في لتحريفات الجو خطاء وااأل اكتشافن إحتمال فشل المراجع في مهو الخطر الناتج 
يلي ومراجعة جراءات الفحص التحلإالمراجعة الجوهرية من  اختباراتسطة القوائم المالية بوا

 المرحلة بتوثيق جميع البيانات ه لهذهثناء تنفيذيقوم المراجع أو تفاصيل العمليات واألرصدة 
    التي تقدم وصفا    والمعلومات والتقديرات التي حصل عليها ثم يعد الخطة العامة للمراجعة

حلول الممكنة لهذه المشاكل وبعد هم المشاكل المتوقعة والعمال المراجعة المتوقعة وأأل عاما  
امج المراجعة الذي يوضح فيه نبر عداد أن يقوم المراجع بإعداد الخطة العامة يقوم بإ

اجعة كل خطة حيث يحتوي هذا البرنامج على أهداف مر جراءات الالزمة لتنفيذ هذه الاإل
إستخدام هداف وكيفية التي سيتبعها المراجع لتحقيق هذه األ جراءات  التفصيليةعملية واإل

أساليب المراجعة اإللكترونية في تنفيذ هذه اإلجراءات والزمن المخصص  لكل إجراء ويحتوي 
جراءات ويستخدم عادة راجعة المسؤولين عن تنفيذ هذه اإلعضاء فريق المتخصيص ألسماء أ

 .عداد برامج المراجعةل اإللكترونية إلراجع أحد برامج الجداو الم
 

 
 



 
-37- 

 :مرحلة تنفيذ عملية المراجعة -11-3
داد الخطة العامة وبرامج المراجعة تأتي مرحلة تنفيذ الخطة عن طريق المراجع وفريقه بعد إع
 .ثبات كافية ومالئمة المرحلة من العمل على جمع أدلة إهذه  وتهدف
 ختبارات في ظلذ نوعين رئيسيين من اإلمراجع في هذه المرحلة بتنفيويقوم ال

 :تمتة همااأل

 :لتزام مدى ال  ختباراتا -11-3-1
مدى كفاءة وفعالية  اختبارللحصول على أدلة إثبات مالئمة عن طريق تهدف  ختباراتاوهي 

قابة ونظام الر  -مةالرقابة العا–دارة بشكل غير مباشر مزاعم اإلالمتعلقة بالرقابة الداخلية 
وهل تتوافق مع  -الرقابة على التطبيقات–دارة بشكل مباشر الداخلية المتعلق بمزاعم اإل

ختبارات وجود ضعف في لها في مرحلة التخطيط أما إذا نتج عن هذه اإلالمبدئي تقييم ال
ة الداخلية تقييم المبدئي لخطر الرقابالعادة النظر في الرقابة الداخلية يقوم المراجع بإنظام 

 .ختبارات الجوهرية وطبيعتهاى اإلومن ثم تغيير مد
سلوب المعاينة وذلك عندما يكون مدى اإللتزام على أ اختباراتويعتمد المراجع في تنفيذ 

 .كبرمن النتائج المتوقعةمن األدلة والبيانات أ% 122الوقت والتكلفة الالزمين لفحص 
 الرقابة العامةلكترونية على لومات المحاسبية اإللية لنظم المعويحتوي نظام الرقابة الداخ
لها من تأثير على لما  بدأ بفحص نظم الرقابة العامة أوال  والمراجع يوالرقابة على التطبيقات 

 .نظم الرقابة على التطبيقات 
رقابة على أنشطة التشغيل  باختباروذلك بقيام المراجع : نظم الرقابة العامة -1

لكترونية في ليدوية واإلساليب ااأل ومات المحاسبي مستخدما  نظام المعلللكتروني اإل
ختبارات التي تنفذ على تنفيذ هذه اإلختبارات فاألساليب اليدوية تستخدم على اإل

ليدوية للفحص اليدوي ساليب اإستخدام األ :مثال الرقابة التنظيمية والتشغيلية
نشاء وتعديل هذه ا ساليب واأل.لرقابةللسجالت واألوراق التي تمثل توثيق وا 

مهام كل من الفصل بين : مثال. لكتروني خدم في حالة التوثيق اإلتست لكترونية اإل
 .وغيرهم نمدخلي البيانات عن محللي النظام من مبرمجي
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لتزام بالرقابة على مدى اإل اختباراتتتمثل بتنفيذ  :نظم الرقابة على التطبيقات -2
 .وعلى المخرجاتالمدخالت وعلى عمليات المعالجة 

 

تفاصيل العمليات –جراءات تحليليةإ)ختبارات الجوهريةال-11-3-2
 (.رصدةواأل 

اجعة نظم المعلومات المحاسبية ساليب مر وذلك باستخدام أ :جراءات التحليلية ال -1
تنفيذ : جراءات التحليلية في النظم اإللكترونية مثاللكترونية في توسيع نطاق اإلاإل

روني لكتاإل ياسبالمح النظام البيانات من ملفات ستخالصواية عدة إجراءات تحليل
 و رسوم بيانيةثم عرض النتائج بشكل خرائط أ

تعرف على تحليلية للالجراءات اإلإجراء تقييم للنتائج التي توصل إليها المراجع من :مثال
 وجود عالقة غير منطقية بين صافي الدخل والتدفقات حتمالالحاالت الغش المحتملة  

وجود ديون  و مثال  إحتمال وجود إجراءات غير حقيقية أ نتيجةالتشغيل وذلك  من. لنقدية ا
وللتغطية على ذلك تم  واختالسها المديونياتبيرة نتيجة إحتمال تحصيل هذه معدومة ك
 .ن معدومة ديو  اعتبارها

وعة راءات مصممة لتنفيذ مجمجهي عبارة عن إ:رصدة تفاصيل العمليات واأل  ختباراتا-2
من تحقق أهداف الوجود والدقة ثبات توفر تأكيد مناسب من اإلختبارات للحصول على أدلة إ

بها نظام  فصاح لجميع العمليات التي يقومواإل والتصنيف والتوقيت والترحيل كتمالواال
 .المراجعة  محلكتروني للشركة المعلومات المحاسبي اإلل

هناك تحريفات جوهرية بالقيمة النقدية لرصيد  ذا كانتحديد ما إ االختباروالهدف من هذا 
ستطيع المراجع إستخدام برامج الجداول اإللكترونية الذي يعتمد على أسلوب حساب وي
قل النسبي للحجم في أخذ عينة المراجعة ويساعد هذا األسلوب على إستخدام عدد أ االحتمال

تنبيه عن وجود مخاطر محتملة من العينات وفي الوقت نفسه تقليل نسبة المخاطرة مع توفير 
ن يتواجد في تحديد طبيعة وسبب كل تحريف يمكن أمن العينة المأخوذة مما يساعد في 

 :العينة مثال 
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جراء التحليل الجرد وملف مبيعات الجرد ثم إعملية ربط ملفين منفصلين كملف تكاليف 
 .الفوري لبيانات منتجات بيعت بأقل من التكلفة

 :ة التقريرمرحل -11-4
 واستخالصاجع بتجميع األدلة وتقييمها عملية المراجعة ومنها يقوم المر حل اوهي آخر مر 
عداد تقرير ى خطر المراجعة عند حده المقبول أو بالعكس ثم يقوم بإن مستو النتائج للتأكد أ

الحاسب  باستخدامبرامج المراجعة  باستخدامالذي يعبر عن رأي المراجع وذلك المراجعة 
 .لكترونياإل

معلومات المحاسبي مشاكل نظام الرقابة الداخلية الخاص بنظام ال -11
 :لكترونيال 

على  ا  خطير  ا  سلبي ا  لكترونية تأثير م المعلومات المحاسبية اإلدام نظستخيمكن أن يؤثر إ
الت بهدف الشركات المستخدمة لهذه النظم نتيجة تنفيذ العديد من عمليات التالعب في السج

المتزايد للحاسبات في مجال األعمال بتزايد  امستخداال اقترنمصالح شخصية حيث تحقيق 
الحاسب  باستخدامأساليب الغش لغش وترتب على هذا التزايد في ساليب امماثل في أ

اردة ثارة الشكوك حول صدق البيانات الو ا  ي خسائر ضخمة للشركات من ناحية و لكتروناإل
 خرىبالقوائم المالية من ناحية أ

تزايد  لكترونية  يؤدي الىفية لنظم المعلومات المحاسبية اإلرقابية كاإن عدم توافر نظم 
 ي شخصي حالة عدم وجود قيود تمنع قيام أمثلة على ذلك فمخاطر الغش والخطأ ومن األ

لكتروني ن في نظام المعلومات المحاسبي اإلينيرصدة حسابات المدغير مصرح له بتعديل أ
ين من القيام بعملية الرقابة على بيانات نيالمسؤولين عن حسابات المد م قدرةيؤدي الى عد

أسلوب األبواب  االحتيالأساليب  شكل فعال ومن األمثلة الشهيرة عنين بنيسابات المدح
لكتروني وتمكن اإل دخال غير شرعية لنظام المعلومات المحاسبيالسحرية وهو يمثل نقاط إ

مثلة على والمعلومات بشكل غير شرعي ومن األالبيانات هذه النقاط من يمتلكها من تغيير 
الى برامج المتحصالت  خال غير مشروعة بالدخولنقطة إد ذلك قيام المبرمج الذي لديه

 .النقدية ثم تخفيض قيمة الحسابات دون الحصول على موافقة
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( حتيالا_غش)طر ة التي تزيد من حدة المخاوعليه يمكن تقسيم مشاكل نظم الرقابة الداخلي 
 :مجموعتين  إلى

 
 ن نذكر المعيار الدوليل المشاكل بشكل تفصيلي ال بد من أبتناو البدء قبل 

(ISA NO400  ) نية حدوث مكان إأنها تلك المخاطر الناتجة ع))قد عرف خطر الرقابة
في حد ذاته أو إذا  و نوع ما من العمليات قد يكون جوهريا  رصيد حساب ما أ تحريف في

خرى من العمليات مع أضيف الى غيره من التحريفات في أرصدة حسابات أخرى أو أنواع أ
وتصحيحه في الوقت  كتشافهاالداخلية بمنع وقوع هذا التحريف أو عدم قيام نظام الرقابة 

 ((سبالمنا

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ل مشاكل متعلقة بالعاملين بالشركة مح -11-1
 المراجعة

 لكترونيلقة بنظام المعلومات المحاسبي اإلمشاكل متع11-2

 تركيز البرامج والبيانات 1-2-11 تواطؤ االدارة 11-1-1

قابة اليدوية على نظم الرقابة ساليب الر إعتماد بعض أ 2-2-11 تركيز الوظائف بيد موظفين معيننين 11-1-2
 لكترونيةبية اإلالداخلية الخاصة بنظم المعلومات المحاس

 خرىمن قبل برامج أ االختراقإمكانية  11-2-3 
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 :العاملين بالشركة محل المراجعةبمشاكل متعلقة  11-1
 :دارة تواطؤ ال:11-1-1

لية نتيجة وجود بعض سباب الرئيسية وراء ضعف نظم الرقابة الداخن تواطؤ اإلدارة من األإ
ي الرقابة المصممة لمنع الغش دارية في وضع يسمح لها بتخطي نواحالمستويات اإل

 خرينالمرتكب من قبل موظفين آ لواالحتيا
 :دارة من عدة مالحظات قد نلحظها تواطؤ اإلن نحدد مالمح وهنا يمكننا أ

 .قل تكلفة ة بتصميم نظم الرقابة الداخلية بأدار طلب اإل-1
 الروتينية غير مليات الروتينية وليس للعمليات دارة لتصميم نظم رقابة داخلية للعتوجيه اإل-2

 :معينين نوظائف والمعرفة في يد موظفيتركيز ال -11-1-2

على الرغم من أن نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية سوف تشتمل على األعمال اليدوية     
ن سوف ينخفض بشكل ملحوظ كما أن عدد الموظفين القائمين على تشغيل هذه النظم إال أ

وقد  ستخدامهاوارجات خكيفية التشغيل و توزيع المبعلى علم  هؤالء الموظفين سيكونون
في وضع يمكنهم  يكونون يكونوا على علم بنقاط الضعف في نظم الرقابة الداخلية وبالتالي

شغيلها خاصة في حالة عدم فعالية و تمن تغيير أو تعديل البرامج والبيانات أثناء تخزينها أ
ين الوظائف ن صعوبة الفصل ببالوصول للبيانات والبرامج كما أ جراءات الرقابة الخاصةإ

رونية في يد شخص لكتداخل نظم المعلومات المحاسبية اإلنتيجة تركيز بعض العمليات 
متعمدة وغير المتعمدة نتيجة خطاء اللتنفيذ وظيفتين أو أكثر ومن ثم يتمكن من إخفاء األ

 ة المتمثلة في الفصل بين الوظائفساسيمقوماتها األ حدقد الرقابة الداخلية أتفلذلك 
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 :لكترونيلقة بنظام المعلومات المحاسبي ال مشاكل متع 11-2

                   :تركيز البرامج والبيانات : 2-1 -11                           
في  ليا  بحيث ال تقرأ إال آتركيز البيانات للعمليات وبيانات الملف الرئيسي غالبا ما يتم 
دد من األجهزة الموزعة في أنحاء الشركة وعادة ما يتم ي أو في علكتروني المركز الحاسب اإل
 لكتروني التي تسمح بالوصول الى هذه البيانات وتغييرها فيببرامج الحاسب اإل االحتفاظ

نفس المكان الذي تحفظ فيه البيانات وهنا تكمن المشكلة ففي حالة عدم وجود نظم رقابة 
بشكل متعمد بيانات الملف الرئيسي الت في داخلية مالئمة تزيد مخاطر تدمير أو إجراء تعدي

أو تصديق برامج والبيانات والتعديل فيها بدون تصريح ال إلىالوصول  حتماالتاوتزيد 
 .رسمي

    :لكترونية قابة اليدوية على نظم الرقابة ال ساليب الر إعتماد بعض أ: 11-2-2
قيام  اليدوية كما في لكتروني الى الرقابةرجات نظام المعلومات المحاسبي اإلتخضع مخ

عتماد اإللكتروني ومن ثم إخطاء التي يكتشفها النظام شخص مسؤول عن فحص قوائم األ
ئم تتسم خراج قواة نظم الرقابة الخاصة بالنظام اإللكتروني في إالفحص اليدوي على كفاء
وني ر لكتنظام الرقابة الداخلية للنظام اإلخطاء وفي حالة ضعف بالدقة والشمول لجميع األ

 .نتائج نظام الرقابة الداخليةعلى  ن ذلك يؤثر سلبا  فإ

                                             :خرىمن قبل برامج أ االختراقإمكانية  :11-2-3
 تسبب في تغييريالرقابة الداخلية و نظام  ختراقاتعد الفيروسات من األساليب التي تمكن من 

و بطريقة الترميز أما إ االختفاءستطيع هذه الفيروسات ما تأو تدمير البيانات والبرامج ك
 :نواع ة أبتغيير نفسها بعض الشيء في كل مرة تزايد فيها ويمكن تقسيم الفيروسات الى ثالث

وهي تستطيع  com,Exeفيروسات ملفات التلويث وهي فيروسات تقوم بتلويث ملفات  -
 .حداث تغييرات في ملفات التقارير المالية إ
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                                                   .نظام التشغيل بدء عملفيروسات التي تصيب ال - 
 .انتشاراوتصيب عادة الملفات النصية وهي أكثر  صغيرةالفيروسات ال -

التطوير  ويتركز:مشاكل نظام الرقابة الداخلية  كتشافال التطوير المقترح  -12
                                                           :على نقطتين 

 :بالعاملين بالشركة  ةالمشاكل المتعلق كتشافال التطوير المقترح  -12-1

خاص بنظام العاملين بالشركة محل المراجعة لهم تأثير على كفاءة وفعالية نظام الرقابة ال    
ذا التطوير الذي يرتكز على عدة ههمية المعلومات المحاسبي اإللكتروني ومن هنا جاءت أ

 :ساليب مقترحة كما يلي أ

                               :دارةتواطؤ ال مشكلة كتشافال األساليب المقترحة  -12-1-1
مؤشرات تحذيرية قد  ن هناكلخفاء إال أدارة يتم بشكل متعمد في اعلى الرغم من أن غش اإل

التكليف أو أثناء في مرحلة قبول  هر هذه المعلوماتتنبه المراجع من إحتمال حدوثه وقد تظ
على فهم هيكل الرقابة الداخلية أو عند تنفيذ عملية المراجعة إال  و عند الحصولالتخطيط أ

                  هذا التواطؤ تتمثل في كتشافاأن هناك عدة أساليب تمكن المراجع من 
يستطيع : لكترونيةبية ال المعلومات المحاسساليب مراجعة نظم إستخدام أ-1

تحريفات ال كتشافادعم القرارات و البرامج الجاهزة نظم الخبرة ونظم  ستخدامباالمراجع 
شاكل و غير مباشر حيث يمكن تتبع هذه المالجوهرية نتيجة تواطؤ اإلدارة بشكل مباشر أ
نذار في ات إخدام نظام الخبرة لتوفير عالمستللتعرف على مدى عالقتها باإلدارة وقد أمكن إ

: اطر الى ثالث مستويات دارة وذلك عن طريق تقسيم هذه المخم مخاطر غش اإلتقيي
عندما يكون معظم أفراد -لى سبيل المثالول فهو مستوى منخفض ويظهر عالمستوى األ

ما المستوى الثاني فهو مستوى متوسط ديهم ميل للمخاطر دون مبرر مقنع أدارة لفريق اإل
دارة وقد قام المدير اإل ستبدالالاك معدل مرتفع عندما يكون هن_مثالويظهر على سبيل ال
 األعضاء الثالثة هذا العام  باستبدالمحل المراجعة شركة لالتنفيذي ل
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على سبيل المثال عندما تكون الشركة جديدة -ما المستوى الثالث فهو مستوى عالي ويظهرأ
 .وتنمو بشكل سريع 

المراجع تنظيم جلسات يع يستط :فريق المراجعة  تنظيم جلسات مناقشة بين -2
 ارفكمناقشة بين أفراد فريق المراجعة في جميع مراحل عملية المراجعة  لتبادل األ

فيذه ومقدار خطورته ومدى عالقة المحتمل وكيفية تن حتيالاالواآلراء حول نوعية 
قشة العديد من دارة من خالل منامع ضرورة تحليل نوعية اإل حتيالاالدارة بهذا اإل

نفيذ المعايير المهنية في مجالي دارة لتاإل احتراممثال على ذلك مدى النقاط 
ن لمراجعة والتأكد من وضوح خطوط اإلتصال بين اإلدارة والموظفيالمحاسبة وا

خلية يتسم بالكفاءة والفعالية بتصميم نظام رقابة دا دارةاإل اهتماموالتأكد من مدى 
قيق النتائج المتوقعة بأقل تكلفة مليات الجوهرية مع تحبالع هتمامابحيث يعطي 
 بالتطوير المستمر لهذا النظام وتزيد هذه المناقشة من تحسين هتمامهااممكنه ومدى 

لتعرف على مع المقدرة على تتبعها ل االحتيالالوعي والحساسية لوجود حاالت 
 .مسبباتها 

 :جراءات التحليليةال-3
اجعة نظم المعلومات ساليب  مر ة في ظل أجراءات وخاصهذه اإل باستخداميستطيع المراجع 
جراءات يف ومرحلة التخطيط ومرحلة تنفيذ إلكترونية في مرحلة قبول التكلالمحاسبية اإل

 دارةالتي توضح وجود غش بسبب تواطؤ اإلالمراجعة والحصول على بعض المؤشرات 
 :الشك المهني-4

جوهري نتيجة الغش  مكانية وجود تحريفالشك من إعلى المراجع أن يكون في موقف يتسم ب
ن كانت التجربة السابقة مع ألدلة المراجعة حتى وا   االنتقاديكما يجب عليه أن يقوم بالتقييم 

بأمانة اإلدارة  العتقادهمع عدم وضع إعتبار  الشركة محل المراجعة لم تكشف غشا  
 ستقامتهاوا
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مشكلة تركيز الوظائف والمعرفة  كتشافال ساليب المقترحة األ: 12-1-1-2
 :معينين  نفي يد موظفي

الثقة في البيانات  نشطة الرقابة التي تساعد في توفيريعد الفصل بين الوظائف أحد أ
 :هذه المشكلة  كتشافالوالمعلومات وأهم األساليب المقترحة 

الخريطة  خدامستبايقوم المراجع  :لكتروني فحص الرقابة الداخلية بإدارة الحاسب ال  - أ
للتأكد -لكترونيي توضح خطوط السلطة والمسؤولية بإدارة  الحاسب اإلالتنظيمية الت

من وجود فصل بين مهام كل من مدخلي البيانات ومبرمجي الشركة ومستخدمي 
و تعديل النظم يتم تغييره تغييرات في الواقع نتيجة تطوير أ يوالتأكد من أالمعلومات 

بة العامة حيث نظم الرقا اختبارالمراجع بهذا الفحص عند في هذه الخريطة ويقوم 
لكترونية في باستخدام األساليب اإلو على المالحظة أ االعتماديستطيع المراجع 
 .تنفيذ هذا الفحص 

المعلومات  يستطيع المراجع من خالل :الشركة بتدريب مشغلي النظام هتمامامدى   - ب
بتعليم وتدريب  هتمامهاالتعرف على مدى وا اتهاتجاهواالتي حصل عليها عن اإلدارة 

م ثرها في رفع قدراتهم لتصميوالتعرف على نوعية هذه الدورات وأمشغلي النظام 
 .مكانية حدوث عمليات التالعب البرامج وتحليلها وما لذلك من آثارها سلبية على  إ

جراء بإ يقوم المراجع أو أحد عناصر فريقه :المقابالت الشخصية لمشغلي النظام-ج    
المقابالت الشخصية لمشغلي النظام للتعرف على طبيعة عملهم وحجم معارفهم وقدراتهم 

 .جراء تعديالت على هذا النظام ن ثم التعرف على مدى قدرتهم على إعلى تشغيل النظام وم
يتمكن : خرمر لوظائف مشغلي النظام من وقت آلتباع سياسة التغيير المستالتأكد من إ -د

ام من التعرف على نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية نتيجة للعمل فترة مشغلي النظ
في إجراء عمليات تالعب لذلك جاءت  باستغاللهاد ال يفصح عن هذه النقاط ليقوم طويلة وق

 .همية هذا التغيير في الوظائفأ
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ي محاسبالمشاكل المتعلقة بنظام المعلومات ال كتشافال التطوير المقترح  -12-2
 :وقد تناول ما يلي :لكتروني ال 

المشاكل الناتجة عن تركيز البرامج  كتشافال األساليب المقترحة -12-2-1
 :والبيانات

المتوقعة لذلك كان على المراجع  حتيالاالتركيز البرامج والبيانات يزيد من خطورة عمليات     
ي مشاكل متعلقة أ الكتشاف هبساليي ظل نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية تطوير أف

 :ساليب المقترحة والتي تتمثل فيتركيز وفي هذا الصدد هناك بعض األبهذا ال

طوير نشاء وتيستطيع المراجع مشاركة فريق إ :نشاء وتطوير النظام مشاركة فريق إ - أ
 لكتروني للقيام بفحص مسبق للتطبيقات الجديدة بدال  نظام المعلومات المحاسبي اإل

على ضافية على أن يطلب تنفيذ مهام إ نشائها مما يساعد المراجعبعد إمن فحصها 
ضافة برامج مراجعة تساعد المراجع في الحصول على المعلومات إ:سبيل المثال

 .الالزمة للتأكد من كفاءة وفعالية الرقابة على الوصول للبيانات والتطبيقات 
يجب على المراجع  :وني لكتر لنظام المعلومات المحاسبي ال بملف خاص  حتفاظاال - ب

ونة لنظام المعلومات جهزة والتطبيقات المكمواصفات األبملف يحتوي على  حتفاظاال
م المراجع بتحديث هذا الملف عند إجراء الشركة أي لكتروني ويقو المحاسبي اإل

و التطبيقات المستخدمة مما يساعد تعديل أو تطوير في الحاسبات اإللكترونية أ
ته ووسائط التخزين الداخلية امكانيف على طبيعة هذا النظام وا  ي التعر المراجع ف
وكيفيه تأمينها والحفاظ عليها كما يستطيع -المدمجة سطواناتاألمثل  –والخارجية 

ضوء هذه المعلومات تحديد من بين أساليب المراجعة اإللكترونية التي المراجع في 
 بةالمناس ختباراتاالإلجراء ساليب المثلى يمتلكها األ

على المراجع  :جراءات الحماية من الوصول غير المصرح بهالتأكد من كفاءة وفعالية إ-ج
 جراءات التي تتبعها الشركة لحماية البيانات والبرامج منالتأكد من أن كفاءة وفعالية جميع اإل
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سر لكل شخص مصرح له  مةعلى ذلك تخصيص كل: المصرح به مثالالوصول غير 

 ستخدام رموز مركبة من عدة طبقات للوصولة فعالة على كلمات السر مع إرقاب توفيرو 
 الختباراتلملفات البيانات الحساسة ذات األهمية الكبيرة وضرورة إخضاع كلمات السر 

نظام وتغيير كلمات السر من وقت آلخر مع في الوصول لملفات ال ستخدامهااالفعالية قبل 
 حتفاظاالورة ضر عنهم مع  ستغناءاالالسابقين بمجرد  خولة للموظفينلغاء كلمات السر المإ

ل لتقييم مدى تكرارها والبحث عن أسبابها بسجل يحتوي على المحاوالت الفاشلة للوصو 
 .سلوب تشفير البيانات والبرامج أ استخداموالتأكد من 

د يجب على المراجع التأك :كاملة للبيانات والمعلومات حتياطيةاالتأكد من وجود نسخ  -د
تاحة في أي وقت وأن يتم تحديثها بشكل مستمر من وجود نسخ كاملة للبيانات وتكون م

في حالة حدوث أي تدمير في البيانات أو البرامج وذلك من خالل إجراء  الستخدامها
 .حتياطيةواالمقارنات بين النسخ األصلية 

ة الضعف في أساليب الرقابة اليدوي الكتشافساليب المقترحة األ -12-2-2
 :لكترونية على نظم الرقابة ال  اعتمادهانتيجة 

خدمة لمتابعة ومراقبة الرقابة و قد تكون مستاك تكامل بين الرقابة اليدوية اإللكترونية أهن
المشاكل الناتجة عن ضعف  شافكتايع المراجع تشغيلها ويستطفعالية لكترونية للتأكد من اإل

العديد لكترونية عن طريق على نظم الرقابة اإل داالعتمابعض أساليب الرقابة اليدوية نتيجة 
 :ساليب منهامن األ
يستطيع المراجع  :لكترونية اجعة نظم المعلومات المحاسبية ال ساليب مر أ استخدام - أ

برامج المراجعة الجاهزة أو  استخداماألساليب اإللكترونية مثال على ذلك  استخدام
يع مخرجات نظام المعلومات لفحص جم _Excel_ لكترونيةنامج الجداول اإلبر 

 خطاء الناتجة عن الرقابةتروني ومن ثم يستطيع التعرف على األلكالمحاسبي اإل
ابة اليدوية والنتائج التي توصل إليها ومدى نتائج الرقاليدوية عن طريق المقارنة بين 

 . ختالفاتاالجوهرية 

 
 



 
-48- 

التعرف على هذه  يجب على المراجع: التعرف على سياسات الموارد البشرية - ب
فراد وتقييمهم وتدريبهم وترقيتهم بتعيين األالسياسات كما في السياسات الخاصة 

كفاء ثير مباشر على الرقابة اليدوية فإذا كان العاملين أومنح المكافأت ومالها من تأ
إغفال لما لهم من قدرة على العمل بمستوى عالي من الجودة مع ضرورة عدم 

أو دائه تعوق أ ن يواجه مشاكلالملل أو عدم الرضا أو أ القصور الفطري نتيجة
 . هدافه مما يستوجب التعرف على سياسات الشركة تجاه ذلكتدفعه لتغيير أ

 :خرىمن قبل برامج أ االختراق الكتشافقترحة ماألساليب ال-12-2-3
 :ساليب منها العديد من األ باستخدام ختراقاأي  اكتشافيستطيع المراجع       
وتتمثل  :لكترونيدية لنظام المعلومات المحاسبي ال أكد من كفاءة الحماية الماالت - أ

لحماية هذا النظام جراءات التي يتم تطبيقها الحماية المادية في مجموعة من اإل
ليها على من لهم تصريح وضع األجهزة في مكان واحد ويقتصر الدخول إ: مثال
مكان يجب إظهاره لموظف األمن كل منهم مفتاح لدخول العطاء لك حيث يتم إبذ

ر الداخلين والخارجين ستخدام كاميرات المراقبة لتصويإ إلىعلى الباب باإلضافة 
 .جراءات الحمايةوغيرها من إ

 :لكترونيةاجعة نظم المعلومات المحاسبية ال ساليب مر إستخدام أ - ب

        من وتقييم أمن الشبكة أاليب لما لها من قدرة على تقييم سهذه األستخدام المراجع إ يستطيع      
    اراختبكما لها قدرة على  اختراقاتنظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني للحماية من أي 

 .البرامج للتعرف على التغيرات غير المصرح بها والتي قد تنتج من وجود فيروسات

 ةمضاد ستخدام برامجع التأكد من إنه في هذا الصدد يجب على المراجنخلص هنا أ  
ومنع دخول الفيروسات وأي برامج  اكتشافلما لهذه البرامج من قدرة على  للفيروسات

من المراجع همية تأكد ل أومات المحاسبي اإللكتروني وال نغفغريبة على نظام المعل
 .تطويرها بشكل مستمر

 

 



 

-49- 

 (x)االلكترونية لشركة المحاسبيةالبحث التطبيقي للمراجعة -13

 :مقدمة-1
اولنا في البحث النظري اإلطار العام لمراجعة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية مع تن

ساليب مراجعة نظم المعلومات المحاسبية ز على شرح مكونات هذا اإلطار من أالتركي
اإللكترونية ومعايير مراجعة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية ومشاكل الرقابة الداخلية 

افها ومعالجتها وسنتناول في هذا البحث الشق التطبيقي الذي يعتمد على دراسة وأساليب إكتش
للصناعات النسيجية  من حيث البنية   (  X)نظام معلومات محاسبي إلكتروني لشركة 

إللكتروني المعتمد ومقارنة الفروقات فيما م ودراسة بيئة النظام المحاسبي االمادية لهذا النظا
ي يدوي للوقوف على أهم التغيرات الجوهرية التي ظهرت بين لو إستخدم نظام محاسب

كما سنتطرق الى دراسة بعض األمثلة التطبيقية التي إعتمدت في إجراءات الرقابة . اآلليتين
 موضوع البحث(  X)الداخلية التي قمنا بتطبيقها على الشركة 

 

 (:X)نظام المعلومات المحاسبية اللكترونية للشركة -2
موضوع البحث يعتمد على ثالثة (X)معلومات المحاسبية المعتمد في الشركة إن نظام ال

 :مكونات رئيسية وهي
 عبارة عن األحداث والمعطيات التي يتم إدخالها للنظام لغاية معالجتها:المدخالت - أ

عبارة عن جميع العمليات الحسابية و المنطقية التي تجري على  :المعالجة  - ب
 .تها للمرحلة الثالثة من النظامالمدخالت بغرض إعدادها وتهيئ

عبارة عن المعلومات والنتائج الصادرة من النظام بعد أن ينهي  :المخرجات -ج   
 .المعالجات المناسبة للبيانات المدخلة

 :وسنتطرق بشيء من التفصيل لواقع النظام المحاسبي المعتمد في الشركة المذكورة

 

 



 

-51- 

 :المعتمد مخطط بياني لذلك النظام وفيما يلي

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقة العمل استخدام 2-3-1

 إدخال التسويات -

 تجهيز أعمدة أوراق العمل -

 إعداد القوائم المالية -

 قيود القفال والعكس -

 إغالق القوائم النظرية  -

 والقفال

 السنوية

 الدورة المحاسبية 2-2

 التشخيص والتسجيل-

 التسجيل في اليومية-

 الترحيل-

 ميزان المراجعة-

 قيود التسوية-

 قيود القفال-

 ميزان المراجعة بعد القفال -   

 القيود العكسية-

 

نظام المعلومات  2-1
 المحاسبي

 المصطلحات األساسية-

 المدين والدائن-

 المعادلة األساسية-

 هيكلية القوائم المالية-

 وقوائم حقوق الملكية
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 :ويحتوي على األمور التالية:نظام المعلومات المحاسبي -2-1

 :ونلخصها بالتالي : المصطلحات األساسية -أ
 خارجي كان أم داخلي:الحدث*
 تسجيل الحدث بين طرفين:العملية*
واإللتزامات وحقوق  حيث أن الحسابات الحقيقية مثل األصول :الحسابات الحقيقية والمؤقتة*

بينما الحسابات المؤقتة مثل اإليرادات والمصاريف تظهر في قائمة  .الملكية تظهر في الميزانية العمومية
 .الدخل

ها ويوجد كذلك دفاتر أستاذ حيث يوجد دفتر أستاذ عام والذي يحوي الحسابات جميع :دفاتر الستاذ*
 .ي كالمدينين والدائنين والرواتبحيث يحوي حسابات معينة ولكن بشكل تفصيل مساعد

 .حيث يتم تسجيل الحدث بها محاسبيا   :دفتر اليومية *
 .وهي عملية ترحيل األحداث المسجلة بعمليات من دفتر اليومية الى حسابات دفتر األستاذ :الترحيل*
قيود  بعمل األستاذ العام وبعد أن نقوم وهو عبارة عن أرصدة الحسابات المأخوذة من: ميزان المراجعة*

 األرصدة الجديدة يصبح ميزان المراجعة المعدل واستخراجالتسوية 
وهي القيود التي تعمل في نهاية الدورة المحاسبية لتسوية الحسابات وفقا  للمبادئ  :قيود التسوية*

والمعايير المحاسبية من أجل تحميل كل فترة محاسبية بنصيبها من المصاريف التي تخصها واإلعتراف 
 .يرادات المكتسبة التي تخص نفس الفترةباإل
وهي القوائم التي تمثل مخرجات النظام وتتكون من الميزانية العمومية والتي تظهر المركز  :القوائم المالية *

المالي للمنشأة وقائمة الدخل والتي تظهر نتائج أعمال المنشأة للفترة المالية وقائمة التدفقات النقدية والتي 
ويلية للفترة المالية وقائمة األرباح يات التشغيلية واإلستثمارية والتمواإلستخدامات النقدية للعمل تظهر المصادر

 .المدورة والتي تظهر تسويات رصيد األرباح المدورة ابتداء  من بداية الفترة المالية والى نهايتها
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حسابات المؤقتة في ملخص إغالق جميع الوهي القيود التي يتم بواسطتها  :قيود القفال*
الدخل ويقفل ناتج ملخص الدخل في حسابات األرباح المدورة وذلك إستعدادا  للبدء بفترة 

 .مالية جديدة

 :المدين والدائن -ب
جميع الحسابات في نظام المعلومات المحاسبي مبنية على مفهوم المدين والدائن بمعنى أن 

ي يكون لها طرفان فقط وهما المدين والدائن جميع الحسابات التي تنشأ بالنظام المحاسب
 ويجب تطابق الطرفين في كل قيد وفي جميع األحوال

 :المعادلة األساسية -ج
طرف دائن ادخال كما هو معروف بنظام القيد المزدوج بأن الطرف المدين يجب أن يقابله  

 :مساو له بالكم والعكس صحيح وهذا يقود للمعادلة األساسية
 حقوق الملكية+ تزامات اإلل= األصول

 :ويمكن رسمها بيانيا  كمايلي
 

  = 

 

= 

 حقوق الملكية     اإللتزامات    األصول   

 األصول     

 -دائن  +     مدين

 

 االلتزامات    

 +دائن         -مدين    

 رأس   

 لمالا   

 +دائن   -مدين 

 أرباح   

 مدورة    

 مدين   دائن  

       +-  

           + 

 
 توزيعات األرباح     

 -دائن+       مدين

 إيرادات

 +دائن      -مدين

 المصاريف

 -دائن+      مدين
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 :ائم المالية وقوائم حقوق الملكيةهيكلية القو -د

من المتعارف عليه بأنه يتم اإلبالغ عن رأس المال واألرباح المدورة في القسم المخصص 
لعمومية كما يتم اإلبالغ عن توزيعات األرباح في قائمة لحقوق الملكية في الميزانية ا

األرباح المدورة ويتم اإلبالغ عن المصاريف واإليرادات في قائمة الدخل وفي نهاية الفترة 
المالية يتم تحويل ناتج مقابلة كل من اإليرادات والمصاريف الى األرباح المدورة ومن ثم 

 ه سيؤثر على حقوق الملكيةفإن أي إختالف في البنود المذكورة أعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر الدورة المحاسبية في الشركة محل الدراسة هي   : الدورة المحاسبية 2-2
عداد القوائم  مجموعة اإلجراءات المحاسبية المتبعة في تلك الشركة لتسجيل العمليات وا 

 .لي المالية ويمكن أن نوضح طبيعة هذه الدورة بالمخطط البياني التا

 

 الميزانية

 

 االرباح المدورة    

 حقوق الملكية     

 رأس المال     

 

 

 قائمة األرباح المدورة 

 

 

 

 

 

   

 

 (خسارة/ربح)صافي الدخل   

 قائمة الدخل

 توزيعات األرباح     



 

-54- 

 دورة المحاسبيةال

 

 

 

 

 

 الدورة المحاسبية

 

 

 

 

 

 

 وقياس العمليات واألحداث تشخيص

 عمل قيود عكسية بعد أن 

 يتم النتهاء من إعداد 

 القوائم المالية

 (إختياري) 

 :تسجل العمليات في

 اليومية العمومية-

 يومية المقبوضات                  

 يومية المدفوعات-

 يومية المشتريات -

 يومية المبيعات-

 يوميات خاصة أخرى-

 ميزان المراجعة النهائي

 (إختياري)

 الترحيل لألستاذ العام والمساعد   
 القفال

 إعداد ميزان المراجعة إقفال الحسابات المؤقتة

 إعداد القوائم المالية

 قائمة الدخل -

 قائمة األرباح المدورة -

 الميزانية -

 ئمة التدفقات النقديةقا -

 التسويات

 المستحقات-

 المدفوعات مقدماً -

 التقديرات -

 ورقة العمل

 (اريإختي)

 ميزان المراجعة المعدل
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 :موضوع البحث( X)المكونات المادية للحاسوب في شركة -3

 هي عبارة عن مجموعة من األجزاء المادية للتجهيزات المستخدمة والتي تعمل بصورة   

    عدة وحداتمشتركة إلنجاز مهام الحاسوب ومكونه من  

 الذاكرة الرئيسية        

 وحدات الخراج وحدات المعالجة المركزية وحدات الدخال

 وسائط التخزين المساعدة     
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هي عبارة عن مجموعة من التجهيزات التي يتم من خاللها  :وحدات الدخال - أ

 .إدخال البيانات والبرامج الى وحدة المعالجة المركزية
الجزء الداخلي من نظام الحاسوب وهي  هي: وحدات المعالجة المركزية - ب

الذكاء )ر اإللكترونية وائالد عبارة عن مركز األنشطة والذي يحوي كم كبير من
د في المعتم( Y)والتي تقوم على معالجة البيانات بناء  على البرنامج( االصطناعي

 :ومن أهم هذه الوحدات( X)الشركة
 االحتسابوهي عبارة عن برمجيات تقوم بعمليات  :وحدة الحساب والمنطق -

 .المنطقية الرياضية
تضبط العمليات التي ينفذها هي عبارة عن البرمجيات التي و  :حدة الرقابةو  -

راج والتخزين للعمل شراف وتوجيه وسائط اإلدخال واإلخالحاسوب كم تقوم باإل
وفق تعليمات البرامج وتشبه الى حد كبير الجهاز العصبي الموجود لدى 

 .ه كافة بالحركةنسان الذي يأمر أعضاءاإل
تم إدخالها عن  وهنا يتم تخزين البيانات والبرامج التي :الذاكرة الرئيسية-ج

إرسالها  طريق وسائط اإلدخال كم يتم تخزين نتائج عمليات المعالجة الى أن يتم
 .المؤقتة التخزينوسائط  إلىالى وسائط الطباعة أو 

وهي عبارة عن كل الوسائل المستخدمة لتحزين  :وسائط التخزين المساعدة -د
 .البيانات والبرامج خارج وحدة التشغيل المركزية

وهي الوسائل التي يتم بواسطتها إخراج نتائج المعالجات  :ات الخراجوحد -ه
 .من نظام الحاسوب الى البيئة المحيطة كالطابعات
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 هو عبارة عن xللنظام المحاسبي في الشركة  والبرمجيةنجد أن البنية المادية  مما سبق 

 ركة مجهز بوسائط تخزين يوجد لدى المدير المالي للش(سيرفر)حاسب الكتروني مركزي  

 ومبرمج ببرنامج (على وسائط تخزين خارجية  إقالعتخزين تلقائي عند كل )نوعية

 أن كافة البيانات والمعلومات المدخلة عليه أو من  إلى باإلضافةمحاسبي الكتروني معتمد 

 .الحواسب الفرعية تخزن فيه تحديدا  

 فة الصالحيات من تعديل وحذف وتغيير المدير العامل على الحاسب الرئيسي يمتلك كا إن

 .بيانات واالطالع الكامل على كافة البيانات المدخلة 

 يتمتع النظام المحاسبي المستخدم بإمكانيات عالية سواء من حيث السرية وفتح األبواب 

 للمواد )المحدد من النظام لكل قسم باإلضافة إلى إمكانية إجراء عمليات إحصائية متعددة

 الحاسب الذي –تسجيل تاريخ الواقعة )ومجهز بنظام رقابي متطور (ف وغيرهاوالمصاري

 (.حد ادني أو أقصى لمادة أو حساب ما الخ–كلمة المرور التي مرت بها المعلومة -نفذها

 

 (:  x)آلية العمل في النظام المحاسبي اللكتروني في الشركة -4

وهي معلومة عامة كما في غيرها ( x)يتميز النظام المحاسبي اإللكتروني في الشركة     
من الشركات المستخدمة لهكذا نوع من البرامج بأنه يتم إستخدام العقل اإللكتروني 

فذ األوامر الموضوعة له مسبقا  بمعنى أنه ال مم مسبقا  من المبرمجين حيث أنه ينالمص
ل المرسومة له يخطئ أي ال يستطيع هذا العقل التحليل بل يستطيع فقط تنفيذ آلية التحلي

تجاوز  يمكنهمسبقا  ومن ثم تنفيذها وفقا  للسياسات واإلجراءات المرسومة له مسبقا  وال 
 .أي مخططات موضوعة له مسبقا  من قبل المبرمجين
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 Dس للقطعة الى شركة .ل1222قطع من منتجها بسعر  3قامت الشركة ببيع :مثال   
 .الجرد المستمر  س وتستخدم الشركة.ل 752وتكلفة القطعة

موضوع البحث أن يقوم ( X)يكفي في ظل وجود النظام المحاسبي اإللكتروني في الشركة    
المحاسب بإدخال المعلومة المذكورة ليس أكثر ليقوم الحاسب بواسطة نظامه بإجراءات 

أي العمليات المطلوبة كاملة دون الحاجة لتدخل المحاسب في تلك العملية المحاسبية 
         المبيعات  النظام بإدخال قيد يوميةيبدأ 

 

                   xx من المدينينD                       المبيعات/الى ح 

 المحزون/ح إلىمن تكلفة بضائع مبيعة            xxثم 

الى ستاذ العام ويرحلها لى الحسابات الرئيسية في دفتر األثم ترحيلها من دفتر اليومية ا
 .ستاذ المساعدت الفرعية في دفتر األالحسابا

العام ويستخرج ميزان المراجعة وفي نهاية العام بالتدوير يرصد الحسابات في دفتر األستاذ 
غير المعدل ويعد قيود التسويات وثم يتم إعداد القوائم المالية مميزا  بين الحسابات 

 .المؤقتة والحسابات الحقيقية

وب البد للمحاسب أن يكون على دراية كافية وفهم بطبيعة ولكن قبل إدخال البيانات للحاس
 :النظام إلنشاء برنامج األوامر مسبقا  لتستطيع إستقبال البيانات ومعالجتها

 .إنشاء آلية ترميز للحسابات ليميز البرنامج نوع وطبيعة الحسابات -1
 .إنشاء دفتر يومية مبرمج وفقا  آللية ترميز الحسابات -2
ي دفتر األستاذ العام وحسابات تفصيلية مبرمجة في إنشاء حسابات عامة ف -3

 .دفتر األستاذ المساعد
 إنشاء آلية ترحيل مبرمجة للحسابات -4
 إنشاء قوائم مالية مبرمجة -5
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 19999الى   12222األصول         ترميز الحسابات: مثال

 29999الى  22222اإللتزامات  

 39999الى  32222حقوق الملكية 

 49999الى  42222 اإليرادات 

 59999الى   52222المصاريف   

 

اآلن سنضع مخططا  مبرمجا  كي يطبعه الحاسب لتنفيذ العملية والذي في الغالب سيكون و 
 .في الشكل البياني التالي  ابشكله المبسط كم
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 دفتر يومية المبيعات المقترح

 

 

 

 

 (حساب المبيعات)األستاذ العام                (            المدينين حساب)األستاذ العام

 42222رقم حساب                                           12222رقم حساب    

 

 

 

 معالجة تكلفة المخزون     

 (لمخزونحساب ا)األستاذ العام (              حساب تكلفة البضاعة المباعة)األستاذ العام

 12322رقم حساب                                          52222رقم حساب     

 

 

 

 القيمة سابالحتمعادلة مبرمجة                                 منطقة إفراغ البيانات من قبل المحاسب                

 رمز البضاعة  عدد القطع    سعر القطعة                                            المبلغ     رمز العميل

                                                   س                                             .ل3222                                          1222            3             512          1222  
 س   .ل 3222

 رصيد      دائن       مدين       البيان     
 3222       -        3222مبيعات   

                 3222الرصيد                             

 رصيد       دائن       مدين       البيان   
 3222        3222      -مدينون    

                 3222الرصيد                             

 

 رصيد      دائن       مدين       بيانا      ال
 2252       -        2252مخزون      

                  2252الرصيد                              

 

       رصيد       دائن      مدين         انالبي       
 2252     2252     -تكلفة البضاعة      

                  2252الرصيد                              
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نشاء حسابات     من خالل المثال المبسط نالحظ أن وضع األرضية المسبقة من ترميز وا 
مبرمجة تفرض على النظام أن ينفذ أوامر موضوعة مسبقا  ليس إال وهذا يوصلنا بأنه 

ا كان النظام مجهز بشكل دقيق من قبل مبرمج النظام كلما كانت عمليات الحاسوب كلم
دقيقة وخالية من األخطاء ونتيجة فحص ميداني في ظل نظام المعلومات المحاسبي 

قامت بتوفير األجهزة الضرورية المادية للحاسب  (X)اإللكتروني للشركة تبين أن الشركة 
خراج وجهزت طاقم محاسبي متمرس وملم من شبكات وحواسيب ووسائل إدخال  وا 

خبرة في البرنامج المحاسبي المعتمد كما أنهم إستعانوا بمبرمجي  وبأعمال الشركة وذو 
يدوية لعدة عينات  تباراتاخبإجراء  العاملين لديهم ويقومونالنظام إلقامة دورات خاصة ب

 .نتائج الحاصلةلمقارنتها مع نتائج اإلختبارات اإللكترونية ودراسة مدى دقة ال

وسنتطرق لشرح بعض الحاالت العملية عن اآلليات المتبعة لتنفيذ العمليات المحاسبية     
كما هو معمول به في دورة اإليرادات مثال   Xعلى النظام المحاسبي اإللكتروني للشركة 

 .والتي تشمل المبيعات والمدينون

 :دورة اليرادات           

 فحص سقف اإلئتمان المسموح للعميل          التأكد من اء          طلب الشر  استالم

 نو المخز ب توفر كمية البضاعة المطلوبة 

 

 

 تصدير فاتورة العميل          شحن البضاعة للعميل         ترحيل البيع لحساب العميل

 لعامترحيل عملية البيع لألستاذ ا                       
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بالبرمجيات  ةوبعد معرفة هذا المخطط األساسي للدورة يبقى تصميم كل مرحلة على حد    
ر يومية المبيعات وتزويده بآلية الترقيم المناسبة للحسابات تإنشاء دفا: الضرورية مثال

نشاء شروط البيع والفواتير وكل ما هو  وربطه بالحسابات المتعلقة بعملية البيع وا 
 .ري إلتباع الدورة بشكل سليم وغير قابل لإلختراقضرو 

تشمل هذه المرحلة كثيرا  من األمور المهمة وعلى رأسها تصميم الفواتير بشكل قانوني      
حيث تربط الفاتورة بشروط البيع ومرجعية طلبات الشراء الواردة من العميل وكل 

المحاسب في خبرته على  التفاصيل الضرورية األخرى والتي تعتمد دقتها على مهارة
 إستخدام البرنامج

 :دورة المدفوعات

 :وتبدأ

 .بإعداد نموذج الطلبيات الداخلي للنقص بالمخزون (1
 إعداد أمر الشراء (2
 تسجيل وصول البضاعة (3
 تحديث المخزون بالبضاعة (4
 إعداد إشعار الدائن للمورد (5
 ترصيد حساب المورد بالمبلغ (6
 ترحيل عملية الشراء لألستاذ العام (7
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 ( :X) ليها في الشركة نتائج إجراءات الرقابة الداخلية التي توصلنا إ -5
 .جعة داخلية في الشركة نه لم نجد لجنة مرالتصميم العام للرقابة الداخلية ألضعف في ا -1
                                 .المحاسبية و التقارير الماليةعتماد فحص للقيود غياب إ -2

المعامالت المختلفة مثل المبيعات اآلجلة جراءات الرقابة المالئمة لنوع و مستوى غياب إ -3
 .األصول الثابتة  اقتناءوالمشتريات و 

 . االستخدامعدم كفاية إجراءات حماية األصول من التلف و الضياع و سوء  -4
 .طراف ذات عالقة و غير مفصح عنها ائن عن معامالت مهمة و مكثفة ألدلة و قر أ -5
 .وقرائن و عدم الموضوعية من قبول المسؤولين عن القرارات المالية المحاسبية أدلة  -6
 . ين ذوو مواقع حساسة عدم الفصل في الوظائف لعدة موظف -7

 (.مر الصرف بصفة مدير مالي أمين الصندوق و آ: ) مثال 

تودعين أحدهما بدمشق بما أن الشركة تتبع طريقة الجرد الدائم وقد وجدنا ان لدى الشركة مس-8
واألخر بالالذقية ولدى التدقيق في حسابات المستودع الموجودة بشجرة الحسابات ظهر رصيد 

ليرة سورية  6222222ليرة سورية ورصيد مستودع الالذقية  12522222مستودع دمشق  
وذلك في ميزان مراجعة تلك الشركة بينما لدى طلب الجرد من قسم المستودعات في برنامج 

ورصيد مستودع الالذقية  8522222المحاسبة المعتمد تبين أن رصيد مستودع دمشق 
الحسابات والفواتير تبين ما يلي وهذا غير مطابق لميزان المراجعة ولدى التدقيق  8222222

ليرة تمت خالل العام ولكن دون توليد سند خاص بها مما  2222222هناك فاتورة مناقلة قيمتها 
اد بالمستودعات فقط دون أن يتم نقل قيمة هذه المواد محاسبيا وبالتالي ظهور أدى إلى نقل المو 

 . وتبين أن السبب يعود الى خطأ قام به منظم تلك الفاتورة  الفر وقاتهذه 

ولدى دراسة ارباح المواد بشكل مستقل من قسم المستودعات تبين أن هناك ارباح كبيرة غير 
دقيق تبين أن بعض فواتير المناقلة بين المستودعات تمت متناسبة مع أعمال الشركة ولدى الت

بسعر المبيع مما أدى إلى ظهور أرباح وهمية ألنه من المفترض أن تتم مناقلة تلك الفواتير 
 .بسعر التكلفة 

 



-64- 

 :النتائج و التوصيات  - 14

لكترونية خلص الباحث إلى حاجة تطوير مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات المحاسبية اال
 :لمواكبة التطورات الجديدة من خالل ثالثة محاور

 .تطوير بيئة مهنة المراجعة-14-1

 .تطوير المكاتب المهنية -14-2
 .تطوير المراجع المهني-14-3

 :تطوير بيئة مهنة المراجعة-14-1

 :لبيئة مهنة المراجعة دور فعال في رفع كفاءة وفعالية المهنة وعليه يجب االهتمام بتطوير

 بما يتفقلتقوم بتحديث المقررات الدراسية للمحاسبة والمراجعة :دور الجامعات والمراكز العلمية-
ضافة سنة خامسة لكليات التجارة لمن يرغب في مزاولة المهنة بعد , مع التطورات المتالحقة وا 

وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للمراجعين الطالعهم على المستجدات في كافة ,التخرج
 .ت المهنةمجاال

لتقوم باستقراء نبض األحداث والمتغيرات :دور المجامع العلمية والمهنية لمهنة المراجعة-
 .وتحقيق اإللمام التام ألعضاء المهنة بالمعايير الدولية للمراجعة,االقتصادية المحيطة

صدار إرش:الدور اإلشرافي لجمعية المحاسبين القانونيين- ادات تمكن للرقابة على األداء المهني وا 
من تقويم األداء للمراجعين ووضع معايير قياس جودة أداء مهني لالرتقاء بكفاءة وفعالية أداء 

 .المراجعين

 :تطوير المكاتب المهنية14-2

 .تطوير معايير الكفاءة المهنية للمراجعين بالمكتب ولكل من يرغب بمزاولة المهنة-

 كيل كيانات مهنية كبيرة قادرة على اندماج المكاتب المهنية الصغيرة مع بعضها لتش-

 .منافسة المكاتب الكبيرة
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 إرسال فريق المراجعة بالمكاتب لحضور دورات تدريبية الستخدام أساليب مراجعة نظم -

 المعلومات المحاسبية االلكترونية وغيرها من الدورات المقامة في المجامع المهنية وبشكل 

 .دوري

 :يتطوير المراجع المهن 14-3

 اإللمام بإمكانيات نظم المعلومات وكيفية استخدام الحاسب االلكتروني في تنفيذ مهام-

 واإللمام باألساليب التحليلية التي تستخدم كأحد إجراءات الحصول على أدلة المراجعة 

 .المراجعة 

 للتأكد من تحديث وتطوير المراجع (سنة مرة2)ألعضاء المهنة  ورشات عملعقد -

 .نية بما يتناسب مع المستجدات المحيطةلقدراته الف

 .الترخيص للمراجعين الجدد بعد اجتياز فترة تدريبية في مكاتب المراجعة -
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 :المراجع_ 15
 

نتقادية كمعيار المراجعة دراسات إ) )الدكتور محمد حسني عبد الجليل صبحي *
ء المتطلبات التشريعية و الدولي الخاص بتقرير المراجع عن القوائم المالية في ضو 

 (.المهنية 
رح لتقييم مخاطر بيئة التشغيل نموذج مقت) )الدكتور حسن عبد الحميد العطار *
 (.ديات المعاصرة لكتروني مدخل لتدعيم دور مراقب الحسابات في ظل التحاإل
 (.المراجعة علم و مهنة ) )شعراوي جمعة الدكتورة سهير *
جعة مرا))و الدكتور شحاته السيد شحاته  الدكتور عبد الوهاب نصر علي*

 (.لكترونية الحسابات في بيئة الخصخصة و أسواق المال و التجارة اإل
 .(التخطيط لعملية المراجعة ) ) إبراهيمحمد علي الدكتور أ*
 ( ات المحاسبيةعلى نظم المعلومرات العولمةتأثي))الدكتور محمد جالل صالح السيد*
طار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية في إ ))حمد عبد اهلل الرملي أالدكتور محمد *

 (.(ظل تطور تكنولوجيا المعلومات 
المراجعة ) )الدكتور محمد سمير الصبان و الدكتور عبد الوهاب نصر علي *

ليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها و المفاهيم األساسية و آ –الخارجية 
 (.(المعايير الدولية 

ساليب الفنية المفاهيم العلمية و األ) )خرون دكتور محمد محمود عبد المجيد و آلا* 
 ((النظرية و التطبيق -الحديثة في المراجعة  

: دراسة متقدمة في ) )الدكتور عبد الوهاب نصر ، الدكتور شحاته السيد شحاته * 
 (.(مراجعة الحسابات وتكنولوجيا المعلومات 

دراسة تحليلية لدور المراجع في ظل نظم ) )حسين حمد حسين علي الدكتور أ* 
 (.(المعلومات المحاسبية الفورية 
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تكنولوجيا  ستخدامادراسات تطبيقية ألثر  ))السيد المليجي شحاته  إبراهيمالدكتور *
 (.(المعلومات على مهنة المراجعة 

قترح لمراجعة النظم المحاسبية مدخل م ))ايدي الدكتور محمد عبد الرحمن الع*
 (.(لكترونية اإل
صوب هيكل رقابة داخلية فعال مع تطوير دور  ))الدكتور محمد علي حماد *

 (.(لكترونية جع الخارجي و ذلك في ظل النظم اإلالمراجع الداخلي و المرا
ة في شركات طار الرقابختقدير المراجع أل ))الدكتور عارف عبد اهلل عبد الكريم*

 (.(لكترونية التجارة اإل
في ظل التشغيل  االكتشافإدارة خطر ) )الدكتور صادق حامد مصطفى * 
 (.(لكتروني للبيانات اإل
 (.(ستراتيجية المراجعةإ) ) إبراهيمحمد علي كتور أالد* 

دعم نظم والتحليل الكمي  باستخدامالمراجعة ))حمد لطفي الدكتور أمين السيد أ*
 .((القرار 
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