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 ملخص: 
 

 ملا والقانونية واالقتصادية املالية األوساط طرف من األخرية اآلونة يف ملحوظ بشكل الداخلي  بالتدقيق االهتمام تزايد لقد       
 نظرا خدماتية أو جتارية أو صناعية سواء كانت االقتصادية املؤسسات لوضعية حقيقية صورة إعطاء يف مساعدة كأداة أمهية من له

 .املؤسسة يف الداخلي للتدقيق احملاسبية املعلومات ملكانة
للبيانات احملاسبية يف جمال التدقيق الداخلي،  اإللكرتوينعلى استخدام انظمة التشغيل  ضوءقة البحثية التسلط هذه الور و      

 على رةالساه العني أصبح مبثابة الداخلي التدقيقو  هذاحيث تستلزم هذه العملية حتليل و دراسة كل عنصر من عناصر النظام. 
والالزمة  ةتعد من أهم العمليات الضروري اإللكرتونية احلديثة اليت احلوكمةمع  خاصة بالتكامل اصة،واخل عامةال املؤسسات مصاحل
املدقق الداخلي يف تنفيذ  األلية للبيانات احملاسبية تساعد املؤسسات. باإلضافة إىل أن طريقة املعاجلةد من حسن سري عمل للتأك

 بشكل أفضل.هداف األبرامج التدقيق و حتقيق 
  

 .البيانات احملاسبية، اإللكرتونية احلوكمة ،لتدقيق الداخليا  الكلمات الدالة:

Abstract : 

The importance of internal auditing has increased significantly in recent times by the 

financial, legal and economic circles because of its great importance as a tool to give a real 

picture of the status of economic institutions, whether industrial, commercial or service, due 

to the status of accounting information for the internal audit in the institution. 

This study is based on electronic accounting data systems in the field of internal auditing.this 

process requires the analysis of each element of system.this internal audit has became a 

watchful eye on the intersts of public and private institutions, espicially with the integration of 

gevernance which is one  of the most important and necessary to ensure the proper 

functionning of institutions.in addition, the automated method of processing accounting data 

helps the iternal auditor to implement the programs. 

 

Key Word : internal audit, E-gouvernance, accounting data. 
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 :الحوكمةبعالقته الداخلي و  التدقيق ماهية-1  

احلوكمة اجليدة تتوقف على املعلومات املتولدة عن األطراف األربعة اليت تشكل نظام  أن IIAني يرى معهد املدققني الداخلي
شكل املدققون اخلارجيون ( وأن هذه العناصر األربعة ت -املدققون الداخليون -اإلدارة التنفيذية –احلوكمة وهي:  )جملس اإلدارة 

 .مع التقييم اخلارجي املستقل ؤسسةالفهم الداخلي ألنشطة امل

 مفهوم التدقيق: 2-2     

يساهم التدقيق الداخلي يف حسن سري اإلدارة من خالل أنه يسعى إىل احرتام صارم للقوانني و اإلجراءات ، كما أنه يعترب مصدر  
 . ديد االحنرافات بطريقة سريعةثقة و طمأنينة. كما يهدف إىل اكتشاف الغش و األخطاء و حت

 التدقيق الداخلي: تعريف  2-2-2

 لتدقيق الداخلي، ميكن أن نذكر منها:هناك عدة تعاريف ل

 :1تعريف املعهد األمريكي للمحاسبيني العموميني IACPA)) 

و ضمان دقة و  لتدقيق الداخلي يشمل خمططات التنظيم و األساليب و اإلجراءات املطبقة داخل املؤسسة حلماية أصوهلا ،" ا
 و كذا تطبيق السياسات احملددة من اإلدارة.صحة املعلومات املالية و احملاسبية و ذلك للرفع من مردودية العمليات 

 وذلك اقتصادية وأحداث حول وقائع حبقائق يتعلق فيما وتقوميها إثبات أدلة على للحصول وموضوعية منتظمة عملية"أو هي 
 ."التحقق بذلك املهتمني املعلومات مستخدمي إىل النتائج وإيصال احملددة واملعايري احلقائق تلك بني التطابق درجة من للتحقق

 أهمية التدقيق: 2-2-9

 تعتمد حبيث املالية املستخدمة للقوائم األطراف خدمة إىل الوسيلة هذه هتدف حيث غاية، ال كونه وسيلة يف التدقيق أمهية تتجلى
 .وأهدافها  سياستها سمور  قراراهتا اختاذ يف عليها

 ولكي ممكن عائد هتم إىل ما حيقق هلم مدخرا وتوجيه االستثمارية قرارا هتم اختاذ عند القوائم هذه على املستثمرون يعتمد 
 .2الوثوق ميكن تعكس معلومات األقل على القوائم هذه تكون أن جيب سليمة والتوجيهات القرارات هذه تكون

 املايل واملركز الوضعية املالية بدراسة قيامها عند حمايدة فنية هيئة قبل من املدققة املالية القوائم هذه على البنوك تعتمد كما 
 قروض. األخري هذا طلب عند للمؤسسة احلقيقي

                                                           
1 - Hamini Allel, le contrôle interne de l’élaboration du bilan comptable, OPU, Alger, 1993, p22. 

 .12، ص9002، دار امليسرة للنشر و التوزيع، األردن، الطبعة الثانية، ةالناحية النظري -تدقيق الحسابات المعاصرةغسان فالح املطارنة،  -  2
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 الدخل مثال منها الوطنية املؤشرات حتديد إىل للوصول القوائم هذه على الدولة هياكل يف االقتصاديون كذلك ويعتمد 
 هلذا العام الصاحل ختدم تنموية قرارات واختاذ االقتصادي التخطيط بعملية والقيام اخل،...اخلام الداخلي جالنات القومي
 .للمؤسسة فعلي واقع عن تعرب املالية القوائم هذه على الظاهرة املعلومات تكون أن وجب

 وفرض والرقابة، التخطيط منها كثرية ضألغرا املدققة القوائم على فتعتمد املختلفة الدولة وأجهزة احلكومية اجلهات أما 
 .اخل... والقطاعات األنشطة لبعض اإلعانات وتقدمي األسعار وحتديد الضرائب

 األجور بشأن اإلدارة مع التفاوض عند املالية القوائم على تعتمد العمال نقابات وكذلك. 

 أهداف التدقيق:  2-9

 ، الداخلية الرقابة على االعتماد درجة وكذلك والفحص تحققال ومدى أهدافها يف ملحوظ تطور تدقيقال مهنة تطور صاحب
 :يلي كما األهداف أصبحتلذلك 

 .عليها االعتماد مدى وتقرير وسجالته املشروع دفاتر يف املثبتة احملاسبية البيانات دقة و صحة من التأكد -
 .والسجالت الدفاتر يف مقيد هو كما املالية القوائم مطابقة حول حمايد فين رأي على احلصول -
 . غش   أو أخطاء من بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف -
  لديه املستخدمة الداخلية الرقابة أنظمة وتدعيم للمشروع املفاجئة املدقق زيارات طريق عن والغش   األخطاء فرص تقليل -
 :تشمل وهي املؤسسات أهداف توس ع ظل   يف تدقيقال أهداف توس عت فقد احلايل الوقت يف أم ا -
 إىل الوصول دون حالت اليت األسباب ودراسة أهداف من حققته ما على والتعرف تقييمها ومتابعة اخلطط مراجعة -

 .احملددة األهداف
 .منها مستهدفا كان ما إىل بالنسبة األعمال نتائج تقييم -
 .النشاط نواحي مجيع يف إنتاجية كفاية أقصى حتقيق خالل من اإلسراف على القضاء -
 اجملتمع. ألفراد الرفاهية من ممكن قدر أقصى حتقيق -

 :معايير التدقيق الداخلي 1-3
 ميكن إيضاح أهم معايري التدقيق الداخلي بشكل موجز من خالل الشكل التايل:
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 (: معايير التدقيق الداخلي32شكل رقم )

 معايري التدقيق املتعارف عليها

 

 ين                      معايري إعداد التقريرمعايري العمل امليدا   معايري عامة               

 

 

 

 

 

 

ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطي (،دار ألفين أرتر و جيمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل، )  المصدر:
 .29، ص9332المريخ للنشر، الرياض، 

 مفهوم الحوكمة: 2-9

أو اإلدارة احلكيمة و اإلجراءات احلاكمة، و هناك من يطلق عليها  يوجد ملصطلح احلوكمة عدة مرادفات من بينها اإلدارة الرشيدة
 احلاكمية املؤسسية. و غريها من التسميات. 

 الحوكمة: تعريف 1-9-1

ة باإلدارة الرشيدة أو احلازمة، ويف عام يف بدايته إىل اللغة العربي "Corporate Governance"تُرجم مصطلح        
 "، وأصبحت مستخدمة منذ ذلك الوقت يفGovernanceة كلمة احلوكمة بوصفها ترمجة "ربياعتمد جممع اللغة الع 9009

 . 3ةمعظم الرتاجم والكتابات العربي

بنظام أو هيكل الرقابة الداخلية ويعترب احللقة  ومعىن مصطلح احلوكمة ليس باجلديد على مهنة احملاسبة، فقد ارتبط ارتباطًا وثيقاً 
 . 4ةيف دقيق وحمدد له باللغة العربيه ال يوجد تعر ن البحوث والدراسات تشري إىل أن أهذا النظام، إال راً من مراحلاألكثر تطو 

                                                           
 .11، ص9002، جامعة دمشق، ، التدقيق الداخليالقاضي حسني يوسف  وأخرون،    - 3

التخطيط السليم  -
و اإلشراف  للمراجعة

 املساعدين املالئم على
نظام فحص و تقييم  -

 .الداخلية الرقابة
 ع أدلة اإلثباتمج -

 .الكافية و املالئمة
 

 الكفاءة املهنية -
 االستقالل و

 احلياد

 بذل العناية -

 الالزمة

إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ املتعارف 
 عليها.

 اإلفصاح الكايف و املناسب

إبداء الرأي الفين يف القوائم املالية كوحدة 
 واحدة.

لثبات على تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف ا
 عليها.
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 OECD (Organization for Economic Co-Operationوالتنمية  فتها منظمة التعاون االقتصاديفقد عر 
and Development). هي تها واألطراف ذات العالقة هبا و ا: "العالقات بني إدارة الشركة وجملس إدارهتا ومسامهبأهن

هبا تنفيذ هذه األهداف، ويتحد د هبا أيضاً أسلوب متابعة  أهداف املنشأة واألدوات اليت يتموضع  ن اهليكل الذي خالله يتمتتضم
 األداء".

صالح من خالل على أهنا:" استخدام تكنولوجيات اإلعالم و االتصال لتحقيق اإل الحوكمة اإللكترونيةويعرف البنك الدويل 
تسريع عملية الشفافية و تقريب املسافات و إزالة العوائق و إعطاء فرصة للمواطنني للمشاركة يف كافة  القرارات السياسية و 

 5اإلدارية يف خمتلف نواحي حياهتم".

 مبادئ الحوكمة:   2-9-9

 :6ستة مبادئ للحوكمة وهي OECDلقد أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

إىل املبادئ اخلمسة وقد أضيف هذا املبدأ يف اآلونة األخرية  ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة املؤسسات:ل: المبدأ األو 
 ن باختصار: وية ليكون املبدأ األول، ويتضموضع يف األول األساسية مث

 الشامل. أنه ذو تأثري فعال على األداء االقتصادي -
 .ية يف نطاق اختصاص تشريعياملتطلبات القانونية والتنظيم -

 ة: ويشمل باختصار:حقوق املسامهني والوظائف الرئيسية ألصحاب امللكي المبدأ الثاني:

 ة للمسامهني.توافر احلقوق األساسي -
 احلق يف املعلومات عن القرارات. -
 اإلفصاح عن اهلياكل والرتتيبات. -

 املعاملة املتساوية للمسامهني: ويتضم ن: المبدأ الثالث:

 املة املسامهني معاملة متساوية.مع -
 ة.التداول بني الداخلي ني يف املؤسسمنع  -
 اإلفصاح عن العملي ات. -

                                                                                                                                                                                     
، 4، العدد 12 اجمللد، لة املنارة، جممساهمة التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة في المصارف السورية العامة والخاصة )دراسة مقارنة(فاتن حن ا كريزان،  -  4

 . 29، ص9013
 .31، ص01، جملة مناء االقتصاد و التجارة، العدد أهمية التدقيق اإللكتروني في تعزيز أداء الحكومة اإللكترونيةبربري حممد أمني، بن بوعلي خدجية،   - 5
 .111-141، ص9003، غرفة التجارة األمريكية، واشنطن، لعشرينحوكمة الشركات في القرن الحادي وامركز املشروعات الدولية اخلاصة،    - 6
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 دور أصحاب املصاحل: ويشتمل على: المبدأ الرابع:  -

 املصاحل وفقاً للقانون أو نتيجة التفاقي ات متبادلة. -
 تطوير آلي ات لتعزيز األداء من أجل مشاركة العاملني. -
 لومات بالقدر املناسب ويف الوقت املناسب.احلصول على املع -

 ة: ومضمونه باختصار:اإلفصاح والشفافيالمبدأ الخامس: 

 اإلفصاح طبقاً للمستويات النوعي ة للمحاسبة واإلفصاح املايل وغري املايل. -
 كفؤ.القيام مبراجعة خارجية سنوية مستقلة بواسطة مراجع خارجي مستقل   -

 اإلدارة: وتشمل باختصار ما يلي:ت جملس مسؤوليا المبدأ السادس:

 العمل وفقاً للمعلومات الكاملة مع العناية الواجبة. -
 ة.رتاتيجية املؤسسة وسياساهتا وخطط عملها السنويعرض اس -
 ة.املوضوعي املستقل على شؤون املؤسساحلكم  -

 لحوكمة: في تطبيق ا مساهمة التدقيق الداخلي  2-9-0

دت مبادئ وقواعد حوكمة الشركات على ة بتطبيق مفهوم احلوكمة ،كما أكراف الرئيسية املعنيإن إدارة التدقيق الداخلي من األط
ات احلوكمة، مع الرتكيز على عالقته بلجنة التدقيق واملدقق ، وتفعيل دوره يف إطار آليداخليضرورة تطوير وظيفة التدقيق ال

 اخلارجي. 

ناقشات حول دور التدقيق الداخلي يف آليات إىل املشاركة يف امل1222عام  نياألورويب ملعهد املدققني الداخلياد وقد دعا االحت
 .  7وحوكمة الشركات مله العالقة بني التدقيق الداخلير بأن يضع يف مسار عحوكمة الشركات، وقر 

 8لنا من البحث يف نقطتني أساسيتني، ومها:  ات البديف حوكمة املؤسس التدقيق الداخلي فلفهم دور

 ة احلوكمة.لي يف عملياألساسي ة من التدقيق الداخبات املتطل 

 وباقي أطراف احلوكمة. العالقة بني التدقيق الداخلي 

                                                           
، جملة املثىن للعلوم افدارية و االقتصادية، كفاءة و فعالية نظام التدقيق الداخلي و أثره في تطبيق حوكمة الشركاتعلي ناظم عبد األمري، علي كرمي حممد،  - 7

 .140،  يف ص9011، 04، العدد01اجمللد
 بتصرف. 101-21ص: -صمرجع سبق ذكره، زان، فاتن حن ا كري  - 8
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 بأن IIAني يرى معهد املراجعني الداخلي ة الحوكمة: المتطلبات األساسية من التدقيق الداخلي في عملي 1-9-3-1
 : 9ل يفثة احلوكمة تتمة يف عمليظيفة املراجعة الداخلية من و بات األساسياملتطل

 التعامل مع املخاطر، وتتمثل ة بشأن بشأن نظم الرقابة وخدمات استشاريكخدمات تأكيد   بات لإلدارة العليا:متطل
 يف: متطلبات اإلدارة من التدقيق الداخلي

 .10ةتقييم مستقل لنظام الرقابة الداخلي -

 ة. داد التقارير عن الرقابة الداخلياملساعدة يف إع -

 ت.تقييم كفاءة العملي ا -

 جلنة التدقيق من التدقيق الداخليبات م الرقابة واملخاطر، وتتمثل متطلكخدمات تأكيد بشأن نظ  بات للجنة التدقيق:متطل 
 يف: 

 ة ككل.تقييم مستقل لذلك النظام باملؤسس ة، مبا يف ذلكتأكيدات فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلي -

 ة. املوجودة  بالتقارير املالي بي ةعن املمارسات والعملي ات احملاس تقييم مستقل -

 ة.ارير املالي ة والرقابة احملاسبية الداخليحتليل املخاطر بالرتكيز على التق -

 ات الفحص اخلاص. القيام ببعض عملي -

 ة بشأن التعامل مع املخاطر.كخدمات استشاري  ة:متطلبات لإلدارة التنفيذي 

ة مببادئ احلوكمة وذلك من خالل إعطاء الثقة للمعلومات م اإلدارة التنفيذيييم مدى التزايف تقكما أنه للتدقيق الداخلي دور هام 
الرتكيز على تنفيذ هذه املبادئ أو املواثيق وليس  عن احلوكمة، فعلى املدقق الداخلياليت حيصل عليها جملس اإلدارة وجلنة التدقيق 

ات املتسارعة يف القوانني أفقهم واالطالع املستمر  على التغيري  ا، ومن مث  على املدققني الداخليني توسيععلى االعرتاف بااللتزام هب
 تطبيقها. ماذا تعين الكلمة، ولكن كيف يتم والتشريعات واإلرشادات وفهم ليس

ة ما كرب حجم املؤسسات إىل أنه كل: وتشري االحصائي  وباقي أطراف الحوكمة العالقة بين التدقيق الداخلي 1-9-3-9
ني، اإلدارة، واللجان تكوين صورة ن من الصعب على املدققني اخلارجيما كالوازدادت درجة تعقيد نشاطها، ك

                                                           
9- Institute of Internal Auditors (IIA). International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, Altamonte Springs, FL, 2003b, p.4. 

، جملة العلوم حوكمة الشركات على ضوء المعايير الدولية لممارسة التدقيق الداخليدور التدقيق الداخلي في الممارسة السليمة لالعايب عبد الرمحان،  - 10
 .11، ص19/9019االقتصادية و علوم التسيري، العدد
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، وهنا يأيت دور التدقيق ة وإجراءات الرقابة عليها وتطبيق احلوكمة عليهاة للمخاطر اليت تتعر ض هلا املؤسسدقيق
 لنحو اآليت:على ا ليقوم مبهامه من خالل عالقات تفاعلي ة بينها وبيـن باقي أطراف احلوكمة، الداخلي

 والمدقق الخارجي لتدقيق الداخليالعالقة بين ا: 

ت من خالل اعتماد املدقق الداخلي على التدقيق ق اخلارجي بالنسبة حلوكمة املؤسساواملدق تأيت أمهية العالقة بني التدقيق الداخلي
العتماد على عمل التدقيق ر مدى ايتأث، و Reliance Decisionاالعتماد  ة ومبعىن آخر قرارالداخلي يف تدقيق القوائم املالي

 .على عمل إدارة التدقيق الداخلي الداخلي بنزاهة اإلدارة، فكلما زادت نزاهة اإلدارة كلما زاد اعتماد املدقق اخلارجي

ضافة إىل ة، باإليف كل من اختبار الرقابة الداخلية واالختبارات التفصيلي يون على عمل التدقيق الداخليويعتمد املدققون اخلارج
 .يها عند التخطيط للتدقيق اخلارجياعتمادهم عل

 التدقيق هي إحدى اللجان الرئيسية جمللس اإلدارة واملتكونة من  جلنة ولجنة التدقيق: العالقة بين التدقيق الداخلي
يف معناها الواسع،  ة التدقيقر إىل تكوين جلان التدقيق على أنه تطوير لعمليني باجمللس، وينبغي النظاألعضاء غري التنفيذي

ني يف الوفاء التنفيذية، كما ميكن أن تساعد املدراء فهذه اللجان ميكن أن تدعم موضوعية ومصداقية إعداد التقارير املالي
 وحتس ن من أعمال التدقيق، وحتسن ني، وتدعم استقاللية املدققنيوتقو ي دور املدراء غري التنفيذيهتم، وتدعم مبسؤوليا

دراء واملدققني واإلدارة، باإلضافة إىل ذلك تساعد يف إجياد نوع من الرقابة من قبل املسامهني على اإلدارة، صال بني املاالت
  وميكن اعتبارها أداة مفيدة ومعاونة جمللس اإلدارة يف مراقبة أداء املنشأة وتسيري نشاطها.

 ومجلس اإلدارة: العالقة بين التدقيق الداخلي 

لداخليني وقت مضى، وذلك ملا للمدققني ا التدقيق الداخلي يف حتسني عملية احلوكمة أكثر من أي إلدارة تعتمد علىأصبحت ا
 يف التحقق، االستشارة، وإدارة املخاطر. من دور حموري

لس اإلدارة ني تقدمي العون لإلدارة وجمعايري الدولية للممارسـة املهنية للتدقيق الداخلي إىل أنه ميكن للمدققني الداخليوقـد أشارت امل
 يف الوفاء مبسؤولياهتم يف حوكمة الشركات، وذلك على النحو اآليت:

  .مساعدة جملس اإلدارة يف التقييم الذايت للحوكمة 

 ة إدارة املخاطر للجنة التدقيق.لتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية وعملي تقدمي أفكار أفضل 

 فة على املدى الطويل.البحث عن فرص أفضل لتحقيق االلتزام بغرض ختفيض التكل 

 غت للعاملني.لتحقيق اهلدف منها ومن أهنا بُلق من مدى كفايتها عد وآداب السلوك األخالقي باملؤسسة للتحقفحص قوا 

 فع إىل جلنة التدقيق.لالزمة وإعداد تقرير بالنتائج ير تنفيذ التدقيق السنوي  بالعناية ا 
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 ة.ة التدقيق السنويعداد وتنفيذ خطمراعاة اإلفصاح والشفافي ة عند إ 

  :الكترونيا لبياناتا إدخالفي ظل التدقيق الداخلي  -9

، هبدف االطمئنان من سالمتها وجودهتا تدقيق وفحص البيانات واملعلومات التدقيق الداخليسبق وأن ذكرنا أن من أهم مقاصد 
 .11اختاذ القرارات املختلفة الرشيدةه يساعد يف ، وهذا بدور رير املالية اليت تعرب عن الواقعلتكون أساساً إلعداد القوائم والتقا

له بشيء من ، وهذا ما سوف نتناو التدقيق الداخليولقد أثر التشغيل االلكرتوين للبيانات ، علي منهجية وأساليب وإجراءات 
 . التفصيل يف هذا احملور

 : التدقيق الداخليأثر التشغيل االلكتروني للبيانات علي منهجية   9-1

الداخلي حتديات ، من بينها  صناعة املعلومات فرضت علي املدققمما الشك فيه أن التطورات السريعة يف تكنولوجيا الكمبيوتر و 
ضرورة تعديل طريقة تفكريه ونظرته إيل املتغريات احمليطة به ، ليس نظرة املعارضة ، ولكن نظرة الواقع وضرورة االستفادة من تلك 

 ه إيل األجود واألحسن .املتغريات لتطوير أدائ

 : 12الداخلي علي النحو التايل جوهريا يف منهجية املدققغيرياً وهذا األمر أحدث ت

] التأهيل العلمي [ ، حيث جيب اإلملام التام بأساسيات التشغيل االلكرتوين للبيانات ،  التغيري يف ثقافة ومعرفة املدقق أواًل :
 الكاملة بلغات وبرامج ووسائل الكمبيوتر املتطورة  .وتكنولوجيا صناعة املعلومات والدراسة 

، وال سيما أن جزءاً كبريا من عناصر النظام احملاسيب موجود داخل جهاز الكمبيوتر  دة النظر يف خطة وبرنامج التدقيقثانيًا : إعا
 مثل الدفاتر واملستندات والقوائم والتقارير .

ات ، واالستفادة من الكمبيوتر وأساليب حبوث العمليات يف احلصول علي مزيد منها ثالثًا : إعادة النظر يف طبيعية أدلة اإلثب
 جبانب أو بديالً عن األدلة التقليدية .

[ املعروفة   Cyberneticsرابعاً : إعادة النظر يف آلية نظم الضبط الداخلي ، واالستفادة من مدخل املراقبة والتحكم الذايت ] 
 [ يف تقوية نظم الضبط الداخلي للبيانات واملعلومات .  Systems Scienceيف علم النظم ]

مبا يتواءم مع التطورات احلديثة يف فكر ومنهجية اإلدارة العليا ،   طرق إعداد وعرض تقارير التدقيقخامسًا : إعادة النظر يف
 وتطبيق مبدأ الرقابة باالستثناء ، وإبراز املسائل اجلوهرية وجتنب احلشو غري النافع .

                                                           
ف استعمال أسلوب التشغيل اإللكتروني في تدعيم نظم الرقابة الداخلية ) دراسة ميدانية لعينة من فروع المصار موفق عبد احلسني حممد و أخرون،  -  11

 .11، ص9011، 90جملة الكوت للعلوم االقتصادية و التجارية، تصدر عن كلية االقتصاد و اإلدارة، العدد األهلية في محافظة الديوانية (،
 .11ص جامعة األزهر، مصر،، 9000في ظل الكمبيوتر واالنترنت، أصول المراجعة والرقابة ،  حسني شحاته   - 12
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 Inlerسادساً : االستفادة من تزاوج أساليب املعرفة املختلفة ، والذي أصبح مسة من مسات العصر، وهذا ما يطلق عليه أسم ] 
Disciplinary Approach  . ] 

 :في ظل التشغيل االلكتروني للبيانات التدقيق الداخلي نطاق وكيفية  9-9 

 :ــ 13، وحتليل املعلومات علي النواحي اآلتية لبياناتظل التشغيل االلكرتوين ل اهتمامه يف يركز املدقق

 :علي المدخالت أوالً : التدقيق السابق

، ومراقبة أو متابعة انسياب البيانات من خالل املستندات ، واستيفائها لكافة الشروط الدورات املستندية ويتمثل ذلك يف تدقيق 
للوائح  الداخلية ودليل اإلجراءات  ، وما يف حكم ذلك ، ومن الوسائل اليت الشكلية واملوضوعية املتعارف عليها ، وطبقا للنظم وا

 تستخدم يف هذا اجملال : 

 ها .تدقيقحصر وتبويب املستندات اليت تؤخذ منها البيانات و  -
 املقارنة بني االمجاليات والتفاصيل . -
 استخدام أسلوب األرقام املسلسلة يف إدخال البيانات وإعداد سجل خاص هبا.  -
 توثيق البيانات الداخلة من جهة أو شخص مسئول . -

 علي اآليت :ــ  ويركز املدقق: البيانات الداخلة إلي الكمبيوتر  تدقيقثانياً : 

علي  بات اإللكرتونية من خالل تدقيقهاالتأكد من صحة البيانات املقدمة إيل قسم إعداد البيانات بقسم احلاس -
سوف يتم حساهبا مبعرفة الكمبيوتر ففي هذه احلالة جيب أن تطابق البيانات املستندات ، فمثاًل إذا كانت األجور 

 الواردة يف كشوف األجور علي سجل األجور . 
التأكد من صحة املعلومات والتعليمات املطلوب اتباعها عند القيام بتشغيل البيانات ، وهذا يتطلب منه دراسة برامج  -

 الكمبيوتر واالطمئنان إيل سالمتها 
د من أن التعديالت واإلضافات يف البيانات الداخلة قد أضيفت إيل الربنامج املخزن يف الكمبيوتر بعد موافقة التأك -

 اجلهات املخولة بذلك .

 لبيانات وتحليل وعرض المعلومات:علي برامج الكمبيوتر المستخدمة في تشغيل ا ثالثاً : التدقيق

                                                           
، جملة الباحث االقتصادي، أثر استخدام أنظمة التشغيل اإللكتروني للبيانات المحاسبية على التدقيق الداخليملني علون، أمحد قايد نور الدين، حممد  - 13

 .111، ص9011/جوان 03العدد
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لتعديل فيها إال بناًء علي برنامج جديد ، وال يكون هناك فرصة ساحنة للتالعب عندما تدخل البيانات إيل الكمبيوتر فإنه يصعب ا
الداخلي التأكد من أن البيانات واملعلومات املخزنة داخل  لقطع الشك باليقني ، ميكن للمدققأو الغش أو حدوث أخطاء ، و 

 علي ما يلي :ـ  ألصل ويف هذه احلالة يركز املدققالكمبيوتر مطابقة ل

 يم الربنامج .صحة تصم -
 سالمة أداء احلاسب االلكرتوين . -
 سالمة األوامر والتعليمات ] أوامر التشغيل [ من املنظور احملاسيب . -
 وجود وسائل التحكم الذايت داخل الربنامج . -
 صحة التعديالت املداخلة علي برامج الكمبيوتر . -

املنشأة عن طريق إدخال بيانات جتريبية إيل الكمبيوتر وتشغليها يف الصدد اختبار برامج الكمبيوتر اليت تستخدمها وميكن  للمدقق 
 ، ويقارن بني خمرجات احلالتني . مرة أخري باستخدام األساليب اليدوية

 يف هذه املرحلة علي ما يلي : ــ يرتكز دور املدقق: علي المخرجات من المعلومات وسبل عرضها وتفسيرها  رابعاً : التدقيق

 الواجب أن تكون من ناحية التصميم والواقعية علي املخرجات الفعلية .مطابقة املعلومات  -
التأكد من أن تفسري احملاسب أو غريه مستندا إيل أرقام صحيحة واردة يف خمرجات الكمبيوتر لتاليف التالعب يف تفسري  -

 تلك املعلومات .
تقارير املرفوعة إليهم تطابق من الناحية حيث أن معظم املديرين ليسوا خرباء يف جمال الكمبيوتر جيب التأكد من ال -

 ت عند تشغيل البيانات دورة أخري .مبيوتر ومن أن اقرتاحاهتم قد روعاملوضوعية املعلومات الواردة من خمرجات الك

 :في حالة التشغيل االلكتروني للبيانات التدقيق الداخلي إجراءات  9-3

 :  14وين للبيانات يف اآليتيف حالة التشغيل االلكرت  تتمثل إجراءات التدقيق  

 وكذلك الداخلة مبراجعتها علي املستندات: حيث يتم التأكد من صحة البيانات حول الحاسب االلكتروني التدقيق ،
 .جة للتأكد من السالمة واملوضوعيةمراجعة املعلومات اخلار 

 ويتم ذلك ضوء الربنامج املعدل الداخلي يف : حيث يتم التأكد من صحة التشغيداخل الحاسب االلكتروني التدقيق ،
امج  ، أو تشغيل نفس البيانات باستخدام برنبني التشغيل االلكرتوين للبياناتعن طريق املقارنة بني التشغيل اليدوي و 

 .كمبيوتر آخر وإجراء املقارنة

                                                           
 .112، صمرجع سبق ذكرهأمحد قايد نور الدين، حممد ملني علون،   - 14
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 تنفيذ وين يفاستخدام إمكانيات احلاسب االلكرت  يع املدقق: حيث يستطباستخدام الحاسب االلكتروني التدقيق 
 ــ  يلي:ومنها علي سبيل املثال ما  بعض عمليات التدقيق

 التحقق من صحة العمليات احلسابية . -
 العام.املطابقة بني املوازين الفرعية وامليزان  -
 الشاذة.استخراج األرصدة  -
 الفحص.حتليل األرصدة اليت تزيد أو تقل عن أرقام حمددة إلعطائها مزيداً من  -
 والساكنة.ثل املتحركة والبطيئة حتليل بعض األرصدة م -
 قصرية.استخدام إمكانيات احلاسب االلكرتوين يف إعداد القوائم والتقارير املالية علي فرتات  -
 االستفادة من أسلوب التغذية العكسية باملعلومات . -

  :االلكترونية المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط 9-4 

 متثل كوهنا االلكرتونية، املعلومات احملاسبية لنظم عالية أمهية ذات ولكنها احملاسبية بالعمليات شرةً مبا ال تتعلق ضوابط وهي
 مباشرة ال تتعلق رقابية ضوابط هناك يوجد أنه املعلومات، حيث نظم إدارة على تطبيقها يتم وتنظيمية رقابية إدارية سياسات

الرقابية مصطلح أساليب الرقابة  الضوابط هذه على ويطلق احملاسبية املعلومات ملحوظة لنظم هلا منفعة بل احملاسبية، بالعمليات
 حتت تدخل وتلخيصها، و املعلومات وتبويبها مجع بوظائف املختصون بإتباعها يلتزم اليت والتوجيهات متثل املعايري العامة: وهي

 15الكرتونياً و تشتمل على: البيانات معاجلة قسم مركز مهام نطاق

 :التنظيمية الرقابة ضوابط 9-2-2

 العالقة، ذات األخرى املعلومات واإلدارات نظم إدارة بني الوظائف بفصل املتعلقة الرقابية واإلجراءات الضوابط يف وتتمثل  
 .الغش  خماطر تقليل أجل من نفسها احلاسوب يف دائرة املسؤوليات وحتديد وتقسيمها، الواجبات وفصل

 :الوصول على الرقابة ضوابط 9-2-9

 املرخص غري واالستخدام حملاوالت الدخول نتيجة حتدث اليت واملخالفات األخطاء واكتشاف ملنع مصممة رقابية إجراءات وهي 
 األجهزة إىل بالوصول فقط هلم املصرح لألشخاص السماح إىل ضمان اإلجراءات هذه وهتدف .النظام وبيانات احلاسوب ألجهزة

 . 16الرمسي العمل أوقات وضمن الوظيفية أعماهلم وحجم طبيعة مع يتفق الذي ىاملد وحتديدهم ضمن احملاسبية والربجميات

                                                           
في ظل نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في قطاع مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية عصام حممد البحيصي،  - 15

  .23،ص2014يناير –العدد السادس –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات غزة، 
، -دراسة ميدانية لمهنة المراجعة في السودان  -يةتخطيط و تنفيذ المراجعة الخارجية في ظل النظم المحاسبية اإللكترونحممد املعتز اجملتىب ابراهيم طه،  - 16

 .190، ص9011، 49جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 
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  :الملفات وحماية أمن على الرقابة ضوابط 9-2-0

 الوصول كمخاطر املختلفة، املخاطر واملنطقية ومواجهة املادية النظام واحلماية ملكونات األمن لتحقيق الالزمة اإلجراءات وتشمل
 إخفاق يف تتسبب قد اليت اخلارجية الطبيعية العوامل عن النامجة املخاطر فضاًل عن احلاسوب قراصنة به ميقو  املصرح به الذي غري

 . وإدامته  النظام إدارة وضمان للمستخدمني، إتاحته على القدرة وعدم والربجمية، مبكوناته املادية النظام

  :وتطويره النظام توثيق على الرقابة ضوابط 9-2-2

 املستخدم إجراءات وتوثيق املادية واملنطقية، مبكوناهتا وتوصيفها املعلومات نظم بتوثيق املتعلقة الرقابية واإلجراءات طالضواب وتشمل
    تشغيله.   بعد للنظام والتحديث املستمرة التطوير حاالت توثيق عن فضالً  النهائي

 خاتمة:

تشغيل اإللكرتوين و إدخال البيانات حماسبيا ظهرت أساليب جديدة نتيجة للتطور احلاصل على مستوى اإلدارة يف انظمة ال       
و متطورة يف إجراءات عملية التدقيق الداخلي بشكل مغاير عن الطرق التقليدية اليت كانت تعاجل املعلومات بصعوبة وحتتاج إىل 

 وقت. و هذا ما ساعد املدقق الداخلي على أداء عمله بطرق أكثر دقة و سهولة. 

ل احلوكمة يلعب التدقيق الداخلي دورا مهما من عدة نواح، فمن الناحية األوىل: يكمن يف انه جزء ال يتجزأ من الرقابة و يف جما
الداخلية و تسيري اإلدارة، فباإلضافة إىل أنه يعمل على تقييمها فإنه يعمل على حتسينها بشكل مستمر، و هبذا فغنه يساهم يف 

  التدقيق الداخلي أيضا يف اإلفصاح و الشفافية اليت تعد أحد الركائز األساسية للحوكمة.حتقيق أهداف احلوكمة. و يساهم  

 ومن خالل ما سبق مت التوصل إىل النتائج التالية:

حيتاج نظام املعلومات و البيانات احملاسبية إىل أن يكون قابال للتطوير، حىت يتماشى مع التعديالت و التطورات احلديثة  -
 إال باستخدام أنظمة التشغيل اإللكرتوين للبيانات؛ و هذا ال يتحقق

القيام بعملية التدقيق الداخلي يف ظل أنظمة التشغيل اإللكرتوين للبيانات احملاسبية تعترب عملية دقيقة تستلزم الرتكيز على   -
 كل عنصر من عناصر النظام، و عالقتها باألنظمة الفرعية األخرى؛

ل اإللكرتوين للبيانات احملاسبية يساعده يف عملية الرقابة و كذا اكتشاف األخطاء إن املدقق الداخلي أنظمة التشغي -
 بسهولة؛

 احلوكمة اإللكرتونية تساعد املدقق الداخلي يف تنفيذ برامج التدقيق و حتقيق األهداف بطريقة سهلة؛ -
ة منها استخدام الربامج فرضت بيئة التشغيل اإللكرتوين للبيانات على املدقق الداخلي أساليب و إجراءات جديد -

 احلاسوبية و التطبيقات الذي أصبح ضروريا و ال بد منه.
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