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 ملخص 
والتدقیق،  المحاسبة مهنة على المؤثرة المتغیرات البیئیة مھأ المعلومات من تكنولوجیا تبرتع

ونتیجة لذلك ظهر ما یسمى بتدقیق األنظمة الحاسوبیة أو تدقیق الحاسوب. وقد هدفت هذه 
المراجعة عملیة الدراسة إلى معرفة مدى أهمیة استخدام تكنولوجیا المعلومات كمدخل لتحسین 

 التدقیقأهم المعاییر والبیانات الدولیة التي جاءت تتحدث حول مهنة  دراسةمن خالل یة التحلیل
تكنولوجیا المعلومات، وتحلیل تأثیر استخدام تكنولوجیا المعلومات على عملیة  ظل في

خلصت الدراسة إلى أن المراجعة التحلیلیة قد تطورت نتیجة لوجود نظم و  التحلیلیة. المراجعة
ومع تطور تكنولوجیا المعلومات تم االتجاه الستخدام األدلة ، وریة )غیر الورقیة(المحاسبة الف

 .منع والوقایة من التحریفات الجوهریة للقوائم المالیةالااللكترونیة، والتي تساعد على 
 الكلمات المفتاحیة: تكنولوجیا المعلومات، مراجعة تحلیلیة، تدقیق، أدلة إلكترونیة.

Abstract 

The information technology is considered as the most important variables 

environement that can impact on The accounting profession and auditing, that's why  

appeared which we call computer system audit or audit the computer. The aim of this 

study is to measure the important of uses the information technology as preface to 

improve the process of analytical procedures through study the most norms and 

international data. The study concluded that the analytical review is developed 

through existence a system of instant accounting ( no papers) on light Information 

technology, and with the development of information technology they  trend to use 

evidences electronic that are help to prevention from the falsification substantive    
Key Words : Information Technology, Analytical review, Auditing, Evidences 

Electronic 

 تمهيد 
جاءت الكثیر من االجتهادات واالهتمامات بمهنة التدقیق من أجل تطویرها وحاولت 
تذلیل جمیع الصعوبات التي كانت تواجه المهنیین أثناء أدائهم لعملیات التدقیق، كما أنهم قد 

أهمها معیار  وضعوا لهذه المهنة من المعاییر التي تعمل على زیادة تحكیمها وترشیدها
في ظل ثورة تكنولوجیا المعلومات والتي ، و ISA 520الدولي المراجعة التحلیلیة المراجعة 

أحدثت تغیرات كبیرة ومتسارعة في مختلف میادین الحیاة، والتي كان لها أثر كبیر على 
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سمح دخول التكنولوجیا ألداء أعمال التدقیق ظهور ما  منظمات األعمال وأنشطتها، حیث
بیة، وتطور كثیرًا وواكب ذلك ظهور المعاییر التي ترشد وتوجه یسمى بتدقیق األنظمة الحاسو 

وأصبح على المدققین مواكبة هذه التطورات والتأقلم تنظم طرق التعامل مع هذه األنظمة، و 
وكمدخل للتدلیل على أهمیة استخدام  معها إلنجاز مهامهم وتحقیق أهداف عملیة التدقیق.

الكفء لعملیة المراجعة التحلیلیة ، وعلى ضوء ما  تكنولوجیا المعلومات لتحقیق االستخدام
 سبق یمكننا دراسة ومناقشة اإلشكالیة المطروحة من خالل طرح التساؤل التالي:

كيف يمكن الستخدام تكنولوجيا المعلومات أن يساهم في تحسين عملية المراجعة 
تحليلية باالعتماد في المؤسسة االقتصادية ؟ وهل االستخدام الفعال للمراجعة ال التحليلية

تكنولوجيا المعلومات يساهم في إعطاء تحذيرات مهمة حول وجود التالعب في القوائم 
 المالية واكتشاف األخطاء الجوهرية؟

 ولإلجابة على إشكالیة البحث یتطلب األمر وضع التساؤالت الفرعیة الموالیة:  
 معلومات ؟ما المقصود بالمراجعة التحلیلیة في ظل المعالجة اآللیة لل .1
 تكنولوجیا  المعلومات؟ ظل ما هي أهم المعاییر والبیانات الدولیة لمهنة التدقیق في .2
 ؟كیف یؤثر استخدام تكنولوجیا المعلومات على عملیة المراجعة التحلیلیة .3

 األهداف
المراجعة  وجدوى ألهمیة والمسیرین المؤسسات في القرار ألصحاب الوعي إلحداث محاولة   

في ظل تكنولوجیا عامة وأهمیتها  تحسین أداء عملیة التدقیق بصفة مجال يفالتحلیلیة 
  خاصة. المعلومات بصفة

 األهمية 
المراجعة  عملیة في المعلومات استخدام تكنولوجیا توضیح في الدراسة هذه أهمیة تبرز
العلوم  المجال، حیث أن استخدام هذا في المعرفة النظریة والتطبیقیة تعمیق ومحاولة التحلیلیة

جعل منها وسیلة تدقیق  المراجعة التحلیلیةالریاضیة واإلحصائیة والمحاسبیة لخدمة عملیة 
تتمتع بدرجة عالیة من الكفاءة والفاعلیة، وذلك من خالل القدرة على اكتشاف البنود التي 

عة تحتوي على األخطاء، المساهمة في تحدید نطاق عملیة التدقیق باالعتماد على نتائج المراج
  .التحلیلیة، كذلك السرعة في انجاز عملیة التدقیق وبالتالي تخفیض التكالیف المترتبة علیها 
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 منهجية البحث 
من خالل مراجعة األدبیات  على المنهج الوصفياالعتماد  تم البحث إشكالیة على لإلجابة

تعرضت لإلطار المحاسبیة، والبحث فیها من خالل الكتب والمنشورات العلمیة المختلفة التي 
    .تالعلمي لمعاییر المراجعة الدولیة في بیئة تكنولوجیا المعلوما

 :نقاط( 30هذا المقال في ثالث )ومن خالل االشكالیة المطروحة سنحاول تقدیم 
 .: تكنولوجيا المعلومات والمراجعة التحليليةوالا

 تكنولوجيا المعلومات  1.1
المعرفة واآللة،  من مزیج عن عبارة ألنها المستقبل أساستكنولوجیا المعلومات  تعتبر

الیوم یعیش العالم عصر تكنولوجیا المعلومات التي تعتمد على نظم االتصال الحدیثة عبر و 
 .األقمار الصناعیة، ونظم معالجة المعلومات المرتبطة بالحاسبات االلكترونیة

 تكنولوجيا المعلومات مفهوم بيئة 1.2.2.2
 الجدیدة المصطلحات من ، فهي لم تحض كغیرهاالمعلومات تعددت مفاهیم تكنولوجیا

 في لنحاول ،هابعض سندرج لها، لذا واحد كل لرؤیة تبعا وتنوعت تعددت بل موحد، بتعریف
 لها: تعریفا إعطاء األخیر
تعرف على أنها " الجانب التكنولوجي لنظم المعلومات وتتضمن األجهزة والبرمجیات  -

الجة المعلومات األخرى والملحقات األخرى التي یمكن والشبكات وقواعد البیانات وتقنیات مع
  1مشاهدتها كأجزاء لنظام المعلومات.

تعرف أیضا على أنها أدوات ووسائل تستخدم لجمع المعلومات وتصنیفها وتحلیلها  -
وخزنها أو توسیعها، وتصنف تحت عنوان أوسع واشمل وهو "التقنیات المستندة إلى الحاسوب" 

بنشاطات العملیات في المنظمة، والتي تستخدم من المستفیدین من كافة لعالقتها المباشرة 
 2مجاالت الحیاة.

عبارة عن مجموعة األدوات التي تساعد في استقبال المعلومات ومعالجتها واسترجاعها  -
وطباعتها ونقلها بشكل الكتروني سواء كانت على شكل نص أو صوت أو صورة أو فیدیو 

 3وذلك باستخدام الحاسوب.
من التعاریف السابقة یتبین لنا أن تكنولوجیا المعلومات تمثل أجهزة الحاسب اآللي، 
المكونات المادیة، البرمجیات، النظم ونظم االتصال، االنترنت واالكسترانت، وبالتالي فهي 
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مطلب أساسي لكي تمكن إدارة المؤسسة من القیام بأعمالها بكفاءة وفعالیة، لما توفره من 
ت تساهم في استمرار ووجود المؤسسة ونموها، وبالتالي تحسین أدائها وتحقیق معرفة معلوما

 األهداف التي قامت من أجلها. 
 تكنولوجيا المعلوماتالبنية التحتية ل  2.1.1.2

البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات بأنها تتكون من عناصر Turban et alوآخرونیحدد تیربان 
ت والشبكات واألجهزة األخرى، ویتفق معه في ذلك كل من األجهزة والبرمجیات وقواعد البیانا

 Laudon and، أما لودن ولودن  Martin et alومارتن وآخرون  O' Brineأوبرین وآخرون 
Laudon  ونظم األجهزة من تتكون المعلومات لتكنولوجیا التحتیة البنیة عناصریقوالن بأن 
دارة شارینوالمست واالتصاالت والبرمجیات والشبكات التشغیل  .4واإلنترنت والتخزین البیانات وا 

:  اآلتیة العناصر تشمل المعلومات لتكنولوجیا التحتیة البنیة أن اعتبار یمكن ،وعلیه
 تكنولوجیا مجال في والعاملون واالتصاالت الشبكات البیانات وقواعد األجهزة والبرمجیات
 :منها لكل توضیح یلي المعلومات، وفیما

وتشمل المعدات المستخدمة إلدخال المعلومات  :hardwareية األجهزة المكونات الماد .أ
وخزنها ونقلها وتداولها واسترجاعها واستقبالها وبثها للمستفیدین كما أنها تتضمن الحاسبة وما 
یرتبط بها من األجهزة الملحقة بها التي تضم وحدة المعالجة المركزیة، اللوحة األساسیة 

وبذلك فإن األجهزة تتكون من الحواسیب بأنواعها  5مكونات المادیة.والشاشة وغیرها وتسمى ال
 ومكوناتها الفرعیة.

هي عبارة عن مجموعة من المكونات المعنویة لنظام الحاسوب : softwareالبرمجيات  .ب
جراءات وبرامج وأنظمة تشغیل ولغات برمجیات، وتقوم هذه البرمجیات بعدة  من تعلیمات وا 

   6.ارة عملیات الحاسوب واسترجاع البیانات ودعم تطبیقات األعمالوظائف أساسیة أهمها إد
وهي مجموعة بیانات مرتبطة مع بعضها أو :  data and data basesقاعدة البيانات .ت

فهي مجموعة مهیكلة من البیانات  7هي المعلومات المخزنة في أجهزة ووسائل خزن البیانات،
لوصول إلیها من خالل الحاسوب، وتكون مرتبة بناء المخزنة إلكترونیا، والتي یتم السیطرة وا

على عالقات معروفة مسبقا بین أنواع محددة من البیانات ذات العالقة باألعمال أو الحاالت 
ویمكن إضافة وتعدیل وتحدیث قاعدة البیانات باستمرار لتواكب المتغیرات  أو المشاكل.
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ستراتیجیة على وفق أسس صحیحة، المستجدة، لمساعدة المدیرین في اتخاذ قراراتهم اإل
 8ولیتمكن باقي المستخدمین النهائیین من القیام بأعمالهم بكفاءة وفاعلیة،.

مصطلح الشبكات  Telecommunications and Networksاالتصاالت والشبكات  .ث
یعني سلسلة تشابك وترابط مجموعة أو نظام، واألمثلة على الشبكات في عالمنا ال تكاد تنتهي، 

أما االتصاالت السلكیة والالسلكیة هو تبادل المعلومات  9ل على ذلك شبكات الكمبیوتر،ومثا
في أي شكل ) صوت، بیانات، نص، صور، فیدیو( عبر الشبكات، واالنترنیت هو الشكل 

  10.األكثر انتشارا لالتصاالت في الحیاة الیومیة،
 علومات.الفوائد والمزايا المحققة من استخدام المعالجة اآللية للم 2.1.1.2

تكمن فوائد الحاسب اآللي في كونه یقوم بمعالجة البیانات والمعلومات المالیة التي یتم 
إدخالها له من المستخدمین وتحویلها إلى مخرجات ذات معنى وقیمة قابلة للفهم والتفسیر من 
 المستخدمین في زمن قیاسي ودقة متناهیة، إضافة إلى أنه یتولى عملیة تخزین هذه البیانات

تكنولوجیا  بوسائل تخزین مناسبة وتوفیر إمكانیة الرجوع إلیها عند الحاجة، كما ساهمت
 هذه ما مكنها من تبؤ، الیومیة حیاتنا مجاالت جمیع في عظیمة ثورة إحداث المعلومات في

  11منها:  نذكر أن یمكن والتي الممیزة، الخصائص مجموعة بفضل الرفیعة المكانة
خیر دلیل على هذا شبكة االنترنت التي تسمح لكل واحد منا  تقليص الوقت والمسافة: -

 الحصول على ما یلزمه من معلومات و معطیات في وقت قصیر جدا و دون التنقل.
ي  ه الالمركزیة بخاصیة تتمیز التي المعلومات أدوات تكنولوجیا أهم من :الالمركزية -
 یوجد أن الكمبیوتر، دون أجهزة من نهائي ال عدد بین تربط الشبكة فهذه ،"االنترنت شبكة

 .الشبكة هذه في یتحكم مركزي كمبیوتر
 تكنولوجیا بظهور ولكن واحد، اتجاه ذات االتصالیة الرسالة كانت قدیما :التفاعلية -

 حدیثة وسائل ظهرت فقد .الطرفین بین االتجاه ومزدوج تفاعلي التعامل أصبح المعلومات
 التخاطب وكذلك الوقت نفس في واالستقبال اإلرسال ةإمكانی أتاحت للمستخدم الوسائط متعددة

 الوسائل من غیرها أو االنترنت أو الهاتف باستخدام اآلخر، سواء الطرف مع والتحاور
 .األخرى
 إلزامیة عدم أي وتلقیها، الرسالة إرسال بین الزمني التوقیت اختالف یعني :الالتزامن -

 .رسالته استقبال من لیتمكن الوقت نفس في النظام إلیه واستخدامه ل المرس حضور
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وتعني إمكانیة توجیه الرسالة االتصالیة إلى فرد واحد أو جماعة معینة :الالجماهيرية -
بدل توجیهها بالضرورة إلى جماهیر ضخمة، وهذا یعني إمكانیة التحكم فیها حیث تصل 

لفة لالتصاالت، مباشرة من المنتج إلى المستهلك، كما أنها تسمح بالجمع بین األنواع المخت
سواء من شخص واحد إلى شخص واحد، أو من جهة واحد إلى مجموعات، أو من الكل إلى 

 الكل أي من مجموعة إلى مجموعة.  
 ذات فهي معین، بلد أو جهة على مقتصرة لیست الشبكات أن معناه:التوصيل قابلية  -
 مكان عن النظر بغض یةاالتصال األجهزة مختلف بین إمكانیة الربط وبالتالي شاسعة، طبیعة
 .تواجدها
 أدوات مستخدمي من اإلجمالي العدد واالنتشار بالشیوع یقصد :الشيوع واالنتشار -

 أنه حیث العالم، دول مختلف عبر الشبكات إلیهم تصل أن یمكن الذین المعلومات تكنولوجیا
 .المستخدمین من نهائي ال وعدد عریضة إلى قاعدة الشبكات هذه تصل أن یمكن
وهو المحیط الذي تنشط فیه هذه التكنولوجیات، حیث تأخذ  عالمية والكونية:ال -

المعلومات مسارات مختلفة ومعقدة تنتشر عبر مختلف مناطق العالم، وهي تسمح لرأس المال 
بأن یتدفق إلكترونیا خاصة بالنظر إلى سهولة المعامالت التجاریة التي یحركها رأس المال 

 خطي عاتق المكان واالنتقال عبر الحدود الدولیة.  ألمعلوماتي فیسمح لها بت
 و المستخدم بین التفاعل لحدوث كنتیجة یعتبر هذا و : اآللة مع الفكرية المهام اقتسام -
 ؛النظام
 .المراجعة التحليلية 1.2

تعتبر المراجعة التحلیلیة أحد االختبارات األساسیة التي یقوم بتنفیذها مدقق الحسابات 
 بارات التفصیلیة لألرصدة.لتخفیض نطاق االخت

 تعريف المراجعة التحليلية 1.2.1
أول وصف لمفهوم المراجعة التحلیلیة ظهر عن طریق المعهد األمریكي للمحاسبین 

، حیث تم تغییر مصطلح إجراءات المراجعة التحلیلیة إلى 2793في عام   AICPAالقانونیین
وذلك عند تضمینها  65،12ر رقم إجراءات تحلیلیة من قبل الوالیات المتحدة في بیان المعیا

كأحد االختبارات التي یستخدمها المراجع للحصول على أدلة اإلثبات التي یستلزمها المعیار 
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الثالث من معاییر المراجعة األمریكي والذي استخدم اصطالح إجراءات المراجعة التحلیلیة 
 .    13رات غیر عادیةوعرفها بأنها تحلیل النسب المالیة واالتجاهات الهامة وفحص أي تغی

في بیان معیار المراجعة   AICPA وقد أشار  المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین
(10SAS ) إلى أن إجراءات المراجعة التحلیلیة "عبارة عن مجموعة من  2791الصادر سنة

ین هذه االختبارات التي تم تطبیقها على البیانات المالیة، من خالل دراسة ومقارنة العالقات ب
البیانات، وتحدید مدى اعتماد المراجع على االختبارات الجوهریة األساسیة والتي تتكون من 
خالل اختبارات تفاصیل العملیات واألرصدة أو من خالل المراجعة التحلیلیة أو من خالل 

ویوضح هذا التعریف أن اعتماد المراجع على االختبارات الجوهریة  ،14الجمع بینهما
e TesteSubstantiv :15من خالل أداء مستویین عامین  

 اختبارات التفاصیل للعملیات واألرصدة؛ 
 إجراءات المراجعة التحلیلیة؛ 
 أي تولیفة من هذین النوعین من االختبارات اإلثباتیة؛ 

تم استحداث مصطلح )اإلجراءات التحلیلیة  IFACوفي أدبیات االتحاد الدولي للمحاسبین 
Analytical Procedures ) عندما قام االتحاد الدولي للمحاسبین بإصدار معیار  2710في عام

: اإلجراءات التحلیلیة تشمل على دراسة النسب  والذي ینص على أن ISA 12المراجعة الدولي 
واالتجاهات المهمة والبحث في التغیرات والعناصر غیر العادیة. وقد أكد هذا المعیار الدولي 

 الحسابات.  تدقیقالتحلیلیة في عملیة على أهمیة استخدام المراجعة 
قام المعهد باستخدام اصطالح اإلجراءات التحلیلیة من خالل معیار  2711وفي عام 
وبموجبه تم تعریف اإلجراءات التحلیلیة  SAS  23محلوالذي حل  SAS 56المراجعة  

راسة العالقات )االختبارات التحلیلیة( على أنها: " تقییم للمعلومات المالیة یتم من خالل د
الممكنة بین البیانات المالیة وبعضها البعض وبینها وبین البیانات غیر المالیة، ویتم من 

، أي أنه یتم من خاللها مقارنة 16خاللها مقارنة القیم المسجلة بالدفاتر مع توقعات المراجع"
 القیم المسجلة بالدفاتر مع توقعات المراجع

رقم  بتعدیل إرشاد المراجعة الدولي (IFAC)للمحاسبین  قام االتحاد الدولي 2711وفي سنة 
 " ویعرفها: بأنها المسمى، نفس تحت(ISA.NO. 520) المراجعة الدولي ، لیصبح معیار21

تقییم للمعلومات المالیة من خالل تحلیل معقولیة العالقات فیما بین كل من البیانات المالیة 



 سهام كردودي أ.

 أبحاث اقتصادية وإدارية  

 

263 

 التي تم تحدیدها أو العالقات بحث التقلبات یضاأ اإلجراءات التحلیلیة تشملوغیر المالیة، 
القیم  التي تختلف إلى حد كبیر عن أو المعلومات األخرى ذات الصلة مع التي تتعارضو 

 17المتوقعة.
 األمریكي المعهد عن الصادر السابق بالتعریف متأثراً  جاء یالحظ في هذا التعریف
، وان هناك 2711سنة  SAS.NO. 56مراجعة ال معاییر نشرة في للمحاسبین القانونیین، والوارد

تقارب في مجمل التعاریف، من جهة أنها تشدد على دراسة العالقات بین المعلومات المالیة 
وغیر المالیة، أومن جهة أخرى دراسة التقلبات غیر العادیة في أرصدة الحسابات للتأكد من 

 صحة هذه األرصدة.
 SAS.No. 56األمریكي للمحاسبین القانونیین كما یتضح من التعاریف أن تعریف المعهد 

 .ISA.Noقد ركز على الهدف من إجراءات المراجعة التحلیلیة، بینما نجد أن المعیار الدولي 
یركز على كل من طرق وأهداف إجراءات المراجعة التحلیلیة، لذلك فإن التعریف الثاني  520

 اعم واشمل من التعریف األول. 
أن طرق عدیدة یمكن  18IAASBالدولي  والضمان التدقیق معاییر وحسب ما جاء به مجلس

استعمالها في اإلجراءات التحلیلیة تتراوح بین من مقارنات بسیطة إلى المقارنات المعقدة وذلك 
 باستخدام تقنیات إحصائیة متقدمة

كما نستخلص من الفقرات السابقة التطور السریع في مفهوم اإلجراءات التحلیلیة، ونستقرئ 
كذلك من التعاریف السابقة وفق سیاقها التاریخي أن إجراءات المراجعة التحلیلیة على أنها 
اختبار تدقیق جوهري للمعلومات المالیة، یتم عن طریق دراسة ومقارنة العالقات الواضحة 
والمتوقعة بین البیانات المالیة وغیر المالیة، وذلك باستخدام أسالیب وأدوات مختلفة، تبدأ 

جراءات التحلیالت باإلج راءات والمقارنات البسیطة المتمثلة باالستفسار والمناقشة والبحث وا 
البسیطة،إلى إجراءات متطورة ومعقدة تستخدم األسالیب اإلحصائیة والریاضیة المتقدمة، وذلك 
بهدف الحصول على درجة ثقة من خالل توفیر أدلة إثبات كافیة ومناسبة لتحقیق أهداف 

 المراجعة.
تتبع التقسیمات المختلفة إلجراءات المراجعة التحلیلیة نالحظ أنه ال یوجد اتفاق موحد  عند

خمسة أنواع رئیسیة من  613على هذه التقسیمات، فقد ورد ضمن معیار المراجعة الدولي رقم 
 19التحلیلیة المراجعة
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 مقارنة بیانات العمیل مع بیانات النشاط الذي یعمل فیه؛ 
 ل مع ما یقابلها من بیانات في الفترة السابقة؛مقارنة بیانات العمی 
 مقارنة بیانات العمیل مع النتائج المتوقعة من العمیل؛ 
 مقارنة بیانات العمیل مع النتائج المتوقعة من المراجع؛ 
 مقارنة بیانات العمیل مع التوقعات باستخدام بیانات غیر مالیة؛ 

 أهداف المراجعة التحليلية 2.1.1
میة التي بذلت لتحدید أهداف المراجعة التحلیلیة، تلك المحاولة التي من أهم المحاوالت العل

، وكذا مجمع المحاسبین ISA 520الدوليفي المعیار  IFACقام بها االتحاد الدولي للمحاسبین 
تحقیق األغراض  في   65SASوذلك حسب ما جاء في المعیار  AICPAالقانونیین األمریكي 

 الموالیة:  
 ومكتب  المدقق قبل من التحلیلیة المراجعة إجراءات استخدام مود أنوقد أشار تركي الح

 :20ي لخصها في مایليذیساعد في تحقیق أهداف وال المراجعة
 ؛فهم عملیات العمل وتحدید المجاالت التي تمكن فیها المخاطر 
 ؛تقییم مدى اختبار العملیات واألرصدة 
 ؛تحدید المجاالت التي تستلزم تدقیق إضافي 
  ؛تعزیز نتائج التدقیقتثبیت و 
 ؛المراجعة اإلجمالیة الشاملة للمعلومات المالیة 
  ؛فعالة في كشف األخطاء التي تتطلب التعدیل  
 . الحصول على أدلة تدقیق موثوقة وذات عالقة عند االنتفاع من اإلجراءات التحلیلیة 
 بارات التفصیلیة جوهریة عندما یكون استعمالها ذات تأثیر وفعالیة أكثر من االخت كإجراءات

 المالیة. للقوائم خاصة لتأكیدات االكتشاف لتخفیض مخاطر
 تكنولوجيا المعلومات ظل والبيانات الدولية لمهنة المراجعة في : المعاييرثانيا

لقد قامت الجمعیات المهنیة الدولیة والقائمون على مهنة التدقیق بوضع مجموعة من 
أن یلتزم بها المدققین في ممارستهم العملیة، خصوصا  المعاییر المهنیة واألخالقیة التي یجب

االتحاد الدولي للمحاسبین، وتعتبر هذه المعاییر هي دستور مهنة التدقیق، لذا یتوجب على 
جمیع المدققین معرفة هذه المعاییر وكیفیة تطبیقها في الواقع العملي لاللتزام بها، فبعضها 
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المعلومات، والبعض اآلخر غیر مباشر ویتضمن  متعلق مباشرة بالتدقیق في ظل تكنولوجیا
 اإلشارة إلى موضوع تدقیق تكنولوجیا المعلومات.

قد أقر المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین مجلس معاییر المراجعة أن أدلة التدقیق التي و  
كانت موجودة سابقا في المقام األول في شكل وثائقي، غالبا اآلن موجود في صورة ملف 

( التابع للمعهد األمریكي للمحاسبین ASBأصدر مجلس معاییر التدقیق ) تروني. كماإلك
والذي جاء لمساعدة  (SAS.No. 80التدقیق رقم) معاییر بیان بشأن( AICPAالقانونیین )

 .SASعلىالمدقق للتركیز أكثر على أدلة اإلثبات اإللكترونیة من خالل إدخال التحسینات 
31.No 31، وأهم تغییر من.No. ASS .21هو كیف یتم التعامل مع المخاطر البیئة اإللكترونیة 

( التابع للمعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین ASBكذلك أصدر مجلس معاییر التدقیق )
تضمنت بیان أثر تكنولوجیا المعلومات على نظام الرقابة  والتي( SAS No. 94) 79النشرة رقم 

الخاصة بأسالیب تكنولوجیا المعلومات التي یجب أن یهتم بها عتبارات إلا ،الداخلیة بالمؤسسة
المدقق، أنواع ووسائل الرقابة الداخلیة المعتمدة على أسالیب تكنولوجیا المعلومات، ضرورة 

استخدام المدقق لمساعدین ذوي مهارات متمیزة في هذا المجال، وأخیرًا ضرورة فهم المدقق إ
   22ریر المالیة اإللكترونیة.للكیفیة التي یتم بها إعداد التقا

كما أصدر االتحاد الدولي للمحاسبین القانونیین المعاییر والبیانات الدولیة لمهنة التدقیق 
 23التالیة: 

(: األهداف والمبادئ الرئیسیة التي تحكم تدقیق البیانات المالیة: 133المعیار الدولي رقم ) -
فة إلى المتطلبات األخالقیة والمتطلبات والذي یحدد وجوب قیام المدقق بااللتزام، باإلضا

القانونیة التي ترتبط بمهنة التدقیق والتي تصدرها الدولة، وأن یرتبط بمعاییر التدقیق المتعلقة 
 بتقنیة المعلومات.  

یهدف (: التدقیق في بیئة أنظمة معلومات تستعمل الحاسوب: 932المعیار الدولي رقم) -
التي یجب إتباعها عند تنفیذ عملیة التدقیق على المؤسسة  هذا المعیار إلى توفیر اإلجراءات

أن یتمتع بالمعرفة الكافیة بأسلوب  المدققعلى و  ذات التشغیل االلكتروني لبیاناتها المالیة.
أن یقرر فیما إذا كانت هناك حاجة  یهوعل، علومات التي تستخدم الحاسب اآلليعمل نظم الم
بمهارات متخصصة في نظم المعلومات التي تستخدم إلى االستعانة  التدقیقخالل عملیة 
 24.الحاسب اآللي
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( اعتبارات التدقیق المتعلقة بالمؤسسات التي تستخدم مؤسسات 931المعیار الدولي رقم ) -
على المدقق دراسة كیفیة تأثیر المؤسسة الخدمیة على النظام  بخدمیة الحاسوب: یج

وذلك لكي یقوم بالتخطیط لعملیة التدقیق وتطویر  المحاسبي وعلى نظام الرقابة الداخلیة للعمیل
 طریقة فعالة لتنفیذها. 

أنظمة الحواسیب –بیئة أنظمة المعلومات المحوسبة  (2332بیان التدقیق دولي رقم ) -
 للرقابة الشخصي، وتوضیحا الحاسوب ألنظمة وصفا البیان الشخصیة المستقلة: یتضمن

 والضوابط النظام المحاسبي في الحاسوب تأثیر انبی عن الحاسوب، فضالً  بیئة في الداخلیة
 لعالقة. ا ذات الرقابیة

( بیئة أنظمة المعلومات 2331الحواسیب الشخصیة المستقلة: بیان التدقیق دولي رقم  ) -
 من الوصول المستخدمین تمكن التي األنظمة تلك أنظمة الحواسیب المباشرة: وهي-المحوسبة

 ألنظمة الحواسیب شرحاً  البیان یتضمن .طرفیة خالل أجهزة من مباشرة والبرامج البیانات إلى
 في األنظمة وتأثیراتها هذه مثل في الرقابة ضوابط فضاًل عن وخواصها، وأنواعها، المباشرة،
جراءات الداخلیة والرقابة المحاسبي، النظام  التدقیق ، وا 
نظمة قاعدة البیانات: أ-( بیئة أنظمة المعلومات المحوسبة2330بیان التدقیق دولي رقم  ) -

یشیر  كما بیئتها، في الداخلیة والرقابة ، وخواصها، البیانات قاعدة ألنظمة شرحاً  البیان یتضمن
 وعلى العالقة، ذات الداخلیة المحاسبي، والضوابط في النظام البیانات قاعدة ثیرأت إلى

 . إجراءات التدقیق
واعتبارات ألنظمة الداخلي  ضبط( تقدیر المخاطر وال2331بیان التدقیق دولي رقم ) -

 وطبیعة المعالجات، للبیئة، التنظیمي الهیكل البیان معلومات تستعمل الحاسوب: عرض
 تطرقكما العامة،  الضوابط عن فضالً  الحاسوب، اإلجرائیة المختلفة لبیئة واألوجه والتصمیم،

 المستخدمة الضوابط واألسالیب تلك فحص إجراءات إلى البیان
( طرق التدقیق بمساعدة الحاسوب.والذي تضمن وصف 2337قیق دولي رقم  )بیان التد -

أسالیب التدقیق بمساعدة الحاسوب بما فیها أدوات الحاسب والتي یشار إلیها 
 ، وقد تستخدم في أداء مختلف إجراءات التدقیق. CAATS بالمصطلح

                                                 
 Computer Assisted Audit Techniques      تقنیات التدقیق بمساعدة الحاسوب  
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ان موضوعات تشمل ( التجارة اإللكترونیة وقد تضمن البی2320بیان التدقیق دولي رقم ) -
المهارات والمعرفة، والمعرفة بطبیعة المؤسسة، وتحدید المخاطر، واعتبارات الضوابط الرقابیة 
الداخلیة، وتأثیر السجالت اإللكترونیة على أدلة عملیة التدقیق، التأثیر على تدقیق البیانات 

 ة في نشاط تجاريالمالیة،توفیر اإلرشاد لمساعدة المدققي الحسابات عندما تشارك المؤسس
 التحليلية المراجعة: تحليل تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على عملية ثالثا
 العمليات أداء في المعلومات تكنولوجيا استخدام مزايا 2.1
 لتحقیق فعالیة المعلومات وذلك تكنولوجیا استخدام من المستمدة المنافع من العدید هناك
 :25ر منهانذك وأدائها العملیات وكفاءة
 .في المعلومات الدقة وزیادة المناسب الوقت في المعلومات توفیر الوقتیة، أي تحسین  -
 تسهل التحالیل اإلضافیة المطلوبة من المدققین للمعلومات المحاسبیة والمالیة.  -
 26تزید القدرة على اإلشراف على أداء النشاطات والسیاسات واإلجراءات في المؤسسة.  -
 التي المعلومات جودة زیادة إلى یؤدي ودقیقة جیدة بصورة بیاناتلل الحاسب تشغیل  -

االستغالل  تحقق بصورة السلیمة اإلداریة للقرارات اإلدارة اتخاذ على ینعكس النظام مما یقدمها
 .للموارد األمثل
   .الرقابة  بإجراءات یحیط الذي الخطر تخفیض  -
 بیانات، قواعد آمنة، رقابة تنفیذ المهام عن طریق بین تحسین إمكانیة الفصل المناسب  -
 .تشغیل نظم
مكانیة  -  وبتكلفة قصیر وقت في المعامالت من هائل قدر تشغیل إجراء حسابات معقدة وا 

أقل عالوة على انعدام األخطاء التشغیلیة والحسابیة تقریبا نتیجة االستفادة بإمكانیات تكنولوجیا 
 البشري. العنصر على االعتماد المعلومات وانخفاض درجة

إمكانیة االستفادة بالحاسب اآللي في تحقیق الرقابة الذاتیة على كل عملیات التشغیل  -
 الیومیة.

اإلمكانیة الضخمة لتخزین البیانات في صورة ملفات إلكترونیة تغني عن الكثیر من  -
 الملفات والسجالت.

 لكتروني؛اإل بالحاسب والتالعب التحایل احتمال وتقلیل الشاذة األمور اكتشاف ضمان -
 .أفضل محاسبیة رقابیة نظم وضع نظرا إلمكانیة
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 اكتشاف احتمال من وتزید والقرائن األدلة لجمع أفضل أسالیب استخدام من المدقق تمكن -
 .والغش األخطاء

 .للمراجعة مسار توافر وعدم المستندي الدلیل بفقدان المتعلقة المشكالت معالجة -
 المعلومات  جيافي ظل استخدام تكنولو  المدققدور  2.2

 یمتلك زمام الذي البشري العنصر في تتمثل احتیاجاتها أهم أن تدقیقال مكاتب تدرك
بالمهام  للقیام الالزمة الشخصیة الكفاءة وعناصر ،التدقیق وأحكام بقواعد العلمیة المعرفة
حاطته شمولیته بمدى التدقیق میدان في العامل البشري العنصر كفاءة وتقاس ،الموكلة  وا 

 المحاسبي. العمل في التقنیة باستخدام
یتعین انه  تستعمل الحاسوب" معلومات أنظمة بیئة في التدقیق( "932المعیار ) نصقد 
النظر فیما اذا كانت المهارات المتخصصة في نظم المعلومات التي تستخدم  المدققعلى 

 28یها المدقق لآلتي:وهذه المهارات قد یحتاج إل 27.التدقیقالحاسب نحتاجها عند أداء عملیة 
 .الحصول على فهم كاف لنظام الرقابة الداخلیة والمتأثر ببیئة نظم المعلومات الحاسوب 
  تحدید آثار بیئة تشغیل نظم المعلومات اإللكترونیة على تقییم المخاطر الشاملة والمخاطر

 عند مستوى رصید الحساب ومستوى مجموعة العملیات.
 المناسبة واإلجراءات الجوهریة  تصمیم وأداء اختبارات للرقابة 

التي تستخدم الحاسب اآللي"  المؤسساتفي  التدقیق" معیار  1وقد نص المعیار السعودي رقم 
 المدقق یأخذ أن على مایلي:" یجب SOCPAالصادر عن الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 

 البیانات معالجة أثر لدراسة یحتاجها متخصصة هناك مهارات كانت إذا ما االعتبار في
 المهارات إجراءات طبیعة ولفهم العملیات، تتابع ، لفهمالتدقیق عملیات على اآللي بالحاسب

المهارات،  هذه لدیهم الذین المهنیین مساعدة عن یبحث أن المدقق یجب على المتخصصة
ذا .غیرهم من أو معه بین العاملین من سواء  وجب تمثل هذه المهارا استخدام تخطیط تم وا 
 األعمال أهداف مع یتعامل أن اآللي لیستطیع بالحاسب كاف علم على یكون أن المدقق على

   29 أهدافه". إلى ترقى المعینة كانت اإلجراءات إذا ما لتقییم المهنیة األخرى،
فلقد أدى التطور السریع في معالجة البیانات المحاسبیة  المدققأما من ناحیة مسؤولیات 

 في ولكن فحسب؛ المهمة نوع في لیس ،الحسابات مدقق لیات إضافیة عليإلكترونیا مسؤو 
 30ا، ومن أبرزها ما یلي:ھتنفیذ وسائل
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دخالهوا البیانوات تجهیوز لعملیوة الوداخلي الضوبط نظوم تقوویم .2  وكوذلك الكمبیووتر، فوي وا 
 ؛ذاتها الكمبیوتر برامج داخل المتضمنة

 مضومونها، ومالئمتهوا حیوث نمونوات للبیا اإللكترونوي التشوغیل بورامج سوالمة من التأكد .1
 أن ولوه للبیانوات، اإللكترونوي التشوغیل تجهیوزات صوالحیة مون التأكود كذلك مقاصودها، وتحقیوق
 ؛ واالختصاص الخبرة بأهل یستعین
 بوالغرض تفوي اإللكترونوي الحاسوب بواسوطة البیانوات تحلیول أسوالیب أن مون التأكود .0

 .المنشود
 عملیوات وانتظوام اإللكترونیوة، الحاسوبات أجهوزةو  بورامج حمایوة نظوم سوالمة مون التأكود .9

 فوي والجوودة الكفواءة لضومان المسوتمرة، والتطوویر التحودیث عملیوات وكوذلك الصویانة الدوریوة،
 .المعلومات الخارجة

مكانیوة وحمایتهوا الخارجوة المعلوموات توزیوع نظوام ودقوة سالمة من التأكد .6  اسوترجاعها وا 
 .العكسیة التغذیة نظام من التأكد وكذلك لمستمرة،ا المراجعة عملیة في لالستفادة منها

 التوي أو الداخلوة، البیانوات تحتووي التوي سوواء الملفوات، حفوظ نظوام سوالمة مون التأكود .5
 .التالعب من لحمایتها الخارجة، وذلك المعلومات تحتوي

 یةالمحاسب البیانات معالجة نظم اختبار في المدقق باإلضافة إلى ما تقدم فإن أهم مسؤولیات
 للمحاسبین األمریكي المعهد أصدرها والتي (20) رقم المراجعة معاییر نشرة في إلكترونًیا تتمثل

 نظم في جوهریة الضعف نقاط تحدید عن المراجع بمسؤولیة تختص والتي (AICPA)القانونیین 
 قبل هاتصحیح أو معالجتهایتم  لم والتي المالیة، التقاریر فحص عملیات أثناء الداخلیة، الرقابة

ذا ،اإلدارة إلى ذلك التقریر عن عن مسؤولیته وكذا فحصها،  ولینؤ المس تبلیغ المدقق اكتفى وا 
 31".المدقق عمل أوراق في ملحوظة بكتابة ذلك إلى یشیر أن فعلیه شفوًیا بالمؤسسة

 
 تكنولوجيا.استخدام التحليلية في ظل  المراجعةأهمية تطبيق  2.2

( من مراجعي الحسابات استخدام المراجعة التحلیلیة .65SAS.No) 65یتطلب المعیار رقم 
خالل مرحلة التخطیط ألعمال المراجعة. وفي مرحلة التقریر النهائي لنتائج عملیة المراجعة. 
كما یمكن استخدام المراجعة التحلیلیة في مرحلة تجمیع أدلة المراجعة لتقدیم توضیحات عن 

قوائم المالیة، وأي إمكانیة لتخفیض االختبارات وجود أیة تحریفات جوهریة محتملة في ال
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التفصیلیة لألرصدة والعملیات، كما تستخدم المراجعة التحلیلیة في مرحلة تقریر المراجعة لتقییم 
 نتائج عملیة المراجعة ككل. 

ومع التغیر في تشغیل المعلومات ونوعها، تزداد الحاجة لنوع جدید من إجراءات المراجعة 
مع استمرار أهداف المراجعة ومبادئها المقبولة قبوال عاما تمثلت في المراجعة المالیة وذلك 

المستمرة وتعرف بأنها: "عملیة منظمة لتجمیع األدلة اإللكترونیة كأساس معقول إلبداء الرأي 
عن عدالة تمثیل القوائم المالیة للمركز المالي للعمیل في ظل نظم المحاسبة الفوریة )غیر 

 32الورقیة(". 
وتساعد أسالیب المراجعة باستخدام الحاسوب في أداء تلك االختبارات للحصول على أدلة 
عن االختبارات النهائیة لألرصدة، ویؤدي مراجع الحسابات اختبارات تفاصیل العملیات بصورة 
مستمرة خالل العام في ظل المراجعة المستمرة، وذلك لتخفیض تكالیف ومدى االختبارات 

ذا كان الدلیل الذي تم تجمیعه نتیجة األساسیة لألرصد ة التي تؤدي بعد نهایة السنة المالیة، وا 
أداء اختبارات تفاصیل العملیات یوضح أن األخطاء الجوهریة ونواحي عدم االنتظام حدثت أو 
قد تحدث في المعلومات المالیة، یجب على المراجع زیادة اختبارات تفاصیل األرصدة، كما تتم 

 33ل العملیات بصورة متزامنة مع اختبارات الرقابة في ظل المراجعة المستمرة.اختبارات تفاصی
ویتم في ظل المراجعة االلكترونیة المستمرة أداء اختبارات األرصدة بعد نهایة السنة المالیة، 
وذلك لتجمیع أدلة كافیة ومالئمة كأساس مقبول للتعبیر عن الرأي في التمثیل العادل للقوائم 

ساعد برامج المراجعة العامة على المساعدة في أداء اختبارات األرصدة كاختیار المالیة، وت
وطباعة مصادقات العمالء. واستخدام المراجعة التحلیلیة في ظل المراجعة المتزامنة تسمح 

 بتخفیض الحاجة للمراجعة الالحقة بعد نهایة السنة المالیة.
د نظم المحاسبة الفوریة )غیر الورقیة( في أي انه قد تطورت المراجعة التحلیلیة نتیجة لوجو 

بیئة تكنولوجیا المعلومات وذلك من المراجعة الیدویة والمراجعة حول الحاسوب إلى المراجعة 
من خالل الحاسوب، ومع تطور تكنولوجیا المعلومات تم االتجاه الستخدام األدلة االلكترونیة، 

دام المراجعة االلكترونیة المستمرة والتي وتمكن التطورات في تكنولوجیا المعلومات من استخ
تساعد على منع والوقایة من التحریفات الجوهریة للقوائم المالیة، ولیس تصحیح أو إلغاء تلك 

 التحریفات بعد حدوثها.   
 خاتمة 
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 :وجز أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسةیمكن أن ن
االلكترونیة منها  كثر موضوعیةأ المراجعة التحلیلیة تؤدي إلى الحصول على أدلة -

، كما تمكن من تحقیق هدف المعقولیة بصفة عامة ألرصدة الحسابات، كما تمكن من والورقیة
 تقییم الصعوبات المالیة التي قد تواجهها المؤسسة موضع المراجعة في المستقبل.

كن االعتماد إن المراجعة التحلیلیة لیست بدیال الختبارات المراجعة التفصیلیة، كما ال یم -
 علیها بمفردها بأهداف المراجعة.

تساعد المراجعة التحلیلیة على زیادة درجة فاعلیة المراجعة من خالل مساعدتها على  -
وتكنولوجیا المعلومات تمثل البوابة لتحقیق  تخفیض مخاطر المراجعة وتخفیض تكلفة أدائها

  هذا الهدف بأكثر فاعلیة 
 االحاالت 
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