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 (5300)التدقيق رقم  معيار ورقة بحثية حول

 الدليل اإلرشادي حول تدقيق تكنولوجيا المعلومات

 :المقدمة 

التوجيهية  اإلرشاداتتقديم  لتيامن سلسلة المعايير الدولية معيار  أول (5300)يعتبر المعيار 

 ،(ISSAI)الرقابة العليا  ألجهزة الدولية عمل معايير إطارالمعلومات في تكنولوجيا الخاصة بتدقيق 

الكامنة في عمليات تدقيق  األساسيةترابط الطبيعة يمتاز بضمان دمج وو ،إرشاديا دليال يعتبرو

الرقابة  أجهزةة من التدقيق التي تقوم بها المختلف اإلشكالتكنولوجيا المعلومات بشكل يتناسب مع 

مع التأكيد على ضرورة الرجوع للمعيار و قراءته بشكل متأني للتعرف على المحاور التي العليا ، 

 .تناولها المعيار بشكل موسع

فحص ومراجعة نظم تكنولوجيا المعلومات والرقابة هي عملية  :تدقيق تكنولوجيا المعلومات

والكفاءة واالقتصاد وفعالية  شرعيةتحديد االنتهاكات  للمبادئ ال أوعلى ضمان  للحصولالمتعلقة بها 

 .نظم تكنولوجيا المعلومات والرقابة ذات الصلة

تدقيق  قدراتتكنولوجيا المعلومات وتطوير دليل للقيام بعمليات تدقيق و أساسكحجر ويعتبر المعيار 

م ضمانات للجهات يقد كماواالستفادة من الموارد المتاحة بهذا المجال  تكنولوجيا المعلومات

نظم مستوى النضج في يبين حول النزاهة والموثوقية و، والشعب الحكومة، والخاضعة للتدقيق

 المختصة (5399 – 5300)سلسلة المعايير المعيار  يتصدر ، والمعلومات في القطاع الحكومي

ذات موضوعات الللتعامل مع  في مجال تدقيق تكنولوجيا المعلومات توجيهية محددة باإلرشادات

وقد عمل فريق المشروع الذي يضم البرازيل والهند  ،مجتمع االنتوساي بها مالتي يهت العالقة

الرقابة  ألجهزة أعالهندونيسيا و اليابان و بولندا و الواليات المتحدة على صياغة المعيار الدولي او

 .العليا

عملية تدقيق  إلجراءالمعايير الضرورية  -؛ فئة المتطلبات إلى فئتينالمعيار  تقسيمحيث تم 

 تمكما  ،سهولة  أكثرتوضح المتطلبات بشكل  –، و فئة التفسيرات تكنولوجيا المعلومات ذات الجودة 

 .وهي مجموعاتخمس  إلىمحور (  32) و البالغة المعيار التي قام عليها محاور التقسيم 

 : عمل تدقيق تكنولوجيا المعلومات  إطار:  األولىالمجموعة 

 هي : أساسييها المعيار بشكل لمحاور يعتمد ععدة تحتوي هذه المجموعة على حيث 
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 :( 5300)سلطة و نطاق المعيار الدولي  -1

 إطارعمليات تدقيق تكنولوجيا المعلومات من خالل  بإجراءالشامل الخاص  اإلطار يقدم هذا المعيار

 الرقابة العليا ،  ألجهزةلدولية االمعايير 

 :ليات تدقيق تكنولوجيا المعلومات مقدمة حول عم -2

تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ، بنظم  أساسعلى  مثل هذه النظم القائمة إلىعادة ما يشار 

تكنولوجيا  تبنت الجهات الحكوميةوقد ( ، IT) نظم تكنولوجيا المعلومات أو( ISالمعلومات )

 .  إعمالها أداءالمعلومات و االتصاالت في 

 :ليات تدقيق تكنولوجيا المعلومات التفويضات الممنوحة لعم -3

تدقيق تكنولوجيا  لياتقيام بعمالالرقابة العليا  ألجهزةالممنوح  العامة التفويضات تشمل عادة

 .تفويضات محددة  األجهزة، و قد يكون لبعض المعلومات

 تشمل :والمعلومات المتطلبات العامة المتصلة تحديدا بتدقيق تكنولوجيا  الثانية: المجموعة  

 :اطر لتدقيق تكنولوجيا المعلومات طريقة التدقيق المعتمدة على تحديد المخ .1

يأخذ المدقق باالعتبار مخاطر التدقيق عند اتباعه طريقة التدقيق المعتمدة على تحديد  إنيجب 

مخاطر الرقابة و مخاطر  و (المتأصلة)الكامنة ؛ ، ويتم تحديد عناصر المخاطر المخاطر

 .يتم استخدام الطرق المناسبة و المنهجيات المتاحة لتقييم المخاطر، واالكتشاف

ية في النسب األهميةن االعتبار بمبدأ يبع ذاألخ الرقابة العليا أجهزة يجب على :النسبية  األهمية .2

 القرارات  ومدى تأثيرها علىجميع مراحل عملية التدقيق 

 . تدقيق ال اتكافية لعمليالوثائق بال األعلى للرقابة يجب ان يحتفظ الجهاز :التوثيق  .3

يتمتعون  أعضاءضمانات حول تشكيل فريق تدقيق يتألف من  األعلىيقدم جهاز الرقابة  :الكفاءة  .4

 نولوجيا المعلومات وفقا للمعايير .تدقيق تك أداءبالكفاءة التي تمكنهم من 

 

 :وتحوي متطلبات محددة لعملية تدقيق تكنولوجيا المعلومات: المجموعة الثالثة

 :ليات تدقيق تكنولوجيا المعلوماتالتخطيط لعم -

، ويمكن التخطيط تقييم المخاطر أساسعلى عملية التدقيق ليخطط  إن األعلىيجب على جهاز الرقابة 

المستوى السنوي ، و مستوى المستوى االستراتيجي ، و –للتدقيق بحيث يتم على ثالثة مستويات 

 .أعاله من المستويات أكثر أوالمزج بين مستويين  هالفريق ، كما يمكن

يجب على مدقق تكنولوجيا المعلومات تحديد حجم عينة كافية للتقليل  :لألهدافوفقا اختيار العينة  -

 .مقبول و مستوى منخفض إلىالعينات  تحديدمن مخاطر 
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